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Abstract 

This research aimed to study the efficiency of 

the regulation of interest (based on the Islamic 

zuhd doctrine) as an emotional cognitive model 
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to increase general health level of clients in 

comparison with cognitive beha-vioral therapy. 

This interest regulation model was designed in 

the form of a protocol for clinical intervention. 

The statistical sampling was carried out from 

among the clients who attended the two therapy 

centers: Counselling Center of Imam Khomeini 

Institute and the University of the Qur'an and 

Hadith. 

The samples were chosen from among 

individuals diagnosed to be suffering from 

generalized anxiety based on the clinical 

interview called DSM-5 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition). 

General health questionnaire (GHQ) was 

used for pretest, post-test and following up.  

The clients were divided in two groups. The 

applying groups received their therapy 

protocols within 8 weeks and were 

compared with the control group. The 

comparison of the three groups was 

analyzed by the statistic covariance model and 

repeated measures (using Analysis of 

covariance or ANCOVA).  

Findings: The results showed that the interest 

regulation group was more effective in 

comparison with the cognitive behavioral group 

and the control group in increasing general health 

level [of the clients].  

Keywords: Regulation of interest based on 

the concept of Islamic zuhd, cognitive 

behavior therapy, anxiety and general 

health level. 
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 مقدمه

ه هزیکفی سه افراد بحالت ب»سند: سا مان جهاهی بهداشتا سالمت رواهی را دنی   کریف می
الود را به وا کیت بادل سنناد و بفواهناد باا فشاارهای مکماول  هادگی  هاییوسیله آن  واهمند 

 ی)ساا مان جهااه «مقابله و به صورت پرثمر ساار سنناد و در جامکاه الاود مشاارست داشافه باشاند

افازایش  ا  اهادا  مهام ساا مان بهداشات جهااهیا( ۲۰۰۹ 2به هقل ا  لاوپز 1۲ا ص ۴۲۰۰ا 1بهداشت
شناسای هیاز باه عناوان یکای ا  مفولیاان روان (نwww.who.int)سط  بهداشت جوامع است 

روا هم برای برداشاف  فشاارهای  یمی  بهداشت رواهی در پی  یمی  ای  هد  استن ا  همی 
 ریزی سرده استنها برهامهرواهی و االفالالت و هم ار قای سط  سیفی رواهی اهکان

شناساان  ارار گرففاه های االیر محل  وجه بکیاری ا  رواندر دهه مقوله فرهنا و مذهب
درمااهگران هیاز در حاو ه درماان و روان ن(۴55و ۳۶4های شااله 3شناسی آمریکاااه م  روان هن:)است 

رغم مفیادبودن بکایاری ا  اهاد؛ دراساه علایار قای سالمت در پی  وجه به ای  دو مقوله بوده
رو بکیاری ا  درماهگران برای جباران های هکبی دارهدن ا  همی قیتهاا بیشفر آهها موفدرمان

اهد باه اهادن برالای ا  آههاا سوشایدههای جاایگزی  را مطار  سردههاا شایوهو  قویت ای  درمان
 وجه به مفییرهای دینی (ن 1۳۹1پردککا و هورسراسا  هن:) مفییرهای فرهنگی در درمان  وجه سنند

هیز باا اساففاده  شناسانشناسان  رار گرففه استن برالی روانا  روانهیز در دسفور سار بکیاری 
هااردم  و  یدااردا؛ ر ۲۰11ا6)پارگامنات  اهاددها  دی  و مکنویت ا دام به طراحی مدااللاه و درماان سر 

های االیر دی  اسالم هیز محال  وجاه در سال (ن ۴۲۰۰ا 1ی و برگ یدارد؛ ر  ۶۲۰۰ا 8یدارد؛ر ۲۰۰7ا 7برت
                                                      

1. World Health Organization 

2. Lopez, S.J 

3  .  http://www.apa.org. 

4 . Society for the Psychology of Religion and Spirituality. 
5 . Society for the Psychological Study of Culture, Ethnicity and Race. 
6. Pargament, K.I 

7. Richard, Hardman , Berrett 

8. Richard, S 
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 رار گرففها مکالل مدفلفی ا  جمله رابطه اسالم و ساالمت روانا مقابلاه  اسانشنروانبرالی 
بینیا مکنااا دینیا رابطه اعفقادات مذهبی با هی اهات مثبت ماهناد بهزیکافیا امیادا الاو 

هد  و عزت هف  بررسی شده استن بکیاری ا  ابکااد رففااری و شاناالفی مکالماهان مطالکاه 
ا هاپووهشسر اسر دهیای اسالم اشاره شده استن در ای   ی مفکددی درهاپووهششده و به 

-یم؛ سا ۴۲۰1ا2یبو الشاه یاا)رک:سوهمشاهود اسات  سامال  ها یآ مودهی اسالمی بر هاآمو هیر  یث

 ( ۴۲۰1ا3یو وپر 
یکی ا  ابکاد اهکاهیا سه اسالم به آن پرداالفها بح  مکنا و هد  است سه در سالمت روان 

ن اسالم به ای  مقوله بهای  یاادی داده و بدشای ا  ساکادت دهیاوی و ای داردیوهوهیز جایگاه 
پذیرا  وجه به بااط  ی مکنادهی به هکفِی رؤیتهاجلوها  ای  باور استن یکی ا   مفیثراالروی 

گااهی ا  بااط  هاجلوههکفی استن هگاه به  ی ظاهری  هدگی دهیا و  کیه بر آن و غفلات و هاآ
ای  برداشت ا  مکنویت همکو  (ن7روم: )است مکنایی ی ا  بیاهموههآنا سه همان آالرت استا 

جهان مادی را در برابر جهان مکنوی هیچ »با برالی  کاریف مکنویت در اهدیشه غربی است سه 
 واهیم ببینیما بشنویما بباوییم یاا لما  یماهگارهدن جهان مادی شامل دیزهایی است سه یم

وجود دارهد و حداسثر  ری است سه در دهیای بهنیسنیما حال آهکه جهان مکنوی شامل عناص
مکنویتا طلب فهم الودماان »ا یا به گففه گرساچ « وان آن را ا  جهان مادی اسفنباط سردیم

)اسا یلکاا هاودا « راجع باه فراوا کیات غاایی و  یکاف  بار اسااس آن است در ار باط با بینشمان

 فکایرها و اسافکاهت ا  آههاا بارای بهباود حاال امرو ه به ای  هاو   (ن1۳: 1۳۹۰هوهکبرگر و گرساچا 
 بیماران ا بال شده استن

