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بفتروگ وووب ترهووبنشاجد ،نو ادویوهما و321و

anxiety, depression, and stress among
students. All of the 321 students who

نرروبدووبنشجد ،ن و ووزومرب ا وبعتکا فوهار و

participated in the rituals were selected as

رون ا و ا وع اادبنوگاارواوآدم ا ،شووزونظااروگرفت ا و

the exper-iment group. The control group,

ه ن یوگارواو تارلون ازو321ونراروبدووبنشاجد ،نو

selected

sampling

randomized

through

method, consisted of 321 students who did

دون و ا ووزومرب ا وبعتکا فوهار ونکرونا وووبدو

not participate in the rituals. At the

لر،قونمدن گ رطوتص وف و واوبنتخا بوها ن یو

beginning of the Etekaf ceremony and after

گنو

it, all the participants answered to King’s

وزوهروعووو ا وبدومرب ا وهما وهار

پر اااشن م وهااادشوم ااادطو ااا و()2008ووو

(2008) Spiritual Intelligence Self-Report
Inventory and Lovibond and Lovibond’s

م هوبفتروگ وبضا رببوووب اترهو و ،نا ووو

(1995) Depression, Anxiety, and Stress

و ،نااا و()1995وزبوتکم ااافو رونااا یوزوشوب،ااا و

Scale. The method of this study was a quasi-

تح ق وه آدم ،ش و ا وپ شآدمادن-وپ آدمادنو

experimental one, with pre-test post-test and
control group. The results of Multivariate

ااا وگااارواوگااادباو ااادوووونتااا ،لوتحل ااافووبز،ااا ن و

Variance Analysis of differences between

چ متغ رطو روزوطوتر ضافونماربتوپ شآدمادنووو

pretest and posttest scores indicated that

پ آدمدنو ناروبفزب،شوهما ومؤررا ه طوهادشو

there

the

of

all

in

increases

were

components of spiritual intelligence, and

م دطووو هشوبفتروگ وبض رببوووب ترهووزو

decreases in depression, anxiety, and stress of

گرواوآدم ،شووزوم ،ت و وگرواو ترلو دو .و

the experimental group, compared to control

کلیهوا ها :بعتک ف وهدشوم دط وبفتاروگ و
بض ربب وب ترهی و

group.
Keywords: Etekaf, Spiritual intelligence,
Depression, Anxiety, Stress

مش مو

قر ش کریم ااساش را مدجددی پدیا معرف م کند کد یمدارد در حال ط مسیر ،د سدی لقاای
پروردگار خدیش است .خداود در ی ٔد  ۶سدرد ااشقاش م فرماید« :ای ااسااشا قاد ،اا قا ش و
را ،د سدی پروردگارت م روی و او را م قاات خادای کارد»، .اا قدجاد ،اد ایان یادا حرکات
ااساشا حرکت پررا و مشقت استا ول منتهای سیر او خداواد متعاال خدایاد ،ادد .در ایان
مسیر اامتنای ارقباط مداوب ،ا خداوادا ،د ٔ
منرلد وسیلدای ،رای پیمددش مسایر اسات و ،ادوش
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ش پیمددش مسیر ممکن اخداید ،دد، .ا قدجد ،د قأکید ویا ٔژد مد دیاای دینا ،ار را و ایاا ،اا
پروردگار عالم و عل رغم اینکد حضدر ااساشیا در اجتمااع و فعالیات اجتمااع اااش ا منظار
دین ال ب و ضروری استا ،ر ایجاد فرصتیای ،د منظادر خلادتکاردش ااسااشیا ،اا خداوااد
سبیاش ایر قأکید کدد است .یک ا این فرصتیا اعتکاف است کد ،د معنای اقاماتگریادش
در جای استا ،د طدری کد فرد معتکف خدد را میبادس و ملتارب ،اد ش مکااش ،داااد و ایان
التراب ااک ا عظمت و ایمیت ش مدضع ،اکد، .نا،راینا اچد ،اعث قفااوت اعتکااف و ساایر
اقامتیا م کدد ا ایدد قدجد و رویکرد در اعتکااف اسات کاد ماااع قدجاد فارد ،اد امادر دیگار
م کدد (مظایریا .)۲ :138۷
در قیقیقات مختلف ایرا قأثیر مایب و ار شیاا اعتقادات و مناسک مایب ،ار سا مت
رواش و اخت الت رواا اشاش دادد کدد است، .رای مرالا ر،یع سیایکل و یمکااراش (:1393
ٔ
 )45در پژویش را،اد ،ین اعتقادات مایب ،ا افسردگ  1و اضاراب2
خاادادد ،یماراش ،ستری
در ،خش مراقبتیای ویژد را ،ررس کرداد و در یافتند کد اعتقادات مایب و یاریخداساتن ا
خداواد اثر مربت ،ر کایش افسردگ و اضاراب خااداددیای ،یمااراش دارد و ققدیات ،اوریاا و
اعتقادات م قدااد ،ر کایش ع ئم و عدارض ااک ا افسردگ ا یمچدش اقداب ،د خددکش ا
اعتیادا ،ریکارییاا اخت الت کخصیت و س مت جنسا ماؤثر ،اکاد .یمچناینا اسادیا
حسین رض و جلیل ( )8۷ :1391دریافتند کد اعتقادات مایب ا حمایت اجتماع و رایبارد
مسئلدمدار در کایش خار خددکش دااشجدیاش مؤثر ،ددد است.
در کلا استرس پدیدد پیچیدد چند،عدی است کد ،ر ارقباط پدیای کخص و مییط متمرکر
است و ،د وسی ٔلد ادراکات ذین کخص و قفسیر وی ا مدقعیت کد خاارج ا قداااای یاای او
است م قدااد ،اعث اخت ل در س مت
،درا خاقدا

