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Abstract
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approaches have been used in treating these
disorders; however, scommon psycholo-
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high comorbidity with depression are some
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behavioral therapy in combination with
spiritual-religious

techniques

is

much

effective in treating anxiety disorders. The
purpose of this study was to case-study and
research the effectiveness of religion based
cognitive behavioral therapy with focus on
positive

thinking

and

forgiveness

techniques on the diagnosed depression and
anxiety signs. One of the clients is a 46 year

ره وواری بووا هنووا مووذهب و مینووای بوورنی درمووا
نی ال نضبرنب بایار مدید ن ژو هودف نیون
و تحقیق دربار کار مدی درما

تحقیق تکبرر

 ره اری مذهبمحار با تأکیود بور هنوا-

شنای

بوور ع ووم

مثبوژنیری و بخشووای گری و توأثیر
نضووبرند عمرنجووی دنرنی نیوون ع ووم
نهاووردگ و
ِ
ن ژو نین وه به رو تک برر ننجاش شد
 واله ن وژ کوه ن۴۶ ن مرنجیا ن

ن ژو ی

woman who through clinical interview and

SCL-  وMMPI رریق مصواحبه بوالین و موا

MMPI

been

 دنرنی ع ووم نهاووردگ و نضووبرند تشووخیص90

diagnosed with depression and anxiety

دند شدو پس هشوژ جلاوه درموا بور ن وال

and

SCL-90

tests

has

signs. Then, eight therapy sessions based on
Khodaayaarifard and Aabedini’s (2015)

)1394(

با ه مدنیلوهنی یودنیاریهرد و عابودین

intervention package were implemented.

نجوورن شوودو ن ووایج حاصوول ن مقایاووه نمادنرهووای

Results from the comparison of pre-test and

موا و س موا حواک ن کار مودی مووؤثر

post-test figures suggest that the religion

و ره اری مذهبمحار تاأش با هنا

درما شنای

based cognitive-behavioral therapy with

بووور ع وووم

focus on positive thinking and forgiveness

نهاردگ و نضبرند ن ژو م تان ن یجوه گرهوژ

techniques affects depression and anxiety

 ره اری مذهبمحار تاأش با هنا- درما شنای

signs. We could conclude that religion
based cognitive-behavioral therapy with
focus on positive thinking and forgiveness

مشواور نی
و موذهب

و توووأثیر

ی

به عنان رو

مثبوووژنیری و بخشوووای

مثبژنیری و بخشای

و ترکیبو و منببوق بوا مینوه هرهنیو

techniques, as a counseling-mixed, consistent

 به رار مینادنری در بهبواد و کواه، جامیه نیرن

with Iran’s culturalreligion context method,

ع ووم نضووبرند و نهاووردگ مرنجیووا تأثیرگووذنر

is significantly effective in elevating anxiety

 تووا نجووا کووه مشوواورن و رون درمووانیرن،ن ووژ

and depression signs, so far that counselors
and psychotherapists can use it in treating
clients with religious background.
Keywords:

Spiritual-religious

therapy,

Positive thinking, Absolution, Forgiveness,
Depression, Anxiety.

برنی درما مرنجیوا دنرنی مینوه

م تاننند ن

.مذهب ن داد کنند

و د، د د،کلیدواژههدا درمان معنوی و موبی
فد دگیوورد د،وو نگوور د عفووید شایووا،مث
دضطردبو
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مقدمه

افسردیی یکی از مای ترین اوـ الالت روانمـراو ی و از رایجتـرین علـل وودکشـیچا اسـتر
بسیاری از افراد افسرده در توانایی تفکر ،تمرکا ،یا تصمیمییری مشکل دارن و اح مـال دارد
1
بهآسانی ددار حواسپرتی مون یا مشـکل حافظـه دامـ ه بامـر (انجمکن روانپزشکای آمریاکا،
ً
)2013ر چمه افراد در دورهچایی از عمر وود افسردیی را تجربه میکرر ر این احسـاس معمـوال
به دنبال فق ان یا ناکامی ایجاد میمود و در حالت طبیعی پس از درـ سـاعت یـا درـ روز از
بین میرود (کهرازهی و همااران)1382 ،ر در افراد افسرده کـاچش محسـوس عالقـه یـا لـذت در
تما یا بروی از فعالیتچا در بخش عم ه روز دی ه میمودر از دیىر عالئـم افسـردیی کـاچش
وزن یا افاایش وزن ،بیووابی یا ووا زدیی ،وس ىی یا ن ام ن انرژی ،احساس بیارزمی یـا
یراه است (باچر 2و همااران)2014 ،ر
بروی از او اللچای اوطرابی چمبودی دشـمىیری بـا افسـردیی دارنـ

ُ(وتکری

3

و راپکی،

4

)2013ر اوطرا آمیاه پیچی های از چیجانچای ناوومایر و مراوتچایی است که بیش ر به
سمت آیر ه یرایش دارد و پراکر هتر از ترس است (بارلو)2002 5،ر اوطرا  ،چیجـانی انطبـاقی
است که به ما کمک میکر برای ته ی اح مالی برنامهریـای کرـیم و آمـاده مـویمر افـراد بـا
او الالت اوطرابی ،احساسـاتی مانرـ بیکفـای ی ،وطـر ،ته یـ و از دسـت دادن تسـل بـر
رف ارچا و اعمال وود دارن ر آنها از ان قاد دیىران میترسر و به فق ان یا مـر اطرافیـان فکـر
میکرر (بوگل ،و زیگتکرمن)2000 ،ر پرجمـین راچرمـای تشخیصـی و آمـاری اوـ الالت روانـی
( ،)DSM-5اوطرا را نىرانی م ی در باره در ین روی اد یا فعالیت تعریف میکر که کر ـرل
آن مشکل است و میتوان با بروی عالئـم جسـمانی نظیـر تـرش عضـالنی ،تحریکپـذیری،
امکال در ووا و بیقراری چمراه بام (گنجی)1393 ،ر
1. American Psychiatric Association
2. Bucher
3 Wuthrich, V. M.
4. Rapee, R. M.
5. Barlow, D. H.
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مطالعات چمهییرمراسی نشاندچر ه آن است کـه افسـردیی و اوـطرا ناچرجاریچـایی
ً
مش ر در والل دروه حیات انسانچا به ممار میآیـ ؛ بـهعالوه ،ایـن دو اوـ الل غالبـا در
ترکیب با یک یىر قلم اد میمون (بیامن 1و همااران)1998 ،ر تحقیقات نشاندچر ه چمپومانی
دشمىیر این نارساییچا بر حسب عوامل وطر( 2وین 3،.آرتسن 4،و اساورز ،)2008 5،ویژییچای
پ ی همراسی( 6واتسکون 7و هماکاران )1995 ،و عوامـل ژن یکـی 8،بـهویژه در ارتبـاط بـا اوـ الل
اوطرا فراییر ( )GADو او الل افسردیی اساسی (( )MDDکندلر و همااران )2007 9،استر
با توجه به میوع باالی اوطرا و افسردیی چمایر  ،ن ایج تحقیقات بیانىر وـرورت توجـه
بیش ر به وجود عالمتچای چمایر ی و م اوای این نوع از او الالت استر بررسیچای اویـر
در وصوص م اوای روانی مشکالت افسردیی معرف آن است که درمـان مـراو ی ـ رف ـاری
( )CBTبه عروان رومی مؤثر در افراد جوانتر ،و نیا رومی مم از در یروه ان ظار به ممار آمـ ه
است ُ(وتری و راپی)2013 ،ر
درمان مراو ی ـ رف ـاری ،افکـار و رف ارچـای افـراد را بررسـی و مشـاچ ه روزانـه میکرـ ؛
افرادی که به مـوقعی ی واحـ  ،واکرشچـای م فـاوتی از وـود نشـان میدچرـ ر تـوجیهی کـه
نظریهپردازان مراو ی ـ رف اری مانر بک و چمکاران ( )1979و آلیس ( )1962در باره این پ ی ه
و واکرشچای م فاوت افراد عروه کردهان  ،این است که تفسـیر فـرد از مـوقعی ی مشـخم،
تأثیر عم های بر عواطف و رف ار بعـ ی او وواچـ