ی اسالمی بکیار استن ا  جملها آمو ه  هد در اسالما رساالت هاآمو همشابه ای  مکاهی در 
ی رغباات مسمنااان بااه موضااوعات مدفلااف  هاادگی را بااه عهااده دارد و ا  دهجهاات نظاایم و 

گوی  نظیم رغبت بر اساس  هد بار آن اسات ساه سارسردهای آنا مکنادهی به  هدگی استن ال
                                                                                                                             
1. Richard & Bergin 

2. Koeing,H.J & Shohaib,S 

3. Kim-Prieto, Chu 
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ار   است و هباید به صورت مکفقل به آن بها دهیم و  وجه الاود را دهیا به صورت مکفقل سم
ی است سه باید به صورت مقدمه آالارت باه آن اگوههمکطو  به آن سنیمن بلکه ساالفار دهیا به 

ر اساالم آسایب اسات و مفهاوم رو رغبات مکافقل و اصایل باه دهیاا ا  هظا وجه شاودن ا  ایا 
اگر هگاه  1یقا  همی  هکفه استند ا اهددهرغبفی به دهیا سر یبی اسالمیا سه  وصیه به هاگزاره

به دهیا اصال  شودا رغبت به آن پذیرففه استن  یرا در وا ع رغبت به دهیا  کلق هگرففاها بلکاه 
  اا:یب اشیبهابیب )ا ار باار   استهای االروی  کلق گرففه است و دهیا ا  ای  منظر بکیبه ار  

رغبت به دهیاا را »الگوی  نظیم رغبت  2(ن۴7: 1۳۸۴االهوا یا ؛ ۳۴۸ف۴: 1۴11حاسم هیشابوریا  ؛1۴۳ف۸
 «نداهدیم ابکی ا  رغبت به آالرت 

آشاکار الواهاد شادن مفاون  در صورت  حقق ای  الگوی مفهومیا پیامدهای مثبت فراواهی
البفه ایا  مباحا  باه صاورت  (ن1۳۹۳)عبدیا پکندیده و غارویا  اهدسردهره دینی به ای  پیامدها اشا

 ارار  شناساانروانالورد و سمفار محال  وجاه یمبه دشم  3مفون حدیثی در میان مفون دینی
؛ 1۳۸۸)پکاندیدها در ایا   میناه صاورت گرففاه اسات  های االیر  حقیقا یگرففه استن در سال

و باه ابکااد  (1۳۹۴ اده طباطبااییا یا غارویا پکاندیدها رساولبزرگجاانا ؛ عبدی1۳۹۳عبدیا پکندیده و غرویا 
فقه پاووهش آالار باه طاور  هاپووهشن در میان ای  اهدپرداالفهای  مفهوم  هظری و سارسردی

                                                      
یا عیسی ازهد فی » »(؛ 2/131: 1۴01ی، )کلین« کونوا من الزاهدین فی الدنیا والراغبین فی االخرة». روایاتی مانند: 1

، »فرماید: که می ۷( یا روایتی از امام علی8/13۴: 1۴01)کلینی، « الفانی المنقطع نیا َقـِد ارَتَحَلـت ُمـدِبَرة  إنَّ الدُّ
، وِلُکلِّ واِحَدٍة ِمنها َبنوَن، َفکونوا ِمن أبناِء اآلِخَرِة وال نیا، أال وکونـوا وإنَّ اآلِخَرَة َقِد ارَتَحَلت ُمقِبَلة   َتکونوا ِمن أبناِء الدُّ

اِغبیَن ِفی اآلِخَرةِ  نیا الر  اِهدیَن ِفی الدُّ  (. 1۵، ح2/131: 1۴01)کلینی، « ِمَن الز 

خوب سرایی است دنیا برای کسی که از آن برای آخرتش توشه برگیرد تا پروردگارش را خشـنود »فرمود:  ۹. رسول خدا2
کسی که دنیا او را از آخرتش باز دارد و نگذارد موجبات خشنودی پروردگارش را فـراهم  گرداند و بد سرایی است برای

 ۷همچنین، از امام علی«. ترین ما از پروردگارشننگ بر نافرمان»، دنیا گوید «ننگ بر دنیا»آورد؛ هر گاه بنده بگوید 
و صداقت است و برای کسی کـه متوجـه  دنیا برای کسی که در راستی درآید منزلگاه راستی»نقل شده است که فرمود: 

 «. منظورش شود سکونتگاه عافیت است و برای کسی که از آن توشه برگیرد سرای ثروت است

. ق(، ابوحـاتم  ه1۶0قدامه ابوصـلت کـوفی )متوفـای . ق(، ابن ه1۵0. مانند رساله الزهد ثابت ابن دینار )متوفای 3
. ق(،  ه181مبــارک مــروزی )متوفــای .ق(، ابن ه2۴0)متوفــای . ق(، احمــد بــن حنبــل  ه277رازی )متوفــای 

. ق( و حسین بـن  ه197جراح )متوفای ق(، ابن. ه281الدنیا )متوفای ابیه.ق.(، ابن 287عاصم )متوفای ابیابن
 . ق(. ه3سعید اهوازی )قرن 
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ساالمت روان پرداالفاه اساتن باه جاز ایا  پاووهشا  ضمنی به رابطه الگوی  نظایم رغبات و
رو مکائله پاووهش حاضار باه ایا  هشدن ا  همای و  هد دیده  پووهشی در حو ه سالمت روان

شود سه: آیا الگوی  نظیم رغبت ای  ظرفیات را دارد ساه بفواهاد باه عناوان یماالفصاص داده 
هاایی همداون ای برای افزایش سالمت روان اسففاده شود؟ آیاا  ابال  یااس باا درمانیوهش

 رففاری هکت؟ ا درمان شناالفی
( 1۳۹۳عبادیا پکاندیدها غارویا  هان:)دارد ساالمی وجاود با  وجه باه شاواهدی ساه در مفاون ا

 هد در مقایکاه باا  همداالله  نظیم رغبت بر اساس آمو  » وان ای  فرضیه را مطر  سرد سه یم
 ن«دارد افزایش سالمت عمومیبرای  بهفری وان  ا(CBT)رففاری  ا درمان شناالفی

 طرح پژوهش

 اا  آن بار اسااس مفهاوم  هاد در اساالمپ  ا  اسفدراج ساالفار  نظیم رغبتا مباهی و اهد
 نشودیمعرضه سه طر  آن در ای  بدش  رسدیپووهش آ مایشی م  مان