اش کدد (ادم ا199۷ 3ا ،د اقل ا  :ققدی الریجااا ا رمضااا

و منجمدا  .)۶1 :138۶افسردگ ایر ،د قدری کایع است کد سرماخدردگ رواشپرکک
1. depression
2. anxiety
3. Admi, H.
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لقب گرفتد اسات (سالیگمنا19۷5 1ا ،اد اقال ا  :یااوقدشا 2کارکا 3ساالکدوسکای  4و کا رکا:138۷ 5

 .)۲۲4در یر مقاع معین ا ماشا  ۲0-15درصاد ،اررگسااالشا سااح در خادر قادجه ا
اشاادیای افساردگ

را دارااد (یااوقدشا کارکا ساالکدوسکای

و کا

رکا  .)۲۲4 :138۷اضااراب و

اخت الت اضارا ،ایر ا کایعقرین اخت الت رواشپرکک در جمعیت عمادم یساتند و در
د
ایاالت متیدد حدود  30میلیدش افر دچار این اخت الت یستند و اسبت ا،ت ی ااش ققریبا دو
،را،ر مرداش است (کاپ

ش 6و سادوکا.)150 :138۷ 7

ا سدی دیگرا ورود ،د دااشگاد رویداد ،سیار حساس در ادگ ایرویای فعال و کار مد یر
د
کشدر ،د کمار م رود کد غالبا ،ا قغییرات یادی در روا،ط فردی و اجتماع اها یمراد اسات.
،رخ ا دااشجدیاش ،دسرعت خدد را ،ا وضاعیت جدیاد ااابااق م دیناد و ،اا ااعاافپاایری
مناسب قغییرات ،دوجدد مادد را ما پایرااد و ،اا حفاظ سا مت رواش خادد مدفقیتیاای ال ب
قیصیل را کسب م کنند .اما ،رخ دیگر قادر ،د سا گاری مناسب ایساتند و ایان مسائلد ،ار
روی عملکرد و ،ا دی ااش قأثیر منف م گاارد .واکنش افراد ،د کلید عدامل قنش ا ،د مقدار
یادی قیت قأثیر عدامل فرینگ ا مایب ا اجتماع و قجاارب قبلا

فارد قارار دارد (پدرقاااع و

یمکااراشا  .)11 :1389یک ا عدامل مؤثر در این میناد یادش معنادی 8اسات کاد اساتفادد ا
اط عات معندی ،رای حل سا گارااد مشاک ت اادگ و ایال ،اد ایاداف قعریافکادد اسات
( ِاماادارا۲000 9ا ،ااد اقاال ا  :مرعشاا

و یمکاااراشا  .)۶4 :1391داکااتن یاادش معناادی در ااادگ
1. Seligman, M.
2. Hawton, K.
3. Kirk, J.
4. Salkooskes, Paul M.
5. Clark, D. M.
6. Kaplan, E. F.
7. Sadock, B. J.
8. spiritual intelligence
9. Emmons, R. A.
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دااشجدیاش م قدااد ،اعث رکد و ککدفای ااش کدد و دااشجدیاا کد یادش معنادی ،ااالی
دارادا مرفیت قعال و قمایل فراواش ،د یدکیاری داراد .ااش این مرفیت را داراد کد ،خشا ا
فعالیتیااای رو ااا ٔاد خاادد را ،ااد اعمااال روحاااا و معناادی اختصاااص دینااد و فضااایل ماانااد
،خشایشا سساسگراریا فروقن ا دلسد ی و خرد ا
،یرام ا

خدد اشاش دیناد (امادارا ۲010ا ،اد اقال ا :

و یمکاااراشا  .)5۷ :139۲یمچن اینا ،یرام ا و یمکاااراش ()5۶ :139۲ا در پژویش ا ا اقااش

یدش معندی را در پیش،ین استرس ادراککددا اضاراب و افسردگ دااشجدیاش ،ررسا کردااد
و دریافتند کد یدش معندی ،ا استرس ادراککددا اضاراب و افسردگ ا ر ٔ
ا،اد منفا و معنااداری
دارد .یعن ،اا افارایش یادش معنادیا اساترس ادراککاددا اضااراب و افساردگ دااشاجدیاشا
کایش م یا،د .لاا پژویش حاضر در صادد پاساخگدی ،اد ایان پرساش اسات کاد :یاا کارکت در
مراسم اعتکاف ،ر افسردگ ا اضارابا استرس و یدش معندی دااشجدیاش قأثیر داردن
رو

