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 بررسی تاثیر معنویت درمانی بر شادکامی و امید به زندگی

 

 زاده یاحمد قل

 

 

 عدالت دانشگاه،  سالمت یروان شناس یدکتر یانشجو د

 

 

با توجه به اینکه امید و شادکامی یکی از مهمترین منابع برای  مقدمه: :چکیده

می که می ری اجتماعی است و یکی از عوامل مهسالمت جسمی و روانی و سازگا

ش با این پژوه معنویت می باشد،  تواند امید به زندگی و شادکامی را تضمین کند

 انجام گرفت.بر شادکامی و امید به زندگی  درمانی هدف بررسی تاثیر معنویت

صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از تحقیقات، روش تحقیق حاضر به روش:

 شده است.ای مرتبط تدوینکتب، اسناد و منابع کتابخانه

در قسممممت نتایو شمممواهد میالعاتی در رتممموم ارتباب معنویت با   یافته ها:

سمالمت، ارتباب معنویت با امید به زندگی، ارتباب معنویت با شادی و عوامل موثر  

بر شمادی اراهه شمده هسمت. سپی پیشینه تجربی مرتبط با پژوهش اراهه شده و    

ه اب با مولفبراساس مبانی نظری و تجربی اراهه شده مدل مفهومی پژوهش در ارتب

 های تاثیرگذار معنویت بر شادکامی و امید به زندگی ترسیم شده است.

یافته های پژوهش حاکی از آنسمممت که معنویت از قریق ترییر  نتیجهه ییی:: 

نگرش افراد به وقایع محییی سمممبا های مقابله ای افراد را ترییر داده و از افراد 

از قرفی احساس نشاب و شادکامی ظت می کند و فدر برابر نامالیمات زندگی محا

 و امید را در افراد به وجود می آورد.

 معنویت، معنویت درمانی، شادکامی، امید به زندگی کلید واژه ها:

 

 

 مقدمه

معنویت بعدی از انسان است که ارتباب و یکپارچگی او را با عالم هستی نشان می دهد. ارتباب و یکپارچگی به انسان امید و معنا 

و وحدت در هستی به وسیله افراد معنوی مشاهده می  فراتر می بردمی دهد و او را از محدوده زمان و مکان و عالیق مادی 

یکی از توانمندی های انسان است که راههای کنار آمدن و راهبردهای حل مساله را برای معنویت  (.0936شود)غباری بناب، 

آنها فراهم می سازد و به عنوان یا منبع حمایت اجتماعی در برابر سردرگمی ها و متیبتها، احساسی از معناداری را در قلبشان 
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منجر به کاهش انزواء و  تامدها می دهد که در نهایایجاد می کند و به مردم یا احساسی از کنترل غیرمستقیم بر روی پیش

 (. 3600و همکاران،  3، شا3609، 0تنهایی در افراد می شود)گانگا و کوتی

اهمیتی دارد، زیرا سالمت  شواهد علمی حاکی از آنست که معنویت و مذهب در مقابله با مشکالت و نامالیمات زندگی نقش با

یدی و یاس پدید می آورد. براساس تحقیقات انجام شده یکی از عوامل اثرگذار در شادکامی معنوی حفاظت بیشتری در مقابل ناام

، 4ولبورن، شنارت و رفتار شخص را متاثر می سازد)9و احساس امید به آینده مذهب و باورهای دینی است، زیرا مذهب، نگرش

تفسیر فرد نسبت به زندگی و اتفاقات زندگی می  ، بهبود نگرش و5(. مهمترین عامل مربوب به نقش ویژه معنویت درمانی3604

باشد. اهمیت اتفاقات محییی و روزمره از قریق ارزیابی های شنارتی که تحت تاثیر باورها و ارزشهای فردی، مانند کنترل فردی 

مقابله استرس های  و باورهای وجودی و معنوی قرار دارد، تعیین می شود. افراد برمبنای منابع در دسترس و از راههای گوناگون

مهمی را در ارتیار قرار می دهند  ، ارزیابی های شنارتی0ی را مدیریت می کنند. از این دیدگاه می توان گفت که باورهایمحی

حی قوی  معنویت و از این رو معنویت می تواند به شخص کما کند تا وقایع منفی را به شیوه متفاوتی ارزیابی نماید، بنابراین

یسیی کامیتل را ایجاد می کند و از این راه به سازگاری روانی و در نهایت به شادکامی و امید به زندگی کما نماید)تری از کنتر

 .(3609، 7و فرانسیی

رمانی درمانگران را تشویق می کنند که در درمان مساهل مهم معنوی درمانجویان را در زمان مناسب مورد رویکردهای معنویت د

راستای استفاده از قدرت بالقوه ایمان و معنویت درمانجویان در درمان و بهبودی، از زبان و مدارله هایی  در ریاب قرار دهند و

، 8استفاده کنند که بیانگر احترام و ارزش قاهل شده درمانگر نسبت به مساهل معنوی درمانجو باشد)ریچارد، هاردمن و برت

ه کاوش در موضوع ها و مساهل معنوی که با بهبود و بازیابی سالمتی او درمانگر درمانجو را ب ،در درمان معنویت گرا (.3667

ا ب و غیرقضاوت گرایانه است و در ضمن مرتبط هستند دعوت می کند. تاکید درمانگر بر مساهل معنوی به صورتی بی قرفانه

دارودرمانی و یا سایر رویکردهای  حساسیت تمام مساهل معنوی را دنبال می کند، اما با این حال از سایر روشهای درمانی مانند

-(. معنویت درمانی به معنای درنظر گرفتن باورهای فرهنگی3667روانشنارتی نیز استفاده می کند)ریچارد، هاردمن و برت، 

و این بعد متعالی آنها را به سوی ردا رهبری  درمانگری و در نظر گرفتن بعد متعالی مراجعان می باشد مذهبی مردم در فرایند

                                                           
1 - Ganga, & Kutty 
2 - Shah 
3 -Attitude 
4 - Walborn 
5 -Spiritual therapy 
6 -Belifes 
7 - Kamitsis , Francis 
8 - Richards, Hardman& Berrett 



 06-91، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

03 

 

