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هدف پژوهش حاضر ،تبيين اثربخشي درمانشناختي-رفتاري گروهي مذهب محور بر تابآوري و نگرشهاي
ناکارآمد زنان مبتال به اماس شهر تهران بود .روش پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با پيشآزمون و پسآزمون
و گروه کنترل بود .نمونه آماري اين پژوهش شامل  38زن مبتال به اماس با نگرش ناکارآمد باال و تاب آوري
پايين بود که با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند و بهطور همتاسازي انتخاب شدند .آنها از نظر مبتال بودن
به اماس و داشتن يك انحراف معيار باالتر از ميانگين در پرسشنامه نگرشهاي ناکارآمد و يك انحراف معيار
پايينتر از ميانگين در پرسشنامه تابآوري و ساير متغيرهاي مورد نظر پژوهش همگون بودند .سپس
آزمودنيها بهطور تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم و در مورد گروه آزمايش 18جلسه  45دقيقهاي
رواندرماني شناختي-رفتاري مذهب محور بر مبناي درمان چندوجهي اسالمي اجرا گرديد ،اما گروه کنترل
مداخلهاي دريافت نکرد .دادهها با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيري تحليل شدند .يافتههاي پژوهشي
نشان دادند که بين گروه آزمايش و کنترل پس از اجراي رواندرماني شناختي-رفتاري مذهب محور تفاوت
معنادار وجود داشت ( ،)p<8/85نتايج پژوهش نشاندهنده مؤثر بودن درمان شناختي-رفتاري مذهبمحور در
افزايش تابآوري و کاهش نگرش هاي ناکارآمد زنان مبتال به اماس ،بود.
رواندرمانـي شناختي-رفتاري مـذهب محور؛ نـگرشهاي ناکارآمد؛ تابآوري؛ مولتيپل
اسکلروزيس(ام اس)
* (نويسنده مسئول)