گروه ا  میان افارادی هر سه  نبه اجرا در آمد ساربندی و سنفرل گروه سهساربندی حاضر در 
 ادلیال به همی  نبودهد و شرایه ورود را داشفند اهفدا  شدهد سه به مرسز مشاوره مراجکه سرده
 ساهبکد ا   شاکیل  ن(1۳۸۳)هاوم ا آ مایشی است   ربی یا شبهرو   حقیق حاضر روشی شبه

شاده بار طراحای هاییگروه اه ام شد و س   ساربناد  سهها روی هر آ مونگروها ابفدا پیش
ها اجرا و اطالعات باه آ مونپ  ارواهی اجرا شدن پ  ا  ای  مرحله هیز -اساس بکفه آمو شی

 نن دوره پیگیری هم ین ماه در هظر گرففه شدزار داده شدافهرم

 آزمون و پیگیری، پسآزمونیش: طرح آزمایشی پ۱جدول 

 پیگیری آز ونپس  داخل  آز ونپیش هاگروه

گروه تنظیم 
 رغبت

T1 X1 T2 T3 

گروه شناخت 
 در انی

T2 X2 T2 T3 

 T3 …. T2 T3 گروه کنترل
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 گ   نم ن  و روش نم ن     ع ،

سکاه آمو شای و سمراجکان با االفالل اضطرابی باه مرساز مشااوره م ای  پووهش جامکه آماری
 ساههفر  ۳۶ اآههابودهد سه ا  میان  و مرسز مشاوره داهشگاه  رآن و حدی  پووهشی امام المینی

هفره  1۲گروه  سه صورت  صادفی در شرایه ورود به گروه را داشفندا اهفدا  شدهد و س   به
شودن ین گروه هیاز باه عناوان گاروه آهها اجرا دو گروه ا   ا ساربندی مد هظر روی   قکیم شدهد

 سنفرل  کیی  شدهدن

 و خروج ورود یهامالک

بودهادن همدنای ا افاراد باا  ا در سط  داهشگاهسال 1۸باالی  ی درمانهاافراد اهفدابی فقه داوطلب
درمااان دارویاای و  کو یناالاافالالت سااایو  االاافالالت ارگاهیاانا 3PDا 2OCDا 1BMD شاادیص 

جلکه بودن گاروه  اجا ه ورود به گروه را هداشفندن پ  ا  ای  مراحلا جلکات شرو  شد سه هشت اشدید
 سنیمندرماهی سه به الالصه جداول آهها اشاره می نظیم رغبت و گروه شناالت

 ابزارهای تحقیق

 4سالمت عمومی هامهپرسش
مبفنای بار « هامه سارهدیرساشپ» ( هاوعیGHQ-28)هامه ساالمت عماومی پرسش

 هاوعیاست سه در م موعه بالینی با هاد  ردیاابی سکااهی ساه  یدهرو  الودگزار 
در ایا   ن(1۳77اسافوراا  :باه هقال ا  ا1۹7۲)گلادبرگا شاود میاساففاده  دارهاداالفالل رواهای 

: ها واهی فارد در برالاورداری ا  شودی وجه م هایدههامها به دو طبقه اصلی ا  پدپرسش
ایا   اسننادهن در حاال حاضارجدید با ماهیات مکلول هاییدهسالم و برو  پد یور سنش

باه وسایله   اوانیمرضای را م یهاا  ساطو  هشااهه یاهکفه آشکار شده است سه پااره
                                                      

1. bipolar mood disorder.  
2. opsessive compulsive disorder. 

3. personality disorder. 

4. General Health Questionnaire. 
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ا  ساط  مکینایا   ریی  شدیص دادا اماا پاا یپزشکاسفاهداردشده روان یهامصاحبه
)گلادبرگ و آن وجاود دارد  هدادنو  شادیص یااحفمال  رارگارفف  در ساط   یرآسافاهه

 (ن1۳77اسفوراا  :ا به هقل ا 1۹77بلکولا وینا و همکارانا 

در هظار  ییهاباه عناوان م موعاه پرساش  وانیهامه سالمت عمومی را مپرسش
مدفلف  یهامشفرک مرضی سه در االفالل یهاسطو  هشاهه  ری یی گرفت سه ا  پا

بیماران رواهی را به عنوان   واهدی ر یب ماست و بدی  رواهی وجود داردا  شکیل شده
هد  ایا   اا مفمایز سندن بنابرای پندارهدیسه الود را سالم م ییسلی ا  آهها ایطبقه

رواهاای  هاااییماریمرا ااب بالاااص در سلکااله ییااابی بااه  شدیصااهامه دسااتپرسااش
)ففحای مت اسات هیکتا بلکه منظور اصلی آنا ای اد  مایز بی  بیماری رواهی و سال

 ن(1۳۸۸آشفیاهیا 

 شکیل شده استن اماا  کادادی ا   پرسش ۶۰هامه سالمت عمومی ا  آ مون اصلی پرسش
و  GHQ-28و  GHQ-30هاد ا : اهاا عبارتآن ی  ار  ر هیز  هیه شده سه مهمسو اه یهاهکده

GHQ-12طراحای سه برای  مام افاراد جامکاه  را داردهامه سالمت عمومی ای  مزیت ن پرسش
 (ن1۳۸۸ا آشفیاهی ففحی :ا به هقل ا 1۹7۲)گلدبرگا شده است 

 «تنظیم رغبت» روانی ـ آموزشی پروتکل

مبفنی بر مفهوم  هد اسالمی با دند شارط مهام  پرو کل آمو شی ا رواهی  نظیم رغبت
شاودن شارط هدکاتا حکایات ا  آن دارد ساه ایا  پرو کال ا   واعاد مدااللاه یم شرو 

 بایاد فاردی مکفقاد باه سننادهنادن شارط دوم آن اسات ساه مراجکهسیمگروهی  بکیات 

 دی  باشدن باه عباارت دیگارا ایا  هکاده ا  پرو کال  نظایم رغبات مدافص دیناداران

)برای اطالعات بیشفر هان: شود یمشده ای  پرو کل عرضه استن با ای   ذسر مف  الالصه

 ن(1۳۹۴و پکندیدها  اده طباطباییا یا غرویا رسولبزرگجان؛ عبدیا 1۳۹۴عبدیا 
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 «تنظیم رغبت» روانی ـ آموزشی: پروتکل ۲جدول 

 جلسه توضیحات
 عارف ، توضیحی درباره سال ت روانی و علل آن، بررسی علل  عناشناختی 

های دینی. تعریف تنظیم رغبت ب  یوهششناختی و ارتباط آن با و هستی

 ای برای ارتقای سال ت روان.یوهشعنوان 

 اول

 دوم کردهای الگوی تنظیم رغبتبررسی کار

 تشخیص  وضوع تنظیم رغبت

 دنیا و آخرت و  صادیق آن دو در زندگی شخصی هر فرد
 سوم

 آشنایی با الگوی تنظیم رغبت و شیوه تنظیم رغبت

 شناخت و توج  ب  دنیا -

 شناخت و توج  ب  آخرت -

 چهارم

 پنجم گریتحکیم الگوی تنظیم رغبت با آ وزش خودنظاره

 های حفظ  هارت تنظیم رغبت با عناصر  کملوهشی

 الف. توج  ب   رگ

 شناخت و توج  ب  خداوند و صفاتشب. 