ی تاثر مثبتی داشته باشد، م (، بنابراین برای اینکه درمانگر بتواند بر سالمت جسمی و روانی مراجع 0936ی کند)غباری بناب، م

 (.3669، 0بایستی در روند درمان به مساهل معنوی و دینی مراجع نیز بپردازد)میلر

یادی در پیشگیری و درمان ارتالالت روانی دارد بعضی از محققین با اشاره به شواهد تجربی متعدد معتقدند که مذهب نقش ز

و گروه درمانیهای شنارتی مذهبی در کاهش افسردگی و اضیراب بیماران بستری مبتال به ارتالالت رلقی موثرند  )ثنایی و 

نی و معلوم شده است که گروه درما (. اصوالًجهت گیری مذهبی می تواند باعث افزایش عزت نفی افراد شود0973نتیری ، 

مذهبی وضعیت معلوالن جسمی زن را بهبود بخشیده و مشکالتی مثل وسواس ، حساسیت بین فردی ، شکایات  –شنارتی 

 ( .0989جسمانی ، اضیراب و روان پریشی آنها را کاهش دهد)مرادی و همکاران، 

شبینی، ارتقای کیفیت و افزایش یکی از مهمترین اهداف مدارالت حوزه معنویت درمانی شامل شادکامی، امید و مثبت نگری، رو

براین اساس رویکرد معنویت درمانی بر افزایش معناداری در  ندگی در کنار کاهش مشکالت هیجانی می باشد.زمیزان رضایت از 

باعث برقرف شدن مشکالت هیجانی می شود و هم زندگی را شادتر و غنی تر می زندگی مبتنی است که مشرولیت و معنا هم 

سازد و با استفاده از روشهای مذهبی و معنوی و نیز مثبت نگری انسان می تواند به حد نهایی قابلیت و استعدادهایش دست یابد 

دکامی و امید به زندگی از مولفه های مهم (. با توجه به اینکه  شا3668، 9، رشید3600، 3رزشمند است)سلیگمناو این بسیار 

 ندگی سالم می باشند این پژوهش با هدف بررسی تاثیر معنویت درمانی بر شادکامی و امید به زندگی انجام پذیرفت.زدر 

 روش

به  شهدف تعیین تاثیر معنویت درمانی در شمممادکامی و امید به زندگی انجام گرفت این پژوه بما توجه به اینکه این تحقیق با 

میالعه  که با ای و اسممنادی اسممت آوری اقالعات کتابخانهو روش میالعه و جمع صممیفی و به لحاظ نوع تحلیللحاظ هدف تو

 های مرتبط به تبیین تاثیر معنویت درمانی در شادکامی و امید به زندگی پردارته است.مقاالت و کتاب

 یافته ها

 یت با سالمتنوارتباط مع

(به مثابه آگاهی از هستی یا 3667و همکاران،  4کنند )بالبونیآنرا با عنوان سالمت معنوی تعبیر می معنویت که گاهی افراد

آورد )مولر، پلوک و های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند باکاهنات را به وجود مینیرویی فراتر از جنبه

بعد عمودی شامل ارتباب با ماوراء و بعد افقی شامل ارتباب با دیگران  باشد، سالمت معنوی دارای دو بعد می(.  3660، 5رومنی

                                                           
1 - Miller 
2 - Seligman 
3 - Rashid 
4 - Balboni 
5 - Mueller , Plevak , Rummans 
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کرد تواند عملاجتماعی نمی برری میالعات بیانگر آن است که بدون سالمت معنوی، دیگر ابعاد زیستی، روانی و .و محیط است

وینزوک و )لیتدرستی داشته یا به حداکثر ظرفیت رود برسند و در نتیجه باالترین سیح سالمت، قابل دستیابی نخواهد بود 

های اریر تحقیقات در گستره وسیعی متوجه این موضوع گردیده که مذهب و معنویت چگونه برجنبهدر سال (.3667، 0قروه

اند که معنویت ارتباب زیادی با سالمت کلی فرد دارد، به موثرند. برری محققان نشان داده های مختلف سالمت جسمی و روانی

در واقع معنویت  .شودزای زندگی در نظرگرفته میقوری که مذهب و معنویت بعنوان منابع مهمی جهت سازگاری با وقایع تنش

، 3روه)لیتوینزوک و قبخشد جسمانی آنها را نیز بهبود می نه تنها بر حاالت رلقی و سالمت روانی افراد موثر است، بلکه شرایط

، 9)جانسونمیالعات بسیاری بر ارتباب معنویت با سالمت جسمی، روانی و ارتقای سازگاری با بیماری داللت دارند   (.3667

3660.) 

جنبه شنارتی که شامل جستجوی معنا، هدف، حقیقت در زندگی،  -0سالمت معنوی مولفه ها یا ابعادی به شرح ذیل دارد: 

جنبه رفتاری  -9جنبه تجربی که شامل احساس امید، عشق، پیوند، آرامش درونی و آسایش است-3ا می باشد. هعقاید و ارزش 

 (.3663، 4)داماریدمعنوی درونی رود را آشکار می کنکه فرد عقاید 

این پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که برای بهبود بیماریهای روانی می توان عالوه بر دارو درمانی و سایر امکانات  اریراً

(. بر این اساس، نتایو پژوهشها حاکی 3669، 5پزشکی و درمانی رایو و مدرن، از مذهب، دعا و پزشکی روحانی استفاده کرد)سید

است که انجام فرامین مذهبی، ایمان و شرکت در مراسم مذهبی می توانند نقش موثری در جلوگیری از ابتال به مشکالت از آن 

؛ هیلز و 3669، 0و بهزیستی افراد شوند)هکنی و ساندرز ، شادکامیروانی افراد و درمان آن داشته و موجب ارتقاء سیح سالمتی

بهداشت روان مهم است که با شنارت اعتقادات و مراسم مذهبی مراجعان، از آن (. این امر برای متختتان 3664، 7فرانسیی

به عنوان یا منبع جایگزین مهم و حمایتی استفاده کرده و با توصیه مراجعان به معنویت و شرکت در مراسم مذهبی، بتوانند 

یل باشد که فرد با افزایش معنویت به نوعی (. تاثیر این امر شاید به این دل3665، 8آنها را به آرامش درونی سوق دهند)سوالن