Email:saeedbakhtiarpoor@iauahvaz.ac.ir

مولتيپل اسکلروزيس ( ۱)MSيك بيماري مزمن و ناتوانکننده با پيامدهاي اقتصادي و
اجتماعي قابل توجه ميباشد .هزينههاي اجتماعي مرتبط با ام اس بهدليل طول مدت زياد ،از
دست دادن زود هنگام بازدهي ،نياز به مساعدت در فعاليتهاي روزمره و درمانهاي تعديل
کننده ايمني و مراقبت هاي سالمتي چند نظامي بسيار باالست (سليماني و تاجدالديني،
 .)1305نکته مهم درباره بيماري ام اس اين است که طي دو دهه اخير روند رو به رشدي
داشته هرچند ،علت شيوع مشخص نيست ،اما بدون ترديد عوامل محيطي از جمله استرسها
بيتأثير نيستند و شکي نيست که استرس و عوامل رواني در تشديد بيماري و بروز حمالت
جديد نقش بسزايي دارند .بر طبق مطالب ياد شده ،براي بيماران ام اس آنچه بيش از دارو و
درمانهاي پيچيده توصيه ميگردد ،دوري از اضطراب ،استرس و تنشهاي رواني است
(ميرهاشمي و نجفي .)1303 ،پژوهشها نشان دادهاند که ارتباط بين سالمت روان و بيماري
ام اس معنيدار بوده است .طي مطالعه معلوم شد که  0/11درصد بيماران ام اس مشکالت
جسماني شديد و  0/03درصد مشکل شديد اجتماعي داشتند ،همچنين افسردگي و اضطراب
شديد به ترتيب در  2/11درصد و  0/14درصد بيماران مشاهده شد (ميرهاشمي و نجفي،
 .)1303طبق پژوهشهاي انجام گرفته افراد مبتال به ام اس کيفيت ذهني پايينتري نسبت
به گروه همساالن و گروه شاهد داشتند (محمديعالمي ،نصيري و نيازآذري .)2881 ،پتري و
همکاران2815 ،۲؛ رز ،کندي و مکناب ،)2815 ،3طي مطالعات خود دريافتند که باورها نقش
مؤثري در ابتال و سير بيماري ايفا ميکنند .اضطراب و افسردگي از عواملي هستند که زمينه
مناسبي را براي شروع مشکالتي چون اماس ،سرطان و ناباروري فراهم کرده و ادامه درمان
را نيز با مشکل مواجه ميگردانند .ريشه اين دو عامل را ميتوان در باورهاي نادرست فرد
جستجو کرد .همچنين در خصوص نقش متغير تابآوري در تحمل و بهبود برخي بيماريها
نتايج نشان داد که نوجوانان مبتال به عاليم افسردگي و يا ديگر مشکالت عاطفي يا رفتاري
تابآوري پايينتري داشتند (فيني .)2812 ،4در واقع تابآوري چگونگي برخورد موفقيت آميز
1- Multiple Sclerosis
2- Petrie
3- Ross & Kennedy
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فرد با چالشهاي زندگي در هنگام رويارويي با استرس و يا آسيب ،است؛ نظريه تابآوري بر
جنبههاي قوي مقابله با آسيبها ساخته شده و توانايي فرد براي کنار آمدن با خطر و
مشکالت است (ميرز .)2811 ،1فريدمن ،)2813( 2تابآوري را بهعنوان توانايي عبور از
دشواريها و غلبه بر شرايط زندگي تعريف ميکند .طبق مطالعات انجام شده ،ميزان حمايت
اجتماعي ادراک شده ،راهبردهاي مقابلهاي و تابآوري مبتاليان به بيماري ام اس ميتواند
سالمت رواني و جسمي آنها را تحت تأثير قرار دهد (زياين ،آنستيس ،جورگيا ،باقرست و
ساوير.)2812 ،3
محققان زيادي در پي شناسايي عوامل موثر بر تابآوري بودند .از جمله عواملي که بر
تابآوري تأثير دارد ،باورهاي مذهبي است .آثار بالقوه باورهاي مذهبي به کنار آمدن و مقابله
با حوادث آسيبزا منجر ميشود (کاوياني ،حميد و عنايتي .)1302 ،بهنظر ميرسد مذهب
براي افراد نقش سپر دفاعي را بازي کرده ،مجموعه وسيعي از آثار مثبت روان شناختي را در
فرد ايجاد مي کند (رحيمي )1300 ،همچنين داشتن روحيه مذهبي به طور چشمگيري با
سالمت روان و سازگاري افراد ارتباط دارد (استوارد و جو1000 ،4؛ به نقل از حسيني قمي و
سليمي بجستاني .)1308 ،مهمترين دليل عدم توفيق شيوههاي تكمکتبي در درمان
اختالالت رواني ،ناتواني آنها در توجه هماهنگ و يکپارچه به ابعاد چند گانه زيستي ،رواني،
اجتماعي و معنوي انسان در مواجهه با مشکالت رواني و نابهنجاري رفتاري است (شريفينيا،
 .)1301در چند دهه گذشته نقش معنويت و مذهب به عنوان يك روش درماني توجه
6
روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است (پتيت2812 ،5؛ کزدي
و همکاران2818 ،؛ به نقل از کاوياني و همکاران .)1302 ،در مجموع با توجه به
پژوهشهاي انجام شده بهنظر ميرسد تلفيق رويکردهاي معنوي و مذهبي با روشهاي
مختلف روان درماني ميتواند باعث ارتقاي اثربخشي اين روشها شود (يعقوبي ،سهرابي و
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محمدزاده .)1301 ،نتايج پژوهش (رضايي ،)1306 ،معين ميکند گروه درماني شناختي –
رفتاري با تأکيد بر باورهاي معنوي اسالم محور در افزايش معنويت و سالمت روان بيماران
مبتال به ام اس مؤثر است .نتايج پژوهش (تقيزاده و ميرعالئي ،)1302 ،معين ميکند
معنويت درماني گروهي در افزايش تابآوري بيماران مبتال به اماس بهطور چشمگيري موثر
است .در پژوهشي ديگر مشخص شد که رابطه معنادار معکوس بين ابعاد مذهبي و وجودي
سالمت معنوي با ميزان افسردگي زنان مبتال به اماس وجود دارد (شاهسوند بغدادي و
طاووسي جونکي .)1304 ،محمديزاده ،عسکريزاده و باقري ( )1305در پژوهشي با عنوانِ
رابطه سالمت معنوي با اضطراب مرگ در بيماران مبتال به اماس ،دريافتند که بين سالمت
معنوي و ابعاد آن (سالمت مذهبي و سالمت وجودي) با اضطراب مرگ ،رابطه منفي و
معناداري وجود دارد.
پژوهشها اثربخشي درمان ترکيبي شناختي – رفتاري با مذهب و معنويت را بر نگرش
به بيماري و سالمت روان بيماران مبتال به سرطان (زرگاني ،نصيري ،حکمت ،عباس پور و
وحابي1301 ،؛ شريفي ريگي ،مرعشي و حميد)1301 ،؛ اضطراب و افسردگي در بيماران
مبتال به سرطان (محامد و سليمان)2811 ،؛ افزايش کيفيت زندگي ،افسردگي و اختالل
اضطرابي سالمندان (عسکري ،محمدي ،رادمهر و جهانگيري1301 ،؛ باررا ،زنو ،بوش ،باربر و
استنلي ،)2812 ،1کاهش عالئم بيماري و سازگاري بيماران اسکيزوفرني (ويسمن ،تاچمن و
دوارت ،)2818 ،2افزايش تابآوري و کاهش نگرشهاي ناکارآمد زوجين (کاوياني و
همکاران )1302 ،نشان دادند .همانطور که نتايج پژوهش مواليي ،جاني ،عليلو و
پوراسمعلي ،)1304( ،نشان ميدهد شناخت درماني مذهب محور باعث کاهش نشانههاي
روانشناختي همه ابعاد مقياس  -25 SCLبه جز سه مقياس در بيماران مبتال به سرطان
شده است .همچنين نتايج پژوهش حميد و کاوياني بروجني ( ،)1305نشان ميدهد روان
درمانيشناختي رفتاري مذهب محور در کاهش افسردگي و افزايش کيفيت زندگي بيماران
مبتال به ايدز مؤثر بوده است .همچنين نتايج پژوهش حميد ،شوبو ويسي و سجادي (،)1302
نشان ميدهد که خانواده درماني مبتني بر الگوي شناختي –رفتاري مذهب محور بر بهبود
3- Barrera,, Zeno, Bush, Barber & Stanley
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عملکرد خانواده ،سازگاري و عملکرد تحصيلي دانشآموزان مؤثر بوده است .نتايج پژوهش
حميد ،کاوياني و عنايتي ( ،)1302نشاندهنده تأثير درمانشناختي رفتاري مذهب محور بر
افزايش تابآوري و کاهش نگرشهاي ناکارآمد زوجين است .در بيان ضرورت و اهميت
پژوهش حاضر بايد گفته شود که ،ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که مذهب نقش بنياديني
در زندگي افراد ايفا ميکند و اکثريت قاطع آن را مسلمانان تشکيل دادهاند ،بديهي است که
در چنين جامعهاي ناديده گرفتن زمينه ارزشي مراجع تأثيرات منفي بر رواندرماني خواهـد
داشت و هماهنـگي بين راهبردها و ارزشهاي اعتقادي مراجع موجب تداوم آثار در ماني
ميشود .بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير درمانشناختي – رفتاري مذهب محور
بر تابآوري و نگرشهاي ناکارآمد زنان مبتال به ام اس بود.
با توجه به اينکه تاکنون پژوهشي صورت نگرفته که اثر بخشي درمانشناختي -رفتاري
مذهب محور را بر تابآوري و نگرشهاي ناکارآمد زنان مبتال به اماس نشان دهد؛ هدف اين
پژوهش پساخ به اين سوال بود که آيا درمان شناختي – رفتاري با رويکرد مذهب محور در
افزايش تابآوري و کاهش نگرشهاي منفي زنان مبتال به ام اس مؤثر است؟ و در صورت
تأييد اين تأثير ،در جهت بوميسازي و غنيسازي هر چه بيشتر مدلهاي درماني تالش شود.