 ششم

  وانع تنظیم رغبت،  وانع شناختی،  وانع رفتاری

 ی  نفی درباره دنیاهابن روانالف. 

 های  نفی درباره آخرتبن روانب. 

 (1توجهی )فقدان بهشیاریب. غفلت یا بی

 دگی دنیاج. فریبن

 ب  آینده هاخواست د. ناتوانی در ب  تعویق انداختن 

 هفتم

 هشتم ریزی برای جلسات پیگیریتثبیت الگو و برنا  

                                                      
1. mindfulness. 
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 مقابله با اضطراب «رفتاری ـشناختی » روانی ـ آموزشی پروتکل

اساففاده شادها و ( 1۳۸۸)فاری یکال ما شن نخ ود عننیییاووی هن در ای  پرو کال ا  سفاا  
ایم مفااهیم سلیادی جلکاات جلکه  قلیل پیدا سرده استن سوشایده ۸جلکه به  ۲5جلکات ا  

 مایکل فری حفظ شودن

 «شناختی  ـ رفتاری»: بسته آموزشی ـ روانی ۳جدول 

 محتوا جلسات

 اول
رفتاری؛ ساختار برنا   و  ـ در انی شناختی در انی:  عرفی گروه اصول گروه

 ساختار هر جلس 

 دوم

 عرفی  فاهیم اصلی شناخت در انی نظیر: رویدادهای  تفکر و احساس:
ها، بن ها، خطاهای  نطقی افکار خودکار، روانفرضکننده، باورها، پیشفعال

 ABCتمرین  پیا دهای هیجانی و رفتاری با تکی  بر  فهوم اضطراب،

 ورزی خطاهای  نطقیخطاهای  نطقی،  نطق  ناسب،  خالفت سوم

 رفتاری و اختالالت شخصیت ـ الالت هیجانی دل عمو ی اخت چهارم

 پنجم
(، سنجش واحدهای VA) ها با روش پیکان عمودیبن شناساسی  حتوای روان

 (SUD) ذهنی اختالل

 ششم
های شناختی و  عنادهی ب  تنظیم نقش  بندی آنها،سازی باورها و طبق  فهوم

 باورها و گسترش تشخیص شناختی

 وجوگران دی، جستتغییر: آز ون هماور هفتم

 هشتم

 ورزی و  باحث  هماوردیتغییردادن تفکر و احساس:  خالف
 تغییر رفتارهای ناکارآ د

 ریزی جلسات پیگیریبرنا  

 پژوهش یهاافتهی

افاراد  سا گروه اساففاده شادن  سهدرماهیا ا  گروه بردن ا بهرهبودن ای  پووهش و با  وجه به آ مایشی
 (ن۴جدول  هن:) سال بود و همه آهها مشیول  حصیالت  کمیلی بودهد 55 ا سال  1۹ا  سننده شرست
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 هاسن آزمودنیآمار توصیفی  ۴جدول 

 انحراف استاندار میانگین حداکثر حداقل تعداد هاگروه

  /۰۵۹ ۸۵/۲۵  ۳ 1۹ 1۲ گروه شناخت در انی

 ۰/۶ 1 ۶۷/۲۹ ۲  ۲۲ 1۲ گروه تنظیم رغبت

 ۰۶۳/1۰ ۰۰/۳۰ ۵۵ 1۹ 1۲ گروه کنترل

هاا بار اسااس آ ماون ها  قریبا  به صورت مفوا ن بود و  فاوت یهل و   رد آ مودهی
 های موجود در سط    رد و  یهال  یییاد شادبررسی شد و مکنادارهبودن  فاوت دوالی

 (5 جدول هن:)

 تأهلوضعیت : ۵جدول 

 هاگروه وضعیت ازدواج فراوانی درصد درصد تراکمی

  جرد ۶ ۵۰ ۵۰

  تأهل ۶ ۵۰ 1۰۰ در انیختگروه شنا

 کل 1۲ 1۰۰ 

  جرد ۳ ۲۵ ۲۵

  تأهل ۹ ۷۵ 1۰۰ گروه تنظیم رغبت

 کل 1۲ 1۰۰ 

  جرد ۶ ۵۰ ۵۰

  تأهل ۶ ۵۰ 1۰۰ گروه کنترل

 کل 1۲ 1۰۰ 

 مان باا گاروه سنفارل در ساه مداالله  نظیم رغبتا هم و رففاری ا یشناالفدرمان دو گروه 
 ندهمقایکه شدوهله  ماهی 
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 ها در سه گروههای زیرمقیاس: توصیف داده۶جدول 

 هاگروه
 سالمت عمومی 

 آزمون()پیش

 سالمت عمومی

 آزمون()پس

سالمت عمومی 

 )پیگیری(

 گروه شناختی

 رفتاری ـ

  ۷۵/۲ 1۷/۲۲ ۰۰/۲۹  یانگین

 ۹/ ۰ 1۰/ ۰ ۸۲/11 انحراف استاندار

گروه تنظیم 

 رغبت

 ۰۸/۲۵  ۲۸/۲ ۵۸/۳۸  یانگین

  1/ ۷ 1۶/ ۲ ۹۷/1۵ حراف استانداران

 گروه کنترل
 ۶۷/۲۳ ۲/۲۲  1۷/۲۳  یانگین

 ۶۵/۹ ۵۲/1۰ ۶۲/۹ انحراف استاندار

 کل
  ۵۰/۲ ۹۵/۲۲ ۲۵/۳۰  یانگین

 1۲/11 ۲۶/1۲ ۹۵/1۳ انحراف استاندار

به صورت مکنااداری  هر دو گروه ساربندیا هکبت به گروه سنفرل در افزایش سالمت رواهی
( ابفادا ا   حلیاال آ ماونپ  -آ ماونیشپدهادن بارای آ ماون ایا  فرضایه )در ساط  بو ماسثر

