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چكيده

اختالل اضطراب فراگیر ،اختالل فراگیری است که از طریق اضطراب بیش از حد و نگرانی کنترلناپذیر مشخص میشود و مکانیسمها و عوامل خطرساز متعددی در ایجاد و تداوم آن
دخیل میباشد .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف مرور رابطه بین دینداری و معنویتگرایی با اختالل اضطراب فراگیر و همچنین ،درمانهای یکپارچه شده دینی و معنوی این اختالل
انجام گرفت .بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که بین دینداری و مقابلههای دینی با اختالل اضطراب فراگیر رابطه معنیداری وجود داشت .همچنین ،دینداری و معنویتگرایی به گونه
موفقیتآمیزی با درمانهای اختالل اضطراب فراگیر یکپارچه شده است .عالوه بر این ،درمانهای یکپارچه شده دینی و معنوی تأثیر معنیداری بر نشانههای این اختالل دارد .نتایج
پژوهش حاضر بیانگر اهمیت ترکیب عوامل دینی و معنوی در سایر رویکردهای درمانی اختالل اضطراب فراگیر است.
واژههای کلیدی :اختالالت اضطرابی ،دینداری ،معنویتگرایی
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مقدمه
اختالل اضطراب فراگیر شایعترین اختالل اضطرابی است و باالترین نرخ همبوودی
را با سایر اختاللهوای روانشوناختی دارد ( .)1ایون اخوتالل بوه واسوطه نگرانوی و
اضطراب بیش از حد ،دشواری در کنتورل نگرانوی و شوکایتهوای روانشوناختی و
جسمانی مختلف از جمله تنش عضالنی ،بویقوراری ،خسوتگی ،مشوکالت تمرکو ،
تحریکپذیری و مشکالت خواب مشخص میشود .با وجود ایون ،نگرانوی بویش از
حد م من و کنترلناپذیر ،ویژگی اصلی آن به شمار میرود ( .)2ویژگی که به عنوان
زنجیرهای از افکار و تصاویر دارای درونمایه عاطفی منفی به نسوبت کنتورلناپوذیر
تعریف شوده اسوت و بور توالج جهوت اشوت ال و مسوألهگشوایی روانوی در موورد
موضوعات واقعی یا خیالی داللت دارد ،پیامدهای آن نامعلوم است ،اما شامل یک یوا
چند پیامد منفی میشود ( .)3اختالل اضطراب فراگیر ،سالمت جسمی و روانی افوراد
را تحت تأثیر قرار میدهد و به سبب کواهش سورمایه انسوانی ،بوارآوری و افو ایش
خدمات پ شکی ،ه ینههایی را برای فرد و جامعه در پوی دارد .بوه طوور م،وال ،ایون
اختالل میتواند سبب اف ایش افکار خودکشی ،اقدام به خودکشوی ،اخوتالل نقوش،
اختالل در کارکرد ش لی ،اختالالت جسمی (ماننود بیمواریهوای قلبوی -عروقوی)،
ناتوانی ،مشکالت حافظه ،اختالل خواب و کواهش کیفیوت زنودگی شوود (.)2 ،4-6
نرخ شیوع مادامالعمر این اختالل در جمعیتهای اروپایی و آمریکایی  4توا  6درصود
گ ارج شده است ( .)7 ،8شیوع یک ساله آن در ایوران  5/2درصود بورآورد گردیود
( .)9سیر طبیعوی آن مو من و دارای نوسوان اسوت ( )2و در صوورت عودم درموان،

پیشآگهی آن ضعیف خواهد بود ( .)10اگرچه پوژوهشهوای زیوادی در موورد ایون
اختالل انجام گرفته ،اما هنوز هم نسبت به سایر اختالالت اضطرابی دیگر ناشوناخته
باقی مانده است و به همین دلیل مشکالت بیشتری در درمان آن وجود دارد (.)5
ساز و کارها و عوامل خطرساز متعددی در ایجاد و تداوم اخوتالل اضوطراب
فراگیوور دخیوول اسووت .بررسووی پیشووینه پووژوهش نشووان موویدهوود کووه عواموول
زیستشناختی ،شناختی ،رفتاری ،هیجانی ،بین فوردی و عصوب زیسوتشوناختی
متعددی از جمله خلق ،بازداری رفتاری ،عاطفه منفی (روان رنجورخویی) ،اجتناب
از آسیب ،رویدادهای منفی پیشبینیناپذیر و کنترل نشودنی زنودگی ،بودرفتاری،
فقدان یا جودایی طوی دوران کوودکی ،فقودان تعوامالت اجتمواعی ،سوبکهوای
دلبستگی و والدینی ،روانبنههای مورتب بوا تهدیود ،رضوایت پوایین از زنودگی،
الگوبرداری از یک خویشاوند مبتال به اختالل اضطرابی ،سوگیریهای مورتب بوا
پردازج اطالعات هیجانی و مهارتهوای بوین فوردی ضوعیف از جملوه عوامول
خطرساز و پیشآگهی این اختالل محسوب میشود ( .)2 ،6 ،11-13یکوی دیگور
از ساز و کارها و عوامل موثثر در ایجواد و پیشوگیری از ایون اخوتالل ،دینوداری
( ،)Religiouslyمعنویوووتگرایوووی ( )Spirituallyو مقابلوووههوووای دینوووی
( )Religion copingو معنوی ( )Spiritual copingاست.

دینداری ،معنویتگرایی و اختالل اضطراب فراگیر
با وجود پیشرفتهای چشمگیر در علوم و فونآوری ،اموروزه  90درصود جمعیوت

 -1استاد ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
نویسنده مسؤول :محمد خدایاری فرد
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محمد خدایاری فرد و همکاران

جهان درگیر برخی از اشکال اعموال دینوی و معنووی هسوتند .عوالوه بور ایون،
دینداری و معنویت گرایی از تجربه های غنی و قدرتمند انسانی است ( .)14شواهد
مربوط به نقش دینداری و معنویتگرایی در زندگی انسان به  500ه ار سال قبل
برمیگردد؛ زمانی که درمان آیینوی جمجموه طوی دوره پارینوه سونگی در چوین
صورت میگرفت ( .)15 ،16در قرآن و منابع دیگر اسالمی تعوابیر و کاربردهوای
وسیعی از عبارت دینداری صورت گرفته و تعاریف مختلفی از آن ارایه شده است.
برای م،ال ،دینداری پیروی از یک راه و رسم اعتقادی است (سووره یوسوف آیوه
 37و  ،38سوره ابراهیم آیه  ،)13دینداری تصدیق خداوند ،رسول ،کتواب ،قیاموت
و معاد است (سوره انشقاق آیه  ،22سوره انفطار آیه  ،)9دینداری تسولیم در برابور
امر خداوند است (سوره بقره آیه  ،)131دینداری پیوروی از راه ابوراهیم (ع) اسوت
(سوره انعام آیه  ،)161دینداری اعتقاد به توحید و عبودیت خداونود اسوت (سووره
یوسف آیه  ،)40دینداری همان چنگ زدن به حبل الهی اسوت (سووره بقوره آیوه
 ،)256دینداری اقامه نماز و پرداختن زکات است (سوره بینه آیه  ،)5دینوداری بوه
مفهوم قانون است (سوره یوسف آیه  ،)76دینداری بوه معنوی جو ا اسوت (سووره
حجر آیه  ،35سوره فاتحه آیه  .)4پیامبر خدا حضرت محمد (ص) فرمود« :الودین
هوالعقل و العقل هوالدین .الدین لمون العقول لوه و العقول لمون ال عقول لوه:
دینداری همان عقل است و عقل همان دینداری» (.)17
عالمه طباطبایی دینداری را روج مخصوصی در زندگی تعریف میکند کوه
صالح دنیا را طوری که موافق کمال اخروی و حیات حقیقی باشد ،تأمین میکند
( .)18جوادی آملی دینداری را مجموعه عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی میدانود
که هدف آن اداره امور جامعه انسانی و انسوانهوا اسوت ( .)19سوه جو ع عقایود،
اخالقیات و احکام موجود در این تعریف ،در تعریف بیشتر علمای دینی دیگر نیو
مشاهده میشود .بر اساس تعداد معانی ارایه شوده بورای دینوداری ،اندیشومندان
مسلمان به دینداری به عنوان پدیدهای ساختاری و چند بعودی نگریسوته و آن را
راه و روشی دانستهاند که ابعاد آن تمامی زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد
و او را به یک هدف کلی و متعالی که همانا سعادت و خوشبختی است ،رهنموون
میسازد (.)17
در فرهنگهای دیگر نی تعاریف مختلفی از دینداری ارایه شده است .بورای
م،ال Koenig ،و همکاران دینداری را شامل باورها ،اعمال و آیینهوای مورتب
با متعالی ( )Transcendentتعریف میکند که در سنتهای دینی غرب متعالی
خدا ،اهلل ،هاشم یا یک قدرت برتر ( )20و در سنتهای شرق برهمن ،بوودا ،دایوو
یا حقیقت /واقعیت غایی است ( .)15 ،16بر اساس این تعریف ،دینداری ریشه در
سنتهای تأیید شدهای دارد که برآمده از باورها و اعمال مشوتر یوک گوروه از
مردم در مورد امور مقدس میباشد .بوه عقیوده  Koenigو همکواران ،دینوداری
سازهای چند بعدی شامل باورها ،رفتارها ،آیینها و مراسمی اسوت کوه مویتوانود
حفظ شود یا در محی هوای خصوصوی و عموومی انجوام گیورد ( .)20دینوداری
سیستم سازمان یافته ای از باورها ،اعمال و نمادهای طراحی شده بورای تسوهیل
ن دیکی به مافوق و پرورج در درستی از رابطه و مسوثولیت فورد نسوبت بوه
افراد دیگر در جامعه اسوت )21( Pargament .و  Pargamentو )22( Raiya
دینداری را جستجو برای معنی بوه روجهوای مورتب بوا اموور مقودس تعریوف
کردهاند Pargament .و  Raiyaمعتقد هستند که دینداری پدیدهای چند بعدی
است که میتواند در خدمت اهداف مختلف روانشناختی (مانند کاهش اضوطراب،
کنترل فردی ،آرامش ذهنی ،رشد خود و جستجوی معنی) ،اجتماعی (ماننود میول
به صمیمیت اجتماعی ،انسجام و ارتباط) ،جسمانی (همچون اعمال بهداشتی بهتر