رودکنترلی دست پیدا می کند که مانع از اثربخشی شرایط بیرونی شده و در نتیجه، کمتر تحت تاثیر شرایط نامناسب قرار 

 (.0987گرفته و سالمت روان رود را حفظ می کند)تبرایی، فتحی آشتیانی و رسول زاده قباقبایی ، 

                                                           
1 - Litwinczuk , Groh 
2 - Litwinczuk , Groh 
3 - Johonson 
4 - Damari 
5 - Syed 
6 - Hackney & Sanders 
7 - Hills & Francis 
4- Sloan 
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پژوهش های اریر حاکی از آن است که میزان معنویت و جنبه های مختلف آن در انسانها باعث کاهش و یا در این راستا، نتایو 

حتی از بین رفتن اضیراب و افسردگی می شود. این میالعات نشان می دهند که بین میزان اضیراب و معنویت همبستگی 

 (.0936انی و شقاقی،منفی و معناداری وجود دارد)جاسمی، گلزاری، آقا یوسفی، فتحی آشتی

 ارتباط معنویت و امید به زندیی

جنبه شنارتی معنویت فرد را متوجه نیازها، رواسته ها و ارزش هایش می کند و هم از قرفی روشی رفتاری برای ابراز یا 

ود.  الکسیی عقیده است و در نهایت منجر به تجربه ای درونی و افزایش امید و آرامش درونی و در نهایت معنویت مفرد می ش

کارل فیزیولوژیست  معروف می گوید: دعا کاملترین امید و عالی ترین معنا برای زندگی به شمار می آید، زیرا روح دعا، روح امید 

 (.0930و به زندگی معنا و مفهوم می بخشد)نقل از بوالهری و همکاران، ینده را زنده می کند آبه 

و جایگاه او در  ( معنویت عبارت است از : حی فرد از هویت و ارزش رود در رابیه با رداوند3667رچاردز و برگین) راز نظ

هستی. این تعریف پایه و مبنای کار معنویت درمانی است. در این رویکرد از معنویت به عنوان یا منبع استفاده می شود و 

رغم بیماری، سوگ یا ناامیدی بر از دست رفته ها تمرکز نکنند بلکه در جستجوی معنویت درمانی به بیماران کما می کند تا به 

معنا باشند، در نتیجه زندگی از دیدگاه معنویت درمانی تحت هر شراییی معنادار است. معناداری، هدفمندی و امیدواری در 

ر باشد قبیعی است که هر رردادی زندگی از اجزای تحکیم بخش سالمت روان هستند. پی چنانچه زندگی هدفمند و معنادا

ور، در این مسیر معنا یابد. پی معنویت و اتتال به یا نقیه آهر چند توان فرسا همچون فشارهای شدید و بیماری های مرگ 

 اتکا می تواند برای همه افراد معناد و امید به زندگی را به ارمران آورد.

ها شود افراد برای زندگی رود معنا پیدا کنند و به آینده امیدوار باشند. سامانهکند و باعث میدین نظام و باور منسجمی ایجاد می

دهند که به نامالیمات، فشارهای روانی وکمبودهای گریزناپذیری که در روند چرره ی و نظام باورهای دینی به افراد امکان می

باشند. وانگهی حضور مرتب در امور مذهبی و زندگی رخ می دهد معنا ببخشند و نسبت به زندگی امیدواری بیشتری داشته 

کند که این رود بر روشحالی و روحیه و رلق باالی افراد اثر های دینی، برای افراد حمایت اجتماعی ایجاد میشرکت در برنامه

 به باورهای هم در عمل ی دین به اعتقاد و یقین قلبی رسیده باشند ودارد کسانی که در زمینه( بیان می3664)0دارد. شرکات

پذیری و مواردی از این قبیل توفیق بیشتری رواهند داشت، پذیری و انعیافمسئولیت درک، دینی رود مقید باشند، در همدلی،

 .به همین دلیل چنین افرادی توانایی باالیی برای بهبود در روابط و تعامالت روددارند

                                                           
1 - sherkat 
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در معنویت درمانی درمانگر به بررسی ابعاد شنارتی، احساسی و رفتاری فرد می پردازد. در بعد شنارتی درمانگر فرد را به 

شنا می سازد، در بعد احساسی به متریرهای آجستجو در معنا، هدف و مفهوم زندگی و عقاید و ارزش هایی که برای او مهم است 

، 0میلری می پردازد و در بعد رفتاری به بررسی عقاید معنوی و مذهبی فرد توجه می کند)امید، عالقه و حمایت در روند بهبود

(. مشاوره با رویکرد معنویت شامل دعا، استفاده از متون قدیمی، مراقبه، تتویرسازی معنوی، بخشایشگری، عبادات و 3669

ایرونسون و تمرکز و کتاب درمانی می باشد)مناسا، رودفاش سازی معنوی، همراهی و ردمت، نوشتن یادداشت های روزانه، 

 .(3660همکاران، 

ایش و بهبود امید آنان می زبه نظر می رسد مشاوره با رویکرد معنویت با کاهش مشکالت جسمی و روانشنارتی افراد باعث اف

زندگی و تالش برای شود. وجود امید در افراد امری مهم است و در واقع به مبارزه قلبیدن در جهت غلبه بر محدودیت های 

تا به رغم ناامید بودن، در زندگی بر  (.  معنویت درمانی به فرد کما می کند3603و همکاران،  3ساندیندگی کردن است)ز

در نتیجه زندگی اش را  ندگی و اتتال به ردا باشد وزکمبودها و ناکامی ها تمرکز نکنند، بلکه در جستجوی امید و هدف در 

(. پی اگر زندگی معنادار باشد به قور قبیعی هر رردادی هر چند ناروشایند در این مسیر معنا می 0335هاوگز، معنادار کند)

 یابد و شادکامی فرد را با مخاقره مواجه نمی کند.