این ماالعد ا ادع کبد مایش است و طرح قیقیق ش ،د صدرت پیش مدش و پ

مدش ،اا

گرود کنترل است .جامعد ماری کامل کلید دااشجدیاش دااشگاد کهید چمراش ایادا در ساال
قیصیل ، 93-9۲دد کد امدادیا ا ،ین اها ااتخاب کداد .مددا یا کامل  3۲1افر (1۷۲

دختر و  149پسر) ا دااشجدیاش دااشگاد کهید چمراش ایدا ،دداد کد ،اد کایدد امداادگیری
قصادف سادد ااتخابا و در دو گرود مایش و گداد گماردد کداد.
ابزارهای پژوهش

ٔ

مقیاس یدش معندی کینگ )SISRI-۲4( 1این پرسشاامد  ۲4ماددای را کینگ (۲000ا ،اد
اقل ا  :رقیبا حکیم ایاا سیادت و احمدیا 1389ا ،د اقل ا  :مرعش
اساات .رقیااب و یمکاااراش (1389ا ،ااد اقاال ا  :مرعشاا

و یمکاراشا  )۶8 :1391طراح کاردد

و یمکاااراشا  )۶8 :1391روایاا یمگرایاا

پرسشاامد را ،ا اساتفادد ا پرساشااماد قجر،اد معنادی غبااری،ناابا غا بعلا لداسااا و
1. King
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میمدی ( )1384میاسبد کرداد ( p =0/01و  .)r =0/۶۶در پژویش مرعشا و یمکااراش
()۶8 :1391ا ضریب پایای پرسشاامد ،ا استفادد ا روش لفای کرواباخ ، 0/85د دست مد.
مقیاس افسردگ ا اضاراب و استرس ( .)DASS-21الویبااد 1و الویبااد1995( 2ا ،د اقال ا :
فتی کتیاا ا )444 :1391ا مجمدعدای ا سد مقیاس خاددگرارشدی ،ارای ار یاا ،حااالت
عاطفد منف در افسردگ ا اضاراب و استرس است .یر یک ا مقیاسیای  DASSکامل ۷
پرسش است کد یر کداب ا طریق مجمدع امرات پرسشیای مر،دط ،د ش ،د دست ما یاد.
اتدا  3و یمکاراش (1988ا ،اد اقال ا  :فتیا کاتیاا ا )444 :1391ا پایاای ایان ا،ارار را ،اد روش
لفای کرواباخ ،دقرقیاب ،ارای اساترسا 0/9۷ا افساردگ ا  0/9۲و ،ارای اضاارابا 0/95
میاسبد کردااد .سااماا و جدکاار ()۷0 :138۶ا اعتباار ،ا ماای را ،ارای مقیااس افساردگ ا
اضاراب و قنیدگ ا ،دقرقیب ،را،ر 0/80ا  0/۷۶و  0/۷۷و لفای کرواباخ را ،رای این مقیاس
،د قرقیب 0/81ا  0/۷4و  0/۷8میاسبد کرداد.
رو

اجرا

ا،تدا یک رو قبل ا اجرای مراسم اعتکافا ا ،ین دااشجدیاا کاد ،ارای اعتکااف اابادیسا
کردد ،دداد (،د عنداش گرود مایش) و دااشاجدیاا کاد متقاضا کارکت در مراسام اعتکااف
ابدداد (،د عنداش گرود کنترل)ا ،د طادر قصاادف قعاداد  3۲1افار ( 1۷۲دختار و  149پسار)
ااتخاب کداد و ا،راریای پژویش ،د عنداش پیش مدش در ،ین اها قد یع کد .سس یاک رو
پ ا اجرای مراسم اعتکاف ایر دااشجدیاش یر دو گرود مایش (کارکتکنندگاش در مراسام
اعتکاف) و گرود کنترل (عدب مشارکت در مراسام اعتکااف) در پا مادش سانجیدد کاداد و
مراسم اعتکاف ایر ،د عنداش مداخلد پژویش در اظر گرفتد کد.
افتوها

جدولیای کمارد  1قا  3یافتدیای پژویش را اشاش م دیند.
1. Lovibond, P. F.
2. Lovibond, S. H.
3. Antony, Martin M.
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ج ول  :1میان ین و انحراف معیار ن رههای متغیر وابستو در فروه آ ما ش و فروه انترل در مرحلو
پیشآ مون و پسآ مون

