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 کيدهچ
 طــرح .انجام گرفتــه اســت يكاهش اضطراب وجوددر  يت اسالميمعنوآموزش  يكارآمد ين پژوهش با هدف بررسيا

آمــوزان همه دانششامل  ،يباشد. جامعه آماريبا گروه كنترل م آزمونآزمون و پسشيبا پ يشيآزمامهيناز نوع  ،پژوهش
ك ي ،ياخوشه يريگروش نمونهاستفاده از با  كه بود1392- 93 يليدر سال تحص ،كرمانشاه سال اول متوسطه شهر دختر

 رخط بــرش رايز يكه نمره اضطراب وجود ،نفر 30 آموزان مذكور، تعداددانش ينفر 120 تياز جمع رستان انتخاب ويدب
. شــدندتقسيم ش و كنترل يآزما ينفر 15 گروه 2 و به هانتخاب شد ،ه بودندكسب كرد گود ياضطراب وجود اسيدر مق
جلســات  يد. پــس از اجــرايــبرگــزار گرد ياســالم كرديت با رويآموزش معنو ياقهيدق 90جلسه 5، شيگروه آزما يبرا

 رهيــمتغانس تــكيــل كوواريــهــا از تحلل دادهيتحل يشد. برا گروه اجرا 2 ر هربگود  ياضطراب وجودآزمون  ،يآموزش
)ANCOVA (ياز لحــاظ اضــطراب وجــود ،كنتــرل ش ويگروه آزما نيب آمده نشان داد كهدسته ج بينتا د.ياستفاده گرد 

 .داشته است يكارآمد ريثأت يكاهش اضطراب وجود در ياسالم تيآموزش معنو يعني؛ وجود دارد يداريتفاوت معن

  .آموزان دختر، دانشيكرد اسالمي، روياضطراب وجود ،تيآموزش معنو :هاواژهكليد
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  مقدمه

ن يــها داشــته اســت. اانسان ير سبك زندگييتغ بر روابط و ژرفيرات يثأت ،يم جهان صنعتيرات عظييتغ
ش ينــه افــزايدر زم ،خودامر ن يا ابهام در افراد شده و ت ويب عدم قطعموج كوتاه، يارات در دورهييتغ

. )1390ده، يو بشــل ي(غالمــ آنهــا نقــش داشــته اســت يريپــذبيآســ هــا ونقش يسردرگم اضطراب،
بــودن اســت،  يتهــ ،دلهره و اضطراب و به دنبال آن ،شكالت عصر حاضرن ميتركه از بزرگايگونهبه
ستا بودن يا يست، بلكه به معناين ياحساس ييبودن فرد از احساس و توانا يبودن انسان، خال يته يمعن
خاستگاه اضطراب را بــه عوامــل  مختلف، يكردهايرو. )25 ، ص1392، ي(م ت بودن استيخاصيو ب

اضطراب  أمنش انسان را، يگانگيبخوداز اد خدا وي از يمان، دوريضعف ا اسالم، اند.نسبت داده يمتفاوت
؛ 346، ص 8، ج 1371، ئيطباطبــا؛ 22: زمــر ؛38: ؛ بقــره28: رعــد ؛124: طه( كنديم ياسترس معرف و

ــ ــارم ش ــودگرايرو .)328، ص 13، ج 1374رازي، يمك ــرد وج ــائل ييك ــطراب را مس ــتگاه اض ، خاس
، يوجود يهاهيپودهنده روانليتشك يينها يهايداشتِ وجود خود و نگرانپاس يازهاي، نيشناسيهست

كــه هنگامي .)32، ص 1392، ي(م خواننديمداند، كه اضطراب را فرايم ييمعنايو ب ييچون مرگ، تنها
 اگــر ،امرود، در اين هنگيي كم و يا اساساً از بين ميها فارغ و اشتغاالتش به امور جزانسان از روزمرگي

نــوعي حالــت ســپس، و  »يسرگشــتگ«ابتــدا حالــت درونــي  به عالم و به موجودات توجه كند، در او،
شود. اين تشويش و اضطراب، از نوع تشويش و اضطرابي نيست كــه در يجاد ميتشويش و اضطراب ا

اين حالت عالم است.  از رابطه انسان با وجود و يبلكه ناش ،دهدي روي مييفرد براي امور مادي و جز
، )Existential Anxiety(» اضــطراب وجــودي« ،كه همراه بــا درك و تشــويش و اضــطراب اســترا، 
از وجــود  يكــامل يك آگاهيها همه انسان: معتقد است ،يم .)1389 ،يبزرگزاده و جاني(نورعل ناميممي

ن وجــود را يــكه ا يواملع ،نيبنابرا .استيافتنيان يدانند وجود پايم، ين آگاهيل هميبه دل و خود دارند
هــا كــه مــا انســان ي، زمــانكركگــاردبــه اعتقــاد . )16، ص 1392، ي(مــ زاستاضطراب ،كنديد ميتهد

(كركگــارد،  ميشــويد مين رفتن وجود تهديب جه آن به ازيدر نت ،رديگيد قرار ميمان مورد تهديهاارزش
بــه  ،جاد اضطراب شــوديموجب ترس و ا ياوهيش به هر ياتجربه هر :معتقد است بوگنتالالبته  ).1980
ن يــاز ا ياحساس نگران ياضطراب وجود .)1965(بوگنتال،  د وجود گردديتواند موجب تهديم ينحو

انش دســت و يــده مرگ خــود و اطرافيد با پديپناه است و بايكه انسان در جهان تنها و ب است موضوع
نبــل، ي(كل يهدف بودن زنــدگيمعنا بودن و بياز ب يس ناشأيو  يپنجه نرم كند، همراه با احساس پوچ