 

 ارتباط شاد: با معنویت

، 0و اویشی 5، سو4، کانازاوا9کند احساس شادی هست)داینردر محیط کما می افرادیکی دیگر از متریرهایی که به سازگاری 

نعمتی است که  و درکل رضایت از زندگی راحتی ریال، آرامش ، یافتن راهی برای شادکامی، دنیای پراضیراب امروز در(. 3604

ت ، شجاعیصفاتی چون غم و شاد .میلوب و روشایند هستند این حالت برای رسیدن به تالشها به قور فیری در انسان یهمه

ها دارند ، احساسات نیز در جای رود ، شختیت افراد را شکل و ... ریشه در احساسات انسان ینیب،رودکمنفی و ترس ، اعتمادبه

ت ، محرکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برروردار باشد ، ا، چراکه این احساس دهندیم

.پی باید و موفقیت را در انجام شدن کارها بدنبال رواهد داشت  شوددر زندگی می یموجب تتمیم گیریهای درست و منیق

شده است افالقون در کتاب جمهوری به در موفقیت، شادکامی است . در این رابیه تعاریف متعددی اراههمل گفت یکی از عوا

 م افالقون هنگامی که بینوجود سه عنتر در انسان اشاره میکند که شامل قوه تعقل یا استدالل ،احساسات و امیال است به زع

                                                           
1 - Miller 
2 - Soundy 
3 - Diener 
4 - Kanazawa 
5 - Suh 
6 - Oishi 
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معتقد است برای  (0330آرگیل ) (.0978)آیزنا ، آیدیاین سه عنتر تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد شادی به وجود م

شادکامی می بایستی چهار مؤلفه را در نظر گرفت عاقفه مثبت ، رضایت از زندگی ، فقدان اضیراب و فقدان افسردگی.در صورتی 

هنی شود که از بهزیستی ذزندگی راضی بوده وعواقف مثبت و عواقف منفی کمتری را تجربه کنند گفته می یطراکه افراد از ش

 باالیی برروردارند. 

شود انسان های شاد و دارای شختیت سالم  و انسان هایی مسئولیت پذیر و شهروندانی روب رواهند بود. بنابراین، مشاهده می

رابیه مستقیم دارد. فردی که روحیه شاد دارد، درانجام دادن فعالیت های روزانه مثبت  رادکه شادی با شختیت و روحیه اف

کند. به تعبیر دیگر، شادی اندیشی را سرلوحه فعالیت های رود قرار می دهند و بهتر از دیگران برای مشکالت چاره جویی می

میزان (. 0983)شهربانو،  رضایت بیشتر داشته باشد زمانی به وجود می آید که انسان، از رود و محیط اقراف رود، احساس

شادی و رضایت هر فرد از زندگی، رابیه مستقیم با نگرش افراد به زندگی دارد و این بدان معناست که هرچه قدر افراد، از 

ه همان میزان، رویدادهای پیرامون رود راضی تر باشند، به همان میزان نیز شادترند و اگر این احساس رضایت کم تر باشد، ب

 (.0983احساس رضایتمندی و شادی کم تری دارند)شهربانو، 

پولز دریافت که حمایت اجتماعی ثابت،احساس نزدیا بودن به رداوند و داشتن تتویری دوستانه از رداوند با شادی ارتباب 

الیسون درمیالعه دیگری نشان داده است  دارد.عامل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد و آن عبارت است از ایمان استوار.

که بعد از تداوم حمایت اجتماعی و عبادت های رتوصی ، ایمان استوار موجب شادی می شود .الیسون و همکاران دریافتند که 

)دعاهای مکرر و احساس نزدیکی با ردا( قوی ترین پیش بینی کننده رضایت از زندگی است نیز عقیده دارند « شدت عبادت»

 باورها مهمترین منبع شادی هستند.که 

کان نشان دادند که باورها از قریق تاثیر بر ادراک کنترل،در غنی سازی و روش بینی اعمال نفوذ می کنند.به 3و اسکو  0دال

 .(0987قور کلی مذهب تاثیر مثبتی در شادی دارد.)آرگایل،به نقل از گوهری و همکاران ،

 عوامل موثی در شاد: 

 ایجاد شادی تاثیر دارند بسیارند اما سه عامل تاثیر بیشتری در ایجاد شادی و نشاب دارند: عواملی که در

 (مذهب با ایمان مذهبی0

 (همسر روب3

 (شختیت 9

                                                           
1 -Dull 
2 -Skokan 
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پژوهشگران در پژوهش های مختلفی که انجام داده اند دریافته اند افرادی که ازنظر مذهبی فعالیت بیشتری دارند مثال در اماکن 

میزان احساس نزدیکی به رداوند و ایمان قلبی تاثیر بسزایی در شادمانی افراد  عالیت می کنند شادمان ترند،مذهبی بیشتر ف

یعنی زنانی  زنان شادمانی با رضایت از همسر رابیه زیادی دارد. رد رتوصاً همسر روب از عوامل مهم وجود شادمانی است. دارد.

ی دارند.یکی دیگر از مهمترین عوامل موثر بر شادی شختیت است.همه ما که از همسرشان راضی اند میزان شادمانی بیشتر

وقتی به دنیا می آییم رمیر مایه اصلی شختیتمان را با رود به دنیا می آوریم یا به عبارتی دیگر شختیت جنبه ی ژنتیا و 

 شرایط اولیه زندگی نیز بر شکل گیری شختیت موثر است. وراثتی دارد و محیط مختوصاً

 (.0936از روانشناسان معتقدند که مهمترین عامل در ایجاد شادمانی افراد شختیت آنان است)عابدی، برری

یکی از آنها عبارتند از انجام زمینه یابی و سوال هایی که از مردم راجع به  وجود دارند ، شادیچندین روش برای میالعه علل 

باکنار هم قرار دادن نتایو میالعات انجام گرفته  چیزی باعث آن شده است .آررین باری که این هیجان را داشته اند و اینکه چه 

 می توان فهرستی از رایجترین منابع شادی راگرد آوری کرد:

روابط اجتماعی،کار،اوقات فراغت،روردن ،استراحت و آرامش ،شختیت ،مذهب،فعالیت های اجتماعی و جنسی ،موفقیت و تایید 

 رها...اجتماعی، موسیقی و دیگر هن

به عقیده اکثر روانشناسان علل اصلی و عمده شادی عبارتند از: اوقات فراغت ،مذهب ،روابط اجتماعی و کار ،البته که روابیی 