مرحلو

پیشآ مون

پسآ مون

متغیرهای وابستو

میان ین

انحراف

میان ین فروه

انحراف معیار

فروه انترل

فروه انترل

آ ما ش

فروه آ ما ش

قفکر ااتقادی یست گرایااد

۲3/۶۶

4/0۷

۲3/80

4/44

ایجاد معنای کخص

1۷/18

3/34

1۶/۶8

3/۷3

گای متعال

18/۷4

3/۷3

18/۶5

3/35

گسترش حالت یشیاری

۲1/05

4/4۷

۲1/۶۷

4/15

کل

80/۶5

13/۲0

80/8۲

13/33

افسردگ

11/19

3/8۷

11/34

3/89

اضاراب

10/43

3/33

10/94

3/34

استرس

13/39

4/34

14

4/5۶

کل

35/01

10/۲۶

3۶/۲8

10/۶۶

قفکر ااتقادی یست گرایااد

۲3/59

4/50

۲4/88

4/81

ایجاد معنای کخص

1۷/40

3/54

18/۲۶

4/۶9

گای متعال

18/94

4/13

19/۷3

3/8۲

گسترش حالت یشیاری

۲0/۶۷

5/1۲

۲۲/۷0

4/3۶

کل

80/۶۲

15/۲9

85/58

15/33

افسردگ

10/۷9

4

9/۶0

۲/۷۶

اضاراب

9/99

3/38

9/۶۲

۲/۶۷

استرس

13/0۶

4/58

11/۷4

4/01

کل

33/85

10/93

30/9۷

8/35

 /سال دوم  /شماره اول /بهار ۹۵

68

مادش

یماشطدر کد در جدول کمارد  1مشایدد م کددا میااگین گارود ماایش در پا

اسبت ،د پیش مدش در مؤلفدیای یدش معندی افرایش و در افسردگ ا اضاراب و اساترس
کایش اشاش م دید.
در ایااان پاااژویش پااایشفرضیاااای ال ب ،ااارای ااجااااب قیلیااال واریااااا

کاااامل

مسااتقل،ااددش (قصااادف ،ااددش) ااتخاااب افااراد ک اد در ماااش ققساایم ،ااد گرودیااای م اایش
و گداد رعایت کدد استا ارمال،ددش قد یع داددیا کد ،ا مدش کدلمدگروف – اسمیرادف قأییاد
کدا و یمگن،ددش واریاا

داددیا در گرودیای مایش و گداد کد ،ا مدش لدین قأیید گردیدا
ا میاسبات مااکدرا ا،تادا یاک قیلیال واریااا

یمگ حاصل کداد .لاا پ

(ماادا) ااجاب گرفت (جدول کمارد )۲ا و سس

فرضایدیای پژویشا

چنادمتغیری

مادش کاداد (جادول

کمارد .)3
ج ول  :2نتا ج گحلیی وار انس چن متغیری بر روی گ اضی ن رههای پسآ مون -پیشآ مون متغیرهای
وابستو (مؤل وهای هو

منبع

فروه

معنوی و افسردفی ،اضطراب و استر

) در فروههای آ ما ش و انترل

آ مون

ار

F

 dfفرضیو

 dfطا

سطح معناداری

اثر پی ی

0/13

۶/9

۷

313

0/001

المبدای ویلکر

0/8۶

۶/9

۷

313

0/001

اثر یتلینگ

0/15

۶/9

۷

313

0/001

،ررگقرین ریشدروی

0/15

۶/9

۷

313

0/001

جدول کمارد  ۲اشاش م دید سادح معناداری ٔ
یمد مدشیاا قا،لیات اساتفادد ا مااادا را
مجا م کماراد، .دین معنا کد ،ین مددا یای گرود مایش و گرود گداد دستکم ا لیااظ
یک ا متغیریای وا،ستد قفاوت معناداری وجدد دارد.
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ج ول  :3نتا ج گحلیی وار انس گرمتغیری روی گ اضی ن رههای پسآ مون -پیشآ مون متغیرهای وابستو
(مؤل وهای هو
منبع

فروه

معنوی و افسردفی ،اضطراب و استر

متغیر

) در فروههای آ ما ش و انترل

مج وع

درجو

میان ین

مجذورات

آ ادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

قفکر ااتقادی یست گرایااد

105/93

1 105/93

8/5۷

ایجاد معنای کخص

14۶/94

1 14۶/94

0/001 11/۶5

گای متعال

۶1/۶9

۶1/۶9

1

0/010

گسترش حالت یشیاری

1۶1/۷۷

1 1۶1/۷۷

0/001 13/94

افسردگ

143/۶3

1 143/۶3

0/001 19/11

اضاراب

۶1/۷۶

۶1/۷۶

1

0/001 10/55

استرس

۲99/9۶

1 ۲99/9۶

0/001 33/44

۶/۷5

0/004

یماشگداد کد در جدول کمارد  3م ،ینیم ،ین مددا یای گرود مایش کاد در اعتکااف کارکت
کرددااد و گرود کنترل کد در مراسم اعتکاف کارکت اکرددااادا قفااوت معنااداری در کلیا ٔد متغیریاای
وا،ساتدا کاامل قفکار ااتقاادی یسات گرایاااد ( P=0/004و ) F=8/5۷ا ایجااد معناای کخصا
( P=0/001و )F=11/۶5ا گاای متعاال ( P=0/010و )F=۶/۷5ا گساترش حالات یشایاری
( P=0/001و )F=13/94ا افساااردگ ( P=0/001و )F=19/11ا اضااااراب ( P=0/001و
 ) F=10/55و استرس ( P=0/001و  )F=33/44وجدد دارد، .اد ایان معناا کاد کارکت در مراسام
ٔ
مؤلفاد یادش معنادی و کاایش افساردگ ا اضااراب و
اعتکاف ،اد ارققاای دااشاجدیاش ا لیااظ 4
استرس ااجامیدد است، .نا،راینا کلی ٔد فرضیدیای پژویش قأیید م کدد.
بحث و نتیجوفیری