شــدن از  ي، تهــيستيشوند: مرگ و نيم يب بروز اضطراب وجودموجد مختلف يسه نوع تهد ،)1965
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انــد كــه اضــطراب دهين عقيپژوهشگران بر ا .)14 ، ص1390، ي(مرعش ري)، و گناه و تقصي(پوچ يمعن
ن و در يتــراز مهــم يدوران نوجــوانرا يز ؛)2006(برمن،  ترها در حال گسترش استدر جوان يوجود

 ،ياز بلوغ و جوان يناش يهايات است. مسائل و دشوارين مراحل حيتردهيچين و پيترن حال آشفتهيع
 يادوره .)1391و همكاران،  يماني(نر ديرا دوران بحران و فشار نام يتوان نوجوانياست كه م ياگونهبه

بــه  ين ادوار زنــدگيتــرياز بحران يكيمتعدد همراه است، و  يهانهيرات گوناگون در زمييكه با بروز تغ
الت فرد به يها در احساسات، تمايك سلسله دگرگوني، يرا به همراه تحوالت جسمانيز ؛ديآيحساب م
وس شــدن در مقابلــه بــا يو مــأ ي، زودرنجــيثباتيبه عدم تعادل و ب ،توانياز آن جمله م .ديآوجود مي

 دو كــه بــالغ بــر يرستانيآموزان دبدانش ،انين ميدر ا )1391و بشيريان،  يي(مصطفا كرد ها اشارهيناكام
مشكالت و  يبررس .برخوردارند ياژهيت وينده جامعه از اهميان آيبه عنوان متصد ،باشنديون نفر ميليم

كــاران، (پرتــواعظم و هم بر كاركرد جامعه خواهــد گذاشــت يار مثبتيانعكاس بسن، رفع آنا ياقدام برا
رسد كه نوجــوان بتوانــد يبه هدف م يك نوجوان زمانيدر  »يابيتيهو«ند يانكه فرياه باتوجه ب .)1388
مگر آنكــه بــه  ،شودين هدف نائل نمينوجوان به ا، نده باشديكرد او متوجه آيرو و» ستميمن ك« د:يبگو

شروع به  خود، يزندگ طه باراب در شود و متعهد يااهداف حرفه و ياسيس ديعقا مذهب و ،ينظام ارزش
نــده بــه يامور جامعــه در آكه ديگر، ازآنجا يسواز . )1380(شكركن و همكاران،  ك فلسفه كنديجاد يا

بــر عهــده دختــران امــروز  ير اجتماعيحساس و خط يهاتيمسئول ،محول خواهد شد ينوجوانان فعل
 يبعد يهاپرورش فرزندان و نسل ،فا نمودهيمهم خانواده را ا ياز اعضا يكيك نقش يخواهد بود و هر

 ،آمــوزان دختــردانــش ت دريبحران هو ،نيشيپ يهاطبق پژوهشهمچنين  .رديگيتوسط آنها صورت م
در دوره  يروانــ و يروحــ يهــايمشكالت و ناراحت ييدر صورت عدم شناسا .از پسر بوده است شيب

  .)1384، يري(دهش آمد ش خواهديو جامعه پ يبعد يهانسل يبرا يعواقب ناگوار ،ينوجوان
افــزون توجــه در چند دهه گذشته به صورت روز ،انسان يدر زندگ يرشد معنو و تيت معنوياهم
كــه ســازمان بهداشــت  ييتا جا .را به خود جلب كرده است يشناسان و متخصصان بهداشت روانروان
 كنــدياشــاره مــ يمعنــو و ي، اجتمــاعي، روانيبه ابعاد جسمان ،انسان يف ابعاد وجوديدر تعر ،يجهان
، طبــق نظــر نوجوانان يدر زندگ يو خودشناس يعدم توجه به بعد معنو .)11 ، ص1392د، يجاويني(ام
 ، ص1388(وســت،  دوشــيمــ آنان ييمانع رشد و شكوفا ،صورت گرفته يهاپردازان و پژوهشهينظر
 يالبته نه قلب صنوبر است.» قلب« ،يگاه سالمت معنويجا خاستگاه و ث،يحد فرهنگ قرآن و در ).36
 يمعنــبــاً هــميآن تقر ت و امثــاليشخصــ نفس، چون روح، يريقت قلب كه با تعابيبلكه حق ،يجسم و

٩٦     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان  

 يهــاوهيآن، ش يامدهاياز پ يريكاهش اضطراب و جلوگ يبرا .)1389فرد و همكاران، ي(اژدر باشديم
را به  يرات مثبتيثأت يمعنو يهاوهيش ،انين ميدر ا. اندو مقابله با اضطراب شكل گرفته يگرمتعدد درمان
داليــل زيــر را بــراي اســتفاده از درمــان  ،)2005( برگينو  ريچاردز .)1391، ي(ابوالقاسم اندجا گذارده

  اند:معنوي بيان داشته
هايِ مختلف بــه انحــاء يكي از ابعاد جدانشدني مراجعان و مشاوران است كه در فرهنگ ،مذهب .1

  .گوناگون ديده شده است
درمانگران اعتماد مراجعان مذهبي روان ،در صورتِ پيدا كردنِ مهارت در درمانِ معنوي و مذهبي .2

  كنند.تر با ايشان همدلي ايجاد ميكنند و راحتخود را بهتر كسب مي
بتواننــد  ،درمانگران است كه در مــورد مراجعــان مــذهبيوظيفه مشاوران و روان ،از نظر اخالقي. 3