مثل عشق  رمانتیا ،ازدواج و دوستی نیز علل اصلی شادی و هیجان مثبت هستند که این عوامل از قریق تامین حمایت 

عی و رفاقت در فعالیت های میبوع و روشایند تاثیر رود را اعمال می کند)آرگایل،به اجتماعی به شکل واقعی،حمایت اجتما

 (.0987نقل از گوهری و همکاران ،

( بیان می دارند که معنویت مانند 3663) 0عالوه بر این، در راستای ارتباب معنویت و سالمت جسمانی و روانی، اکستین و کرن

به های مادی زندگی بوده و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کاهنات را به وجود می آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جن

آورد. افکار مثبت و سخت رویی هر دو از مولفه های معنویت بوده و با سالمت و مقاومت در برابر استرس ارتباب دارند. تکیه گاه 

چنین بین سالمت روانی، سالمت جسمی، رضایت از زندگی معنوی می تواند تاثیر ضربه گیری در برابر استرس داشته باشد و هم

 و شادکامی رابیه مثبت وجود دارد.

                                                           
1-Echstein & Kern 
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( معتقدند که معنویت به دلیل تاثیر مثبت بر سالمت و بهزیستی شختی 0333)4و ونسو 9، جاهنراد3( و بتسون0356) 0آلپورت

حدودی به عنوان یا جنبه سازماندهی شده بنیادی راهی است که در آن، معنای برتر نهایی رلق می شود و می توان آن را تا 

 (.3664، 5شختیت در نظر گرفت )به نقل از پیدمنت

 شاد: عامل ارتقا: سالمت روان 

عموم کارشناسان سالمت روان بر نقش و اهمیت شادکامی در زندگی تاکید کرده و آن را از مهمترین علل ارتقای سالمت روان 

رسد شادی،حلقه مفقوده سالمت روان در جامعه است.به نظر روانپزشکان و کارشناسان اکثر مردم  میدانند.با این حال به نظر می

ما ناشادند درحالیکه درکشورهای حتی بسیار فقیرتر ازنظر اقتتادی که شاید قابل مقایسه با کشور ما نباشد شادی در تمام 

لفی داشته باشد.اما همه این مولفه ها اجرا نمی شود و جوانب زندگی رودش را نشان می دهد.شاید می تواند مولفه های مخت

میمئنا باعث کاهش شادی رواهد شد .و این کاهش شادی نیز بنا به عللی است که عبارتند از:کاهش رودکفایی 

شرلی،مسکن،عدم کنترل زمان،احساس دست نیافتن به حقوق شهروندی و اجتماعی ،احساس درماندگی ،سرروردگی معنوی و 

 (.0983ی عدم کفایت )رسروی، القای ح

سالمتی یکی از موهبت های رداوندی است که به همه ارزانی شده و شادکامی نیز در آن دریل و هم متاثر از آن است .نتایو 

پژوهش ها نشان می دهد که افراد شاد رستگی کمتری احساس کرده و به ادامه ی زندگی روش بین هستند.دیوید مایرز می 

از قریق رسیدن به چیزهای ریلی زیاد و برجسته نمی آید،بلکه لذت های کوچا بیشتر آدم ها را شاد می  گوید شادی تنها

کنند.شادی تنها یا حالت روانی نیست بلکه به وضعیت مرز هم ارتباب دارد.بخشی به لپ های پیشانی و بخشی دیگر به نواحی 

 (.0983مرکزی بستگی دارد)رسروی، 

 پیشینه تجیبی

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان 0934زارعی، ریحانی، شیرجنگ و امامی)کمری، 

شادکامی و روشبینی نوجوانان به این نتیجه رسیدند که معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری موجب افزایش شادکامی و 

 روشبینی نوجوانان شده است.

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی ترکیب آموزش مدیریت استرس و معنویت 0939رامی، حاتمی و احدی)گلکار، بنی جمالی، به

درمانی بر فشار رون، اضیراب و کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار رون به این نتیجه رسیدند که آموزش مدیریت استرس 

                                                           
2-Allport 
3-Batsoun 
4-Jaunrad 
5-Vensue 
6-Piedmont 
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لیا و افزایش کیفیت زندگی بیماران شده است اما تاثیر همراه با معنویت درمانی باعث کاهش نمرات اضیراب، فشار رون سیستو

 معناداری بر فشار رون دیاستولیا نداشته است.

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضیراب 0930بوالهری، نظیری و زمانیان)

رسیدند که معنویت درمانی به شیوه گروهی به صورت معناداری در کاهش و استرس در زنان مبتال به سرقان سینه به این نتیجه 

افسردگی زنان مبتلی به سرقان سینه موثر بوده است و همچنین گروه درمانی معنوی موجب بهبود سالمت معنی بیماران شده 

 است.

امید در بیماران مبتال به نارسایی مزمن ( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد معنویت بر 0939مرصعی و آقاجانی)

 کلیه به این نتیجه رسیدند که رویکرد معنویت درمانی بر امید بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه تاثیرگذار بوده است.

ی و ( نشان دادند که آموزش مفاهیم مذهبی و شرکت در گروه درمانیهای مبتنی بر محتواهای دین0973تحقیق ثنایی و نتیری )

معنوی تأثیر معناداری در کاهش افسردگی واضیراب بیماران دارد و در آنها نگرشی مثبت نسبت به رود ، محیط و آینده ایجاد 

( که 0986می کند که همگی  از مؤلفه های عزت نفی کار آمد هستند .یافته حاضر همچنین با پژوهش امینی و ملکشاهی )

کاهش اضیراب امتحان و اعتماد به نفی بیشتر در پاسخ به سئواالت شود تا حد زیادی نشان دادند قراهت دعا می تواند باعث 

 هماهنگی دارد .