طرح پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با پيشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود که طي
آن تاثير متغير مستقل (درمانشناختي رفتاري مذهب محور) بر متغيرهاي وابسته (تابآوري
و نگرشهاي ناکارآمد) در زنان مبتال به ام اس شهر تهران بررسي شد .جامعه آماري
پژوهش حاضر کليه زنان مبتال به ام اس با نگرش ناکارآمد باال و تابآوري پايين که در
سال  06به بخش بيماران سر پايي مرکز کهريزک مراجعه داشتند بود ،تعداد  38زن مبتال به
ام اس به روش نمونهگيري هدفمند مبتني بر مالکهاي ورود و خروج انتخاب شدند
(مالکهاي ورود شامل ،ابتال به بيماري ام اس ،جنسيت (زن بودن) ،داشتن يك انحراف
معيار باالتر از ميانگين در پرسشنامه نگرشهاي ناکارآمد داس و داشتن يك انحراف معيار
پايين تر از ميانگين در پرسشنامه تابآوري کانر و ديويدسون؛ مالکهاي خروج شامل دو
جلسه غيبت متوالي ،عدم همکاري و وخيم شدن بيماري) .افراد نمونه بهطور کامالً تصادفي
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انتخاب شدند و بهطور تصادفي  15نفر در گروه آزمايش و  15نفر در گروه کنترل قرار
گرفتند ،گروه آزمايش  18جلسه رواندرماني شناختي – رفتاري مذهب محور را هر هفته 2
جلسه  45دقيقهاي دريافت کردند ،اما گروه کنترل مداخلهاي دريافت نکردند.