  هاي معنوي و مذهبي باال ببرند.نمندي خود را در درمانشايستگي و توا
كند كــه منــابعِ درمانگران كمك مياحراز شايستگي در ابعاد معنوي و مذهبي به مشاوران و روان. 4

موجود در رشد معنويت را در جامعه تشخيص داده و از آنها براي درمان و شــكوفايي مراجعــان خــود 
هــا، انجــام مراســم هــا، عبادتگاههاي مذهبي شامل رفتن بــه زيارتگاهگدر فرهن ،كمك گيرند. اين منابع

عــالوه بــر  شود.پناه به خدا با توسل به ذكر و دعا به وفور يافت ميمذهبي جمعي و پيوند دادن فرد بي
طور كــه در عرفــانِ اســالمي (مــثالً اند، همان) بيان شده2005( برگينو  ريچاردزكه توسط  ،موارد فوق

به روشني نشان داده شده است، انســان ذاتــاً و فطرتــاً موجــودي  ،ناخودآگاه يشناسا در روانيمولوي) 
آن منسجم  معنوي و مذهبي است. تا زماني كه اين بُعدِ معنوي فرد به ساختار رواني او پيوند نخورد و با

  ).1391و همكاران،  يعقوبي( گيرددرمانِ واقعي او صورت نمي ،و يكپارچه نگردد
 يهــاافتــهي ،نياوجود با  .باشديت اندك ميگرفته در رابطه با اضطراب و معنوصورت يهاوهشپژ

و  يو معنــو يمــذهب يهــات و ســازهيــن معنوياز ارتبــاط بــ يحــاك ،نهين زميدر اد موجو يهاپژوهش
كــه ، تي) نشان داد كه درك تقدس و روحان2009( ريكسب يهاپژوهشنمونه، اضطراب است. به عنوان 

درك  يعنــي يگرائــتيــظــاهر و غا يتــر و واال در وراقت بزرگيك حقيدرك  يعني يشامل تعال خود
خود را كنترل كننــد. او در  يكند تا اضطراب وجوديبه افراد كمك م ،باشديم يينها يارزش و مقصد

 يقت برتــر در ورايك حقيك وجود مقدس و يكه اعتقاد آنها به  ينشان داد كسان ،يك پژوهش تجربي
در  ،افتنــدياد مرگ خود ميكه به  يشود، در هنگاميت مي، تقويهست يبرا يتيو وجود غا يواهر مادظ
هم به اعتقاد به خدا  هاپژوهش يبرخ شوند. دريم يسه با گروه كنترل، كمتر دچار اضطراب وجوديمقا
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) 1975( رافو  تمپلــر، )2005( و همكــاران هاردينگ است.اد شده ي يمنف يو اضطراب مرگ همبستگ
هاي خود به اين نتيجه دست يافتند كه بين ترديد نســبت در پژوهش، )1911( تورسن)، 1984( اوشمن

و  ياخــرو ين اعتقــاد بــه زنــدگيو بــ و معنــادار با اضطراب وجودي رابطــه مثبــت ،به زندگي اخروي
كــاهش  بر ،يدرون يمذهب يريگجهت .)2010 ،ي(هنر وجود دارد راو معناد ياضطراب مرگ رابطه منف

 و همكــاران فــرديژدرا .)2004 ن،يجر و ادلشتايو ني(اشر مؤثر است يو رگه اضطراب ياضطراب وجود
ش ســالمت يدر افــزا ،تيافتند كه آموزش عرفان و معنويجه دست ين نتيدر پژوهش خود به ا ،)1389(

ر يثأوزان تــآمــدانش يو كاهش اضطراب و افسردگ يو عملكرد اجتماع يبهبود عملكرد جسمان روان و
در ســطح  يوه گروهيت به شيآموزش معنو ينشان دادند كه كارآمد ،)1391( و همكاران يبوالهر دارد.

آمــوزش  ين كارآمــديهمچنــ. بوده است ثرؤنه ميزنان مبتال به سرطان س يكاهش افسردگ در يمعنادار
همكــاران  و يمرعشــپــژوهش  در ده اســت.يــمــاران گردين بيا يب بهبود سالمت معنوموجت يمعنو

هــوش  و ياضطراب وجــود ،يشناختروان يستيبر بهز ير آموزش هوش معنويثأت با موضوع ،)1391(
بــر كــاهش اضــطراب  ير آموزش هوش معنويثأدهنده تپژوهش نشان يهاافتهي صورت گرفت. يمعنو
 ت بــريآموزش معنو يكارآمد ياثربخش«با عنوان  يپژوهش در ،)1390( دهيبشل و يغالماست.  يوجود

زان ســالمت يــم يطــور معنــادارهت بــيــآموزش معنو ياند كه كارآمددهيجه رسين نتيبه ا ،»زنان مطلقه
ن يــز در پژوهش خود بــه اي) ن1388( همكاران و بنابيغبارش داده است. يزنان مطلقه را افزا يعموم

ا از خــود ر يكمتر يمن به خدا، اضطراب وجوديا يان با سبك دلبستگيافتند كه دانشجويجه دست ينت
ت بــا يــآموزش معنو يرود آموزش كارآمديشده، انتظار مانجام يهادهند. با توجه به پژوهشينشان م

  .آموزان گردددر دانش يبتواند موجب كاهش اضطراب وجود ،يكرد اسالميرو
 ،مــا ياســالم و يرانــين نكته الزم اســت كــه در جامعــه ايان ايب ،قين تحقيضرورت ا ت وياهم در