و آرامش فی یولوژیکال) و معنوی (همچون تعالی و شناخت خودا) باشود ( .)22در
مجموع ،دینداری مجموعه ای از اعتقادات ،احساسات و اعمال فوردی یوا جمعوی
است که حول مفهوم حقیقت غایی یا امور مقدس سامان یافته است .این حقیقت
غایی را میتوان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ،واحد یا متک،ور ،متشوخص یوا
نامتشخص ،الوهی یا غیر الوهی و مانند آن تلقی کرد (.)17
معنویتگرایی نی به عنوان جووهر فورد ،جسوتجو بورای معنوی و هودف در
زندگی ( )23و روج ارتباط با حال ،خود ،دیگران ،طبیعت و معنی یا امور مقودس
( )24تعریف شده است Pargament .نی معنویتگرایوی را بوه عنووان جسوتجو
برای امور مقدس تعریف میکنود ( .)25در تعریوف مشوابهی ،معنویوت بوه روج
جستجو ،بیان معنی ،هدف و روج ارتباط با حال ،خود ،دیگران ،طبیعت و معنوی
یا امور مقدس اشاره دارد ( .)26بوه نظور  ،Koenigمعنویوتگرایوی بوه واسوطه
ارتباط با آنچه مقدس است ،مافوق از همه چی های دیگر (انسانگرایی ،ارزجها،
اخالقیات و سالمت روان) متمای میشود ( .)16 ،20متعوالی چیو ی در خوارز از
خود و در عین حال در درون خود است و در سنتهای غربی خدا ،اهلل ،هاشوم یوا
یک قدرت برتر و در سنتهای شرقی حقیقت یا واقعیت غایی ،ویشنو ،کریشنا یوا
بودا نامیده می شود .معنویت ارتباط عمیق بوا مواوراع الطبیعوه و دینوداری اسوت،
اگرچه به فراتر از دینداری نی گسترج می یابد .معنویتگرایی هم شامل جستجو
برای تعالی و هم کشف تعالی است .در پژوهشی تعریف از معنویتگرایوی بسویار
شبیه دینداری است و همپوشی آشکاری بین آنها وجود دارد و در مطالعات خوود
به سبب وجود این مشابهت ها از اصطالح دینوداری و معنویوتگرایوی بوه جوای
یکدیگر استفاده میکند .همچنین ،معنویتگرایی یک ویژگی پویا است؛ چورا کوه
می تواند رشد کنود ،ت ییور یابود یوا غیور قابول مشواهده شوود ( .)27چهوار نووع
معنویوووووتگرایوووووی دینوووووی ( ،)Religious spiritualityانسوووووانی
( ،)Humanistic spiritualityمحیطوووی ( )Nature spiritualityو کیهوووانی
( )Cosmos spiritualityبر اساس نوع موضوع مقدس مشخص شده است (.)28
امجد و بخاری بر این باور هستند که مفهوم اسالمی معنویت با دین اسالم
اشترا دارد ( .)29در اسالم ،اساس معنویتگرایی مبتنی بر آگواهی از یگوانگی،
اهلل و زندگی طبق اراده او است و ایون مفهووم توسو حضورت محمود (ص) در
حدیث مشهوری که به عنوان حدیث جبراییل شناخته میشود ،توضیح داده شوده
است .در این حدیث حضرت محمد (ص) به سه بعد اصولی وجوود انسوان یعنوی
اسالم ،ایمان و احسان اشاره میکند .معنوی اسوالم زنودگی بور اسواس کودهای
اسالمی رفتار است .ایمان به معنی باور به آنچه خواسته شده میباشود و احسوان
به معنی احساس ارتباط و اطاعت خالصانه اهلل است .مطوابق مطالعوهای ،اسواس
معنویتگرایی اسالمی در رابطه مخلصانه با خدا ،آیوین اسوالمی ،دانوش ،تأدیوب
نفس و اصول اخالقی است .همچنین ،اسوالم دینوداری و معنویوتگرایوی را بوه
عنوان مفاهیم در هم آمیختهای مفهومسازی میکنود کوه نمویتوانود مجو ای از
یکدیگر باشد (.)29
اگرچه دو اصطالح دینداری و معنویتگرایی به لحاظ تاریخی پیوند ن دیکی
با یکدیگر دارد ،مفهومی سازیهای فعلی تمای بین این دو را مهم سواخته اسوت
( .)28برای م،ال ،معنویتگرایی میتواند بر اساس اصطالحات فوردی و وجوودی
به عنوان رابطه فرد با خدا (یوا واقعیوت متعوالی غوایی) تعریوف شوود .در مقابول،
دینداری را میتوان تجلی معنویتگرایی توصیف کرد که خود را در قالب باورهوا،
اشکال و اعمال خاصی آشکار میسازد که به واسطه پیوستگی بوا افوراد دیگوری
کووه در مشووابه مشووترکی از واقعیووت متعووالی دارنوود ،ایجوواد موویشووود (.)30