در اين پژوهش از دو پرسشنامه به شرح زير استفاده شد:
 :اين آزمون جهت سنجش نگرش ها ،طرحوارها و
عقايد منفي توسط وايزمن و بك )1010( 2فراهم شده است .اين مقياس شامل دو فورم
موازي است و هر فرم آن داراي  48عبارت است که پاسخ دهنده بايد باور خود را در مورد
آن بر مقياسي که شامل موافقت کامل تا مخالفت کامل است ،در پاسخنامه تست مشخص
نمايد .روش نمرهگذاري به اين شکل است که هر پاسخ آن نمرهاي از ( )1کامالً مخالف تا
( )1کامالً موافق ميگيرد .ضرايب پايايي اين مقياس با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ
معادل  8/04تا  8/02ثبات دروني کافي را نشان داده است (وايزمن وبك1001 ،؛ به نقل از
کاوياني و همکاران.)1302 ،
اين مقياس را کانر و ديويدسون ( ،)2883با مرور
منابع پژوهشي  1010-1001در حوزه تابآوري تهيه کردند (محمدي1304 ،؛ به نقل از
کاوياني و همکاران ،) 1302 ،پايايي اين مقياس را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ بدست
آورد که معادل  %00بود .اعتبار آن نيز با روش تحليل عاملي ،محاسبه شد که نتايج نشان
داد به غير از سه سوال ،ضرايب بين  8/14تا  8/64بودند .و در تحليل نهايي  21گويه مورد
استفاده قرار گرفت.
محتواي جلسههاي پژوهش حاضر بهطور کلي بر مبناي درمان چند وجهي اسالمي
فقيهي ،غباريبناب و قاسميپور ( ،1306به نقل از کاوياني و همکاران )1302 ،ميباشد.

1- DAS scale
2-Waisman & Beck
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جلسه 1تا  :3آشنايي اعضاي گروه با يکديگر ،معرفي و توضيح در مورد روش درمان ،اهداف ،قوانين و
ضرورتها ،آموزش تشخيص هيجانهاي ناخوشايند ،رويدادهاي برانگيزاننده منفي ،افکار ناخوشايند ،فرم
مثبت رويدادها ،هيجان ها ،افکار منفي بهعنوان تکليف خانگي.
جلسه  3تا  :5مروري بر افکار منفي و چالش با آنها ،استناد به آيات قرآن کريم و احاديث درباره حل
مشکالت و مواجهه صحيح با رويدادها ،تقويت صبر و بردباري و توکل به پروردگار ،نيايش و تقويت ارتباط
مستمر با خالق هستي.
جلسه  5تا  :0آموزش فن توجه برگرداني از خود به سوي کائنات و جهان هستي ،تقويت اميد به بهبودي،
فعالسازي رفتار ،استناد به آيات قرآن کريم و احاديث درکنار فنون شناختي – رفتاري بهمنظور به چالش
کشيدن افکار منفي و غيرمنطقي.
جلسه  0تا :18آموزش آرامش عضالني و تنفس عميق به مدت  18دقيقه ،تجسم ذهني بر پديدههاي مختلف
هستي جهت کسب انرژي مثبت و توان مضاعف ،بررسي افکار به کمك مراجعان و جايگذيني افکار منفي با
افکار منطقي ،مروري بر هيجانات و رفتار منطقي و خوشايند بهدنبال افکار منطقي.

محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSS20در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي
استفاده شده است در سطح توصيفي ميانگين و انحراف معيار ارائه شد و در سطح استنباطي
نيز در راستاي فرضيههاي پژوهش از تحليل کوواريانس استفاده شد.

در جدول ( )2ميانگين و انحراف معيار نمرههاي مربوط به تابآوري و نگرشهاي ناکارآمد
گروههاي آزمايش و کنترل در دو مرحله پژوهش ارائه شده است.

پيشآزمون
تابآوري
پسآزمون
نگرشهاي ناکارآمد پيشآزمون
پسآزمون

48/81
63/03
155/4
114/21

6/213
5/1
154/03
155/81

42/4
42/61
22/60
1/60

4/04
4/201
10/45
10/30
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در جدول ( )2ميانگين و انحراف معيار نمرههاي تابآوري و نگرشهاي ناکارآمد
گروههاي آزمايش و کنترل در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .نتايج
نشان ميدهد که در مرحله پيشآزمون بين دو گروه تفاوت چنداني وجود ندارد ،ولي در
مرحله پسآزمون بين ميانگين و نمرههاي دو گروه اختالف زيادي بهوجود آمده است .به
منظور حذف تأثير پيشآزمون و آزمون معناداري تفاوت بين ميانگينهاي دو گروه از آزمون
تحليل کوواريانس چندمتغيره استفاده گرديد .در ادامه پيشفرضهاي اين تحليل مورد
بررسي قرار ميگيرند.
-