دامـت (اسکاا ،،اسکتاردینگ و درایکدن1995 ،؛

ترجمه خدایاریفرد)1386 ،ر صاحبنظران تعاریف م فاوتی از مراوت -رف ار درمانىری به دست
1. Beekman, A. T. F.
2. risk factors
3. Vink, D.
4. Aartsen, M. J.
5. Schoevers, R. A.
6. phenomenology
7. Watson, D.
8. genetic factors
9. Kendler, K. S.
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ً
دادهان ؛ بعضی از آنها از تعـ اد نسـب ا نامحـ ودی از حوزهچـا اسـ فاده کردهانـ (بک )1995 ،.و
بروی دیىر از رویکردی والصهتر بهره بردهان که م شکل از دهچا راچبرد بسیار واص و جائی
است (م.مولین2000 ،؛ به نقل از :خدایاریفرد و عابدینی)1394 ،ر بس ه به نوع او اللی که موووع
درمان است ،راچبردچای مراو ی به طور م فاوتی عروه میمودر نخسـ ین وظـایف درمـانی
در درمانچای مراو ی ـ رف اری ،چمانیونه که بک و آلیس پیش از دیىران مطالعه کردهان ،
این است که به مراجعان وود کمـک کررـ بـهدقـت سـازیارانهترین و معقـولترین تفسـیر را از
موقعی ی مشخم بردامت کرر و رف ارچایی را در پیش بىیرن که با زاویه دی ج ی چماچرد
بام ر ماچیت رویکرد مراو ی ـ رف اری این است که محصوالت مراو ی آن میان موقعیتچـا
و پاسخچای عاطفی ،رف اری و فیایولـوژیکی واسـطه میمـود و بـه ایـن ترتیـب ایـن رویکـرد،
بسطی مهم از الىوی محر و پاسخ رف

ـار انسـان اسـت (اسکاا ،،اسکتاردینگ و درایکدن1995 ،؛

ترجمه خدایاریفرد)1386 ،ر در درمان مراو ی ـ رف اری ،به مراجعان در رم مهارتچایی برای
تغییر رف ار ،ارتباط با دیىران ،حل مسئله ،کشف افکار و عقای تحریفم ه ،بهدالشکشی ن
فکر ،تغییر باورچا و نىراچای غیرمفی و بازسازی مراو ی کمک میمود (ب)2008 ،.ر
در این رویکرد ،فرآیر درمان به یونهای طراحی م ه کـه افکـار و مـراوتچای مرفـی و
وودکار مراسایی مود ،پیون چای بین مراوت ،عاطفه و رف ار تعیین و مواچ مخالف ،افکار
تحریفم ه را بررسی کر تا تعبیر واق یرایانه را جایىاین مراوتچای تحریفم ه کر و در
دستیابی به حل تعاروات زنامویی و افاایش سازیاری توفیق یاب (بری 1و گانل)2006 2،ر جربه
رف اری این رویکرد ،بر آرمی یی ،چ فیذاری و بازسازی فعالیتچای روزانه با چـ ف لـذت و
ورسر ی تأکی میکر (برنان)2004 3،ر
از جمله مبانی و اصولی که در کرار درمانچای مراو ی ـ رف ـاری بـهوفور از آنهـا اسـ فاده
میمود ،تکریکچا و رواچـای درمـان معرـوی و مـذچبی اسـت (پکاکر 4،و هماکاران)2009 ،ر
1. Bray, I.
2. Gunnell, D.
3. Brennan, M.
4. Paukert, A. L.
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محققان توصیه کردهان ترکیب درمـان مـراو ی ـ رف ـاری بـا درمـان معرـوی بـرای درمـان
او الالت اوطرابی مفی تر از سـایر تکریکچـا اسـت (یعقکوبی و هماکاران)1391 ،ر مـ اوالت
معروی در انـواع درمانچـا از جملـه درمانچـای انفـرادی ،یـروهدرمـانی ،وـانوادهدرمـانی و
زوجدرمانی و درمان کودکان و نوجوانان به کار رف