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 15شماره 1396 / 1

127
www.mui.ac.ir

درمانهای یکپارچه شده دینی -معنوی و اختالل اضطراب فراگیر

معنویتگرایی اصطالح گستردهای برای توصیف رابطه با خدا یا متعالی اسوت؛ در
حالی که اصطالح دینداری مجموعهای از باورهوا و رفتارهوای مشوتر در یوک
جامعه را توصیف میکند ( .)31دینداری به عنوان سیستم یکپارچوهای از باورهوا،
اعمال و آیینهای طراحی شده جهت تسهیل ن دیکی به امور مقدس یوا متعوالی
تعریف شده است؛ در حالی که معنویتگرایوی جسوتجو بورای در سوثالهوای
زندگی ،معنی و هدف زندگی است ( .)32عالوه بر این ،برخی دینداری را سازهای
گستردهتر میدانند؛ در حالی که دیگوران دینوداری را زیرمجموعوه یوا بخشوی از
معنویتگرایی در نظر میگیرند (.)23 ،27 ،30
بر اساس شواهد موجوود ،دینوداری مویتوانود منبوع مهموی در زموانهوای
پریشانی و هم منبع چالش و فشار باشود ( .)33بورای م،وال ،برخوی از مطالعوات
مروری گ ارج کردهاند که رابطوه معنویداری بوین عوامول دینوی و معنووی بوا
رفتارهای بهداشتی (سیگار کشویدن ،ورزج کوردن ،رژیوم غوذایی سوالم ،رفتوار
جنسی و وزن) ،سالمت جسمی (بیماری کرونر قلب ،فشار خون ،بیمواری قلبوی-
عروقی ،آل ایمر و زوال عقل ،سرطان ،درد و نشانههای جسمانی ،کارکرد دسوتگاه
ایمنی بدن و غودد درونریو  ،مور و میور) و روانوی (اضوطراب ،اخوتاللهوای
روان پریشی /اسکی وفرنیا ،افسردگی ،دوقطبی ،مصرف مواد ،مشکالت اجتماعی و
خودکشی) وجود دارد ( .)15 ،16 ،20همچنین ،بررسوی ادبیوات پوژوهش بیوانگر
رابطه بین دینداری و معنویتگرایی با اختالل اضطراب فراگیر اسوتKendler .
و همکاران با بررسی رابطه بین عوامول دینوداری (دینوداری عموومی ،دینوداری
اجتمواعی ،بخشوش ،درگیوری بوا خودا ،خودا بوه عنووان قاضوی ،تشوکر و عودم
کینهجویی) و سابقه مادامالعمر اختالل اضطراب فراگیر در بوین  2621مورد و زن
دوقلو ،دریافتند که بین دینداری اجتماعی ،تشکر و عدم کینوهجوویی بوا اخوتالل
اضطراب فراگیر رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین ،این سه عامل بوا کواهش
خطر ابتال به این اختالل مرتب بود ( Zohra .)34با مقایسه  80زن و مرد مبتال
به اختالل اضطراب فراگیر و سوالم ،گو ارج کورد کوه افوراد مبوتال بوه اخوتالل
اضطراب فراگیر سطوح پایینتری از دینداری را نسبت به افراد سوالم دارا هسوتند
( Ellison .)35و همکاران با بررسی  1511نفر از ب رگساالن آمریکوایی مربووط
به زمینهیابی دینی بیلور ( ،)Baylor religion surveyدریافتند که بین حضور
ایمن و مضطربانه خداوند با اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد ( .)36با وجود ایون،
رابطووهای بووین عبووادت ( )Prayerو اضووطراب فراگیوور مشوواهده نکردنوود Ai .و
همکاران در بررسی همهگیر شناسی خود دریافتند که بین حضور دینی و اخوتالل
اضوطراب فراگیوور رابطووه معکوسووی وجووود دارد ( .)37در مطالعووهای دیگوور  Aiو
همکاران ،رابطه ای بین حضور دینی مردان آمریکای التین با اخوتالل اضوطراب
فراگیوور مشوواهده نشوود ( Wahlen .)38نیو بووا بررسووی رابطووه بووین دینووداری،
معنویتگرایی و دینداری /معنویتگرایی با نگرانی آسیبشناختی در بین  111نفر
از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه دوبلین ،اعضای کلیسا ،اعضوای
خانواده و دوستان پژوهشگر رابطهای بین این مت یرها مشاهده نکرد (.)39

مقابلههای دینی و معنوی و اختالل اضطراب فراگیر
در ادبیات پژوهش ،دینوداری و معنویوتگرایوی بوه عنووان سوازههوای متفواوت
مفهومسازی شده است ،اما این دسته بنودی هنووز در زمینوه مقابلوه بوا اسوترس
معمول نیست .بسیاری از نشریات اصطالح مقابله دینی /معنوی را با هم به کوار
می برند و اب ار بسیاری از پژوهشها تنها مقابله دینی را ارزیابی میکند ( .)27بوه

عبارت دیگر ،در این پژوهشها با وجود استفاده از پرسوشناموه مقابلوه دینوی از
اصطالح مقابله معنوی ( )40یوا مقابلوه دینوی /معنووی ( )41اسوتفاده مویشوود.
شناخته شدهترین نظریه در مورد مقابله بوا اسوترس بوا اسوتفاده از منوابع دینوی،
مربوط به  Pargamentاست و بسیاری از پیشرفت های حال حاضور در فهوم و
ارزیابی مقابلههای دینی و معنوی به کار مداوم وی برمیگردد (.)21
 Pargamentمقابله دینی را به من له تالج برای در و مقابله با عوامول
استرس زای زندگی و به روجهای مرتب با امور مقدس تعریف کرده است (.)21
 Harperو  )42( Pargamentبیووان کردنوود کووه  ،)21( Pargamentمقابلووه
دینی /معنوی را بوه عنووان تقواطع ( )Intersectionجسوتجو بورای معنوی بوه
روجهای مرتب با امور مقدس با جستجو بورای معنوی در زموانهوای اسوترس
توصیف کرده است .این جستجو استفاده از باورها و رفتارهای دینی را بوه منظوور
تسهیل مسألهگشایی جهت جلوگیری یا تسکین پیامدهای منفی هیجانی ناشی از
شرای استرسزای زندگی در برمی گیرد .همچنین ،مقابله دینی یا دینی /معنووی
شامل دو نوع مقابله دینی م،بت و مقابله دینی منفوی ،اسوت .روجهوای مقابلوه
دینی م،بت منعکس کننده رابطه ایمن با یک نیروی متعالی یا خدا ،حس ارتبواط
معنوی با دیگران و جهانبینی خیرخواهانوه اسوت .در مقابول ،روجهوای مقابلوه
دینی منفی منعکس کننده تنشهای معنوی اساسی و چالشهای درونی با خوود،
دیگران و خدا است ( .)43به عبارت دیگر ،روجهای مقابله دینی /معنوی م،بوت
منعکس کننده ارتباط م،بوت بوا خودا ،خوود و دیگوران مویباشود؛ در حوالی کوه
روجهای مقابله دینی منفی اغلب با تعارض با خدا ،خود و دیگران مرتب اسوت
( .)42همچنین ،شامل ارزیابی های مجدد منفی درباره قدرت خودا ،ارزیوابیهوای
مجدد شیطانی ،پرسش ،شک معنوی و ناخشنودی دینی بین فردی مویشوود .بوا
وجود این ،نظریه مقابله دینی فرض میکند که کارامودی روجهوای مقابلوه بوه
وسیله اثر متقابل عوامل شخصوی ،مووقعیتی ،اجتمواعی -فرهنگوی و روجهوای
مفهومسازی و اندازهگیری سالمت و به یستی روانی مشخص میشود (.)43
مقابله معنوی نی به عنوان جستجو بورای معنوی در هنگوام اسوترس و بوه
روجهای مرتب با امور مقدس تعریف شده اسوت ( Charzynska .)44مقابلوه
معنوی را تالج برای غلبه بر عوامل استرسزا بر اساس منابع غیر موادی (آنچوه
متعالی است) تعریف میکند ( .)27تعالی میتواند بوه روجهوای مختلوف ت کیوه
نفس ،تعمیق رواب با دیگران ،ایجاد حس هماهنگی بوا طبیعوت یوا دلبسوتگی و
اعتماد به ذات الهی فرض شود .تعریف انجام گرفتوه ،تعوالی را در هسوته اصولی
معنویت قرار میدهد و همزمان بور چنود بعودی بوودن آن تأکیود دارد .بوه نظور
 ،Charzynskaبهتر است که معنویتگرایی به عنوان یک کول در نظور گرفتوه
شود .کلی که تظاهرات آن میتواند اشکال متفاوتی داشته باشود .مقابلوه معنووی
م،بت شامل تالجهای شناختی و رفتاری است که با هدف حول موقعیوتهوای
دشوار انجام میگیرد .عالوه بر این ،خود را به شکل الف) جستجوی هدف ،حس
و معنی ،تمرک بر زندگی درونی خود ،تالج برای غلبوه بور ضوعفهوای خوود و
کسب خودآگاهی بیشتر و بیشتر و جستجو برای آرامش و هماهنگی درونی (بعود
فردی) ،ب) ایجاد و حفوظ روابو عمیوق و ارزشومند بوا افوراد دیگور ،توجوه بوه
ارزج های اخالقی ،رفتار عادالنه با مردم ،مراقبت از دیگران ،تمایول بوه کموک،
نشان دادن عشق و همدلی و دلسوزی (بعد اجتماعی) و ز) تمرکو بور احسواس
دلبستگی و تعلق به طبیعوت ،در همواهنگی و نظوم موجوود در آن ،رفتوار بوه
طبیعت به عنوان دوست انسانهوا ،بواز بوودن بوه مشواهده معجو ات موجوود در
طبیعت (بعد محیطی) و حفظ رابطه مستحکم با خدا /قدرت برتر بر اساس حوس
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حضور و عشق و اعتماد (بعد موذهبی) آشوکار مویسوازد .مقابلوه معنووی منفوی،
دریافت نیرو از منابع معنوی موجود را غیر ممکن میسازد و مانع جستجوی حس
و معنی در زندگی و مانع رشد فرد ،حرکوت رو بوه جلوو و فورا رفوتن از مادیوات
می گردد .مقابله معنوی منفی خود را به اشکال متفاوتی از جمله الف) نفی هودف
و معنی زندگی فرد ،تأکید بر ضعفها و محدودیتهای فرد و تمرک بر خطاها یوا
تخلفات فرد (بعد فردی) ،ب) فهم موردم بوه عنووان موجووداتی بوه طوور ذاتوی
خودخواه و مراقب منافع خود که به بی اری ،خصوومت یوا حسوادت بوه دیگوران،
ممانعت از ایجاد و حفظ رواب بینفردی عمیق و ارزشمند (بعد اجتمواعی) منجور
می شود ،ز) رفتار با طبیعت به عنوان دشمن انسان ،تأکید بر درماندگی و ناچی ی
انسان در برابر قووانین طبیعوت (بعود محیطوی) و د) چوالش ( )Struggleدینوی
درونی که خود را به شکل کینه نسبت به خدا /قدرت برتر ،سرزنش او و نفوی او،
آشکار میسازد (.)27
بررسی ادبیات پژوهش بیانگر رابطه بین مقابلههای دینوی ،معنووی ،دینوی/
معنوی و اختالل اضطراب فراگیر است .امجد و بخاری با بررسی  40فورد مبوتال
به اختالل اضطراب فراگیر ،گ ارج کردند کوه بوین راهبردهوای مقابلوه دینوی و
عالیم اختالل اضطراب فراگیر رابطه معنیداری وجود دارد ( .)45امجد و بخواری
در بررسی خود دریافتند که افراد مبتال به شرای طبی عمومی خفیف ( 50نفر) از
راهبردهای مقابلهای کاربردی فعال و دینمحور بیشتری نسبت به افراد مبتال بوه
اختالل اضطراب فراگیر ( 40نفر) استفاده میکنند ( Stanley .)29و همکاران بوا
بررسی گروهی از افراد مبتال به اختالل اضوطراب فراگیور بوا و بودون افسوردگی
همزمان دریافتند آنهایی ( 73-83درصد) که ترکیب دین یا معنویوت در درموان
را مهم میدانستند ،مقابلههای دینی م،بتتری را گ ارج کردند ( .)31در مقابول،
 Aiو همکاران در بررسی همه گیرشناسی خود به این نتیجه رسیدند که رابطهای
بین مقابله دینی و اختالل اضطراب فراگیر وجوود نودارد ( .)37آنهوا در مطالعوه
دیگری رابطهای بین مقابله دینی مردان آمریکوای التوین بوا اخوتالل اضوطراب
فراگیر مشاهده نکردند ( .)38با وجوود ایون ،در دو پوژوهش اخیور بورای بررسوی
مقابله دینی از یک سثال در مورد فراوانی استفاده از مقابلهها استفاده شده است.