تاب آوري

آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل

نگرش ناکارآمد

8/64
8/13
8/55
8/30

8/10
8/2
8/01
8/00

15
15
15
15

نتايج جدول ( )3حاکي از نرماليتي دادهها در دو گروه کنترل و آزمايش است.
F

تاب آوري
نگرشهاي ناکارآمد

0
0

8/66
2/31

8/12
8/21

36
36

نتايج جدول ( )4بيانگر يکساني واريانس ها در دو گروه کنترل و آزمايش در دو متغير تاب آوري و
نگرشهاي ناکارآمد است.

F

Df

Df

اثر پياليي
المبداي ويلکز
اثر هتلينگ

8/441
8/50
8/6

1/13
1/11
1/10

16
16
16

144
181
126

بزرگترين ريشه روي

8/46

4/10

4

36
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<8/11
<8/12
<8/1
<8/3

نتايج جدول ( )5بيانگر همگني اثرات تعاملي پيشآزمون و متغير مستقل اصلي در دو
گروه کنترل و آزمايش در دو متغير تابآوري و نگرشهاي ناکارآمد است.
F

28

1/81

8/314

1/25

در ادامه نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيري ارائه شده است.

F

اثر پياليي
المبداي ويلکز
اثر هتلينگ
بزرگترين ريشه روي

8/06
8/831
26/18
26/18

Df

3/26
3/26
3/26
3/26

Df

2
2
2
2

8/8881
8/8881
8/8881
8/8881

25
25
25
25

نتايج جدول ( )1نشان ميدهد که ترکيب متغيرهاي تابآوري و نگرشهاي ناکارآمد اثر
معناداري دارد ( )p<8/888در ادامه نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيري ارائه شده است.

F

تاب آوري
نگرش ناکارآمد

522/15
12648/23

1
1

522/15
12648/23

14/40
131/10

8/166
8/24

8/8881
8/8881

نتايج جدول ( )0حاکي از تفاوت معنادار گروه آزمايش و کنترل در هر دو متغير تابآوري
و نگرش ناکارآمد است ( .)p<8/888همانطور که الف) روش درمانشناختي رفتاري مذهب
محور موجب افزايش تاب آوري در آزمودنيهاي مورد آزمايش شده است (.)F=14/40

 061

( ،)P<8/85بنابراين روش درمانشناختي رفتاري مذهب محور موجب کاهش نگرشهاي
ناکارامد در آزمودنيهاي مورد آزمايش شده است (.)F=31/10 ،P<8/85