ه است (ریچکاردز 2005 ،بکه نقکل از :مجاهکد و
1

همااران)1388 ،ر
تحقیقات نشان داده اسـت باورچـا و اعمـال م عـالی دیرـی نقـش کلیـ ی در کارکردچـای سـالم
وــانوادیی دارد (بیککورس و همسککون ،1990 2،بککه نقککل از :خککدایاریفرد و عابککدینی)1394 ،ر بروــی دیىــر از
تحقیقات نشان دادهان چر ده میاان معرویت و دیرـ اری افـراد بیشـ ر بامـ مصـونیت بیشـ ری از
بیماریچای روانی و انحرافات رف اری پی ا میکرر (بهرامی چگنی)1389 ،ر برابراین ،تا ایرجا مشخم
م که دین و معرویت نقش بساایی در سالمت روان و پیشییری از او الالت روانی داردر
امـروزه مـوج تـازهای از مطالعـات ،م وجـه بررسـی تـأثیر درمانچـای معرـوی بـر کـاچش
ناسـازیاریچا و اوـ الالت روانـی مـ ه اسـتر راجایوپـال 3و چمکـاران ( )2004اثربخشـی
م اوالت مب ری بر معرویت را در رف اوطرا و افسردیی وفیف بررسی کردن ر ن یجه ایـن
مطالعه حاکی از کاچش معرادار عالئم اوطرا و افسردیی بودر
ابراچیمی و چمکاران ( )2007اثربخشی روان درمـانی یکپاردـهیـرای دیرـی را در بیمـاران
مب ال به افسردهوویی در مقایسه با روا دارودرمانی و درمان مراو ی ـ رف اری بررسی کرد و
ن یجه یرفـت کـه رواندرمـانی یکپاردـهیـرای دیرـی بـر روی سـه مـاوم نمـرات مقیـاس
افسردیی بک ،نمرات مقیاس افسردیی چامیل ون و مقیاس نىراچای ناکارآم مؤثر اسـتر
پاکرت و چمکاران ( )2009با اس فاده از رویکرد درمان ترکیبی  CBTبا مذچب و معرویت نشان
دادن این رویکرد درمانی باعث بهبود مهارتچـای مقابلـهای در بیمـاران مبـ ال بـه اوـ الل
اوطرا مر شر میمودر
1. Rechards
2. Beavers & Hamson
3. Rajagopal, D.
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در بین فرونی که در درمانچای معروی و مـذچبی از آنهـا اسـ فاده میمـود ،فرـونی دـون
مثبتنىری و بخشایشیری 1،که ریشه در باورچای معرـوی ـ مـذچبی و علـو روانمـراو ی
دارن  ،در ارتقای سالمت روان تأثیر بساایی دارن (خدایاریفرد و همااران)1382 ،ر تحقیقات نشان
میدچ برنامه عفو و بخشایش موجب کاچش اوطرا افـراد میمـود و در بهبـود مشـکالت
روانی ،افاایش صمیمیت و اع ماد در رواب زنامویی و حل مشکالت زنامویی بسیار مؤثر است
(خدایاریفرد و عابدینی)1394 ،ر بسیاری از فالسفه بخشایش را مفهومی پایه در نظر میییرنـ ؛
نىرمی ویروواچانه و واقعی در قبـال فـرد آسـیبرسـان (ککوک)2006 2،ر در واقـ  ،بخشـایش
عبارت است از انىیامی آیاچانه و ارادی که سبب کاچش کرـارهییـری ،وشـم و ان قـا در
قبال فرد وطاکار میمود ،احساسات مثبت را افاایش میدچ و جایىاین احساسات مرفـی
میکر (م.اسایل)2012 3،ر
بخشایش مفهومی است که چردر در ادبیات مذچبی به عروان صف ی االچـی تقـ یس و
تشویق م ه است ،اما مطالعات تک بررسی بالیری نشان داده است بخشایش میتوان بـرای
افرادی که درد عـاطفی عمیقـی را بـه دلیـل رف ـار غیرعادالنـه تجربـه کردهانـ  ،مفیـ بامـ
(باساین)2004 4،ر ری 5و چمکاران ( )2000با بررسی دی یاه مذاچب مخ لـف دربـاره بخشـایش
دریاف هان که عفو در چمه ادیان ،اعم از اسال  ،مسیحیت ،چر وئیسم و آیین بودا ارزمـمر و
مح ر ممرده م ه استر
در آیات م ع دی از قرآن بر بخشایش و عفو وطـای دیىـران تأکیـ مـ ه و بخشـایش ،عـاملی
برای تسکین و رسی ن به آرامش درونی دانس ه م ه است؛ از جمله در نساء ۱۴۹؛ اعـراف ۱۹۹؛
بقره ۲۳۷؛ آلعمران  ۱۴ ،۱۳و ۱۳۴؛ فصلت ۳۸؛ مریم ۱۰؛ رع ۲۸؛ عرکبوت ۴۵؛ مائـ ه
1. forgiveness
2. Cooke, K. L.
3. Macaskill, A.
4. Baskin, T. W.
5. Rye, M.
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۵۴؛ نور  ۲۲و ۲۳؛ فرقان ۶۳؛ طور ( ۲۲حمید ،کوچای و حیا،بخش مالیری)1391 ،ر
آیات مش مل بر واژه «عفو» یا واژهچایی که بر معرای عفو داللت میکررـ (مانرـ رحمـت و
مغفرت) به در دس ه تقسیم میمون که در ادامه به بروی از آنها اماره میکریمر دس های از
ً
آیات به عفو و اون اماره دارن ر مثال و اون میفرمای «و اون وع ه وود را به مما راسـت
یفت ،در آن چرىا دممران را به فرمان او به ق ل میرسان ی تا ایرکه سست مـ ی و در کـار
وود به نااع پرداو ی  ،و بع از آنکه آنچـه را دوسـت میدامـ ی بـه مـما نشـان داد نافرمـانی
کردی  ،بعضی از مما وواچان دنیا بودن و بعضی وواچان آورت ،پـس و اونـ مـما را از آنهـا
مرصرف ساوت تا مما را آزمایش کر و او مما را بخشی و و اون نسبت بـه مؤمرـان فضـل و
بخشش دارد»( 1آلعمران)152 :ر چمچرین و اون میفرمای «آنها (مسلمین) بای عفو کرر و
یذمت نمایر  ،آیا دوست نمیداری و اون مما را ببخش »( 2نور)22 :ر
بروی از آیات به عفو اولیای و اون امـاره دارد «یفـت امـروز مالمـت و تـوبیخی بـر مـما
نیستر و اون مما را میبخش و ارحـمالـراحمین اسـت»( 3یوسکف)92 :ر در ایـن آیـه حضـرت
یوسف ۷نه ترها از حق وود یذمت و ح ی حاور نش کم ـرین تـوبیخ و سرزنشـی را در حـق
برادرانش روا دارد ،بلکه از نظر حقاهّٰلل نیا آنـان را اطمیرـان داد کـه و اونـ غفـور و بخشـر ه
است (ماارم شیرازی)57/10 :1379 ،ر
بروی دیىر از آیات ،پیغامی االچی و وطابی ملکوتی به برـ یان اسـت تـا عفـو و یذمـت را
سر ی حسره در زن یی وود قرار دچر «ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دو اسـت ،جـا بـه
ً
حق نیافری یم و ساعت موعود (قیامت) قطعا فـرا وواچـ رسـی ر از آنهـا (دمـمران) بـهوـوبی
صرف نظر کن (و آنها را به نادانیشان مالمت نرما)»( 4حجکر)85 :ر و اونـ در ایـن آیـه بـه پیـامبر
كْ ا َِّلل ُه َو ْك َخ ُه إ ْذ َت ُح ُِّس َلن ُه ْْ بإ ْذن ِ َ تَِّی إ َذا َف ْْ ُق ْْ َو َت َُ َاز ْع ُق ْْ ی ْاد َأ ْمر َو َع ََّ ُهت ْْ م ْن َب ْعد َما َأ ََا ْْ َما ُتح ُِّب َ
لٍ ِم ْن ْ
َ ( .1و َو َق ْد َص َد َق ُ
كْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ُ ْ
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آخ َر َة ُث َِّْ َص َ َف ْ
َم ْن یر ُید ُِّالد ْنیا َو ِم ْن ْ
كْ َوا ِّلل ُه ذو َف ْد ٍل َكلی او ُم ْؤ ِم ِن َین).
كْ َع ْن ُه ْْ ِو ْیب َت ِْیكْ ووقد عفا عن
كْ َم ْن ِیرید اد ِ
ِ
َ
َ
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 .2و ویعفلا و ویَّفحلا أ دع ت ِحبلٍ أٍ یغ ِفر الله وكْ و الله َفلَ َ یْ .
َ
َ ( .3ق َال َدع َت ْثر َ
یكْ ْاو ْیل َی ْیغ ِف ُر ا َِّلل ُه َو ْ
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)
 .4وما خلقنا اوسماو ِات وادأَض وما بهُهما ِإدع ِباوح ِق و ِإٍ اوساع د ِآتی فاصف ِح اوَّفح اوج ِمیل .
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اکر  ۹دس ور میدچ در برابر لجاجتچا ،نادانیچا ،تعصبچا ،کارمکریچا و مخالفتچـای
سرسخ انه انسانچا مالیمت و محبت نشان دچ و از یراچان آنـان صـرف نظـر کرـ و آنهـا را
ببخشای  ،بخششی زیبا که ح ی توأ با مالمت نبام (ماارم شیرازی)126/11 :1379 ،ر چمچرین
فرموده است «جاای عمل زمت ،مثل آن است و کسی که ببخش و اصالح کر  ،پـاداا او
با و اون است و او س مىران را دوست ن ارد»( 1شوری)40 :ر
چمچرین روایات بسیاری از ائمـه :دربـاره عفـو وجـود دارد کـه بـه آن تشـویق کردهانـ و
نشاندچر ه اچمیت و ارزا فراوان آن استر پیامبر اکر  ۹میفرمایر «چر کس ق رت (بر
ان قا ) دارد یذمت کر  ،و اون در روز لغاا از او دریذرد»( 2ریشهری)3837/8 :1384 ،ر امـا
علی ۷درباره عفو میفرمای «(ب ی یا ووبی را) به نیکی پاداا ده و از ب ی دریذر ،به مرط
آنکه بـه دیـن لطمـهای نانـ یـا در قـ رت اسـالمی وـعفی پ یـ نیـاورد»

3

(ریشکهری:1384 ،

)3839/8ر
عالوه بر اچمیت آنچه یف ه م  ،از دی یاه اسالمی عفو و بخشایش میتوانـ بـه عرـوان یکـی از
رواچای درمانی در اصالح چیجانات و رف