درمانهای یکپارچه شده دینی ،معنوی و اختالل اضطراب
فراگیر
در گذشته ،دینداری و معنویتگرایی به طور گستردهای در کارهای بالینی نادیوده
گرفتووه شووده بووود ( )14 ،46و حتووی توسو عوودهای (م،وول ،Watson ،Freud
 Skinnerو  )Alisنادیده یا کوماهمیوت شومرده مویشود ( Koszycki .)47و
همکاران بیان کردند که اگرچه باورها و اعمال خاصی میتواند به آسویب روانوی
کمک کند ،اثر سودمند دینداری و معنویتگرایی بور سوالمت روان مسوتند شوده
است ( .)46بسیاری از افراد بورای مقابلوه بوا بودبختیهوا و مشوکالت روزموره و
ناکامی ها به دین روی می آورند و مراجعان به طور ف اینودهای بوه مراقبوتهوای
یکپارچه شده دینی /معنوی تمایل دارند .آنها همچنین ،معتقد هستند که دیدگاه
بالینیگران در مورد رابطه بین موضوعات و تجربههای دینی و معنوی در زنودگی
بیماران خود ت ییر کرده است .درمانهای دینی و معنووی یکپارچوه شوده مشوابه
روان درمانی های معمول است ،با این تفاوت که منطق درموان ممکون اسوت در
چارچوب دینی و معنوی ارایه شود .باورهای دینی و معنوی ناسازگار به صوراحت
مورد هدف قرار میگیرد و اعمال دینی /معنووی مویتوانود بوه گونوه هدفمنودی