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمانشناختي-رفتاري مذهب محور بر نگرشهاي
ناکارآمد و تابآوري زنان مبتال به اماس بود .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که شناخت
درماني مذهب محور بر هر دو متغير پژوهش يعني نگرشهاي ناکارآمد و تابآوري مؤثر
بوده و باعث کاهش نگرشهاي ناکارآمد گروه و افزايش تابآوري آن شده است .نتايج به
دست آمده از آزمون اين فرضيهها با پژوهشهاي کوسزيسکي و همکاران ( ،)2818باررا و
همکاران ( ،)2812ويسمن و همکاران ( ،) 2818دلگادو گوي و همکاران ،)2811( 1گيرينگ
و همکاران ،)2811( 2راسيك ،بليکا ،الياسب و کاتزا ،)2811( 3باج ،براباکر ،مقاني ،برونر و
ييگر ،)2810( 4ماهاياتي ،هپي و هپي ،)2810( 5زرگاني و همکاران ()1301؛ شريفي ريگي و
همکاران ()1301؛ محامد و سليمان ()2811؛ رضايي ( ،)1306حميد و کاوياني بروجني
( ،)1305شاهسوند بغدادي و جونکي ( ،)1304تقيزاده و ميرعاليي ( ،)1302مواليي ،جاني،
عليلو و پوراسماعيلي ( ،)1304کاوياني و همکاران (1302و  ،)1303محمديزاده و همکاران
( ،)1305آقاعلي ،زنديپور و احمدي ( ،)1308زادهوش و همکاران ( )1308همسو است.
پژوهشها نشان دادند که معنويت و مذهب موجب القاء اميدواري ،هدف و معني در زندگي
بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن ميشود و انسجام اجتماعي را افزايش ميدهد .عالئم
عمومي روانپريشي ،افکار پارانوئيدي و حساسيت بين فردي را در آنها کاهش ميدهد .اين
بيماران با نگرش مذهبي ،نگرش مثبتي به زندگي داشته و از انزواطلبي پرهيز ميکنند .در
واقع ،مذهب ميتواند کنار آمدن با بيماري را تسهيل کند (شاه و همکاران2811 ،؛ پرود و
همکاران2811 ،؛ به نقل از مواليي و همکاران .)1304 ،بيماران داراي گرايش مذهبي باال
داراي خشنودي بيشتري از زندگي هستند و شادماني و نشاط بيشتري دارند .در مواجهه با
1- Delgado Guay et al
2- Greaing
3- Rascicc, Belkia, Eliasb & Katza
4- Bai, Brubaker, Meghani, Bruner & Yeager
5- Mahayati, Happy & Happy
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رويدادهاي رنجزاي زندگي ،پيامدهاي رواني – اجتماعي منفي کمتري را نشان ميدهند .درد
روانشناختي و کيفيت زندگي پايين اين بيماران بهطور معناداري با باورهاي معنوي بسيار
پايين ارتباط داشته است (گيرينگ و همکاران )2811 ،دلگادو گوي و همکاران.)2811 ،
اعمال مذهبي سازمانيافته ،عالوهبر احساس آرامش مربوط به ارتباط با خدا ،نيازهاي روابط
بين فردي را نيز تأمين ميکند .عقايد و فعاليت هاي مذهبي و معنوي بهعنوان عوامل
حمايتي يا حائلي ميتوانند از طريق اميد ،قدرت و معني بخشي به زندگي ،اضطراب و
استرس زندگي را کم کنند و کيفيت زندگي را در افراد مبتال به بيماري مزمن از جمله اماس
و سرطان افزايش دهند (راسيك و همکاران .)2811 ،هر چه جهتگيري مذهبي در افراد
باالتر باشد ميزان مشکالت رواني در آنها و حتي نشانگان بدني آنها کاهش خواهد يافت.
با توجه به فشار رواني که بر زنان مبتال به ام اس وارد ميشود نتايج پژوهش شاهسوند و
همکاران ( )1304نشان ميدهد که در واقع معنويت بهعنوان عامل حفظ سالمت و مقابلهاي
مؤثر مورد تأکيد است و ميتوان از اين متغير به عنوان ابزاري در جهت مقاومسازي هر چه
بيشتر اين افراد در برابر ناماليمات زندگي استفاده کرد .همچنين پژوهشها نشان ميدهند
که بين تعالي معنوي و تابآوري دانشجويان رابطه وجود دارد (هاشمي و جوکار )1308،باج
و همکاران ( ،)2810نشان دادند که معنويت با کاهش درد و عوارض پايينتر در بيماران
مبتال به سرطان همراه بوده و همچنين معنويت بهعنوان يك عامل محافظ همهجانبه از
لحاظ اجتماعي ،عاطفي و حوزههاي کارکردي بوده و از آنها در برابر بيماري سرطان
محافظت ميکند .ماهاياتي و همکاران ( )2810نشان دادند که معنويت نقش کمك کننده
در اميدبخشي به نوجوانان و جوانان در خصوص بيماري سرطان داشته و به آنها در غلبه به