ـار فـرد بـا دیىـران بـه کـار رود (خکدایاریفرد و هماکاران،

)1382ر در این روا به فرد کمک میمود با مراوت بیش ر وود و مح ودیتچای افـرادی کـه وی
را رنجانی هان  ،در او بیرش ج ی ی در وصوص موووع او الف ،رنج و بافت رنجش ایجاد مود تـا
ب وان فرد واطی را ببخشای و وود را از رنج برچان (خدایاریفرد و همااران)1394 ،ر
ً
در فرآیر بخشایش ،فرد آزرده معموال سه مرحله را سپری میکر ۱ر مواجهه بـا حادثـه یـا
واکرش نشاندادن به آن؛ ۲ر رومنسازی یا جستوجوی درایی؛ ۳ر بهبودیر چر یـک از ایـن
ً
مراحل دربرییرن ه سه جربه مراو ی ،عاطفی و رف اری است که مجموعا این مراحـل موجـب
احساس به ری در افراد میمود (گوردن)1999 4،ر
َ َ َ
َِّ
َ َ َ َ
ٌ ُ
َ ( .1و َج ََا ُ َس َهئ ٍ َس َهئ ِِّم ْثْ َهاَ ،ف َم ْن َع َفا َوأ ْصْ َح َفأ ْج ُر ُه َكلی ا ِّلل ِهِ ،إ ِّن ُ دع ِیح ُِّب اوظ ِاو ِم َین).
َ ( .2من َعفا َ
ند ُق َ
یلی َ
دَةٍ َعفا ا ِّلله ُ َعن ُ َ
اوع َثرةِ ).
عِ
َ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
االسالم».
لطان
ِ
جاز ِبالحسن ِة و تجاوز ع ِن السیئ ِة ما لم یکن ثلما فی الدی ِن أو وهنا فی س ِ
ِ « .3

4. Gordon, K. C.
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مواچ پژوچشی نشان میدچ بخشایش مفهومی است که میتوانـ سـالمت و بهایسـ ی
روانــی و جســمانی را افــاایش دچ ـ (پترسککون)2004 1،ر بخش ـایش میتوان ـ در موقعیتچــای
تعار برانىیا بین فردی ،بروالف لجاجت و ان قا جویی ،موجب کرشچا و رف ارچـای مثبـت
مودر بخشایش را نبای با مصالحه ،عفو قانونی ،دشمپومی و فرامومی امـ باه یرفـت ،بلکـه
بخشایش فرآیر ی درونفردی است که در آن ،جربهچای مراو ی ،احساسی و رف ـاری فـرد
در برابر وطا و وطاکار تغییر میکر ر
یکی دیىر از راچکارچای عملی مؤثر در ایجاد تعادل روانی« ،مراوت و تکیه بر ویژییچای
مثبت افراد» به مثابه نوعی روا درمـانىری اسـتر بـه عبـارت دیىـر ،یکـی از فرـون درمـان
معروی ـ مذچبی فن مثبتنىری است (خدایاریفرد و عابدینی)1394 ،ر چولش ین )1997( 2مع ق
است در درمان به جای تأکی و کار بر صفات بیماریونـه مراجـ  ،بایـ ویژییچـای مثبـت او را
تقویت کردر زیرا مراجعان احساس کاملبودن نخواچر کرد ،مىر آنکه ویژییچای مثبت آنها و
نه مشکالتشان ،محور روا درمانی قرار ییردر
با بررسی آیات قرآن کریم به نظر میرس اغلب تأکی چا بر ووبیچـا ،درسـ یچا و نقـاط قـوت
افراد است و وعف و کژی کم ر م نظر قرار میییردر و اون با توجه به تواناییچا و ظرفیت بشر
میفرمای «من در زمین انسان را ولیفه وود قرار میدچم»( 3بقکره )30 :یـا «بـه درسـ ی کـه مـا
انسان را در زیباترین چیئت آفری یم»( 4تین)4 :ر از اینرو و اون با تکیه بر این تواناییچا ،انسان را
به احسان دعوت میکر و از عیـبجویی دیىـران بـر حـذر مـیداردر بـا بررسـی مجموعـه آیـات
میتوان مشاچ ه کرد که و اون در مقابل وعفچای بشر یذمت فراوان دارد و بیش ر بـر نکـات
مثبت ،درس یچا و راس یچای او تکیه میکر ر این نوع نىرا به انسـان میفهمانـ کـه او چـم
بای به دیىران و ح ی وودا با دی ی مثبت برىرد ،ووبیچای دیىران را ببیر و به زبان وـوا
1. Peterson, C.

َْ
ً
ِّ
ِ ( .3إنِی َ ِمك ٌل ِی ٱدأ َْ ِض َخ ِل َیف ).
ََ ْ َََْ ْ ْ َ َ
ساٍ ی أ ْ َس ِن َت ْقلیْ).
( .4وقد خلقنا اد ِإن

2. Holstein, B. B.
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با آنها تکلم کر (بقره)83 :ر درین نىرا مثب ی به یاری و ام اد سازن یی روح آدمی میمـ اب ر از
اینرو میتوان ن یجه یرفت که در دین اسال بر مثبتنىری 1تأکی فراوانی میمودر
چمچرین موارتا ( ،1986به نقل از :خکدایاریفرد )1384 ،مـواچ ی مبـین تأکیـ بـر جربـهچای
مثبت در درمانچای روانمراو ی عروـه میکرـ ر وی مییویـ «پژوچشچـای مـراو ی ـ
رف اری اویر نشان میدچ که چر یاه بر جربهچای مثبت افکـار بیشـ ر تأکیـ مـود ،عملکـرد
ً
یروه ،تقریبا یکونیم برابر زمانی است که بر جربهچای مرفـی تأکیـ میمـود»ر درمانىرچـای
مراو ی مع ق ن انىارهچای تفکر مرفی ،موجب افسردیی و نىرانی میمودر آنها مـی یویرـ
«وق ی مثبتتر و واق بیرانهتر بیر یشیم از عات نفس و کـارایی بیشـ ری بروـوردار میمـویم»
(خدایاریفرد و عابدینی)1394 ،ر
پیشیره پژوچش حاور ،تا آنجا که نىارن یان بررسی کردهان  ،اس فاده توأ دو فن مثبتنىری
و بخشایشىری در درمانچای معروی ـ مذچبی برای بهبود عالئم افسردیی و اوطرا را نشـان
ن اده است و جای والی درین پژوچشی را میتوان احساس کـردر برـابراین ،آنچـه بـرای محقـق
پرسشبرانىیا بوده و انىیاه ت وین این پژوچش را به وجود آورده بررسی این پرسش است که آیـا
تأکی و تمرکا مشاوران و رواندرمانىران بر بس هچای م اولهای و درمانی مذچبمحور با تأکیـ
بر فرون بخشایشىری و مثبتنىری (چمان) توأ با چم ،در کاچش عالئم افسردیی و اوـطرا
مراجعان م قاوی کمـک حرفـهای مـؤثری وواچـ بـود؟ برـابراین ،چـ ف ایـن پـژوچش بررسـی
کارآم ی درمان معروی ـ مذچبی با تأکی بر فرون مثبتنىری و بخشایشىری در کاچش عالئـم
افسردیی و اوطرا یک مراج زن  ۴۶ساله استر
روش و طرح پژوهش

با توجه به ایرکه چ ف محقق بررسی کارآمـ ی نـوعی الىـوی درمـانی ج یـ مب رـی بـر رویکـرد
معرویت و رویکرد مراو ی ـ رف اری برای اولین بـار در وصـوص عالئـم افسـردیی و اوـطرا و
م اوله درمانی برای یک آزمودنی دارای عالئم افسردیی و اوطرا بود ،طرح پـژوچش از نـوع
1. positive thinking
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تک بررسی استر ب ینمرظور یک آزمودنی  ۴۶سـاله ،کـه بـه صـورت در دسـ رس و بـر اسـاس
مصاحبه بالیری و آزمونچای تشخیصی مع بر ( MMPIو  ،)SCL-90مب ال به عالئم افسردیی و
عالئم اوطرا تشخیم داده مـ  ،ان خـا یردیـ ر مـال ورود آزمـودنی بـه فرآیرـ درمـان،
دام ن عالئم افسردیی و اوطرا  ،ن ام ن چمزمان دوره دارودرمانی ،مرکتنکردن به صـورت
موازی در دوره رواندرمانی یا آموزمی واص دیىر و بررسی فق ان تغییـرات محیطـی وـاص (از
قبیل تغییر عوامل اس رسزا یا اوطرا برانىیا دیىـر) بـودر پـس از تشـخیم بـالیری ،مراجـ از
طریق بس ه درمان مراو ی ـ رف اری مب ری بـر درمـان معرـوی ـ مـذچبی بـا تأکیـ بـر تکریـک
مثبتنىری و عفو و بخشایش (خکدایاریفرد1384 ،؛ خکدایاریفرد و عابکدینی )1394 ،درمـان مـ کـه
روایی کافی دارد و پیش از این طراح آن در پژوچشی (خدایاریفرد )1384 ،آن را آزموده استر
ابزار پژوهش