 يباورهــا ها وثر از آموزهأم متيرمستقيا غيم يافراد، مستق ياجتماع و يفرد يز رفتارها در زندگا ياريبس
قرار گرفته  يمناسبات اجتماع ينكه اسالم مبنايشود. با توجه به ايم يابيز ارزياغلب با آن ن بوده و ينيد

 يت را در زنــدگيمعنو ج مذهب وين پژوهش قصد دارد آثار و نتايا ،)1391و همكاران،  يي(رضا است
ن و مــذهب در يــقرار داده، با روشن شدن نقــش د يآموزان مورد بررسدانش ياجتماع و يروان يروح
و همكاران،  ي(مرعش نشان دهد يروان و يدرمان مشكالت روح يبرا يروش ، آن رايابعاد زندگ يتمام

ســفانه ســطح أد كــه متيــردمشاهده گ ق صورت گرفت،ين تحقيكه در ا ييهايبا توجه به بررس .)1391
از بــه يــنرو، . ازايــناندك و نامناسب اســت يرستانين محور در دختران دبيبر ا ييهات و آموزشيمعنو

٩٨     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان  

 يهــاپژوهشوجود  و طتبمر يدانيبا توجه به كمبود پژوهش م .دينمايم يضرور يهان پژوهشينچنيا
در  ياضــطراب وجــود وضــوعن ميــالعــاده ات فــوقيــز اهميــن ، وينگرياندك در حوزه هست يتجرب
ت بــا يــآمــوزش معنو يكارآمــد ريثأدربــاره تــ يو خارج ي، و مطالعات اندك داخليروان يشناسبيآس
بــه  ييگــوبا هدف پاسخ ،نيرد. بنابرايصورت پذ يه پژوهشنين زمياست در ا ي، ضروريكرد اسالميرو
ثر است ؤم يطراب وجوددر كاهش اض يكرد اسالميت با رويآموزش معنو يكارآمدا ين پرسش كه آيا
در  يكــرد اســالميت بــا رويــآمــوزش معنو يكارآمــد يهدف بررسبا  يپژوهش م تاير آن شدب ،ريا خي

  م.يرا انجام ده يكاهش اضطراب وجود

  پژوهش روش

آزمون با گروه كنترل است. جامعــه پس - آزمونشي، پيشيآزمامهين يهااز نوع طرح ،پژوهشاين طرح 
بــود  1392- 93 يليدر سال تحص كرمانشاه موزان دختر سال اول متوسطه شهرآهمه دانششامل  يآمار
آموزان ســال اول دانش ينفر 120ت يرستان انتخاب و از جمعيك دبي ياخوشه يريگبا روش نمونه كه
اضــطراب  اسيــر خــط بــرش را در مقيــز ياضــطراب وجــود ةكه نمرنفر  30رستان مذكور، تعداد يدب

  .شدند شنفري آزمايش و كنترل گمار 15انتخاب شده و در دو گروه دند كسب كر )1974( گود يوجود
ش و كنترل، بــر اســاس مــداخالت يزماآكننده در گروه شركت يهايآزمودن يم تصادفيپس از تقس

 يكــرد اســالميت با رويآموزش معنو ياقهيدق 90پنج جلسه  ،)2005( نيبرگ و چاردزير يمعنو ـيروان
بــار  دو گروه، يك هر اي صورت نگرفت.هيچ مداخله ،. در گروه كنترلديار گردش برگزيگروه آزما يبرا

  .هم پس از پايان مداخالت مقياس اضطراب وجودي را تكميل كردند بار پيش از مداخله آزمايشي و يك
شــرح  گرفــت. ل قــراريــتحل ه ويمورد تجز ،رهيمتغتكانس يكووارل يتحلج با استفاده از آزمون ينتا

  ده است.موست آيجلسات در پ

  هاي پژوهشابزار

كــه ســاخته شــده  )1974( گودو گودتوسط  اي،ماده 32اين مقياس  مقياس اضطراب وجودي گود و گود:
روايي اين مقياس را با همبسته ، )1994( هالت آن را به فارسي ترجمه نمود. 1388در سال  گنجي

افســردگي محاســبه كــرد.  و تــيپيگردي اهداف معرف مندي در زندگي،هاي هدفكردن با آزمون
) نشان داد كه اين مقياس روايي همگرا و واگراي مطلوبي دارد و 1994( هالتهاي پژوهش يافته

بــود. ايــن  66/0 گفتــههمبستگي نمره مقياس اضطراب وجودي با تركيب نمره سه مقيــاس پــيش



 ٩٩  يدر کاهش اضطراب وجود يکرد اسالميت با رويآموزش معنو يکارآمد

رونبــاخ اعتباريــابي به روش آلفاي ك )،1389( بزرگيجانو  جيننورعليزاده ميادر پژوهش  ،مقياس
  دست آمد. به 88/0گرديده كه ضريب آلفاي خوبي برابر 

  ي پژوهشهاافتهي
 آزمونآزمون و پسشيدر مراحل پ ير اضطراب وجوديمتغ يفيتوص يهاآماره .1 جدول

  گروه
  آزمونپس  آزمونشيپ

  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم
  14/6  78/12  05/4  78/19  شيآزما

  24/6  56/17  23/5  78/18  كنترل

ش در مرحلــه يگــروه آزمــا ين نمرات اضطراب وجــوديانگيد مهدمينشان  1طور كه در جدول همان
كــاهش  78/12آزمون به در مرحله پس ياز مداخله درمانپس  ،ن مقداريا .است 78/19 آزمون برابرشيپ
اســت  78/18آزمون شيدر مرحله پ يراب وجودن نمرات اضطيانگيگروه كنترل، م دا كرده است. دريپ