مشکالت وجودي در رويارويي با بيماري سرطان کمكکننده بوده است .همچنين معتقدند
که پرداختن به معنويات براي پرستاران از جهت رسيدگي به نيازهاي روحي نوجوانان مبتال
به سرطان الزم است؛ اين کار به اين نوجوانان کمك ميکند تا شرايط خود را با لطف و
فروتني بيشتري بپذيرند .برقراري ارتباط معنوي با يگانه قدرت بي انتها به فرد اين اطمينان
را ميبخشد که نيرويي قوي حامي وپشتيبان اوست .از اين روي فرد ،رويدادها و پستي و
بلنديهاي زندگي را با تکيه بر ايمان و اعتقاد خود راحتتر طي کرده و کمتر دستخوش
اضطراب و استرس شده و به تبع آن نسبت به آينده اميدوارتر و خوشبينتر خواهد بود
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(عسگري و همکاران .)1300 ،همچنين قدرت فزاينده دين در تعديل بحران هاي زندگي
امري است انکارناپذير که در تحقيقات متعدد نيز به اثبات رسيده است .اليس )1004( 1و
آدلر ،)1005( 2به نقل از کاوياني و همکاران ،)1303 ،نشان دادهاند که دين به معناي وسيع
کلمه ميتواند بحرانهاي شديد و ناماليمات زندگي را تعديل نمايد .همچنين آنها ارتباط
مثبت و معناداري را بين مذهب ،سالمت روان و تابآوري نشان داده اند که اين نتايج توسط
پژوهـشگراني چون (مدني و همکاران1305 ،؛ کاوياني و همکاران1302 ،؛ تقيزاده و
ميرعاليي )1302 ،نيز اثبات شده است .درمان ترکيبي شناختي – رفتاري با تأکيد بر مذهب
و معنويت ،باعث کاهش عالئم بارز اختالل اضطراب سالمندان از قبيل نگراني و نفع ثانويه
ناشي از اين اختالل درگروه آزمايش شده و بهبودي ناشي از درمان در مدت 6ماه نيز تداوم
داشته است (باررا و همکاران ،)2812 ،کارآمدي مداخالت مبتني بر معنويت در درمان
اختالل اضطراب منتشر ،بسيار باال بوده ،و کاهش معنادار ،نگراني و عاليم اختالل اضطرابي
در مبتاليان را به همراه داشته است (کوسزيسکي و همکاران ،)2818،شناخت درماني مذهب
محور در کاهش نشانه هاي افسردگي ،اضطراب ،ترس مرضي ،افکار پارانوئيدي و حساسيت
بين فردي موثر واقع شده و ميتواند بهعنوان يك درمان مکمل در کنار درمانهاي پزشکي
براي بهبود مشکالت روانشناختي بيماران مبتال به سرطان در نظر گرفته شود (محمودعليلو
و همکاران ،)1304 ،درمانشناختي رفتاري مذهب محور باعث افزايش تابآوري وکاهش
نـگرشهاي ناکارآمد در زوجين شـده (کاوياني و هـمکاران ،)1302 ،حتي تأثـير آن از
رواندرماني شناختي – رفتاري کالسيك نيز بيشتر بوده است (مجاهد ،کالنتري ،مولوي،
نشاط دوست و بخشاني ،1300 ،به نقل از کاوياني و همکاران )1303 ،و بهعنوان يك
رويکرد درماني تکميلي و جامع در مقايسه با رواندرماني شناختي-رفتاري کالسيك کاهش
بيشتر افسردگي را در بر داشته است (حميد1308 ،؛ به نقل از کاوياني و همکاران.)1303 ،
در مجموع يافتههاي پژوهش حاکي از اثربخش بودن شناخت درماني مذهب محور در
افزايش تابآوري و کاهش نگرشهاي ناکارآمد بيماران مبتال به ام اس بود .درمان مذهب
محور ميتواند موجب کاهش استرس ايجاد شده بهدنبال تشخيص و درمانهاي رايج بيماري
1- Ellis
2- Adler
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ام اس گردد و در روند درمان و سازگاري بهتر بيماران نقش ارزندهاي داشته باشد .بنابراين ،با
توجه به رنج و عذاب زيادي که اين بيماران در زمينههاي مختلف تجربه ميکنند براي
کاهش و درمان مشکالت روان شناختي متعددي که اين بيماران دارند ميتوان از
رويکردهاي روان درماني مختلف بخصوص درمانهاي مذهب محور به عنوان درمانهاي
مکمل در کنار درمانهاي پزشکي استفاده کرد .به ويژه در جامعه ايراني که مذهب و
معنويت جايگاه ويژهاي در بين مردم دارد .همچنين با توجه به تعداد معدود مطالعات در
زمينه اين پژوهش ،پژوهشگران ميتوانند نقش مذهب و معنويت در درمان عوامل متعدد در
بيماران صعبالعالج به خصوص بيماري اماس را مد نظر قرار دهند.
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آقاعلي ،فاطمه؛ زنديپور ،طيبه؛ احمدي ،محمدرضا ( .)1308مطالعه تأثير مشاوره گروهي شناختي – رفتاري