ن هد  ا  ای  آ ماون مقایکاه ساه گاروه باا یکادیگر در دو وهلاه  مااهی شدسواریاه  اسففاده 
آ مون بودن عالوه بار آ ماون فاوقا ا  آ ماون آ مون با فرض سنفرل اثر پیشپ آ مون و یشپ

هیز اسففاده شدن هاد  ا  ایا   (و پیگیری آ مونپ آ مونا یشپ  )در سط گیری مکرراهدا ه
  حلیال سواریااه  باهمقایکه هیز مقایکه هر گروه به صورت م زا در سه وهلاه  مااهی اساتن 

هااا ساه حالات االیار در ایا  Nمگار در حالات  کااوی احکااس اسات هایاه وار هاهمگوهی 
 پووهش فراهم شدن
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 درمانیآزمون؛ مقایسه دو گروه شناختآزمون و پسشیپتحلیل کواریانس بین  :۷جدول 

 (سالمت عمومیرغبت )و تنظیم 

  عناداری F  یانگین  جذورات درج  آزادی  جموع  جذورات  نبع واریانس

سال ت 
 عمو ی

۳۰۸/۳  ۸ 1 ۳۰۸/۳  ۸ ۹1۹/۶1 ۰۰۰/۰ 

 ۰1۶/۰  /۶۸۸ ۲۶1/ 1۰ ۲ ۲۰۹/۵۲۲ گروه
   ۶۹۰/۵۵ ۳۲ ۰۹۶/1۷۸۲ خطا
    ۳۵ ۲۳1 ۵/۲ ۵ کل

هاا آ ماونا  فااوت میااهگی یشپفارض سنفارل با  شودیمدیده  7طور سه در جدول همان
 هاا ا  آ ماون  کقیبایبه منظور  کیی  االفال  د یق بای  گاروها مکنادار هشان داده شده است

(post hoc)  نآیدیم وجی اسففاه شد سه هفایم آن در جدول  یر  هاییکهمقایا 

 های زوجییسهقامجدول  ۸ جدول:

 
 
 

 هاگروه ها فاضل میاهگی   الطای اسفاهدارد مکناداری

۰۹1/۰ 1۹۹/۳  ۵۶۹/۵ 
 درماهیگروه شناالت

 گروه  نظیم رغبت

1۲۲/۰ 1۰ /۳  ۹۲۷/  
 درماهیگروه شناالت

 گروه سنفرل

۰۰ /۰  ۲۸/۳   ۹۶/1۰ 
 گروه  نظیم رغبت

 گروه سنفرل
 

 نظایم رغبات در مقایکاه باا گاروه سنفارل  فااوت گاروه  فقاه شاودیمدیده طور سه همان
مکناداری را  یر یث درماهگریگروه شناالت  بنابرای ا دهدنیمهشان  هاآ مونپ مکناداری را در 

است سه اداماه ایا   شدهیاثبات « مان و گروه»رآمدی آن در  کامل ده سادهدا اگر یهمهشان 
 هشاانآ مون و پیگیاری( آ مونا پ هی )پیشگیری مکرر در سه وهله  مااهدا هروهد با آ مون 

 الواهد شدن داده
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 گیری مکررجهت آزمون اندازه 1فرض کرویت: آزمون موشلی برای بررسی پیش۹جدول 

Wـ گیسر اپسیلون معناداری آزادی درجه مجذورکای موشلی  (2)گرین هاوس 

۵ ۸/۰ ۸۶۲/1۹ ۲ ۰۰۰/۰ ۶۸۹/۰ 

(ا ال م اسات در آ ماون ۹جادول ماون موشالی )با  وجاه باه مکنااداری م اذور ساای در آ 
شده اسففاده شودن ا  آه ایی سه مقدار اپکیلون گری  گیری مکرر ا  درجات آ ادی  کدیلاهدا ه

 استا ای   کدیل بر اساس همی  اپکیلون اه ام گرفتن ۰ف7گیکر سمفر ا   -هاوس
 گیری مکرر برای مقایسه تفاوت سه گروه: آزمون اندازه۱۰جدول 

 سه وهله زمانی از لحاظ سالمت عمومی در

منبع 
 واریانس

مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 ۰۰۰/۰  ۰۹1/۲ ۷۸1/ ۰۷ ۳۷۷/1 ۶۹۳/1۰۷۵ ز ان
ز ان * 
 گروه

۷۳۲/۷۸1 ۷۵ /۲ ۸1۳/۲۸۳ ۷۵ /۸ ۰۰۰/۰ 

خطای درون 
 آز ودنی

1۳۷/1۵1۸ ۸۲۵/ ۶  ۲۲/۳۲   

 ۲۷/۰  ۰/ ۸۷ 1۰۲/۳۵۰ ۲ ۲۰۳/۷۰۰ گروه
خطای بین 
 آز ودنی

۹۲1/1۳۶۲  ۳  ۷۳۳/ ۰۰   

 جادولساه در  اگیاری مکاررمان و گروه بر اساس آ مون اهدا هبودن  کامل  هظر به مکنادار 
آمده استا  یییرات مربوط به سه وهله  ماهی برای سه گروه یککان هیکت و هر دست به  1۰

 یییارات  رهدن با  وجه به ای  مکئلها بررسای روهاددا مکنادارسه گروه در سه وهله  ماهی  فاوت 
جداگاهه با اسففاده ا  آ ماون  هااگروهو پیگیری در هر ین ا   آ مونبه پ  آ مونمراحل پیش
 نصورت پذیرفت اثرهای ساده

                                                      
1. Sphericity. 
2. Epsilon (Greenhous Geisser). 
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 های زمانیمربوط به مقایسه وهله 1: بررسی اثرهای ساده۱۱ جدول