اتای پژویش حاضر ،یااگر قأثیر معنادار کرکت در مراسم اعتکاف ،ر افرایش مؤلفدیای یدش
د
معندی در دااشجدیاش دااشگاد کهید چمراش ایدا است .یرچند ییچ پژویشا کاد مشخصاا
را،اد کرکت در مراسم اعتکاف را ،ا یدش معندی ،ررس کند یافت اشدا اماا یافتادیای ایان
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پژویش ،ا ماالعاق کد ٔ
را،اد مربت مایب و معندیت را ،ا یدش معندی اشاش دادداادا یمسد
ٔ
جملد این یافتدیا م قداش ،د پژویش خدشطینت ( ۲01۲الف)191۶ :ا خدشطینت
یستند .ا
( ۲01۲ب)111۲ :ا ثمری و میمددی ( )101 :1385اکارد کرد، .ر اساس اظر ویر 1و مارکال
(۲000ا ،د اقل ا  :مرعش

و یمکاراشا )۶4 :1391ا یدش معندی مرفیت است کد ،اا ش ژرفقارین

مفاییما ایداف و ،رقرین ااگیردیای خدد را درک م
ا  :یداهّٰللپدر و فاضل

2

کنیم .یمچنینا سنتدس۲00۶( 3ا ،د اقل

کبریاا )5۲ :1393ا یادش معنادی را قداااای کاناخت اصادل اادگ (قادااین

طبیع و معندی) و ،نااهادش ادگ ،ر اساس این قدااین قعریف کردد است .وی اصدل یار را
،رای یدش معندی ،رکمردد است .1 :کناخت و قصدیق یدش معندیا ،د معنای ،اورداکاتن
،د این مسئلد کد ما مدجدداق معندی یستیم و ادگ جسماا در این جهاش مدقت است .۲
،ا کناس و ،اور یک مدجدد معندی ،رقارا یعنا خداوااد  .3اگار خاالق یسات و ماا مخلادق
یستیما ،اید کتاب راینمای یم وجدد داکتد ،اکد  .4لاروب کناساای یادف اادگ (وجادد
چیری کد ااساش را فرا م خدااد) و پایرفتن این اکتد کد ا اظار ژاتیکا ،عضا ا قداااای یاا
کدگااری کدد است  .5کناختن جایگاد خدد ارد خداواد (کخصیت فارد ،ا قااب فهام وی ا
خداواد است)  .۶کناخت اصدل ادگ و پایرفتن این اکتد کد ،رای داکتن ادگ مدفق ،اید
سبک ادگ و قصمیمات خدد را ماا،ق این اصدل ککل داد .ا سدی اعتکاف فرصت ،سایار
مناسب است قا ااساا کد در پیچ و خمیای ادگ مادی غرق کددا خدد را ،ا یا،د و ،د قصد
،هرد،ردش ا ار شیای معندی ا ع یق مادی دست ،کشد و خدد را در اختیار پروردگار ،گاارد
و مهر خداوادا

و ققاضا کند کد او را در راد راست ثا،ت اگد دارد قا ،تدااد ،د دریای ،یکراش اا
کد یکسرد مغفرت و رحمت استا متصل کدد .در اعتکافا م قداش ٔ
خااد دل را ا اغیاار قها

کرد و اادر میبات خادا را در ش جلاددگر سااخت .ما قاداش ،اد خدیشاتن پرداخات و معایاب و
کاست یای خدد را کناخت و در جستوجدی معالجد ،دد .اعتکاف پرورش جسم و جاش است.
1. Zohar, D.
2. Marshall, I.
3. Santos, L. R.
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ااساش میردای است ا این دو و ایا مند پرورش در ا،عاد وجددی خدد .ا سدی دیگرا اعتکاف
وضعیت را فرایم م کند قا ااساشیا ،ا ٔ
قدکد معندی و اعتقادی راسخ و ایماش و امیدی ،یشترا
،د ادگ خدد ادامد دیند و خدد را ،ارای صایندیای خاار و جهااد در راد خادا ماادد کننادا
یمیشد ،ا یاد خدا ،کدکندا خادد را در میضار پروردگاار ،بیننادا ا اافرمااا او ،سرییرااد و ،اد
سدی سعادت دایا و خرت گاب ،رداراد (مظایریا  8 :138۷و .)9
ایجاد رامش روح ا قلنگاری یدکامندااد ،اد خادیشا مینادای ،ارای قفکار و اادیشاد در
دروشا ققدیت اراددا قیدل دروا ا میندسا ی ،رای عروج روحاا ا میندساا ی ،ارای قد،اد و
،ا گشااتا قماارین عماالگرای ا کااایش وا،سااتگ و قعلقااات مااادیا درماااش ااینجااارییااا و
لغرشیای فردی و اجتماع ا یشیاری فرایندد ا وجادد و حضادر خاداا ایجااد ققادا و سابک
ادگ سالم ا

قأثیرات اعتکاف ،ر ااساش است (مدمف رستم ا 138۷ا ،اد اقال ا  :فا ح و ایاکفرجاابا

 .)11۷ :1388اعتکاف و خلدت ،رای ش است کد دم ،تدااد خدد واقع اش را ا خادد کااذب
قشخیص دید و قماب ق شیایش را حدل میدر «خادد اصایلش» متمرکار کناد کاد ایان کاار
مستلرب میاسبد کخص یا میاسبد اف