با تأکيد بر انديشه هاي معنوي در افزايش معنويت و سالمت روان بيماران ام اس استان قم،
.31-54 ،)1(4
تقيزاده ،محمداحسان؛ ميرعاليي ،مرضيهالسادات ( .)1302مطالعه اثربخشي معنويت درماني گروهي بر تاب
.02-182 ،)2(2 ،
آوري زنان مبتال به مولتيپل اسکلروزيس شهر اصفهان،
حسيني قمي ،طيبه؛ سليمي بجستاني ،حسين ( .)1308رابطه بين جهتگيري مذهبي و تابآوري در بين
.60-02 ،)3(4 ،
مادران فرزندان مبتال به بيماري،
حسيني قمي ،طاهره؛ سليمي بجستاني ،حسين ( .)1300اثربخشي آموزش تابآوري بر سطح کيفيت مادران
-188 ،)1(1 ،
داراي فرزند  18تا  13سال مبتال به سرطان در بيمارستان امام خميني،
.11
حميد ،نجمه؛ کاوياني بروجني ،اکرم ( .)1305اثر روان درماني شناختي رفتاري مذهب محور بر افسردگي و
.60-16 :)2(10 ،
کيفيت زندگي بيماران مبتال به ايدز،
حميد ،نجمه؛ ويسي ،شوبو؛ سجادي ،فاطمه ( .)1302اثربخشي خانواده درماني با الگوي شناختي – رفتاري
:)2(6 ،
مذهب محور بر عملکرد خانواده بر سازگاري و عملکرد تحصيلي دانشآموزان،
.30-52
رحيمي ،چنگيز ( .)1300اعتقادات مذهبي ،سالمت روان و رفتارهاي پر خطر در دانشجويان،
.120-120 ،
رضايي ،جواد ( .)1306تاأثير گروه درماني شناختي رفتاري با تاکيد بر باورهاي معنوي اسالم محور در افزايش
،
معنويت و سالمت روان بيماران ام اس ،مطالعه موردي استان مرکزي،
.6-12 :)1(2
زرگاني ،امين؛ نصيري ،مرتضي؛ حکمت ،خديجه؛ عباسپور ،زهرا؛ وحابي ،شيما ( .)2810بررسي رابطه ديني و
-222 :)2(5 ،
کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه ،مطالعه مسلمانان ايراني،
.211
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زادهوش ،سميه؛ طاهرنشاط دوست ،حميد؛ کالنتري ،مهرداد؛ رسولزاده طباطبايي ،کاظم ( .)1308مقايسه
اثربخشي گروه درمانيشناختي–رفتاري همراه با توصيههاي مذهبي و گروه درماني شناختي – رفتاري
.55-60 ،)25(1 ،
کالسيك بر کيفيت ارتباط زناشويي،
سليماني ،اسماعيل؛ تاجالديني ،امراه ( .)1305اثربخشي درمان شناختي – رفتاري مبتني بر خستگي بر ابعاد
خستگي رواني در بيماارن مبتال به ام اس :يك مطالعه موردي،
-21 ،)2(0 .
.13
شاهسوند بغدادي ،طيبه؛ طاووسي جونکي ،سيما ( .)1303ارتباط بين سالمت معنوي و افسردگي در زنان
 ،روانشناسي و علوم اجتماعي. 6-1 ،
مبتال به ام اس،
شريفي ريگي ،علي؛ مرعشي ،علي؛ حميد ،نجمه ( .)1301اثربخشي روان درماني مذهبي معنوي با تاکيد بر
دعاهاي شماره  15و  23صحيفه سجاديه بر نگرش به بيماري و سالمت روان بيماران مبتال به
.01-01 :)2(16 ،
سرطان،
عسگري ،محبوبه؛ نوروزي ،محدثه؛ رادمهر ،حامد؛ محمدي ،حسن ( .)1301بررسي اثربخشي آموزش سالمت
معنوي بر اميدواري و راهبردهاي مقابلهاي در بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزيس(ام اس)،
.5-11 :)3(3
کاوياني ،زينب؛ نجمه ،حميد و عنايتي ،ميرصالح الدين ( ،)1302تأثير درمان شناختي رفتاري مذهب محور
.25 -43 :)32(0 ،
بر تاب آوري زوجين
کاوياني ،زينب؛ نجمه ،حميد و عنايتي ،ميرصالحالدين ( ،)1303تأثير درمان شناختي رفتاري مذهب محور بر
.25 -43 :)3(15 ،
تابآوري زوجين
محمديزاده ،عاطفه؛ عسگريزاده ،قاسم؛ باقري ،مسعود ( .)1305رابطه سالمت معنوي با اضطراب مرگ در
.21-20 :)2(4 ،
بيماران مبتال به ام اس،
مواليي ،مهري؛ جاني ،ستاره؛ محمودعليلو ،مجيد؛ پوراسمعيلي ،اصغر ( .)1304کارآمدي شناختدرماني مذهب
.5-24 ،)1(0 ،
محور بر کاهش نشانههاي روانشناختي بيماران مبتال به سرطان،
ميرهاشمي ،مالك؛ نجفي ،فاطمه ( .)1303اثربخشي درمان راهحلمدار بر تابآوري و احساس انسجام بيماران
.101-285 :)3(24 ،
مولتيپل اسکلروزيس (ام اس).
هاشمي ،ليال؛ جوکار ،بهرام ( .)1308رابطه بين تعالي معنوي و تابآوري در دانشجويان دانشگاه ،دانشجوي
.123-142 :)13( 0 ،
دکتراي دانشگاه شيراز.
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