(به بررسی اثربخشی راهبردهای مقابله ای مذهبی و معنوی در بیماران مبتال به سرقان برای کنار 3660و همکاران) 0اینگل سی

 به مدن با بیماری، در بیماران مبتالآمنابع دینی و معنوی به منظور کنار  آمدن با بیماری پردارتند، نتایو نشان داد که استفاده از

سرقان و بیماری های تهدید کننده زندگی شایع است. مقابله مذهبی و معنوی همچنین ممکن است در ردمت عملکردهای 

 رود. متعدد مانند حفظ اعتماد به نفی، اراهه یا احساس معنا و هدف، آرامش روانی و حی امید بکار

( در مقاله ای با عنوان من سرقانم را کنترل می کنم، معانی مذهب را در میان زنان سفیدپوست 3668و همکاران) 3جاناتان کافمن

انگلیسی و سیاه پوست کاراهیب مبتال به سرقان پیشرفته بررسی کردند. آنها توصیه کردند که متختتان هنگام متاحبه با بیماران 

ن فرهنگی، فرصت هایی را برای بیان اقالعات در مورد بیماری و باورهای مذهبی و معنوی رود بدهند، چرا از زمینه های گوناگو

 که ممکن است این باورها درک بیماران از بیماری و درمان آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

ده شده بین فردی و درون فردی در ( رابیه بین هویت مذهبی و استراتژی های مقابله ای ترجیح دا3606و همکاران) 9پیترفسچر

افراد مسلمان  و مسیحی را سنجیدند و بیان کردند که وابستگی های مذهبی که برای کما به کنار امدن افراد با مشکالت و 

                                                           
1 - Ingle C 
2 - Jonathn Kafman 
3 - Peter Fischer 
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رویدادهای استرس زا کما کننده می باشند در مورد مسیحیان و مسلمانان هر دو صدق می کنند و هویت مذهبی انواع گوناگون 

 ی مقابله را پرورش می دهند.روشها

( که در آن مذهب به عنوان منبع آرامش درونی تلقی شده است، حاکی از آن است که آرامش 3668) 0نتایو میالعه اکی الین

روانی با داشتن مذهب همبستگی مثبت دارد. آزمودنیهای پژوهش، گرایش به نداشتن مذهب را با سیح باالی افسردگی و افکار 

 ط دانستند.رودکشی مرتب

( در میالعه ای به بررسی برنامه آموزش معنویت در درمان بیماران مبتال به افسردگی شدید پردارتند، 3600و همکاران) 3موریتز

نتایو نشان داد که تاثیر اولیه آگاهی معنوی شامل بخشش رود، دلسوزی، قدرشناسی، پذیرش ندگی روزانه، کاهش افکار منفی، 

 افزایش آرامش، توسعه ارتباب و بهبود اعتماد به نفی می باشد.اضیراب و افسردگی و 

(در پژوهشی نشان دادند که افزایش معنویت و گرایش به مذهب موجب کاهش پیشرفت 3660)9آیرونسون، استوتزل و فلچر

 .بیماری و کمتر شدن مشکالت روانشنارتی بیماران مبتال به ایدز و بهبود سیستم ایمنی می شود

(در بررسی تاثیر رویکرد درمان شنارتی و رفتاری با معنویت و مذهب گزارش کردند که این رویکرد 3663مکاران )و ه 4پاکرت

 باعث بهبود مهارتهای سازگاری فرد می شود.

 ( بیان کردند مدارالت مبتنی بر معنویت می تواندموجب کاهش افسردگی و اضیراب شود.3606و همکاران) 5همچنین کوازاکی

 ی پژوهشمدل مفهوم

در این قسمت با توجه به پیشینه نظری و تجربی مرتبط با متریرهای پژوهش به اراهه مدل مفهومی پژوهش پردارته می شود. 

نشان دهنده این نکته است که ابعاد و مولفه های معنویت شامل شنارتی، عاقفی و رفتاری از قریق مدل مفهومی پژوهش 

شنارت ها، باورها، عقاید، نگرش ها، عشق، پیوندها، آرامش درونی، آسایش روانی، سازگاری  اثرگذاری بر متریرهای تعدیلگر مانند

مید به زندگی تاثیرگذار می اجتماعی، جلوگیری از انحرافات مشارکت در برنامه های اجتماعی و رفتار هدفمند بر شادکامی و ا

 باشد.

 

 

 

                                                           
1 - Exlin 
2 - Moritz 
3 - Ironson , Stuetzle , Fletcher 
4 - Paukert 
5 - Koszycki 
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 . دیاییام تاثیی یذار: مولفه ها: معنویت بی شادکامی و امید به زندیی1شکل

 

 بحث و نتیجه ییی:

 معنویت

 شناختی

 عاطفی

 رفتاری

 شناخت ها

 باورها

 عقاید

 نگرش ها

 عشق

 پیوند

 آرامش درونی

 آسایش روانی

 سازگاری اجتماعی

 جلوگیری از انحرافات

 مشارکت در برنامه های اجتماعی

 هدفمندانهرفتار 

 شادکامی

 زندگی امید به
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در رویکرد معنویت درمانی ارزشهای معنوی به شکل متعالی بکار گرفته می شوند و موجب ارتقای کارکرد روزانه و سالمت 

 اینجاست که می توان به ارزش معنویت در تقابل با استرس و رویداد های(. 3603، 0هاراریجسمی و روانی فرد می شوند)

رویدادها، ( معتقدند معنویت با دادن بینش عمیق به فرد وی را در برابر  3666)3زندگی پی برد. زوهر و مارشال ناروشایند

صبر و تفکر با استرس های زندگی . در واقع فرد را قادر می سازد تا با و مشکالت آن بیمه می کندحوادث زندگی، سختی ها 

 (.3606، 9فیشر)و امید به زندگی را افایش دهند مقابله کرده و راه حل های منیقی و انسانی برای مشکالت بیابد

در تبیین تاثیرگذاری معنویت درمانی بر شادکامی و امید به زندگی می توان بیان داشت نماز رواندن، دعا، ذکر و پردارتن به 

معنوی از راه مراکز قشری مرز و ارتباب متقابل آنها با مراکز غدد تاالموس و هیپوتاالموس معنا و مفهوم عاقفی پیدا  فعالیت های

می کنند. از سوی دیگر، این مراکز با غده هیپوفیز در ارتباب هستند که این غده، فعالیت دیگر غده ها را تنظیم می کند. 

دهد که پردارتن به فعالیت های مذهبی بر روی مکانیزم های دفاعی بدن مثل نشان می  ی قبلیهمچنین نتایو پژوهش ها

پادتن ها تاثیر مثبت گذاشته، و مقاومت بدن را در برابر بیماریهای مزمن جسمی یا بیماریهای مزمن روانی افزایش می دهد. 