در این پـژوچش از دو پرسـشنامـه تشخیصـی اسـ فاده مـ ر یکـی از اباارچـای اسـ فادهمـ ه
سرجش ووعیت روانمراو ی آزمودنی پرسشنامه  ۷۱سؤالی  MMPIبودر اباار دیىر آزمـون
فهرست نشانىان بیماری ( )SCL-90بودر این اباارچا یک بار قبل از مروع م اوالت و یک بار
بع از پایان م اوالت بر روی آزمودنی اجرا م ر
 .۱فرم کوتاه آزمون MMPI

فر  ۷۱سؤالی سـیاچه مخصـی ی درـ وجهی میرـهسـوتا ( )MMPIیکـی از اباارچـای عیرـی
سرجش مخصیت است و بر کلیـ یابی مالکـی مب رـی اسـت کـه مقیاسچـای بـالیری دـون
وودبیمارانىاری ( ،)HSافسـردیی ( ،)Dچیسـ ری  ،)HYانحـراف روانـی ـ اج مـاعی (،)Pd
پارانویا ( ،)Paوس ىی روانی ( ،)ptاسکیاوفرنی ( )Scو چیپومانیا ( )Maرا میسرج ر اووت و
دانشمر ( )1375پایایی این فر را بـا اسـ فاده از محاسـبه وـریب آلفـا برابـر  ۰/۷۸بـرای کـل
آزمون یاارا کردهان ر درباره روایی این آزمون مطالعات فراوانی صورت یرف ه استر مـپارد و
چمکاران (1988؛ به نقل از :پرواز ،پرواز و جهانبازنژاد )1390 ،روایی سازه آزمـون را مطلـو یـاارا
کردهان ر چمچرین ،از نظر و ایاریفرد و پرن ( )1395این مقیاس روایی و پایایی کافی داردر

150

 /سال دوم  /تابستان  /۹۵شماره سوم

 .۲آزمون SCL-90

آزمون فهرست نشانىان بیماری ( )SCL-90آزمونی برای تشخیم ،تمیا و غربـالىری اسـت
که چم برای بیماران روانی و چم برای افراد مع اد به الکل و مواد مخ ر به کار بـرده میمـودر
این آزمون مامل  ۹۰پرسش بوده و ُ ۹بع دارد کـه ابعـاد مخ لـف روانمـراو ی فـرد از جملـه
مکایات جسمانی ،وسواس بیاو یـاری ،حساسـیت در روابـ م قابـل ،افسـردیی ،اوـطرا
وصومت ،ترس مروی ،افکار پارانوئی ی و روانیسس ىی را ان ازهییری میکرـ ر اع بـار ایـن
دک لیست در تحقیق انیسی ،اکبری ،مج یان ،آتشکار و قربانی ( )1390با اس فاده از ورایب
چمسانی درونی و بازآزمایی با روا آلفای کرونباخ و چمبس ىی پیرسون به ترتیب  ۰/۹۸و ۰/۸۲
به دست آم ه استر چمچرین در تحقیق آنها روایی دک لیست نیا با روا تحلیل عاملی ب ست
آم ه است و نقطه برا آن در ماوم کلی عالئم مروی  ۰/۸۷ب ست آم ه استر
شیوه اجرا

پس از انجا دادن مصاحبه تشخیصـی بـر اسـاس  DSM-5و اجـرای آزمونچـای تشخیصـی
 MMPIو  SCL-90به عروان پیشآزمون ،درمان مراو ی ـ رف اری مذچبمحور بـا تأکیـ بـر
تکریک مثبتنىری و عفو و بخشایش در چشت جلسه یکساع ه به صورت چف های یک بار و
به صورت فردی اجرا م ر
معرفی مورد

در این پژوچش یک آزمودنی  ۴۶ساله مرکت دامتر این آزمودنی وانم ر در با تحصـیالت دو
راچرمــایی دارای دو وــواچر  ۴۰و  ۵۱ســاله و یــک بــرادر  ۴۵ســاله اســتر مــادر ۶۵ ،ســاله بــا
تحصیالت اب ایی و وانهدار ،و پ ر ۶۰ ،ساله با تحصیالت سـیکل و مـغل میشـهبر اسـتر ۳۰
سال از م ت ازدواج مراج مییذردر چمسر او  ۵۰سال سن دارد و بیکار استر چمچرین ،دارای
دو فرزن است؛ پسری  ۲۸ساله که از چمسرا ج ا م ه است و دو ر  ۲۵ساله که م أچل استر
تدابیر تشخیصی

در جلسه اول اب ا مرح حال یرف ه م ر
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شرح حال

مراج اظهار کرد که از کودکی پ ر و مادرا وی را آزار و اذیت میکردهان و اغلب ک کچا بیدلیـل
بوده استر مادرا چمیشه به او زور مییف ه و او را مجبور میکـرده اسـت م رسـه نـرود و کارچـای
وانه را انجا دچ ر م ا از معلمچای م رسه نیـا ک ـک میوـورده و از م رسـه م رفـر بـوده اسـتر
چمیشه ماچ ارتباط پ را با وانمچای دیىر بوده و در آرزوی این بوده است که زودتر ازدواج کر تا
از این وو رچا مودر در نوجوانی به یکی از وواسـ ىارچایش بـا وجـود مخالفـت پـ ر جـوا مثبـت
میدچ و یک روز چمراه وواس ىارا از وانه وارج میمود و بـا او ازدواج میکرـ ر پـس از ازدواج،
پ را  ۱۰سال او را طرد میکرـ ر از چمـان روزچـای اول کمکـم بـا پروامـىری مـوچرا روبـهرو
میمودر توچین موچر و وانواده موچر او را روزبهروز افسردهتر و بیانرژیتر میکر ر چمسرا بـه او
اجازه رفت و آم با پ ر و مادرا را نمیداد و او را ک ک میزدر ایـن ووـ ادامـه پیـ ا کـرد تـا ایرکـه
صاحب دو فرزن (یک دو ر و یک پسر) م ر چمسر او م ا بچهچا را آزار میداد و اجـازه حـرفزدن
به آنها نمیدادر چیچ پولی به وـانوادهاا نمـیداد و آنهـا را مجبـور میکـرد از دیىـران پـول قـر
بىیرن ر این رف ارچا روزبهروز ب تر م و باعث م مراج (مـادر) از چمسـر وـود م رفـر مـودر بعـ از
ازدواج فرزن ان نیا دوالت پ ر مشکالتی را برای فرزن ان و وانواده آنها به وجود آورد ،به طـوری کـه
مادر مع ق است علـت طـال پسـرا ،دوالتچـا و بـ رف اریچای چمسـرا اسـت و چریـا او را
نمیبخش و مع ق است او دارای موج مرفی است و زن یی چمه را به چم میریادر
ً
مراج در بیش از  ۶مـاه در ووـعی ی اسـت کـه دائمـا احسـاس ولـق افسـرده ،مشـکالت
ووا  ،وس ىی ،درمان یی ،احساس یراه و اع ماد به نفس وعیف میکر ر دست و دلش بـه
کاری نمیرود ،دلهره و دلشوره و تپش قلب م ا با او اسـت و اغلـب احسـاس فشـار در یلـو و
تعریق و وشکی دچان داردر به پامک مراجعه کرده و علت این عالئم عوامل جسـمانی نبـوده
استر مراج مع ق بود ترها دیای که او را کمی آرا میکر ایمـان او بـه وـ ا اسـت و ایرکـه
و اون تا به حال با وجود تما مشکالتی که دام ه پش یبان او بوده استر
در جلسه دو  ،پس از آنکه مراج ناد پامک رفت و دالیل طبی و پامکی برای مشـکالت
او حاصل نش یمانچای مخ لف روانمراو ی برای نىارن یان بیش ر محل توجه قرار یرفتر