  دا كرده است.يكاهش پ 56/17آزمون به كه در مرحله پس
  ير اضطراب وجوديها در متغانسيوار يهمسان ين براي. آزمون لو2جدول 

  ريمتغ )1(يدرجه آزاد كامل يدرجه آزاد  نسبتF  يسطح معنادار
 ياضطراب وجود 1 16 77/1 20/0

ش و يآزمــا يهــاگــروه يهــاانسيوار يج آزمون همنگينتا ،شوديمشاهده م 2 ولطور كه در جدهمان
 ير اضطراب وجوديآزمون متغآزمون و پسشيدهد كه نسبت پير وابسته نشان ميكنترل در رابطه با متغ

به پژوهشگر  ،افتهين يكسان است. ايش و گروه كنترل يگروه آزما يهاانسيوار ،نيبنابرا .ستيمعنادار ن
  ها برابر هستند.انسيدهد تا فرض كند كه واريزه ماجا

  گروه كنترل ش ويدر دو گروه آزما يكاهش اضطراب وجوددر ت يآموزش معنو يانس كارآمديل كوواريج تحليخالصه نتا .3جدول 

  تايمجذور ا  يسطح معنادار F  ن مجذوراتيانگيم يدرجه آزاد  ريمتغ

  77/0  001/0 80/52  98/477 1  آزمونشيپ
  53/0  001/0  34/17  157  1  وهگر

باشــد كــه در ســطح يمــ 34/17هــا گــروه ين آزمون بــرايدر ا F مقدار ،3ج مندرج در جدول يطبق نتا
001/0P< از لحــاظ اضــطراب  ،ش و گــروه كنتــرلين گروه آزمــاين بدان معناست كه بيا .معنادار است
كــاهش اضــطراب  ت دريــعنوآموزش م يآموزش كارآمد يعني ؛وجود دارد يداريتفاوت معن يوجود
ت يــآمــوزش معنو يبرنامه آموزش كارآمد :توان گفتيم ،نيبنابرا داشته است. ير معناداريثأت يوجود
 .ش شده استيآموزان در گروه آزمادانش ير در اضطراب وجودييب تغموج

١٠٠     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان  

  يريگجهيبحث و نت

 كاهش اضطراب وجــودي در تواندمي با رويكرد اسالمي، آموزش معنويتنتايج پژوهش نشان داد كه 
اضطراب مستلزم مفهوم ناايمني يا تهديدي است كه فرد منبع آن را به روشــني درك  تأثير داشته باشد.

اي هاي بنيــادي و پايــهاز جمله اضطراب ،اضطراب وجودي. )61، ص 1، ج 1376(دادستان،  كندنمي
. )1389بزرگي، ميــانجي و جــان (نــورعليزاده هاي روانــي باشــدتواند منبعي براي بيمارياست كه مي

درمــاني و افــزايش اثربخشــي آن، طيــف وســيعي از درمــانگران بــراي بــارور كــردن رواننيز امروزه 
درمــاني در چــارچوب مــذهب قــرار هــاي علمــي روانها و روشكارهاي ديني و معنوي با نظريــهراه
دوستي، عشق، اعتــراف، ديشي، نوعان؛ زيرا مفاهيمي مانند وجدان، آگاهي، عهد و پيمان، مثبتدهندمي

(هــادي و  درمــاني تأثيرگذارنــدكه در اديان اهميــت بســزايي دارنــد، عميقــاً در روان ،تنوير افكار و...
 هاي مختلف روحــي وباورهاي ديني در كاهش يا رفع بيماري و عالئق مذهبي و )1388بزرگي، جان

 هــاي درونــي ورنــج درمــان آالم و ،ويــتمنظور از كارآمدي آموزش معن جسمي نقش بسزايي دارند.
نگرشــي تــازه بــه يكــي از  ،رظــناز ايــن  الطبيعــي اســت.مــاوراء رواني انسان از طريق امور متعالي و

  .)1388(رودگر،  كاركردهاي گوناگون دين است
ن يتســك درمــان و يگــران بــراياز د ن اعتقادند كه هرگاه انسانِ دردمنــد،يبر ا يبرخ ،گريد ياز سو

 يتواننــد بــه او بهبــوديك نمــيكالســ يهــادرمــان و گردد،يوس ميأش ميخو يا رواني يبدن يدردها
 و يافسردگ از اضطراب، ييرها ياست كه برا يتنها راه ،ينيباور د مان ويكمك خواستن از ا ببخشند،
، ايــدگاه اســالم، پويــت از ديــمعنو .)1387و همكــاران،  ي(تبرائ مانديم يباق يو يجانكاه برا يدردها

 يكند و دارايانسان را تنها رها نم ،يچ ساحتيه در مولد خواهد بود و و زا،تيخالق دهنده،رشد كارآمد،
 ـ يتمدن اله شه فرهنگ وير سعادتمند و يكامل است، سرچمشه زندگ قلمرو جامع و ع ويمحدوده وس

(رودگــر،  باشــديمــ يجمع و يات فرديح و ياجتماع – يمعنادهنده به همه ابعاد عباد است و يانسان
روشن و با معنــا از  يري، ارائه تصوييگراار مهم اسالم، رها ساختن انسان از پوچياز اهداف بس). 1388
دن به رشد، يهدفمند و معنادار و رس يريگام برداشتن در مس يك به سويات جاودان، تحريو ح يزندگ
  ).1389، يبزرگو جان يانجيزاده مي(نورعل است يو خوشبخت يتعال