و قتد نیروبخشی و افزایش توانایی، این  توسل به اهمه، زیارت، دعا و نماز، ابتدا توسط مرز دریافت شده، و با توجه به نیت

اقالعات در سیستم عتبی تجزیه و تحلیل شده که قی آن به سیستم ایمنی دستور داده می شود تا در مقابل استرس و فشار 

 (.0936روانی مقاومت کند)غالمی و بشلیده، 

معنوی حالت های وحدت یافتگی و تجربه ( معتقدند که در همه تجربه های عمیق 3660) 4از سویی،  نیوبرگ و دی اکویلی

تجربه معنوی قسمت هایی از مرز مثل دستگاه کناری، قیعه  هایی نظیر وجد، نشاب، روف و رجا دیده می شود. از این رو،

 اآهیانه ای باالیی، قیعه گیجگاهی پایینی و قشر جلوی پیشانی را درگیر می کند. برای مثال در پاره ای از شیوه های مراقبه ی

تمرکز روی یا شی ء بیرونی یا یا موضوع درونی موجب فعال شدن مداری شامل قشر جلوی پیشانی سمت راست و قیعه 

 گیجگاهی پایینی و قیعه آهیانه باالیی می شود.

رد نسبت ف نگرش و شنارت همچنین، نخستین و مهمترین عامل مربوب به تاثیر ویژه معنویت درمانی در بهبود نگرش و ترییر

زندگی است. اهمیت عامل فشارآور از قریق ارزیابی های شنارتی که تحت تاثیر باورها و ارزش های فردی، مانند کنترل  به

 فردی و و باورهای وجودی و معنوی قرار دارد، تعیین می شود. افراد بر مبنای منابع در دسترس و از راههای گوناگون کنار آمدن،

                                                           
1 - Harari 
2 - Zohar , Marshal 
3 - Fisher 
4 - Newberg&Aquili 
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این دیدگاه می توان بیان داشت که باورها، ارزیابی های شنارتی مهم را در فرایند مقابله  اضیراب رود را مدیریت می کنند. از

تحت تاثیر قرار می دهند و از این رو معنویت می تواند به افراد کما کند تا وقایع منفی را به شیوه متفاوتی ارزیابی نماید. 

 3، سیمون0ه به سازگاری و کاهش اضیراب کما می کند )مورتنبنابراین معنویت حی قویتری را ایجاد می نماید که از این را

 (.0930؛ به نقل از بوالهری و همکاران، 3663، 9و کیروین

همچنین توکل به ردا، اضیراب را کاهش می دهد و در مواردی نیز، اضیراب باال موجب می شود تا فرد به ردا توکل کند، به 

یشتر از توکل به ردا، به عنوان یا مکانیسم مقابله معنوی استفاده کند. افراد با عبارت دیگر؛ اضیراب باعث می شود تا فرد ب

اعتقادات معنوی ضعیف از این مکانیسم کمتر استفاده می کنند. بنابراین، معنویت به عنوان یکی از متریرهای واسیه ای اثرات 

 (.0336، 4منفی عوامل استرس زا را تعدیل می کند)پارگامنت

مذهب باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت  ( بیان می دارد که:3664)5تبیین اثرات دینداری بر سالمت روان کوهینیادر راستای 

به دنیا می شود و فرد را در مقابل رویدادهای ناگوار زندگی مثل فقدان یا بیماری یاری می رساند. از قرفی مذهب به زندگی 

دگی نشاندهنده سالمت روان است و باعث افزایش توانایی فرد در انجام فرد معنا و هدف می دهد و داشتن معنا و هدف در زن

کارها می شود. از سویی وی بیان می دارد که افراد مذهبی با حوادث تروماتیا زندگی که قابل پذیرش نیستند، راحت تر سازگار 

انرژی در فرد می شودکه او را به بهتر شدن  می شوند. از اینرو مذهب باعث ایجاد امید در فرد می شود. امید باعث ایجاد انگیزه و

اوضاع زندگی امیدوار می کند. همچنین وی اشاره می کند که افراد مذهبی احساس آزادی شختی بیشتری نسبت به دیگران 

 می کنند، وابستگی عاقفی کمتری به اقرافیان دارند و  از شختیتهایی دینی که مقاومند، الگوبرداری می کنند و این مسأله

باعث افزایش تحمل و پذیرش موقعیتهای غیرقابل ترییر در انها می شود. از سویی افراد مذهبی از الگوی تتمیم گیری راصی 

استفاده نموده و این الگو، فرد را در جهت افزایش تتمیم گیریهای مفید برای اقرافیان، رود و کاهش تتمیم گیریهای رود 

ز شدت استرس های زندگی می کاهد. وی توضیح می دهد که مذهب تنها منبع مخرب سوق می دهد، و این امر تا حدی ا

پاسخگو به سؤاالت نهایی است، به ویژه در موارد اضیراری که علم قادر پاسخگویی نمی باشد. همچنین مذهب باعث بررورداری 

یون و حتی رداوند ایجاد می شود. و فرد از حمایت اجتماعی بیشتر شده و این امر به سبب ارتباب فرد با جامعه مذهبی، روحان

نهایت اینکه احساس کنترل در افراد مذهبی به واسیه دعا کردن ایجاد می شود، به این گونه که دعا کردن باعث احساس غیر 

                                                           
3-Mortain 
4-Simon 
5-Kiroin 
4 - Pargament 

5  - Koenig 
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ا زغیر قابل ترییر و ناگوار می شود و شادکامی افراد را حتی در مقابله با رویدادهای استرس  مستقیم کنترل بر شرایط به ظاهر

 تنظیم می کند.