شامل راهبردهای فعال سازی رفتاری با هدف اف ایش هیجانهای م،بوت (ماننود
قدرشناسی و امید) باشد ( .)33 ،48مقایسه اثر درمانهای یکپارچوه شوده دینوی/
معنوی در مقابل درمان های سکوالر اغلب نشان میدهد که درمانهای یکپارچه
شده حداقل به همان خوبی درمانهای سکوالر انجام میگیورد .عوالوه بور ایون،
اعتقاد بر این است که یکی از راهبردهای بالقوه برای کاهش نرخ افوت و بهبوود
درمووانهووای شووناختی -رفتوواری موجووود بوورای اخووتالل اضووطراب فراگیوور در
ب رگساالن ،ترکیب آنها با درمانهای دینی و معنوی است (.)4
 Barreraو همکاران اصول کلی برای ترکیب دین و معنویت در درموان را
شامل مواردی برشمردند که در ادامه به تفصویل بیوان شوده اسوت ( .)4اول و از
همه مهمتر هرگونه تصمیمی جهت ترکیب دین و معنویت در درموان بایود بوین
مراجع و درمانگر مشتر باشد .اگر مراجع نشان داد که دین و معنویوت بورای او
مهم است ،درمانگر میتواند موضوع ترکیب دین /معنویت را در درموان پیشونهاد
دهد .با این حال ،این تصمیم باید مبتنی بر ترجیح مراجع باشد و نباید تحت تأثیر
باورها یا ترجیحات درمانگر قرار گیرد .یکی از موضوعات مهم دیگر این است که
آیا بحث درباره باورها و ارزجهای دینی /معنوی درمانگر با مراجوع جوای اسوت؛
چرا که پیامدهای منفی این نوع افشاگری شامل طورد مراجوع از درموانگر دارای
باورهای متفاوت ،عدم تمایل مراجع برای بحث درباره باورهوای خوود یوا تمرکو
بیش از حد بر موضوعات دینی در درمان میشود .بیان شده است که درموانگران
به است،نای مواردی که باورهای دینی و معنوی مراجع رابطه مسوتقیم بوا تشودید
عالیم فی یولوژیک و باورهای نابهنجار فرد دارد ،به چالش با باورها و ارزجهای
دینی مراجعان خود نپردازند ؛ چرا که ایون کوار بوه رابطوه درموانی آنهوا آسویب
می رساند .در نهایت ،درمانگران نباید فرض کننود کوه باورهوای دینوی /معنووی
مراجعان را بر اساس وابستگی دینوی خوود بوه راحتوی مویفهمنود .تجربوههوا و
باورهای متفاوتی حتی در سنتهای دینی یا معنوی مشابه وجوود دارد .از ایونرو،
دادن فرصتی به مراجع برای به اشترا گذاشتن باورهای دینی /معنوی خود بوه
درمانگر اجازه می دهد تا بفهمد که چگونوه تجربوههوای دینوی /معنووی مراجوع
زندگی او را شکل میدهد و تمایل به یادگیری را به مراجع منتقل میکند (.)4
 Stanleyو همکاران با بررسی گروهی از افراد مبتال به اخوتالل اضوطراب
فراگیر با و بدون افسردگی هم مان دریافتنود کوه بسویاری از شورکت کننودگان
( 73-83درصد) ترکیوب دینوداری یوا معنویوت گرایوی را در درموان اضوطراب و
افسردگی ترجیح میدهند .شرکت کنندگانی با این اعتقاد که ترکیب دینوداری یوا
معنویتگرایی در درمان مهم است ،مقابلههای دینوی م،بوتتور ،ایموان بیشوتر و
سبکهای حل مسأله با مشارکت بیشتر را گ ارج کردند 83 .درصد آنها معتقود
بودند که بحث در مورد موضوعات معنوی در مشاوره مهم است ( 44درصد بسیار
مهم 39 ،درصد تا انودازهای مهوم 14 ،درصود نوامعلوم و  3درصود خیلوی مهوم
نیست) 61 .درصد معتقد بودند که بحث در موورد موضووعات دینوی در مشواوره
مهم است ( 35/26درصد بسیار مهم 23 ،درصود توا انودازهای مهوم 12 ،درصود
نامعلوم و  5درصد خیلی مهم نیست) .بر اساس مصاحبه با افراد مبتال به اخوتالل
اضطراب فراگیر مشخص شد کوه  82درصود آنهوا معتقود هسوتند کوه ترکیوب
دینداری و معنویتگرایی برای مشاوره مهم است (.)31
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که دینداری و معنویتگرایی به گونوه
موفقیتآمی ی با درمانهای شناختی ،شناختی -رفتاری و سایر درمانهای دیگور
اختالل اضطراب فراگیر یکپارچه شده است Azhar .و همکاران در بررسی خوود
دریافتند که افراد دیندار مبتال به اختالل اضوطراب فراگیور دریافوت کننوده روان
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درمانی های دینی ،حمایتی و داروهای ضد اضطرابی سرعت بهبود چشومگیرتری
پس از سه ماه پیگیری نسبت به آنهایی که فقو روان درموانی حموایتی و دارو
درمانی دریافت کرده بودند ،نشان دادند .با این وجود ،شوش مواه پوس از درموان
تفاوت معنیداری در بهبود دو گروه وجود نداشت ( Razali .)49و همکواران بوا
بررسی گروهی از بیماران ماالیی مبتال به اختالل اضطراب فراگیر ( 54نفر گوروه
آزمایش و  49نفر گروه شاهد) به این نتیجوه رسویدند کوه افوراد گوروه آزموایش
(دریافت کننده شناخت درمانی اسالمی به همراه درمان استاندارد :بن ودیازپینها،
درمان حمایتی و آرامش برای گروه مبتال به اختالل اضوطراب فراگیور) ،سورعت
بهبود شایان توجهی در عالیم اضطراب نسبت به گوروه شواهد در  4و  12هفتوه
پس از درمان نشان دادند .با وجوود ایون ،تفواوتی بوین دو گوروه در مواه ششوم
پیگیری مشاهده نشد ( Razali .)50و همکواران بوا بررسوی  85فورد دینودار و
 80فرد بی دین مبتال به اختالل اضطراب فراگیور ،گو ارج کردنود کوه بیمواران
دیندار دریافت کننده درمان استاندارد (مصرف بن ودیازپین ،روان درمانی حموایتی
و آرامش) ،به همراه روان درمانی دینی -فرهنگی سورعت بهبوود چشومگیری در
عالیم اضطراب نسبت به افوراد گوروه شواهد دریافوت کننوده درموان اسوتاندارد
داشتند ،اما این تفاوت در پایان شش ماه پیگیوری معنویدار نبوود .آنهوا نتیجوه
گرفتند که روان درمانی دینی -فرهنگی عالیم اضطرابی را در بیمواران مسولمان
دارای زمینه دینی قوی به سرعت بهبود میبخشد (.)51
 Paukertو همکاران در یک مطالعه موردی دریافتند که ترکیب دینوداری
و درمان شناختی -رفتاری برای یک مرد  83ساله مبوتال بوه اخوتالل اضوطراب
فراگیر و افسردگی عمده همبود مثثر بوده است ( Koszycki .)48و همکاران با
بررسی اثر مداخلههای مبتنی بر معنویوتگرایوی چنود ایموانی ( )Multifaithو
درمان شناختی -رفتاری بور روی  22فورد مبوتال بوه اخوتالل اضوطراب فراگیور
نتیجه گیری کردند که هر دو درموان اثور شوایان تووجهی در کواهش اضوطراب،
نگرانی و عالیم افسردگی و همچنین ،اف ایش سازگاری اجتمواعی در دورههوای
پس از درمان ،سه و ششماهه پیگیری داشت .اگرچه درمان شوناختی -رفتواری
اثر معنی داری بر تحمل ناپذیری بالتکلیفی پس از درموان و دورههوای پیگیوری
داشت ،مداخلههای مبتنی بر معنویتگرایی چند ایمانی چنین اثری در هویچ یوک
از دورهها نداشت .سرانجام ،آنها تفاوت معنیداری بین دو درموان در نورخهوای
پاسخ و بهبود مشاهده نکردند ( Rosmarin .)52و همکاران با بررسوی گروهوی
از یهودیان دیندار دارای سطوح بواالی اسوترس و نگرانوی ،گو ارج کردنود کوه
درمان معنوی یکپارچه شده اینترنتی کاهش شایان توجهی در اسوترس ،نگرانوی،
افسردگی و تحمل ناپذیری بالتکلیفی افراد در مقایسه با آرموش عضوالنی پویش
رونده ایجاد می کند .شرکت کنندگان گروه درمان معنوی یکپارچه شده ،افو ایش
شایان توجه اعتماد به خداونود و اسوتفاده از مقابلوههوای دینوی م،بوت ،کواهش
بیاعتمادی به خداوند و استفاده از مقابلههوای دینوی منفوی را گو ارج نمودنود.
آن ها اعتقاد بیشتری به اعتبار درمان و انتظارات بیشتری از درموان داشوتند و بوه
می ان بیشتری دوره درمان را تکمیل کردند (.)33
 Barreraو همکاران با بررسی سه مراجع زن مبتال بوه اخوتالل اضوطراب
فراگیر و اختاللهای همایند (اختالل اضطراب فراگیر ،اختالل اضطراب فراگیور و
افسرده خویی ،اختالل اضوطراب فراگیور و وحشوتزدگوی بودون بوازار هراسوی)،
مشاهده کردند که ترکیب باورهای دینی /معنوی مراجعان بوا درموان شوناختی-
رفتاری سبب کاهش چشمگیر نگرانی ،اضطراب و بیخوابی و همچنین ،افو ایش
رضایت از زندگی آنها میشود .آنها دریافتند کوه یوک راهبورد بورای افو ایش