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمــا خَلَقْنــاكُمْ «گرايي ها از چنگال پوچرها ساختن انسان دين، ةاز اهداف عمد اساساً
 (ص:» مــا بَيْنَهُمــا بــاطِالًوَالْأَرْضَ وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ«) و 115منون: ؤ(م» أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَوَعَبَثاً 
راهنمايي آنها در گام برداشتن در  ؛»ان اوحشتم الغربه آنسهم ذكرك« تنهايي: ) و گرداب ترس از27



 ١٠١  يدر کاهش اضطراب وجود يکرد اسالميت با رويآموزش معنو يکارآمد

يا أَيُّهَا الْإِنْســانُ إِنَّــكَ « مسير زندگي هدفمند، بامعنا و درست، رساندن به تعالي و خوشبختي است:
إِنَّ قُــلْ « ت:مرگ در نظر افراد باايمان پايان زندگي نيس ،)6 (انشقاق: »كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِ

 »الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُــونَوَالْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلي عالِمِ الْغَيْبِ 
 ةُذائِقَــكُــلُّ نَفْــسٍ «: بلكه وسيله رجعت به سوي پروردگار و رسيدن به رستگاري است، )8 (جمعه:

و مصيبت، درد و رنــج زنــدگي دنيــوي بــا اتكــاي الهــي  )؛57(عنكبوت:  »الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ
ان صبت عليهم المصائب لجئو الي االستجاره بك علما بان ازمّه االمور بيدك «: شيرين و با معناست

اري زنــدگي، و در قرآن در آيات اعتقادي خود، اصــل معنــاد ،در حقيقت ».و مصادرها عن قضائك
 »ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِيــهِ هُــدي لِلْمُتَّقِــينَ« آيات احكام و اخالقي، راه روش زندگي معنادار است:

رحم اهللا مــن عــرف نفســه و «، آمده است رسيده، به ما بيتكه از اهل ،احاديث هم در)؛ 2(بقره: 
 خدا رحمت كند؛ )336، ص 5، ج 1292 نقوي قايني خراساني،» (علم من اين و في اين و الي اين

. خواهــد بــروددر كجاست و به كجا مــي داند از كجا آمده وشناسد و ميكسي را كه خودش را مي
چون « ال شد، فرمودند:ؤدر مورد ترس مسلمانان آن زمان از مرگ س ،همچنين وقتي از امام جواد

شــناختند و از دوســتان خداونــد را مــي دارند، و اگر آنپس آن را ناخوشايند مي ،بدان جهل دارند
 صــدوق،( »دانستند كه آخرت بــراي آنــان از دنيــا بهتــر اســتورزيدند و ميبودند بدان محبت مي

  ).290 ، ص9ج  ق،1406
ت از اضــطراب، نقــش دارد. يا مصونيدر ابتال  ياديتا حد ز ،ميا و خودمان داريكه ما از دن يريتصو
خواهد مُرد، در  يا آمده و روزيبه دنهدف بيم كه انسان، يم و معتقد باشيهدف بدانيا را پوچ و بياگر دن

گونه نيكه تصورشان از جهان ا يو جهان داشت. افراد ياز زندگ ير درستيتوان تصوين صورت، نميا
رند، به شدت، خود را درمانده و نــاتوان يگيقرار م يسخت و دشوار زندگ يهاتيدر موقع ياست، وقت
ز يــن يقات تجربيتحق .رساند ياريندارند كه بتواند آنها را  ييرويچ نيد به هيند و چشم امكنياحساس م

 يش از افــراد مــذهبيبه مراتــب، بــ ،يرمذهبيدر افراد غ يزان اضطراب و افسردگينشان داده است كه م
ز كــه ا يدارند، نســبت بــه افــراد يمان سطحيترند و افي، ضعيكه از نظر مذهب ين افرادياست. همچن

انــد. ســازمان يو اضــطراب و افســردگ يشتر در معرض اختالالت روانــيبرخوردارند، ب يتريمان قويا
 توسط پژوهشــگران خــود، رســماً 1989شده در سال قات انجاميج تحقيبا توجه به نتا ،بهداشت يجهان

درمــان  و يريشــگيافــراد در پ يو اعتقــاد ينــيد يباورهــاظرفيــت و  يد از توانمنــدياعالم نمود كه با
  ).1383، ي(شجاع شود يريگآنان بهره يسالمت روان ياضطراب و ارتقا
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 يبــر اضــطراب وجــود يكرد اسالميت با رويآموزش معنو يكارآمد يبا هدف بررس ،پژوهشاين 
ت بــا يــآمــوزش معنو يكارآمــد داد كــه نشان جينتاآموزان دختر سال اول متوسطه انجام گرفت. دانش
همكاران  و بنابيغبار ج پژوهشيبا نتا ،افتهين يباشد. ايم يضطراب وجودبر كاهش ا يكرد اسالميرو
و  هاردينــگ)، 2009( ريكســب)، 1391( و همكــاران يمرعشــ)، 1389( و همكــاران فردياژدر)، 1388(

 ادلشــتاينو  نيجــر اشــريوو  )1911( تورسن، )1984( اوشمن )،1975( رافو  تمپلر) 2005همكاران (
  شد.باهمسو مي )،2004(

كــه ســبك  يانيافتند دانشجويجه دست ين نتيدر پژوهش خود به ا ،)1388( همكاران و بنابيغبار
 ،)1389و همكاران( فرديژدرا دهند.يرا نشان م يكمتر ياضطراب وجود ،من به خدا دارنديا يدلبستگ