است کد جرء مشترک ماایب اسات و در کاناخت

درماا ایر ،د عنداش  self-monitoringکناختد م

کدد (ف

ح و ایکفرجابا .)11۷ :1388

یمچنینا قأثیر کرکت در مراسام اعتکااف ،ار کاایش افساردگ ا اضااراب و اساترس ،اا
یافتدیای طهماسب پدر و قهراا ()۷1۲ :۲011ا کیااا ا میمادی و پدراحماد ()18۷5 :۲011ا
کد ک ا 1ربا 2لدوسری 3و ،اردوین)430 :۲010( 4ا دیادا 5داایالا 6گلدساتدشا 7مککاالا

8

1. Koszycki, D.
2. Raab, K.
3. Aldosary, F.
4. Bradwejn, J.
5. Dew, R. E.
6. Daniel, S. S.
7. Goldston, D. B.
8. McCall, W. V.
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کاچیبهاااق ا 1اکا یفرا 2و کدایااگ)149 :۲010( 3ا ،ااارراا 4ااادا، 5اادشا، 6ااار،ر 7و اسااتاال

8

()34۶ :۲01۲ا راساایکا 9کیساال ا 10الاگیاال)389 :۲011( 11ا کدای اگ ()۲8۲ :۲00۷ا یمسااد
است، .نیامین راش 12معتقد است مایب شقدر ،رای پرورش س مت روح دم ایمیات دارد
کد مااند یدا ،رای اف کشیدش است .یمچناینا ماایب ،اد ااسااش کماک ما کناد معناای
د
حداد ادگ ا خصدصا حدادث را کد دردااک و اضارابااگیر یستندا ،فهمد (ر،یع سایایکل و
یمکاااراشا ، .)4۶ :1393اارگینا 13مسااتر  14و ریچااارد  )198 :198۷( 15ایاار م گدیااد مااایب و
معندیت منبع ار کمند ،ارای یدفمنادکردش و معنا،خشایدش ،اد اادگ ااسااشیا اسات و در
اتیجد ،ا وضاعیت روااا ساالم اااش ارقبااط اردیاک دارد .اعتکااف میاردای ا چناد عباادت
،افضیلت مااند اما ا رو دا دعا و قدکل و  ...است کد قأثیرات یر یک در افرایش سا مت رواش
افراد و کایش افسردگ ا اضاراب و استرس اشاش دادد کادد اسات .ا جملاد ایان قیقیقاات
م قداش ،د ی ٔ
افتد پارگامنت1990( 16ا ،د اقل ا  :حمیادا  )83 :1388اکارد کرد .وی دریافت کد قدکل
1. Kuchibhatla, M.
2. Schleifer, C.
3. Koenig, H. G.
4. Barrera, T. L.
5. Zeno, D.
6. Bush, A. L.
7. Barber, C. R.
8. Stanley, M. A.
9. Rasic, D.
10. Kisely, S.
11. Langille, D. B.
12. Rush, B.
13. Bergin, A. E.
14. Masters, K. S.
15. Richards, P. S.
16. Pargament, K.
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،د خداا اضاراب را کایش م دید و گاد ایر اضاراب ،اال ،اعث م کادد فارد ،اد خادا قدکال
کند، .د عبارت دیگرا اضاراب ،اعث م کدد فرد ،یشترا ا قدکل ،د خاداا ،اد عناداش ساا وکار
ٔ
مقا،لد مایب استفادد کند، .نا،راینا مایب ،د عناداش یکا ا متغیریاای واساادایا اثارات
منف عدامل استرس ا را قعدیل م کند .مد دیای دین ا ا جملد دعاا عداطف مربت را قدلید
کردد کد این عداطف ا طریق دستگاد عصاب خددمختاارا سابب عملکارد مالادب دساتگاد
فیریدلدژیک ،دش ا قبیل دستگاد قلبا  -عروقا ا گادارشا غادد مترکاید و سیساتم ایمنا
م کداد .یمچنینا ایایشگر ،ا خداادش دعا و ،اور ،د شا ااگیرد معندی خدد را ققدیت م کناد
و ،ا قأمل در مضامین دعا و ،اور ،د صادق،ددش شا امیدواریاش در مشک ت ،یشتر م کادد
و این امیدا ااگی ٔرد پیشرفت وی را فروا م ،خشد (اژدرا احمادی فارا ا ارع و مااا ا .)138 :1390
یمچنینا مقربا قناد کاف و رضای ( )49 :1388دریافتند کد ،این میاااگین ٔ
امارد افساردگ