 ها از لحاظ سالمت عمومیدر هر یک از گروه

  قایس  گروه
تفاضل 
 ها یانگین

  عناداری خطای استاندارد

 
گروه 

شناالفی ا 
 رففاری

 ۰ف۰۰۴ ۲ف1۲7 ۶ف۶15 آ مونآ مون با پ پیش

 ۰ف5۸ ۲ف157 ۴ف۲۳1 آ مون با پیگیریپیش

 ۰ف۰۳1 1ف۰۶1 -۲ف۳۸5 آ مون با پیگیریپ 

 
گروه  نظیم 

 رغبت

 ۰۰۰ ۲ف۲1۴ 1۴ف۳۰۲ آ مونآ مون با پ پیش

 ۰۰۰ ۲ف۲۴5 1۳ف5۰۰ آ مون با پیگیریشپی

 ۰ف۴7۲ 1ف1۰5 -۰ف۸۰۲ آ مون با پیگیریپ 

 
 گروه سنفرل

 ۰ف7۳7 ۲ف۲1۴ ۰ف75۰ آ مونآ مون با پ پیش

 ۰ف۸۲5 ۲ف۲۴5 -۰ف5۰۰ آ مون با پیگیریپیش

 ۰ف۲۶۶ 1ف1۰5 -1ف۲5۰ آ مون با پیگیریپ 

هکبت به گروه سنفارل ماسثر ر  حکایت ا  آن دارد سه هر دو گروه ساربندی 11جدول 
آ ماون باه آ ماون و پ اهد سالمت عمومی را بی  وهلاه  مااهی پیشاهد و  واهکفهبوده

آ مااون و پیگیااری هیااز صاورت مکنااادار افاازایش دهناادن گااروه  نظایم رغباات باای  پیش
دهدا در حالی سه ای  حالت برای گروه شناالفی ا افزایش سالمت عمومی را هشان می

هماودار  سدام ا   یییرات گروه سنفرل مکنادار هشان داده هشادنود هداردن هیچرففاری وج
آ ماون و پیگیاری را آ ماونا پ  یر روهد سالمت عمومی سه گروه در ساه وهلاه پیش

 دهدنهشان می
                                                      

1. simple effects. 
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 گیریو نتیجه بحث

 ی الگاوی  نظایم رغبات بار اسااس مفهاوم  هادا باااثرگاذار مبنی بار  ای  پووهش هایاففهی
ا 1۳۶۹رضیا  ؛ سید5۰ف۲: 1۴۰1 )سلینیا آیات و روایاتبرالی ا  ن هماهنا استاسالمی ی هاآمو ه

دهنده سننده یا ساهشدرمان ابدشبدشا اطمینانآرامشا برآهند سه مفاهیم دینی( ۳1حکمت 
رغبفای باه دهیاا بی 1ادعااا  وباه اهکفندن مفاهیمی ماهناد یااد الادا )بسار( هایبتدردها و مص

 هدندار در مفون دینی دنی  الاصیفی  ننن و 2( هد)
 هد در مقایکاه باا  ه نظیم رغبت به  هدگی بر اساس آمو  مداالله الگوی » ای  مقالهفرضیه 

ا «دارد هاایآ مودهافزایش ساالمت روان  وان بهفری برای  ا(CBT)رففاری  ا درمان شناالفی
                                                      

ََل ِبِذْکِر ٱهّٰلل َتْطَمِئنُّ ٱْلُقُلوُب ). 1
َ
 (.28)رعد:  (أ

ْمرَواُلُکْم َو ََل )آن نیـز آمـده اسـت: در قـر«. من زهد فی الدنیا هانت علیه المصـیبات»فرمود:  ۷. امام علی2
َ
َو َمرا أ

وََلِئَك َلُهْم َجَزاُء ٱ
ُ
ُبُکْم ِعنَدَنا ُزْلَفٰی ِإَلَّ َمْن َءاَمَن َو َعِمَل َصرٰرِلًحا َفأ ِتی ُتَقِرِّ ْوََلُدُکم ِبالَّ

َ
ْعِف ِبَما َعِمُلوا َو ُهرْم ِفری ٱْلُغُرَفراِت أ لِ ِّ

 (. 3۶)سبأ:  (َءاِمُنوَن 



 ۹۴ زمستان/ سال اول / شماره اول/  126

ایا  فرضایه دو پیاام اثبات  نشد یید ی گیری مکررآ مون اهدا ه و «سواریاه »با  وجه به آ مون 
همدنای  و  ؛ساالمت رواهای افازایش الگوی  نظایم رغبات درهدکت مسثربودن  :واض  دارد

 عمومینرففاری بر سالمت  ا مداالله شناالفیعملکرد بهفر آن در مقایکه با 
 و ماذهبی باار سااالمت روان هاییوهوجااود دارد سااه باا شاا ییهااایا  پااووهشا پووهشهمکاو بااا 
؛ 1۳۹1دهقااهیا و ؛ حمیادا عیادی باایگیا 1۳۸۹با ا و عابدیا عادلا سم) اهدی اثر مثبت داشفهبهزیکفی رواه

 اده طباطبااییا دوساتا سالهفاریا رساولادهو ا هشااط؛ 1۳۸۸یا  یدوستا بدشام اهدا سالهفریا مولویا هشاط

ر همکاو باا پاووهش حاضا گذارهادیم یرها ا  آن جهات ساه بار ساالمت روان  ایثای  پووهش ن(1۳۹۰
و برالاای  هاااآمو هیر  اایث در پااووهش الااود بااه (1۳۹1)ا عیاادی و دهقاااهی هکاافندن باارای هموهااه حمیااد

یااد  ابسار»یر رففاری اسالمی باه  ایث -در بدش رهنمودهای شناالفی آههان اهدپرداالفهرففارهای دینی 
باا  و دلا سمعاا ن همدنای ااهادسردهبر سالمت روان و سا گاری  هاشاویی اشااره  «الدا و مکئله  وبه

 اهدنپرداالفه« رضایفمندی ا   هدگی»به  یثیر آمو   شناالفی با رویکرد اسالمی بر  (1۳۸۹) یعابد 
آ ماونا و همدنای  آ ماون و پ یشپمداالله الگوی  نظیم رغبت در دو وهله  ماهی بی  

 آ مون و پیگیری مکنادار هشان داده شده استا در حاالی ساه هار دو وهلاه  مااهی باراییشپ
رففاری مکنادار هیکتن البفه با پروهش حاضرا سه هنو  به اهدا ه سافی  کارار  ا درمان شناالفی

درماهی  وان به هظری  طکی درباره عملکارد بهفار ایا  درماان هکابت باه شاناالتیهمهشدها 
در س اا  هامدااللهای  هو   سم هقطه ممیزه وان حدس  د سه هقطه  وت یا دستیمرسیدا اما 

 شودنی موجود دو الأل آشکار میهاپووهش وجه به استن با 
رففااری در ساطو  مدااللاه بار اسااس هظریاه  ا های درماان شاناالفییتمحادودیکی ا  