روان و ش ســالمت يدر افــزا ،تيــافتند كه آموزش عرفان و معنويجه دست ين نتيدر پژوهش خود به ا
 در ر دارد.يثأآموزان تــدانش يو كاهش اضطراب و افسردگ يو عملكرد اجتماع يبهبود عملكرد جسمان

 ،يشــناختروان يستيبر بهز ير آموزش هوش معنويثأت با موضوع ،)1391همكاران ( و يمرعشپژوهش 
هــوش ر آمــوزش يثأدهنده تپژوهش نشان يهاافتهي صورت گرفت. يهوش معنو و ،ياضطراب وجود

 ياثربخشــ«بــا عنــوان  يپژوهش در ،)1390( دهيبشل و يغالماست.  يبر كاهش اضطراب وجود يمعنو
طــور هب ،تيآموزش معنو ياند كه كارآمددهيجه رسين نتيبه ا »ت بر زنان مطلقهيآموزش معنو يكارآمد
نشان داد  ،)2009( ريكسب يهاپژوهش ش داده است.يزنان مطلقه را افزا يزان سالمت عموميم يمعنادار

 يتــر و واال در وراقــت بــزرگيك حقيــدرك  يعني يكه خود شامل تعال، تيكه درك تقدس و روحان
كنــد تــا اضــطراب يبه افراد كمك مــ ،باشديم يينها يدرك ارزش و مقصد يعني ييگراتيظاهر و غا

نشــان داد  ،يك پــژوهش تجربــيخود را كنترل كنند و از آثار مخرب آن در امان باشند. او در  يوجود
 يتيو وجــود غــا يظواهر مــاد يقت برتر در ورايك حقيك وجود مقدس و يكه اعتقاد آنها به  يكسان
تــر مسه بــا گــروه كنتــرل، كيدر مقا ،افتندياد مرگ خود ميكه به  يشود، هنگاميت مي، تقويهست يبرا

طراب مــرگ بــه اعتقــاد بــه خــدا و اضــ ،هــم هــاپــژوهش يبرخ در شوند.يم يدچار اضطراب وجود
)، 1984( اوشــمن ،)1975( رافو  تمپلر ،)2005( و همكاران نگيهارداد شده است. ي يمنف يهمبستگ
 ،ياخرو يد نسبت به زندگين ترديافتند كه بيجه دست ين نتيخود به ا يهادر پژوهش ،)1911( تورسن

 يب مرگ رابطه منفــو اضطرا ياخرو ين اعتقاد به زندگيو ب رابطه مثبت و معنادار يبا اضطراب وجود
و رگــه  يكاهش اضطراب وجــود بر ،يدرون يمذهب يريگجهت .)2010 ،يهنر( وجود دارد راو معناد
  .)2004 ن،يجر و ادلشتايو ني(اشرمؤثر است  ياضطراب
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در  يو مــذهب يمعنو يهاثر سازهؤبر نقش م يكه همگ ،گرفتهصورت يهاج پژوهشيبا توجه به نتا
ن و يز تــدويــپــژوهش نايــن در  ،گذارنــديق خــود صــحه مــيمورد تحق ياهبهبود اضطراب در نمونه

و  يت اسالميكرد معنويبا رو ،)2005( نيبرگ و چاردزير يمعنو –يپروتكل مداخالت روان يريكارگبه
، توكل، شــكر ياله يهادر برابر آزمون ييبايچون هدفمند بودن خلقت، صبر و شك يت مباحثيبا محور
 اســت، موجبــات يت اسالميد در معنويكأكه از مباحث مورد ت، گناه و توبهت، اضطراب مرگ، يو رضا

  گروه نمونه فراهم نموده است. را در يكاهش اضطراب وجود
سفانه با توجه به منويات مكرر أرو بود. از جمله اينكه متهايي روبهبا محدوديت ،پژوهشاين 

ثري در جهت اسالمي كــردن ؤمات ممقام معظم رهبري در مورد اسالمي كردن علوم انساني، اقدا
بــراي  ،انــدشناسان غربــي تــدوين شــدهكه توسط روان ،هاي جلسات درمانيبرخي دستورالعمل

هــاي منجســمي متشــكل از شود كارگروهپيشنهاد مياست. وطنان مسلمانان تربيت داده نشده هم
اني را براساس منابع هاي درمچارچوب شناسان و كارشناسان علوم ديني، اين دستورالعمل وروان

 شناســان متعهــد وكاربرد عملي براي روان اسالمي تجزيه و تغيير دهند تا اين مضامين قابليت و
پيشينه كافي در مــورد كارآمــدي آمــوزش معنويــت و نيــز دليل به همين  .گراي ما پيدا كنداسالم

اين پژوهش، نجام آموزش كارآمدي آموزش معنويت با رويكرد اسالمي در كشور ما يافت نشد. ا
تعمــيم ، آموزان دختر سال اول متوسطه بوده اســتاي كه شامل دانشدر محيط پژوهشي با نمونه

. نمايــدمحــدود مــي با جنسيت مخالف و در سنين و مقاطع تحصيلي ديگر نتايج را به ساير افراد
ي مقــاطع تحصــيل هــاي آتــي جــنس مخــالف و ســايرشود كــه در پــژوهشپيشنهاد ميرو، ازاين
همچنين با توجه به تــأثير مثبــت . دانشجويان سال اول دانشگاه، مورد توجه قرار گيرد وصبخص