دین از عوامل مهم تاثیرگذار در سالمت روان است. دین چهره جهان را در نظر فرد دیندار دگرگون می سازد و قرز تلقی 

او را از رود، رلقت و رویدادهای پیرامون ترییر دهد. فرد دیندار رود را تحت حمایت  و لیف همه جانبه رداوند، یعنی بزرگترین 

هستی می بیند و بدین ترتیب احساس اقمینان و آرامش و لذت معنوی عمیقی به وی دست می دهد. او نیروی موجود در 

رداوند را منشأ ریر و برکت می داند. بنابراین، در نظر چنین فردی همه رویدادها حتی بالیا و متایب، نعمت و آزمایش از جانب 

ایی را که با قدرت عقل قابل توجیه نیستند، با ایمان تحمل نماید رداوند تلقی می شوند. او رود را موظف می داند که سختی ه

تا به تکامل دست یابد. چنین فردی به واسیه نامالیمات و ناکامیهای زندگی دچار ناامیدی و اضیراب نمی گردد، زیرا رداوند را 

اش صبر رود را رواهد گرفت. فرد دیندار حامی رویش می داند. او اقمینان دارد که این حوادث و رویدادها گذرا نیستند و او پاد

 (.3669، 0با همنوعان و اقرافیان رود رابیه روب و مبتنی بر احترام متقابل و محبت برقرار می کند)کروز

کند و از قریق های فرد عمل میهای فردی و نگرشعنوان متریرهای میانجی برای اتفاقات و پدیدهمذهب و معنویت به

وانی های رتواند قشرهای مختلف جامعه را در مقابل آسیبکند و میادکامی و امید به ندگی افراد کما میها به شتعدیل نگرش

 شود:در همین راستا پیشنهاد می و اجتماعی مقاوم کند.

معنویت درمانی برای اقشار مختلف جامعه مختوصاً برای قشرهای در معرض آسیب های اجتماعی و روانی  -0

 به اجرا گذاشته شود.

مدارالت معنویت درمانی برای افراد دارای ارتاللهای نوروتیا در روانشناسی اجرا گردد تا از بار استرس  -3

 آنها کاسته شود. 

های فرهنگی و تربیتی باهدف تعمیق باورهای مذهبی و معنوی در میان  مدارس، دانشگاهها و ادارات برنامه -9

 و نهادها برگزار گردد.

و مدارالتی برای تقویت  جوانان و نوجوانان مورد شناسایی قرار گرفتهد عالقه عوامل و مفاهیم معنوی مور -4

 آنها صورت پذیرد.

مفاهیم معنوی در قالب درمانهای روانشنارتی مانند درمان شنارتی رفتاری، درمان اکت، قرحواره درمانی  -5

 و ... برای بیماران انجام گیرد.

                                                           
1 - Krause 
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 منابع

 ،ترجمه ی مهرداد کالنتری ،اصفهان :انتشارات جهاد دانشگاهی. شادیروانشناسی ( .0983آرگیل ، مایکل )

 ، ترجمه ی زهرا چلونگر ،انتشارات نسل نو اندیش. همیشه شاد باشید(. 0978آیزنا ، مایکل )

( . اثربخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، 0930بوالهری، جعفر، نظیری، قاسم، و زمانیان، سکینه.)

 .004-85(.0)9اضیراب و استرس در زنان مبتال به سرقان سینه. فتلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان.

(. بررسی سهم تاثیر جهت گیری مذهبی برسالمت روان 0987تبرایی، رامین؛ فتحی آشتیانی، علی و رسول زاده قباقبایی، کاظم) 

 .97-03(. 9)0؛ روانشناسی و دیندر مقایسه با عوامل جمعیت شنارتی. 

مذهبی در کاهش افسردگی و اضیراب بیماران بستری مبتال  –( بررسی تاثیر گروه شنارتی 0973ثناهی ،باقر. نتیری، حمید)

 پژوهشی انجمن مشاوره ایران . –به ارتالالت رلقی مرکز نور شهر اصفهان، فتلنامه علمی 

(. بررسی اثربخشی درمان هفت 0936جاسمی، منا؛ گلزاری، محمود؛ آقا یوسفی، علیرضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ شقاقی، فرهاد. )

فتلنامه فرهنگ مشاوره و روان مرحله های فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضیراب و تنیدگی.  

 .97-50(،8)3،درمانی

ش الگوی ارتباقی رانواده کثرت گرا بر میزان شادی، رضایت از زندگی زوجین و مهارتهای اثربخشی آموز(. 0983رسروی، صدراله.)

 . پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی اصفحان. دانشگاه اصفحان.اجتماعی فرزندان در مقیع ابتدایی

 یفتلنامه تازه ها. انیجودانش نیدرب یشنارت تیجمع یرهایوارتباب آن بامتر یشادکام زانیم یبررس (.0983.)شهربانو یصفر

 .98-93صص: سال نخست، شماره دو،. ،بهار ،یسازمان یصنعت یروانشناس

 ،تهران :انتشارات میالعات رانواده  شادی در رانواده(.0936عابدی ،محمد رضا )

 (. مشاوره و رواندرمانی با رویکرد معنویت. تهران: انتشارات اران.0930غباری بناب، باقر.)

فتلنامه مشاوره و روان درمانی (.اثربخشی معنویت درمانی بر سالمت روان زنان میلقه. 0936غالمی، علی؛ بشلیده، کیومرث. )

 .990-948(، 9)0رانواده،

(. اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر 0934کمری، سامان، زارعی، رقیه،  ریحانی،محمدباقر، شیرجنگ، لیال و امامی، محمدعلی.)

 .008-069(. 90)06ی بر میزان شادکامی و روشبینی نوجوانان. مجله روانشناسی اجتماعی. مثبت نگر
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( .اثربخشی ترکیب آموزش 0939گلکار،مریم، بنی جمالی، شکوه السادات، بهرامی، هادی، حاتمی، حمیدرضا و احدی، حسن.)

ی مبتال به فشار رون. مجله روانشناس مدیریت استرس و معنویت درمانی بر فشار رون، اضیراب و کیفیت زندگی بیماران

 .00-0(.9)0بالینی.

مذهبی بر نیمرخ روانی معلوالن جسمی زن شهر اصفهان ، مجله دانش  –( اثربخشی گروه درمانی شنارتی 0989مرادی ، اعظم )

 . 33و  30و پژوهش در ردپوان شناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی روراسگان، شماره 

( . بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد معنویت بر امید در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه. 0939، محمد.)مرصعی، فریبا و آقاجانی

 .780-770(.3فتلنامه علمی پژوهشی قب مکمل.)
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