 /سال دوم  /تابستان  /۹۵شماره سوم

152

با توجه به عالئمی که مراج دامت اح مال دام ن او الل افسردیی و اوطرا مطرح مـ ر
بـرای تشـخیم نـوع اوـ الل آزمـودنی عـالوه بـر مصـاحبه بـالیری بـا توجـه بـه مال چــای
تشخیصی  DSM-5در باره افسردیی و اوطرا  ،به مرظور تشخیم دیىر اوـ الالت و تأییـ
این فرویه ،از آزمون  MMPIفر  ۷۱سؤالی و  SCL-90اس فاده مـ ر ن

ـایج آزمـون MMPI

در نمودار  ۱و ن ایج آزمون  SCL-90در نمودار  ۲نشان میدچ آزمودنی عالوه بر اوـطرا و
افسردیی دارای عالئم وسـواس ،مشـکالت جسـمانیسـازی ،تمایـل بـه افکـار پارانوییـ ی ،و
وس ىی روانی استر از طریق مصاحبه بالیری بـر اسـاس مال چـای تشخیصـی  DSM-5و
اباارچای معرفیم ه وجود او الل افسردیی و اوطرا فراییر در آزمودنی تأیی م ر الب ه ما
در پی تشـخیم و درمـان سـایر مشـکالت مراجـ در ایـن پـژوچش نبـودیم و آنهـا در فرآیرـ
تشخیصی و درمانی مجاایی پیىیری م ر
نمودار  :۱نیمرخ روانی  MMPI-2مراجع در پیشآزمون
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نمودار  :۲پیشآزمون نیمرخ روانی آزمون SCL-90R

نیمرخ SCL90-R
4

2
1

میانگین نمرات

3

0

تدابیر درمانی

پس از جلسات تشخیصی و بریااری آزمـونچـای بـالیری ،و بـا توجـه بـه زمیرـه دیرـی مراجـ
جلسـات درمـان مـراو ی ـ رف ـاری بـر پایـه رویکـرد معرـوی ـ مـذچبی و بـا تأکیـ بـر فرـون
مثبتنىری و عفو و بخشایش طرحریای م ر اب ا به مرظور کاچش نشانىان جسمانی مراج
و نیا آرامش و مفافیت ذچن و آرامش قلب و کاچش ترش به مراج فن تنآرامی 1آموزا داده
م و توصیه م چر روز سه بار و چمچرین چر زمان که احساس اوطرا در او احسـاس مـ
اجرا کر ر
در دو جلسه اول بع از معرفی اچمیت فکر و نقش آن در رف ار و عواطف ،به مراج کمـک
م با مراسایی سطح اول افکار (افکار وودکـار) بـر اسـاس تحلیـل  A-B-Cبـرای تغییـر آنهـا
بکوم ر چمچرین ،با دادن تکالیفی به مراج از او وواس ه مـ رونـ مراسـایی ـ تغییـر افکـار
وودکار را در موقعیتچای مخ لف اجرا کر و یاارا آن را برای جلسات بع ی بیاوردر یاارا
1. Relaxation
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تکالیف در طول جلسات ،بررسی ،و تذکرات الز به مراج برای اجرای به ر آن داده م ر
در جلسه سو  ،در کرار م اوالت مراو ی ـ رف اری بـه مرظـور بازسـازی مـراو ی و بـرای
بهبود مشکالت فردی و بینفردی در وانواده روا حل مسئله نیا آموزا داده م ر
در جلسه دهار  ،با توجه به رویکـرد مـذچبی م اولـه حاوـر بـرای ارتبـاطدادن مـ اوالت
مراو ی ـ رف ـاری بـا جربـهچای مـذچبی ،مراجـ بـا مفهـو وویشـ ن ،وـ ا و وـوابیرـی و
امی واری آمرا یردی و طی یفتویو باورچا و اع قادات وود را بیان کرد و با یکی از راچبردچای
مقابلهای معروی مذچبی ،یعری کمکطلبی ن از و اون برای در و رویارویی با موقعیتچای
ترشزای زن یی ،آمرا یردی ر چمچرین ،توویح داده م که ذکر و اون  ،زیارت باریاه اولیـای
االچــی و اجــرای دســ ورچای دیرــی (چمچــون نمــاز و روزه و ووانــ ن قــرآن و دعــا) جربــه
آرامشبخشی داردر
در جلسه پرجم و مشم ،برای مقابله بیش ر با افسردیی و اوطرا و ایجاد احساس مثبت،
تکریک مثبتنىری (خدایاریفرد و عابدینی )1394 ،اجرا م که مراحل آن درین است از مراج
وواس ه م ۱ر ویژییچای مثبت وود را نا ببرد؛ ۲ر دستکم  ۱۰تا  ۱۵تجربه وو وـود یـا
کارچای وـوبی را کـه از انجـا دادن آن لـذت مـیبـرد برویسـ ؛ ۳ر بـر اسـاس اچمیـت نسـبی
ویژییچای مثبت مطرحم ه آنها را اولویتبر ی کر و به نقاط مثب ی که در تجار وومـایر
وجود دام ه اماره کر ؛ ۴ر مواچ ی را عروه کر که باارزاترین و مع برتـرین ویژیـی مثبـت
آنها قابل اتکا استر ۵ر بر نقاط قوت مذچبی مراج تأ کی م و در این زمیره تکالیفی نیا به او
داده م ر
در جلسه چف م و چش م ،به مرظور غلبه مراج بر رنجش حاصل از رف ارچای پ ر و مـادر و
چمســرا و چمچرــین رچــایی از احســاس ترفــر از پـ ر و مــادر و چمســرا از تکریــک عفــو و
بخشایش اس فاده م

ر برای اجرای این تکریک از روا اسالمی عفو و بخشایش (خدایاریفرد

و عابدینی )1394 ،اس فاده م که مامل چشت مرحله زیر است
۱ر فرد رنجی ه وود را در برابـر نـوعی احسـاس (ان قـا ) و نیـا نـوعی ان یشـه (بخشـایش)
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میبیر و با وود فکر میکر در عین ایرکـه حـق ان قـا از فـرد رنجانرـ ه را دارد ،حـق عفـو و
بخشایش نیا با او استر در این مرحله ،فرد با راچرمایی روانمراس به این حقیقت میان یشـ
که بر اساس اصول دین اسال حقی از تو وای م ه و مـیتـوانی ان قـا بىیـری یـا از وـاطی
بىذری؛ ایر بىذری برای وود تو سودمر است؛ «عفو را پیشه کن (و کار را بر مرد آسان ییـر و

بخشش پیشه ساز) و به کار نیک فرمان ده» (اعراف)299 :ر
۲ر در این مرحله ،مراج احساس میکر چمىان و ح ی دین وـای مـ ن حـق او را قبـول
دارن ر از سوی دیىر ،درمییاب که از نظر دیری فرد واطی یراچکار است و یراچی انجـا داده
است ،از اینرو برای درین یراچی کیفری وجود داردر او آیـاه مـیمـود کـه ح ـی ایـر از فـرد
رنجانر ه ان قا نىیرد و حق وود را ن وان بىیرد ،و اونـ از او مـیییـردر «چـر کسـی بـه انـ ازه

ذرهای ب ی کر (کیفر) آن را میبیر » (زلکزال)8 :ر چمچرـین ،آیـاه مـیمـود کـه ایـر وطاچـای
دیىران را نادی ه بىیرد و ببخش و اون یره از کارا مییشای ر ایـن مسـئله موجـب کـاچش
احساسچای مرفی او میمود و در ن یجه ممکن است به قص ان قا حرک ی نکر ر
۳ر مراج از پیام چا و آثار مرفی ان قا ییری و نبخشودن آیاه میمودر او به اس مرار رنـج و
عوار