رففاریا در  ا های شناالفیسه درمان حکایت ا  آن دارهد هاپووهشاستن  1سارسردهای اجرایی
 ا4یالساااک)رک: مااان سیر دارهاااد  ااایث 3در ساااط  الاااود نظیمی« 2الاااود»سلکاااله مرا اااب 

                                                      
1. Execucive Functions 

2. Self 

3. self Regulation 

4. Mc closkey, G 
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های مکنوی و مذهبی با  وجاه باه هاو  سااالفار سه ممک  است درماندر حالی  ا(۲۰۰۹ 2ینرو د 1ینزپرس
 (نهمان)سارایی داشفه باشند  «الود»شان در حل مشکالت سطو  باالی مکنایی

بح  به دهبال ای  پرسش الاواهیم باود ساه الگاوی  نظایم رغبات باه  ادامهرو در ا  همی 
گذاردن هکا ی سه ممکا  اسات یمیر  یثالاص دینی دگوهه بر سالمت روان عنوان ین مفهوم 

ی هالفاهس مدرماهی سالسین فا اد آن باشادن بارای پاساخ باه ایا  پرساش بایاد ابفادا شناالت
را باا الواهی سنایمن داون ا  طریاق « ساالمت روان»و  «الگوی  نظایم رغبات»دهنده یل شک

 رسیدن هاپاسخا    حلیل محفوای عناصر آهها ممک  است به برالی
باودن دهیاا و سا   ار  دو بدش مهم دارد؛ هدکت  یسید بار سم« الگوی  نظیم رغبت»

ار شمندبودن آالرتن  یسید بر ار شمندبودن آالارت لاوا می دارد ساه ایا  لاوا م در سال باعا  
ا   اوان شودن برای اینکه بفواهیم به ای  لوا م  وجه سنیم در بیل به عناصری سه مییمآرامش 

آالرتا عنصری  عنصر سنیمنا  آالرت اسفنفاج سرد اشاره می هاپووهشطریق روایات و برالی 
عنصر آالرت پاسدی به هیاا  فطاری باه جااوداهگی بشار اسات  (ن7)روم: باطنی و مکنوی است 

 ر آنا ماهند بهشتا جهنما رو  یجزلعنصر آالرت و اجزای  (ن۳  ا۲۸۸: 1۳۶1؛ صدوقا 15۶بقره: )
)مسمناون: عدالت و رضوان االهای مصاادیق سامال هدفمنادی در هکافی هکافند  جزاا اجرای

بینیا گشاایش در رو عنصر آالرت در درون الود واجد مفاهیمی ماهند امیدا الو ن ا  ای (115
ای یادهپدرو باورمنادی باه دنای  ها و نننن استن ا  همی یسدفسارهاا عدالت و مکنایی برای 
الگوی  نظیم رغبات هیاز بدشای ا  سارسردهاای مثبات  .شودیمباع  آرامش و سالمت روان 

 الود را مرهون ای  بدش ا  ای  سا ه استن
شناسای دیا  و مکنویاتا سارسردهاایی را بارای در روان هااپووهشا  سوی دیگرا برالی ا  

شمرهد سه مشابه بحا  آالارت در الگاوی  نظایم رغبات اساتن الکیناز و یممکنویت و دی  بر
سنند سه برالی ا  آهها به  رار  یار یمر پووهشی مکنویت را به ُهه بدش  قکیم د (1۹۸۸)دیگران 

                                                      
1. Perkins, L, A. 

2. Dinver, B,V 
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هدادن است: بکد روحاهیا مکنا و هد   هدگیا داشف  رسالت در  هدگیا  قدس  هدگیا اهمیت
یبا  شش مسلفه ا  ُهاه مسلفاه الکیناز  قر  (ن۲۸: 1۳۸7)وساتا گرایی وننن ی مادیا آرمانهاار  به 

سنناد غالباا  یمبه آالرت استن افرادی سه الودشان را مکنوی یا دیندار مکرفی  همکو با اعفقاد
ی بیشافری هااهمرهینی هیاز بالاو سنناد و در امیاد و یمسط  بهزیکفی بیشفری را گزار  

گویند برای اینکه دینی موجب یم (۲۰۰۸)دینر و بیکواس ا دینر  (ن1۳۹۴)هفرن و بوهیولا گیرهد یم
پیوهاد باا دیازی »باید باورها و سارسردهایی داشفه باشدا مثل ایا  بااور:  ار قای بهزیکفی شود
ی باورهاا»یاا «  واهاد موجاب آراماشا مکناا و احکااس هویات شاودیمپایدار و بااهمیات ساه 

 واهاد یمشادنا ساه مفادی  بزرگ»یا « بدش به دیزی سه در آن جهان در اهفظار ما استآرام
حمایات اجفمااعی ا  »یاا « و االال یاات شاود هااار    ی اام موعاهسبب  ربیت اسفوارا با 

آورد یمو پیروان را به هی ان  سنندگانعبادتدادن مناسکی سه اه ام»یا  «دینی جامکهجاهب 
 (ن1۳۹۴)هفرن و بوهیولا « سندیمو مفحیر و درگیر 

با افازایش افکاردگی و سااهش بهزیکافی دروهای ار بااط داردن  1گراییا  سوی دیگرا مادی
 واهاد در یمگرایاهاه یمادی هااهگر اهد یمدعروهد و یمبرالی مفدصصان حفی ا  ای  فرا ر 

شاود و یمار شای یبحکم ویروسی باشد سه هامش آهفلوهزای ثروت است و موجب هارضایفی و 
رسد یمسندن هردند آهفلوهزای ثروت در اصل بیاهی اسفکاری استا به هظر یم هدگی ما را فلم 

 (ن1۳۹۴)هفرن و بوهیولا های پووهشی د یق است فهی ه یافهف
ی ام موعاه  کهد به» ادر به ادامه حیات هیکفیما  هد به باور برالی پووهشگرانا بدون 

آورد و باه  هادگی یمارا باه ارمیاان  3و حا  سااالفارمندی 2ا  اهدا ا ح  عاملیت شدصی
ی هاهاد یابی باه یناد دساتی اه مکافقیم فرآهفبنابرای ا شادسامی «ن بدشدیمرو مره مکنا 

گزیناد بار یبرمگیاری یپیی سه فارد بارای هاهد ار شمند و همدوان با الود است و سیفیت 
گذاردن البفها ای  مکئلها وابکفه به فرهنا است؛ اماا  ا  ماهی سه مردم باه یمیر  یثبهزیکفی 