دااشااجدیاش و میااااگین اماارات پرسااشیااای ،اادپاااداری امااا و اعتقااادات مااایب ش در
دااشجدیاشا یمبستگ معکدس معادل  0/49وجدد دارد .در کلا ااجابدادش فرایض دینا ا
،دخصدص اما ا مدجب فراگیری اخ قا ار شیا و فضایل رفتاری در فرد م کدد و کخص
اما گرار ،ا ،روشریری ییجااات و قخلی ٔد خدد ا ااپاک یا و افکار منف ،د سدی پاالیش روااا
گاب ،رم دارد.
در این پژویش ا طرح کبد مایش استفادد کد کد ا جملد میدودیتیای این پاژویش
،د حساب م ید .لاا پیشنهاد م کدد در پژویشیای ق ا طرحیای پژویشا ساددمندقر
استفادد کدد قا اتای دقیققری ،د دست ید.
،ا قدجد ،د اینکد یک ا رویدادیای مهم دوراش جداا ورود ،د دااشگاد اسات کاد ،اا ایجااد
دگرگدا یای فراواش در ادگ فردا قنشیای متفاوق ،رای وی ،د وجادد ما وردا مساؤالش
دااشگاد م قدااند ،ا ،رگراری یرچد ،اککددقر مناسبات مایب ا ا جملد اعتکافا ،اد قساکین
الب و مشک ت روح و خلق دااشاجدیاش کماک کاایاا کنناد قاا عا ود ،ار کساب علام و
دااشا ،ا فرایمکردش ،ستر ،رای ااجابدادش فرایض دین ا علم را ،ا ایماش قدأب کنند.
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اژدر ،علی رضا؛ احمدی فراز ،مهدی؛ زارا ،حسین؛ زمانی ،مهدی (« .)1390بررسی جایگاه دعا
در سالمت جسم و روان» ،در :تاز های رواندرمانی ،ش ،)۶۲-۶1( 1۷ص.140-133
استتدی ،حمیتتد؛ حستتینی رضتتی ،ثریتتا؛ جلیلتتی ،پتتروین (« .)1391پیشبینتتی خطتتر خودکشتتی
دانشجویان بر اساس اعتقادات متذهبی ،حمایتت اجتمتاعی ،راهبردهتای مقابلتهای و ستالمت
عمومی» ،در :روانشناسی ااربردی ،ش ،)4( ۶ص.101-8۷
بیرامی ،منصور؛ موحدی ،یزدان؛ موحدی ،معصومه (« .)139۲نقش هوش معنتوی در پیشبینتی
استرس ادراکشده ،اضطرا و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان» ،در :مجلـه
داندگا علوم ژزشکی بابل ،ش ،1۶ص.۶۲-5۶
پورقانع ،پرند؛ شریفآذر ،ابراهیم؛ زائر ثابت ،فاطمه؛ خورسندی ،میترا (« .)1389بررسی ارتبتا
اعتقادات مذهبی و میزان استرس دانشتجویان دانشتکده پرستتاری و مامتایی زینتب 3شترق
گیالن در سال  ،»8۷-8۶در :دوفصلنامههای داندکد های ژرستاری و مامـایی اسـتان گـیالن،
ش ،)۶3( ۲0ص.15-10
تقوی الریجانی ،ترانه؛ رمضانی بدر ،فرهاد؛ خاتونی ،علیرضا؛ منجمد ،زهرا (« .)138۶مقایسته
عوامل استرسزا در دانشجویان سال آخر پرستاری و مامایی دانشگاههای منتخب علتوم پزشتکی
شهر تهران» ،در :مجله داندکد ژرسـتاری و مامـایی داندـگا علـوم ژزشـکی تهـران ،حیـات ،
ش ،)۲( 13ص.۷0-۶1
ثمری ،علیاکبر؛ محمودی ،عاطفه (« .)1385بررسی تثثیر شرکت در مراستم اعتکتاف بتر عتزت
نف و پذیرش اجتماعی دانشتجویان» ،در :مجلـه ژهوه هـای تربیتـی داندـگا آزاد اسـالمی
واحد بجنورد ،ش ،)9( ۲ص.118-101
حمید ،نجمه ( « .)1388بررسی رابطه نگرش مذهبی و سالمت روانی و عملکترد سیستتم ایمنتی
بدن (سلولهای Tکمکی ،سلولهای  Tمهاری /انهتدامی و ستلولهای ضتد سترطانی ،»)NK
در :مطالعات روانشناختی ،ش ،)۲( 5ص.85-۷3
ربیع سیاهکلی ،ستهیال؛ آوازه ،آذر؛ استکندری ،فریتدون؛ قهرمتانی ،زینتب؛ نعمتیختواه ،میتَّم؛
افشینجو ،مهناز؛ اقوامی ،مژگان السادات (« .)1393بررسی ارتبا بین اعتقتادات متذهبی بتا
ٔ
ٔ
مجله علمی -ژهوهدی
خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه» ،در:
افسردگی و اضطرا
داندگا علوم ژزشکی زنجان ،ش ،)90( ۲۲ص.5۲-45

اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفههای هوش معنوی ،افسردگی...