اثربخشی درمان شناختی -رفتاری ،ترکیب باورهای دینوی /معنووی مراجعوان در
درمان است ( Abdullah .)4و همکاران بوا بررسوی دو زن مبوتال بوه اخوتالل
اضطراب فراگیر ،گ ارج نمودند کوه مداخلوه مبتنوی بور روان درموانی اسوالمی
(مبتنی بر قرآن ،سنت و عمل علمای اسالمی گذشته) ،اثر معنیداری بر کواهش
عالیم اختالل اضطراب فراگیر دارد ( .)53خدایاری فرد و فاطمی با بررسوی یوک
مرد و یک زن مبتال به اختالل اضطراب فراگیر به این نتیجه رسیدند که ترکیوب
خانواده درمانی شناختی -رفتاری و معنوی نقش مهمی در کواهش عالیوم افوراد
مبتال به اختالل اضطراب فراگیور دارد ( Abdullah .)54و همکواران بوا انجوام
یک مطالعه موردی (خانم  24ساله) ،نتیجهگیری کردنود کوه مداخلوه مبتنوی بور
روان درمانی اسالمی (مبتنی بر قرآن ،سونت و عمول علموای اسوالمی گذشوته)
واکنش های م،بتی را در پی دارد و به کاهش اخوتالل اضوطراب فراگیور در بوین
دانشجویان کمک میکند (.)55
نتایج پژوهش  Koszyckiو همکاران بر روی  23فورد مبوتال بوه اخوتالل
اضطراب فراگیر حاکی از آن بود که مداخلههای مبتنی بور معنویوتگرایوی چنود
ایمووانی ،تووأثیر معنوویداری بوور کوواهش اضووطراب ،شوودت بیموواری ،نگرانووی و
تحملناپذیری بالتکلیفی و اف ایش به یستی معنوی افراد مبتال به ایون اخوتالل
دارد .پیگیری سه ماهه آنان نی نشان داد که مداخلههای مبتنی بر معنویتگرایی
چند ایمانی به است،نای تحمل ناپذیری بالتکلیفی ،اثور معنویداری بور اضوطراب،
شدت بیماری و نگرانی دارد .آنها دریافتند که این مداخلهها اثر به مراتب بهتری
نسبت به درمان حمایتی در پوسآزموون و پیگیوری سوه ماهوه دارد ( .)46نتوایج
مطالعه صفاریان و همکاران نشان داد که معنویت درمانی سبب اف ایش رضوایت
زناشویی و کاهش اضطراب فراگیر زنان مراجعه کننده به مراک مشاوره مویشوود
( .)56کوپانی و تقوی نشان دادند که گروه درمانی معنووی -دینوی بوا تأکیود بور
آموزههای اسالم ،سوبب کواهش اضوطراب فراگیور (اضوطراب صوفت و حالوت)
دانشجویان میشود (.)57

بحث و نتیجهگیری
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی آسیبشناسی روانی ،بررسی ویژگیهایی
است که افراد را نسبت به اختاللهای روانی آسیبپذیر میسوازد ( .)58از سووی
دیگر ،بررسی درمان هایی که بتواند به تنهایی یا در ترکیب با سوایر رویکردهوای
درمانی دیگر به درمان موفقیتآمی اختالالت روانی کمک کند ،اهمیوت بسو ایی
دارد .در همین زمینه ،پژوهش حاضر با هدف بررسی مروری رابطه بین دینداری،
معنویتگرایی و مقابلههای دینی و معنوی با اختالل اضطراب فراگیر و همچنین،
درمان های یکپارچه شده دینی و معنوی اختالل اضطراب فراگیور انجوام گرفوت.
نتایج نشان داد که نتایج متناقضی در مورد رابطه بین دینداری و معنویتگرایی با
اختالل اضطراب فراگیر یا نگرانی آسیب شناختی به عنوان یکی از ویژگویهوای
عمده این اختالل وجود دارد .به طور م،ال Kendler ،و همکاران (Zohra ،)34
( Ellison ،)35و همکوواران ( )36و  Aiو همکوواران ( )37دریافتنوود کووه بووین
دینداری با اختالل اضطراب فراگیر یا نگرانی آسیب شوناختی رابطوه معنویداری
وجود دارد .با وجود ایون Ai ،و همکواران ( )38و  )39( Wahlenارتبواطی بوین
آنها مشاهده نکردند .مطالعه ای درباره رابطوه بوین معنویوتگرایوی بوا اخوتالل
اضطراب فراگیر یا نگرانی آسیب شناختی مشاهده نشود .نتوایج متفواوت موجوود
ممکون اسوت کوه ناشووی از فقودان اجمواع در مووورد چگوونگی مفهوومسووازی و
اندازهگیری بهتر سازههای همپوج دینداری و معنویتگرایی ،تفواوتهوای روج
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شناختی و فرهنگی بین این پژوهشها باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه کمی به رابطه بین مقابلههای دینی
و معنوی ،به ویژه مقابلههای معنوی ،با اختالل اضطراب فراگیر یا نگرانی آسویب
شناختی شده است .عالوه بر این ،نتایج موجود بیانگر شواهد متناقضوی در موورد
رابطه بین مقابلههای دینی و معنوی با این اختالل است .به طور م،ال ،در حوالی
که امجد و بخاری نشان دادند که بوین مقابلوههوای دینوی و اخوتالل اضوطراب
فراگیر رابطه وجود دارد ( Ai ،)29 ،45و همکواران دریافتنود کوه رابطوهای بوین
مقابله های دینی و اختالل اضطراب فراگیور وجوود نودارد .بوا وجوود ایون ،در دو
پژوهش اخیر برای بررسی مقابله دینی از یک سثال در مورد فراوانوی اسوتفاده از
مقابلههای دینی استفاده شده است ( .)37 ،38همچنوین ،نتوایج برخوی مطالعوات
نشان داد که دینداری و معنویت گرایی اهمیت بسیار زیادی برای افراد مبوتال بوه
بیماریهای طبی و روانشناختی از جمله افراد مبتال به اختالل اضوطراب فراگیور
دارد؛ چرا که دینداری و معنویتگرایی رفتارهای مقابلهای قوی است که به افوراد
در مواجهه با موقعیتهای استرسزا کمک میکند ( .)15 ،16 ،20عالوه بر ایون،
دینوداری ،معنویوتگرایوی و مقابلوههووای دینوی و معنووی مویتوانود مشووکالت
روان شناختی از جمله اختالل اضطراب فراگیر را به واسطه مکانیسمهای متفاوتی
تحت تأثیر قرار دهد .دینداری ،معنویتگرایی و باورهای دینی و معنوی منابعی را
برای مقابله با استرس فراهم میکند و از این طریق هیجانهای م،بت را اف ایش
و اختالل های هیجانی ناشوی از اسوترس از جملوه اخوتالل اضوطراب فراگیور را
کاهش میدهد .باورها و اعمال دینی و معنوی مردم را قادر به حوس درد ،رنوج و
مشکالت زندگی میکند ،امکان کنتورل نیروهوای فشوارآور درونوی و بیرونوی را
فراهم می سازد و قوانین اجتماعی را که سبب تسهیل زندگی جمعی ،همکواری و
حمایت متقابل می شود ،گسترج می دهد .باورهای دینی و معنوی سبب احساس
معنی و هدفمندی در شرای دشوار زندگی می شود ،رهنمودهوایی بورای زنودگی
سالم و ارتباط با دیگران فراهم میسازد ،اغلب یک دیدگاه جهوانی م،بوت را کوه
خوجبینانه و امیدوارانه است ،ترویج میکند .جهانبینی خوجبینانهای که شوامل
یک نیروی متعالی (خدا ،اهلل ،یهوه و )...است ،نیرویی که انسان را دوست دارد ،از
او مراقبت موی کنود و پاسوخگوی نیازهوای او اسوت .باورهوای دینوی و معنووی
پاسخهای رضایتبخشی برای سثالهای وجودی و نی پاسخهایی بورای زنودگی
فعلی و بعدی فراهم میکند .همچنین ،بوه عوادیسوازی فقودان و ت ییور کموک
میکند .ادیان ،مدلهای نقشی را در نوشتههوای مقودس مطورح مویسوازد کوه
پذیرج درد و رنج را تسهیل میکند .آنها حس کنترل غیر مستقیم بر شرای را
میدهند و نیاز به کنترل شخصی را کاهش میدهند .آنها اجتماعی را برای حمایوت و
کمک به کاهش ان وا و تنهایی پیشنهاد مویکننود .مشوابه بسویاری از منوابع مقابلوهای
دیگر ،دینداری و معنویتگرایی در دسترس هر کسوی در هور زموانی و بودون در نظور
گرفتن شرای مالی ،اجتماعی ،جسمانی یا روانی است (.)15 ،16 ،20
عالوه بر آنچه ذکر شد ،بیشتر ادیان قواعد و آیوینهوایی دربواره چگوونگی