روانی و ب نی آن پی میبرد و درمییاب که برای رچایی از آنها راچی جـا نادیـ هیـرف ن

آن وطا و بخشودن واطی ن اردر حضـرت علـی ۷مـیفرمایـ «نبخشـودن و مـ ا بـرای
ان قا ییری بار ترین آثار نامطلو

را دارد» (مجلسکی ،بکی تکا318/71 ،؛ بکه نقکل از خکدایاری فکرد

وعابدینی)1394 ،ر به این ترتیب احساسات مرفی فرد باز چم کاچش مییاب ر
۴ر مراج درمییاب که از نظر انسانی و دیری یمان ب به دیىری ن ام ه بام و فراتـر از آن
به رنجانر ه نیا با مح ودیتچایی که دارد برىرد و با این دی موقعیت او و عملکردا را ارزیابی
کر ر اما علی ۷میفرمای «عمل و مرای برادر مؤمن وود را به نیکوترین دی برىر تا آنکه
دیای بـروالف آن بـرای تـو یقـین مـود» (همکان)196/75 :ر ایـن دیـ مثبـت سـبب مـیمـود
مح ودیتچا و موقعیتچای فرد رنجانرـ ه در مـود و ارزیـابی وی از کـردار او دـهبسـا ایـن
وواچ م که او چم در آن مرای به جا این نمیتوانس ه است رف ار کر ر
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۵ر با تقویت مثبتنىری ،درمانىر میتوان برای تج ی نظر احساس فرد رنجی ه در نسبت با
فرد رنجانر ه ،او را به بازمراسی دالیل عفو چ ایت کر  ،به طوری که مراج ب وان ویژییچای
مثبت رنجانر ه را نیا ببیر و به ووبیچا ،و متچا ،انسانبودن رنجانر ه ،قو و وویشیاا با
او ،مخلو و بر ه و ا بودن یا مؤمنبودن او و دالیلی مانر آن ،آیـاچی پیـ ا کرـ و بـهتـ ریج
احساس مثب ی به رنجانر ه بهدست آورد تا بـه فکـر بخشـودن او بیف ـ ر در قـرآن کـریم آمـ ه
است «ما در دلچای مؤمران ،رأفت و محبت قرار دادیم» (حدید)27 :ر
۶ر درمانىر مراج را م وجه میکر که بخشودن عات است و بـرعکس اصـرار ورز یـ ن بـر
عفـو نکـردن ،از نظـر ارزمـی نـوعی دوری از ارزاچــا اسـتر بـه ایـن ترتیـب او را م مایـل بــه
بخشودن میکر و نظرا را در این بـاره جلـب مـیکرـ ر فـرد رنجیـ ه بـه بخشـودن تمایـل و
احساس مثبت پی ا میکر و م وجه این حقیقت میمود که ایر ببخشای به ر استر
۷ر مراج با پشـت سـر یذامـ ن مراحـل قبلـی بـه فکـر دـارهجویی مـیاف ـ و درمـانىر او
را به بخشایش تشویق میکر و چر دو بـا یکـ یىر دالیـل عفـو را مـرور مـیکررـ تـا ان یشـه و
عواطف فرد رنجی ه در وصوص رنجانر ه مثبتتر مود و مراج تصـمیم نهـایی وـود را بـرای
بخشایش بىیردر
۸ر فرد رنجیـ ه تصـمیم بـه بخشـایش مـیییـرد و آن را بـا رف ارچـایی مانرـ سـال کـردن،
دستدادن ،روبوسی و غیره ابراز میکر ر در صورتی که فرد رنجانر ه در زن یی و یا در دس رس
مراج حضور ن ام ه بام  ،مراج ابراز میکر که از واطی کیرهای در دل ن اردر درمـانىر بـا
ذکر مطلوبیت رف ارچای موفق از دی یاه دیرـی ،رنجیـ ه را بـه انجـا دادن آن رف ارچـا تشـویق
میکر ر برای مثال با اماره به آیه  ۶۳فرقان مییوی افراد پرچیاکـار در مواجهـه بـا رف ارچـای
جاچالنه افراد ،وو و سالم رف ار میکرر و به آنها سال میدچر ر
در آورین مرحله ،افکار و احساسات مرفی فرد رنجی ه راج به فرد وطاکار کمکـم کـاچش
پی ا میکر یا از بین میرود و مثبتنىری ،عالقهمر ی ،رف ار چمراه با اد و اح را جایىا ین
آن میمودر درمانىر او را به رف ارچای مطلوبی چمچون برقراری مج د رابطه دوس ی ،احسان
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و نیکی تشویق میکر ر
والصه آنکه از دی یاه اسالمی بخشایش میتوان به عروان یکـی از رواچـای درمـانی در
اصالح رف ار فرد با دیىران به کار رودر در این روا ،به فرد کمک میمود بـا مـراوت بیشـ ر
وود و مح ودیتچای فرد یا افرادی که او را رنجان هان  ،در او بیرش ج ی ی راج به مووـوع
او الف ،رنج و بافت رنجش ایجاد مود تا ب وان فرد یا افراد وطاکار را ببخش و وود را از رنـج
برچان ر
ن ایج م اوالت این پژوچش در نمودار  ۳و  ۴نمایش داده م ه استر
نمودار  :۳نیمرخ روانی  MMPI-2مراجع در پسآزمون
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نمودار  :۴نیمرخ روانی آزمون  SCL90-Rدر پسآزمون

نیمرخ SCL90-R
4

3

میانگین نمرات

2

1

0

چمانطور که در نمودار  ۳و  ۴نشان داده م ه اسـت ،بیشـ ر مقیاسچـای بـالیری کـاچش
دام ه ،و با توجه به مصاحبه بالیری در پسآزمون ،ن ـایج یویـای روـایت و مـادابی بیشـ ر در
مراج بودر با توجه به ایرکه مراج اماره دام ه است که رونـ زنـ یی او در طـی ایـن جلسـات
مطابق یذم ه بوده و اتفا یا تغییر واصی واق نش ه ،میتوان درین ن یجه یرفت که تغییرات
بهوجودآم ه نامی از جلسات م اوله استر
بحث و نتیجهگیری

در این تحقیق م اوله مراو ی ـ رف اری به چمراه درمان معروی و مذچبی بر روی یـک نمونـه
(وانم  ۴۶ساله) با عالئم افسردیی و اوطرا انجا م ر فرون مثبتنىری و عفو و بخشایش
به چمراه تکریکچای مراو ی ـ رف اری ،از جمله بازسازی مراو