آموزش كارآمدي آموزش معنويت با رويكــرد اســالمي بــر كــاهش اضــطراب وجــودي توصــيه 
 شود، امر تقويت مباني معنوي در مدارس مورد عنايت بيشتر آموزش و پرورش قرار گيرد.مي
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  وستيپ

  ارفه)جلسه اول (مع
 يجلسات، اجرا ي، تعداد و فاصله زمانيشده جلسات آموزش يبندت آن. ارائه برنامه زمانيبا موضوع و اهم ييران، آشناين و فراگاروش: معارفه محقق

  آزمون.شيپ

  جلسه دوم (هدفمند بودن خلقت)
» أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ «الم دگاه اسيمعنادار بودن خلقت از د و صحبت در مورد هدفمند، يزندگ يف هدف و معنايتعر

د باشد كه يدر ذهن ما با ،نكهيآنها، و توجه به دو ركن: اول ا برابر صبر در و ياله يهابه مثابه آزمون يويدن يزندگ يهايف سختيتعار )،115: منونؤم(
أَحَسِبَ : «ميش قرار دهيرا در معرض آزما م خوديتسل مان ويا يامتحانات الهو  يم تا با پشت سر گذاشتن سختياقرآن آمدهات يم كه با توجه به آيبدان

خوب داشتن در  يزندگ ين است كه برايا ،ميات بدانيد در ارتباط با حيكه با ي). ركن دوم2 :عنكبوت( »فْتَنُونَيهُمْ ال وَقُولُوا آمَنَّا يتْرَكُوا أَنْ يالنَّاسُ أَنْ 
  د كرد؟!يها چه باين سختيان ايم

  (توكل و شكر و رضا) جلسه سوم
تنها صبر داشته شود، نهنازل مي يكه بر و ،انسان نسبت به بالها نكهيا ت ويرضا شكر و ،يكاربرد آن در زندگ گاه آن در اسالم ويف توكل و جايتعر

  .ندييبب زيبا همه را حادثه كربال، يتيربن تياز مضام يريباشد و راضي باشد، بلكه با الگوگ

  جلسه چهارم (اضطراب مرگ، گناه و توبه)
 ةم كه از همان لحظياخلق شدهاي گونهبهها بقاست. ما انسان يفطر يهااز گمشده يكي است،يدن يبردن به فنايسر بقا پ صحبت در مورد اضطراب مرگ.

ه ن در فطرت ما نهفته است كه بيا. گذرديم يعنيند خوش گذشت؛ يگويرا م ين لحظات زندگيادترش يم. حتيگرديو بقا م ياول به دنبال جاودانگ
  ر بودن حضرت حق.يپذت خدا و توبهيبحث در مورد رحمان زين و ما بقا دارد يم كه برايبگرد يزيدنبال چ

  خدا) ش و ارتباط باياي(ن جلسه پنجم
مباحث  يبندن دست نوشته. جمعيزه به بهتريجا يخدا و اهدا يبرا يانوشتن نامه يآموزان برااز دانشدرخواست  خدا و ش بايايصحبت در مورد لزوم ن

  جلسات. يدر حسن اجرا ياريرستان به سبب ين دبيكنندگان و مسئولر و تشكر از شركتيآزمون، تقدپس يو اجرا
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  .62- 37ص  ،3 شال اول، س، نيد و يشناسروان، »يشناختتيجمع
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، دوره ســوم، د چمران اهوازيدانشگاه شه يشناسو روان يتيمجله ترب، »ران اهوازد چميدختر و پسر دانشگاه شه
  .98- 73، ص 2و 1سال هشتم، ش 

  ؟؟.- 33، ص 18، ش يث زندگيحد، »مان و اضطرابيا«، 1383ن، ي، محمدحسيشجاع
  .، بيروت، موسسه االعلميمعاني االخبار ق،1406محمدبن علي،  صدوق،
  ان.يلي، قم، اسماعزانيالم، 1371ن، يدمحمدحسي، سئيطباطبا
 يالمللــنيكنگــره بــ، »انيدر دانشجو يبه خدا و اضطراب وجود يرابطه دلبستگ«، 1388 بناب، باقر و همكاران،يغبار
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، يندرماروان مشاوره و ،»بر سالمت روان زنان مطلقه يت درمانيمعنو ييكارا«، 1390ده، يبشلو كيومرث  يعل ،يغالم

  .348- 331، ص 3 شال اول، س
  ، تهران، ساواالن.تيشخص يابيارزش، 1388، حمزه، يگنج

 و ،ياضــطراب وجــود ،يشــناختروان يســتيبــر بهز يرآموزش هوش معنويثأت«، 1391و همكاران،  يعلديس ،يمرعش
  .80- 63ص  ،1 ش ،ال سومس ،وره چهارمد، يشناختروان يدستاوردها ،»يهوش معنو
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 يو هوش معنو ي، اضطراب وجوديشناختروان يستيبهز بر ير آموزش هوش معنويثأت ،1390، يدعلي، سيمرعش
  چمران. ديدانشگاه شه، اهواز، يعموم يشناسروان ينامه دكترانيپا ،ان دانشكده نفت اهوازيدر دانشجو

 يهــايمــاريبتال بــه بدر نوجوانان م يزان افسردگيم ياسهيمقا يبررس«، 1391 ،انيريبشو سعيد  محمدرضا ،ييمصطفا
  .71- 65ص  ،2دوره بيستم، ش  ،همدان ييو ماما يمجله دانشكده پرستار ،»خاص و سالم شهر همدان

  ه.ي، تهران، دارالكتب االسالمر نمونهيتفس، 1374، ناصر، يرازيمكارم ش
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