75

سامانی ،سیامک؛ جوکار ،بهرام (« .)138۶بررسی اعتبار و روایتی فترم کوتتاه مقیتاس افستردگی،
اضطرا و فشتار روانتی» ،در :مجلـه علـوم اجتمـاعی و انسـانی داندـگا شـیراز ،ش،)3( ۲۶
ص.۷۶-۶5
تباری بنا  ،باقر؛ تالمعلی لواسانی ،مسعود؛ محمدی ،محمدرضا (« .)1384ستاخت مقیتاس
تجربه معنوی دانشجویان» ،در :مجله روانشناسی ،ش ،)9( 3ص.۲۷8-۲۶1
فتحی آشتیانی ،علی ( .)1391آزمونهای روانشناختی ارزیابی شخصیت و سالمت روان ،تهران:
انتشارات بعَّت.
فالح ،محمدحسین؛ نیکفرجام ،محمدرضا (« .)1388جایگاه اعتکاف در آموزههای دینی و تثثیر
آن بر افزایش شادکامی» ،در :فصلنامه علمی ت پژوهشی علوم استالمی ،ش ،)1۶( 4ص-113
.135
کاپالن ،هارلود؛ سادوک ،بنیامین ( .)138۷خالصه روانژزشکی ،ترجمه :فرزین رضتاعی ،تهتران:
انتشارات ارجمند.
مرعشی ،سید علتی؛ نعتامی ،عبتدالزهرا؛ بشتلیده ،کیتومرث؛ زرگتر ،یتداهّٰلل؛ تبتاری بنتا  ،بتاقر
( « .)1391تثثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی شناختی ،اضطرا وجودی و هوش معنتوی
در دانشجویان دانشکده نفتت اهتواز» ،در :مجلـه دسـتاوردهای روانشـناختی ،علـوم تربیتـی و
روانشناسی  ،ش ،)1( 4ص.80-۶3
مظاهری ،حسین ( .)138۷اعتکاف ،سلوک منتظران ،قم :انتشارات مؤسسته فرهنگتی -مطالعتاتی
الزهراء.
مقر  ،مرضتیه؛ قنتاد کتافی ،ملکنتاز؛ رضتایی ،نترگ (« .)1388ر ٔ
ابطته نمتاز و افستردگی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند» ،در :فصل ٔ
نامه علمـی داندـکد ژرسـتاری و مامـایی
داندگا علوم ژزشکی بیرجند ،ش ،)4-1( ۶ص.59-54
هاوتون ،کیت؛ سالکووسکی  ،پال .م.؛ کرک ،جوان؛ کتالرک ،دیویتد م .)138۷( .رفتاردرمـانی
شناختی ،ترجمه :حبیباهّٰلل قاسمزاده ،تهران :انتشارات ارجمند.
یداهّٰللپور ،محمدهادی؛ فاضلی کبریا ،مهناز (« .)1393بررستی تطبیقتی هتوش معنتوی از منظتر
روانشناسی و اسالم» ،در :ندریه اسالم و سالمت ،ش ،)1( 1ص.5۷-48
"Barrera, T. L.; Zeno, D.; Bush, A. L.; Barber, C. R.; Stanley, M. A. (2012).
Integrating Religion and Spirituality into Treatment for Late-Life Anxiety:

۹۵  بهار/ شماره اول/  سال دوم/

76

Three Case Studies", in: Cognitive and Behavioral Practice, 19 (2): 346358.
Bergin, A. E.; Masters, K. S.; Richards, P. S. (1987). "Religiousness and
Mental Health Reconsidered: A Study of an Intrinsically Religious
Sample", in: Journal of Counseling Psychology, 34 (2): 197-204.
Dew, R. E.; Daniel, S. S.; Goldston, D. B.; McCall, W. V.; Kuchibhatla, M.;
Schleifer, C.; Koenig, H. G. (2010). "A Prospective Study of
Religion/Spirituality and Depressive Symptoms among Adolescent
Psychiatric Patients", in: Journal of Affective Disorders, 120 (1): 149-157.
Khoshtinat, V. (2012 a). "A Review on Relationship between Religion,
Spirituality, Spiritual Transcendent, Spiritual Intelligence with Religious
Coping", in: International Research Journal of Applied and Basic
Sciences, 3 (9): 1916-1934.
Khoshtinat, V. (2012 b). "Relationship between Spiritual Intelligence and
Religious (Spiritual) Coping among Students of Payame Noor University
(PNU)", in: International Research Journal of Applied and Basic
Sciences, 3 (6): 1132-1139.
Kiyani, R.; Mohammadi, A.; Pourahmad, E. (2011). "Investigating the Effect
of Prayer in Increasing the Mental Health of College Students", in:
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30: 1875-1877.
Koenig, H. G. (2007). "Religion and Depression in Older Medical
Inpatients", in: The American Journal of Geriatric Psychiatry, 15 (4): 282291.

77

... افسردگی،اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفههای هوش معنوی

Koszycki, D.; Raab, K.; Aldosary, F.; Bradwejn, J. (2010). "A Multifaith
Spiritually Based Intervention for Generalized Anxiety Disorder: A Pilot
Randomized Trial", in: Journal of Clinical Psychology, 66 (4): 430-441.
Rasic, D.; Kisely, S.; Langille, D. B. (2011). "Protective Associations of
Importance of Religion and Frequency of Service Attendance with
Depression Risk, Suicidal Behaviours and Substance Use in Adolescents
in Nova Scotia, Canada", in: Journal of Affective Disorders, 132 (3): 389395.
Tahmasbipour, N.; Taheri, A. (2011). "The Investigation of Relationship
between Religious Attitude (Intrinsic and Extrinsic) with Depression in the
University Students", in: Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30:
712-716.