زندگی و رفتار با دیگر گروههای اجتماعی دارند .قواعد و آیینهوایی کوه رعایوت
آنها اثر رویدادهای استرسزای زندگی بر هیجانهای م،بت را کاهش میدهود.
ادیان به طور معمول استفاده از داروها و مصرف بیش از حود الکول را کوه خطور
ارتکاب رفتارهای پرخطر (جرم ،رفتارهای جنسی پرخطر) را در پی دارند ،کواهش
می دهد .بیشتر ادیان بر دوست داشتن دیگران ،شوفقت ،اعموال نووع دوسوتانه و
همچنین ،مالقات یکدیگر در طی رویدادهای اجتماعی دینوی تأکیود دارنود .ایون
رفتارهای مفید اجتماعی دارای پیامدهای بسیاری است؛ چورا کوه سوبب تعودیل
استرس و حمایت از انسان به هنگام دشواریها میشود .همچنین ،از آنجوا کوه
دین کمک به دیگران را تشویق میکند و بر تمرک به خارز از خوود تأکیود دارد،
اشت ال به این فعالیتها میتواند هیجانهای م،بت را اف ایش دهد و به منحورف
کردن توجه نسبت به مشکالت خود کمک کند .دینداری و معنویتگرایی فضایل
اخالقی از جمله صداقت ،بخشش ،قودردانی ،صوبر و قابلیوت اعتمواد را افو ایش
میدهد؛ عواملی که به سهم خود روابو اجتمواعی را ارتقوا و توداوم مویبخشود.
پیروی از این فضایل اخالقی ممکن است به طور مستقیم هیجانهوای م،بوت را
اف ایش دهد و هیجانهای منفی را خن،ی سازد (.)15 ،16 ،20
بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که معنویت درمانی ( )56و گوروه درموانی
معنوی -دینی با تأکید بر آموزههای اسالم ( )57به ترتیب سبب کاهش اضطراب
فراگیر (اندازهگیری شده به وسیله پرسش نامه اضوطراب  )Cattleزنوان مراجعوه
کننده به مراک مشاوره و دانشجویان میشود .با وجود ایون ،نتوایج ایون بررسوی
مروری نشان داد کوه دینوداری و معنویوتگرایوی بوه گونوه موفقیوتآمیو ی بوا
رویکردهای درمانی دیگر به خصوص درمانهای شوناختی و شوناختی -رفتواری
اختالل اضطراب فراگیر یکپارچه شوده اسوت ( .)4 ،33 ،46 ،48-55مقایسوه اثور
درمان های یکپارچه شده با دینداری و معنویتگرایی نی در مقایسه با درمانهای
سکوالر نشان میدهد که درمانهای یکپارچه شده حداقل به اندازه درموانهوای
سکوالر در درمان اختالل اضطراب فراگیر مفیود بووده اسوت ( .)4 ،59همچنوین،
سرعت بهبود افراد بیشتر بوده و نرخهای نگهداری خوبی برای تکمیل این درمانها
گ ارج شده است .نتایج این پژوهشها از کاربرد درمانهای یکپارچه شوده دینوی و
معنوی در درمان این اختالل حمایت مویکنود ( .)32 ،33 ،46 ،49-52بوه عبوارت
دیگر ،بر اساس نتایج این پژوهش و ادبیات موجود ،درموانهوای یکپارچوه شوده
دینی و معنوی میتواند به گونه مثثری برای افرادی که به ترکیب باورها ،اعموال
دینی و معنوی خود در درمان تمایل دارند ،مورد توجه قرار گیرد.

سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری آقای احمد منصوری میباشد .بدین وسیله
از حمایتهای مالی و معنوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و تمامی افرادی
که در انجام این پژوهش همکاری نمودند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.

References
1. Besharat MA, Mirjalili RS, Bahrami Ehsan H. The mediating role of meta-cognitive beliefs and cognitive emotion regulation
deficit on the relationship between cognitive perfectionism and worry in generalized anxiety disorder. J Fundam Ment Health
2015; 17(3): 115-22.
2. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders .5 th ed. Washington, DC:
APA; 2013.
3. Borkovec TD, Robinson E, Pruzinsky T, DePree JA. Preliminary exploration of worry: some characteristics and processes.

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 15شماره 1396 / 1

131
www.mui.ac.ir

 معنوی و اختالل اضطراب فراگیر-درمانهای یکپارچه شده دینی

Behav Res Ther 1983; 21(1): 9-16.
4. Barrera TL, Zeno D, Bush AL, Barber CR, Stanley MA. integrating religion and spirituality in to treatment for late-life
anxiety: Three case studies. Cogn Behav Pract 2012; 19(2): 346-58.
5. Mennin DS, Heimberg RG, Turk CL, Fresco DM. Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized
anxiety disorder. Behav Res Ther 2005; 43(10): 1281-310.
6. Newman MG, Llera SJ, Erickson TM, Przeworski A, Castonguay LG. Worry and generalized anxiety disorder: a review and
theoretical synthesis of evidence on nature, etiology, mechanisms, and treatment. Annu Rev Clin Psychol 2013; 9: 275-97.
7. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Life time prevalence and age-of-onset distributions of
DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62(6): 593-602.
8. Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorders in Europe--a critical review and appraisal of 27 studies. Eur
Neuropsychopharmacol 2005; 15(4): 357-76.
9. Hajebi A, Sharifi V, Amin-Esmaeili M, Motevalian A, Rahimi-Movaghar A, Hefazi M, et al. Prevalence of psychiatric
disorders in Iran: Result from Iranian Mental Health Survey. Proceedings of 30th Annual Meeting of the Iranian Psychiatric
Association; 2013 Oct 22-25; Tehran, Iran. [In Persian].
10. van der Heiden C, Muris P, van der Molen HT. Randomized controlled trial on the effectiveness of metacognitive therapy and
intolerance-of-uncertainty therapy for generalized anxiety disorder. Behav Res Ther 2012; 50(2): 100-9.
11. Aikins DE, Craske MG. Cognitive theories of generalized anxiety disorder. Psychiatr Clin North Am 2001; 24(1): 57-74.
12. Barlow DH, Durand VM. Abnormal psychology: An integrative approach. 7th ed. New York, NY: Wadsworth Publishing; 2014.
13. Behar E, DiMarco ID, Hekler EB, Mohlman J, Staples AM. Current theoretical models of generalized anxiety disorder
(GAD): conceptual review and treatment implications. J Anxiety Disord 2009; 23(8): 1011-23.
14. Khodayarifard M, Shokuhi Yekta M, Ghobari Bonab B, Akbari Zardkhaneh S, Paknejad M, Hooman HA. Development of a
short-version of religiosity scale for university student population. Tehran, Iran: School of Psychology and Education,
University of Tehran; 2014. [In Persian].
15. Koenig HG. Research on religion, spirituality, and mental health: a review. Can J Psychiatry 2009; 54(5): 283-91.
16. Koenig HG. Spirituality and mental health. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 2010; 7(2): 116-22.
17. Khodayarifard M, Faghihi AN, Ghobari Bonab B, Shokuhi Yekta M, Beh-Pajooh A. Preparation and standardization of the
religious attitude scale for university students. Tehran, Iran: School of Psychology and Education, University of Tehran; 2014.
[In Persian].
18. Tabatabai SMH. Tafsir Al-Mizan. Qom, Iran: Scientific Foundation and Intellectual Allameh Tabatabaei; 1985.
19. Javadi Amoli A. Shariat in the mirror of knowledge. Qom, Iran: Asra Publications; 1999. [In Persian].
20. Koenig HG. Religion, spirituality, and health: the research and clinical implications. ISRN Psychiatry 2012; 2012: 278730.
21. Pargament KI. The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York, NY: Guilford Press; 1997.
22. Pargament KI, Raiya HA. A decade of research on the psychology of religion and coping: Things we assumed and lessons we
learned. Psyke and Logos 2007; 28(2): 742-66.
23. Valcanti CC, Chaves E C, Mesquita AC, Nogueira DA, de Carvalho EC. Religious/spiritual coping in people with chronic
kidney disease undergoing hemodialysis. Rev esc enferm USP 2012; 46: 838-45.
24. Delgado-Guay MO, Hui D, Parsons HA, Govan K, De la Cruz M, Thorney S, et al. Spirituality, religiosity, and spiritual pain
in advanced cancer patients. J Pain Symptom Manage 2011; 41(6): 986-94.
25. Pargament KI. Spiritually integrated psychotherapy understanding and addressing the sacred. New York, NY: Guilford Press;
2007.
26. Puchalski CM, Vitillo R, Hull SK, Reller N. Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching national and
international consensus. J Palliat Med 2014; 17(6): 642-56.
27. Charzynska E. Multidimensional approach toward spiritual coping: construction and validation of the Spiritual Coping
Questionnaire (SCQ). J Relig Health 2015; 54(5): 1629-46.
28. Worthington EL, Jr., Hook JN, Davis DE, McDaniel MA. Religion and spirituality. J Clin Psychol 2011; 67(2): 204-14.
29. Amjad F, Bokharey IZ. The Impact of spiritual wellbeing and coping strategies on patients with generalized anxiety disorder.
J Muslim Ment Health 2014; 8(1): 21-38.
30. Hodge DR. Spiritually modified cognitive therapy: a review of the literature. Soc Work 2006; 51(2): 157-66.
31. Stanley MA, Bush AL, Camp ME, Jameson JP, Phillips LL, Barber CR, et al. Older adults' preferences for religion/spirituality
in treatment for anxiety and depression. Aging Ment Health 2011; 15(3): 334-43.
32. Rasic D, Robinson JA, Bolton J, Bienvenu OJ, Sareen J. Longitudinal relationships of religious worship attendance and
spirituality with major depression, anxiety disorders, and suicidal ideation and attempts: findings from the Baltimore
epidemiologic catchment area study. J Psychiatr Res 2011; 45(6): 848-54.
33. Rosmarin DH, Pargament KI, Pirutinsky S, Mahoney A. A randomized controlled evaluation of a spiritually integrated
treatment for subclinical anxiety in the Jewish community, delivered via the Internet. J Anxiety Disord 2010; 24(7): 799-808.