ی ،حل مسئله و تحلیـل A-

 B-Cاجرا م ر ن ایج حاکی از کارآم ی م اوله بر عالئـم افسـردیی و اوـطرا بـود ،کـه ایـن
یاف ه با دیىر تحقیقات در این زمیره ،از جمله پاکرت و چمکاران ( ،)2009یعقـوبی و چمکـاران
( ،)1391مجاچ و چمکاران (ُ ،)1388وتـریچ و راپـی ( ،)2013راجایوپـال و چمکـاران (،)2004
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ابراچیمــی ( ،)2007وــ ایاریفرد ،محمــ ی و پرنــ ( )1382و تحقیــق حمیــ  ،کــودکی و
حیاتبخش ( )1391سازیار استر
ُوتریچ و راپـی ( )2013در تحقیـق وـود تحـت عرـوان آزمـایش کر ـرلمـ ه تصـادفی یـروه
درمــانی مــراو ی ـ رف ــاری در وصــوص اوــطرا و افســردیی چمایرـ در افــراد مســن ،بــه
این ن یجه رسی ن که یروه درمان مراو ی ـ رف اری در زمیرـه کـاچش اوـطرا و افسـردیی
در جمعیت سالمر ان مؤثر استر راجایوپال و چمکاران ( )2004اثربخشـی مـ اوالت مب رـی
بر معرویت را در رف اوطرا و افسردیی وفیف بررسـی کردنـ ر ن یجـه ایـن مطالعـه حـاکی
از کاچش معرادار عالئم اوطرابی و رون کاچشی عالئم افسردیی بودر چمچرـین ،مشـخم
مـ کـه تر کـردن درمـان مـذچبی باعـث افـاایش عالئـم افسـردیی در مراجـ مـیمـودر
ابراچیمـی ( )2007اثربخشـی رواندرمـانی یکپاردـهیـرای دیرـی را در بیمـاران مبـ ال بـه
افسردهوویی در مقایسه با روا دارودرمانی و درمان مراو ی ـ رف اری بررسی کرده و ن یجـه
یرف ه است که رواندرمانی یکپاردهیرای دیری بر روی سه ماوم نمرات مقیـاس افسـردیی
بک ،نمرات مقیاس افسردیی چامیل ون و مقیاس نىراچای ناکارآم  ،مؤثر استر چمچرـین،
پاکرت و چمکاران ( )2009با اس فاده از رویکرد درمان ترکیبی  CBTبا مذچب و معرویـت نشـان
دادن این رویکرد درمـانی باعـث بهبـود مهارتچـای مقابلـهای در بیمـاران مبـ ال بـه اوـ الل
اوطرا مر شر میمودر
در تبیین کارآم ی این رویکرد میتوان این نک ه را توویح داد کـه در رویکـرد رواندرمـانی
مراو ی ـ رف اری مب ری بر مذچب عالوه بر رواچای مراو ی ـ رف اری ،که چـ ف آن تغییـر
باوردامتچای غل بیمار و تب یل افکار وودکار مرفی به افکـار مرطقـی اسـت ،طـی جلسـات
درمانىری به فرد کمک میمود اع قادات معروی و باورچای دیری وود را تقویت کر و بر نظم
جهان چس ی ،وجود ق رت مطلق پروردیار و رحمت االچی توجه و تمرکا کر ر در واق  ،در این
رویکرد عالوه بر مجادلـه بـا افکـار ناکارآمـ و تحریفچـای مـراو ی فـرد ،سـعی میمـود بـه
کاریذاری مراو ی ج ی ی که مب ری بر آموزهچای مذچبی و اسالمی اسـت (از جملـه در نظـر
یــرف ن و اون ـ در چمــه امــور ،توکــلکردن بــر و اون ـ  ،عفــو و یذمــت ،و نیکــو ی ـادکردن از
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نعمتچای عطامـ ه از سـوی و اونـ ) اقـ ا مـودر چـ ف کلـی ایـن رویکـرد ،چومـیارکردن
مراجعان به عادات ،تجربهچا ،سبک زن یی ،افکار ،اسرادچا و عالیق وود و سپس تغییـردادن
و اصالحکردن آنها استر افراد بهت ریج کشف وواچر کرد که تعار چا و او الفچـای آنهـا
فق از روی ادچای بیرونی نشئت نىرف ه و فق مربوط بـه نقـایم چمسـر آنهـا نیسـت ،بلکـه
زایی ه حالتچای نفسانی و مراوتچای کژکار آنها نیا چسـتر در ایـن م اولـه طـی جلسـات
درمان ،تأکی ویژهای بر مفهو بخشایش و بازآموزی آن در مراج با اس راد به مراب و مفاچیم
اسالمی م ه استر
در آمــوزا بخشــایش بــه مراجعــان کمــک میمــود بــا مــراوت بیشــ ر نقــش وــود و
مح ودیتچای افراد دیىر یا چمسرمان که وی را رنجانی ه است ،در آنها بیرش ج ی ی درباره
موووع او الف و تعار  ،رنج و بافت رنجش ایجاد مود تا ب وان چمسر واطی وـود و پـ ر و
مادرا و رف ارچای آزاردچر ه آنها را ببخش و وـود را از رنـج برچانـ ر و اونـ در قـرآن کـریم
وطا به پیامبر میفرمای «بخشودیی را در پیش بىیر و امر به معروف کن و از نادانـان روی
بریردان»( 1اعراف)199 :ر چمچرین ،در جای دیىری میفرمایـ «یذمـت ،بـه تقـوا نادیـکتر
است»( 2بقره)237 :ر
فاده از فـن مثبـتنىری (خکدایاریفرد و

یکی دیىر از دالیـل کارآمـ بودن ایـن پـژوچش اسـ
عابدینی )1395 ،استر در این زمیره موارتا (1986؛ به نقل از :خدایاریفرد )1384 ،اذعان میکر که
چر یاه بر جربهچای مثبت افکار بیش ر تأکی مود ،عملکرد افراد بسـیار به ـر اسـت تـا زمـانی
است که بر جربهچای مرفی آنها تأکی میمودر از آنجا که در این تحقیق تمرکا ما بر افسردیی
و اوطرا مراج بود و ن ایج نشاندچر ه کارآم ی درمان معرـوی و مـذچبی بـر کـاچش ایـن
عالئم است ،لذا میتوان ن یجه یرفت این م اوالت نىراچای ناکارآم زمیرهساز افسردیی
و اوطرا را نیا تحت تأثیر قرار میدچ ر در تأیی این کارآمـ ی بروـی مطالعـات بـه عرـوان
مثال پروپست (1980؛ به نقل از :مجاهد و هماکاران )1388 ،ایـن نک ـه را مطـرح کـرده اسـت کـه
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رواندرمانی با اس فاده از مذچب برای افراد مذچبی بیش از سایرین مؤثر استر
با توجه به یاف هچای این پژوچش میتوان ن یجه یرفت که رواندرمانی مراو ی ـ رف ـاری
مذچبمحور توأ با آموزا عفو و بخشـایش و مثبـتنىری بـه عرـوان نـوعی رویکـرد درمـانی
ترکیبی و مرطبق بر زمیره فرچرىی ـ مذچبی جامعه ایران ،به طور معراداری در بهبود و کاچش
عالئم افسردیی و اوطرا کارآم استر برـابراین ،بـا توجـه بـه «اح مـال» کارآمـ بودن ایـن
درمان ،دیىر پژوچشىران میتوانر زمیره را بـرای بررسـی «اثربخشـی» درـین م اولـهای در
آیر ه فراچم کرر ر لذا به دیىر پژوچشىران پیشرهاد میمود کارآم ی بیشـ ر ایـن درمـان را بـا
افراد دیىـر ،در موقعیـتچـای بـالیری دیىـر ،و بـا یروهچـای دیىـر بررسـی کررـ و بـه اثبـات
«اثربخشی» این م اوله بپردازن ر
محدودیتها

از مح ودیتچای پژوچش حاور میتوان به فق ان یروه کر ـرل و دس رسین امـ ن بـه سـایر
افراد به مرظور بهکارییری رواچای م ع د درمانىری و مقایسه تأثیر آنها با یک یىر اماره کردر
چمچرین ،این پژوچش فق در بس ر مذچبی دین اسال انجا م ه و در مع ق ان بـه سـایر
ادیان بررسی نش ه استر برابراین ،بای در تعمیم ن ایج این پژوچش به افراد جوام دیىر و نیا
مع ق ان به سایر ادیان اح یاط مودر
پیشنهادها

بر ایـن اسـاس ،پیشـرهاد میمـود بـرای افـاایش یسـ ره تعمیمپـذیری یاف ـهچا ،ایـن پـژوچش در
نمونــه وســی تر و نیــا در بــین مع ق ـ ان بــه ادیــان دیىــر نیــا تک ـرار مــودر چمچرــین ،پیشــرهاد
میمود میاان کارآم ی این رویکرد درمانی ترکیبی ،با چـر یـک از رویکردچـای رف ـاری ـ مـراو ی
کالسیک و نیا رویکرد روانآموزی بخشایش یا سـایر رویکردچـای درمـانی ،بـه صـورت مقایسـهای
بررسی مودر
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