1396 / 1  شماره/ 15  دوره/ تحقیقات علوم رفتاری

132
www.mui.ac.ir

محمد خدایاری فرد و همکاران

34. Kendler KS, Liu XQ, Gardner CO, McCullough ME, Larson D, Prescott CA. Dimensions of religiosity and their relationship
to lifetime psychiatric and substance use disorders. Am J Psychiatry 2003; 160(3): 496-503.
35. Zohra NI. Religiosity and anxiety disorder in Peshawar religiosity and anxiety disorder in Peshawar. FWU Journal of Social
Sciences 2012; 6(1): 57-64.
36. Ellison CG, Bradshaw M, Flannelly KJ, Galek KC. Prayer, attachment to god, and symptoms of anxiety-related disorders
among U.S. adults. Sociol Relig 2014; 75(2): 208-33.
37. Ai AL, Weiss SI, Fincham FD. Family factors contribute to general anxiety disorder and suicidal ideation among Latina
Americans. Womens Health Issues 2014; 24(3): e345-e352.
38. Ai AL, Pappas C, Simonsen E. Risk and protective factors for three major mental health problems among Latino American
men nationwide. Am J Mens Health 2015; 9(1): 64-75.
39. Wahlen C. Intrinsic religiosity, spirituality, life-satisfaction and worries, what is the relationship between them? Dublin,
Ireland: Dublin Business School; 2013.
40. Reynolds N, Mrug S, Britton L, Guion K, Wolfe K, Gutierrez H. Spiritual coping predicts 5-year health outcomes in
adolescents with cystic fibrosis. J Cyst Fibros 2014; 13(5): 593-600.
41. Fallot RD, Heckman JP. Religious/spiritual coping among women trauma survivors with mental health and substance use
disorders. J Behav Health Serv Res 2005; 32(2): 215-26.
42. Harper AR, Pargament KI. Trauma, religion, and spirituality: Pathways to healing. In: Cherry KE, editor. Traumatic Stress
and long-term recovery: coping with disasters and other negative life events. New York, NY: Springer; 2015. p. 349-67.
43. Pargament K, Feuille M, Burdzy D. The brief RCOPE: Current psychometric status of a short measure of religious coping.
Religions 2011; 2(1): 51-76.
44. Ambrose SD. Religion and psychology: New research. New York, NY: Nova Publishers; 2006.
45. Amjad F, Bokharey IZ. Comparison of spiritual well-being and coping strategies of patients with generalized anxiety disorder
and with minor general medical conditions. J Relig Health 2015; 54(2): 524-39.
46. Koszycki D, Bilodeau C, Raab-Mayo K, Bradwejn J. A multifaith spiritually based intervention versus supportive therapy for
generalized anxiety disorder: a pilot randomized controlled trial. J Clin Psychol 2014; 70(6): 489-509.
47. Plante TG. Integrating spirituality and psychotherapy: ethical issues and principles to consider. J Clin Psychol 2007; 63(9):
891-902.
48. Paukert AL, Phillips L, Cully JA, Loboprabhu SM, Lomax JW, Stanley MA. Integration of religion into cognitive-behavioral
therapy for geriatric anxiety and depression. J Psychiatr Pract 2009; 15(2): 103-12.
49. Azhar MZ, Varma SL, Dharap AS. Religious psychotherapy in anxiety disorder patients. Acta Psychiatr Scand 1994; 90(1): 1-3.
50. Razali SM, Hasanah CI, Aminah K, Subramaniam M. Religious--sociocultural psychotherapy in patients with anxiety and
depression. Aust N Z J Psychiatry 1998; 32(6): 867-72.
51. Razali SM, Aminah K, Khan UA. Religious-cultural psychotherapy in the management of anxiety patients. Transcult
Psychiatry 2002; 39(1): 130-6.
52. Koszycki D, Raab K, Aldosary F, Bradwejn J. A multifaith spiritually based intervention for generalized anxiety disorder: a
pilot randomized trial. J Clin Psychol 2010; 66(4): 430-41.
53. Abdullah CH, Ismail HN, Ahmad ASH, Hissan WSM. Generalized anxiety disorder (GAD) from Islamic and Western
perspectives. World J Islamic History and Civilization 2017; 2(1): 44-52.
54. Khodayarifard M, Fatemi S. Combination of spirituality and cognitive-behavioral family therapy on treatment of generalized
anxiety disorders. Psychology 2013; 4(4): 427-32.
55. Abdullah CHB, Abidin ZBZ, Hissan WSM, Kechil R, Razali WN, Zin MZM. The effectiveness of generalized anxiety
disorder intervention through islamic psychotherapy: The preliminary study. Asian Soc Sci 2013; 9(13): 157-62.
56. Saffarian MR, Hajiarbabi F, Ashoori J. The effectiveness of spiritual therapy in order to increase marital satisfaction and
decrease generalized anxiety disorder of women. Journal of Woman and Study of Family 2015; 8(27): 95-113. [In Persian].
57. Koopani S, Taghavi MR. The effectiveness of spiritual-religious group therapy based on Islamic viewpoints on reducing
generalized anxiety in university students. Culture in the Islamic University 2015; 5(2): 183-200. [In Persian].
58. Bakhshipour Rodsari A, Mansouri A. Comparison of positive, negative and disorganized schizotypy characteristics in secure,
avoidance and anxiety attachment student in Tabriz University. J Res Behav Sci 2011; 9(1): 24-32. [In Persian].
59. Paukert AL, Phillips LL, Cully JA, Romero C, Stanley MA. Systematic review of the effects of religion-accommodative
psychotherapy for depression and anxiety. J Contemp Psychother 2011; 41(2): 99-108.

1396 / 1  شماره/ 15  دوره/ تحقیقات علوم رفتاری

133
www.mui.ac.ir

 معنوی و اختالل اضطراب فراگیر-درمانهای یکپارچه شده دینی

Religiously and Spiritually Integrated Treatments and Generalized
Anxiety Disorder
1

2

3

4

Mohamad Khodayarifard , Ahmad Mansouri , Mohammad Ali Besharat , Masoud Gholamali-Lavasani
Review Article

Abstract
Generalized anxiety disorder (GAD) is a pervasive disorder that is characterized by excessive anxiety and
uncontrollable worry. Numerous mechanisms and risk factors are involved in the development and maintenance of
GAD. This study aimed to review the relationship between religiosity and spirituality and GAD as well as its
religiously and spiritually integrated treatments. The literature demonstrates that there is a significant relationship
between religiously and religious coping with GAD. In addition, religiosity and spirituality have been successfully
integrated into GAD treatments. Moreover, religiously and spiritually integrated treatments have a significant effect
on GAD symptoms. The finding of the present study underscores the importance of the combination of religious and
spirituality factors in the treatments of GAD.
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