                                                      
1. materialism 

2. personal agency 

3. sense of structure 
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 الوردهاای مثبات یابی باه پیامادهای مطلاو ا باسنند و ا  دستیمی بامکنا مبادرت هاهد 
 (ن1۳۹۴)هفرن و بوهیولا گیرهدا شادسام هکفند یم

هیز ( ۲۰۰۶) شناالفی ریف و سینگرگاهه مفهوم بهزیکفی روانهدفمندی یکی ا  اجزای شش
هکتا سه عبارت است ا : پاذیر  الاودا رشاد شدصایا  هادگی هدفمنادا رواباه مثبات باا 

های رسیدن به شاادسامی هیز در راه (۲۰۰۲)سلیگم   ن1دیگرانا  کله بر محیه و الودمدفاری
ن  هادگی 1سناد: ی به هدفمندی داردن او سه راه برای رسایدن باه شاادسامی مطار  میااشاره
ن  هدگی الاو ا ۲سند؛ یممندی را میکر یترضاا سه سط  باالی هی ان مثبت و 2بدشفر 

جاایی ساه فارد ن  هادگی بامکنااا ۳سناد؛ یمرا ممکا  « غر گی»و  3سه سشش مداوما اشفیاق
 گیردنیما  الویشف  به سار   ربزرگهایش را در الدمت دیزی ی واهمند 

الصوص غر گی بادون هدفمنادی امکاان هاداردن اولای  شارط سشش مداوما اشفیاق و به
ی روش  همراه اساتن ایا  باه هاهد برای حصول غر گی فکالیت ساالفارمندی است سه با 

و دارای طرحی سلی باشد  ا عمل فرد را جهت دهدن  ندم اعدهمکنای آن است سه فکالیت باید 
دادن فکالیات هکافیم بایاد احکااس باا الورد داشافه باشایم؛ ایا  سه در حال اه اامهمدنان

احکاس سه در مکیر درست به سوی هد  مطلو   ارار داریامن بادون باا الوردا ساردرگمی و 
بدون شن اهدا  غایی ال مه هار (ن ۲۰۰5ا 4)هاسامورا و دین ِسنت ِمهاییهشیاری رالنه الواهد سرد 

گذاری است سه مفهوم آالرت و مفااهیم مااورایی ماهناد  ار  االهای و حصاول رضاوان هد 
 االهی ا  بهفری  مصادیق اهدا  غایی است سه دی  آن را در االفیار ما گذاشفه استن

 ااد  وان باه آن اشااره ساردا ساه الاود باعا  آراماش و اییمی سه در این ا اهکفهی  آالر و 
یوه مواجهه با مارگ اساتن در مفاون اساالمی هیاز بای  یااد مارگ و ششودا یمسالمت روان 

؛ سلینایا 1۲۹ف۸ اا: شایبها بیابی)اب  اهدشادهمفهوم  هد )الگوی  نظیم رغبات( همبکافگی  الال 
                                                      

1. autonomy 

2. pleasant life 

3. engagement 

4. Nakamura,J,and csikszentimhalyi, M 



 ۹۴ زمستان/ سال اول / شماره اول/  130

 1ن(1۳1ف۲: 1۴۰1

آینده  بینییشپظرفیت  فکرا هشیاری و  هااهکانمکفقدهد  هگرمثبت شناسانروانبرالی ا  
سند به ای  یمهیز هکتن  یرا ما را  ادر   ااضطرا را دارهدن ای  سا  و سار هیرومندا سا  و ساری 

ی  مفهاوم در هکافی  ر هولنااکموضو   وجه سنیم سه  ماهی الواهیم مردن اماا حفای مارگا 
 2«مرگ مثبت»اهکانا ین راه ممک  برای رسیدن به رشد و  حول استن گففه شده است سه 

گوید بکافه یم 5یه مدیریت مکناهظر  (ن۲۰۰۹ا 4)وها با  هدگی الو  رابطه دارد 3«مردنالو » یا
 اوان یم واهد  یثیر مثبت یا منفی بر ما بگذاردن با پاذیرفف  مارگا یمبه هگاه ما به مرگا مرگ 

 ر  هدگی سردا و در هفی ه احفمال الودشکوفایی را افزایش دادن  بدیل اضطرا  مرگ به یلاص
استن « منفی»ی ا  فرآیند  هدگی است سه ا  هظر سنفی الفهس میرویی مولدا دیدگاهی مثبت به ه

گویند سه هگر  مفمایز به مرگ وجود دارد )هیمرخ هگر  ما به مرگ( ]یکای یمپووهشگران 
ا  آهها با الگوی  نظیم رغبت سه دیدگاهی دینی است هماهنا است[ن هام ای  گرایش پذیر  

دهد سه فرد وجود هوعی  هدگی پ  ا  مرگ راا سه دل ذیر الواهد یم ماهی رخ  گرایشی است و
 (ن1۳۹۴)هفرن و بوهیولا پذیرد یمبودا 

هااا ساه شااید در یل حلهای دیگری هیز ممک  است مطر  شودن یکی ا  ای  یل حلالبفه 
باید گفت اگار  در  وضی استن « هد  ا ناسب هیا  »به سار آیدا  حلیل  فرضیه ای  مقاله یید ی

مثل سالمت روانا ثبات هی ااهی و  یشناالف نظیم رغبت درست اه ام شود باع  فواید روان
 مقابله با مشکالت الواهد شدن ایی بیشفر در واه

هد  ا  اللقت اهکان رسیدن به سکادت ابدی است سه رسیدن به رضاوان اینکه  دیگرهکفه 
 یااهکاان باه گوهاه همدنی ا  هد  استن هی غایت ای ر  اال  مکیر هی و  رارگرفف  دراال 

فطرت و اللقت اهکاهی بر  ابه همی  دلیل (ن115)مسمنون:  اللق شده است سه به ای  هد  برسد
                                                      

 «.اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت اال زهد فی الدنیا»، «االخرة کفی بالموت مزهدا و مرغبا فی. »1

2. positive death 

3. good dying 

4. Wong, P 

5. meaning management theory 
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ها بایاد رو  مامی هیا ها و غرایز اهکااناساس رسیدن به ای  هد  طراحی شده استن ا  همی 
رسیدن به آن هد  ارضا شاوهد  گیریا ارضا شوهد و اگر هیا ها و غرایز در جهتبا همان جهت

ماا را در اهفداا  منباع ارضاا و مفاون دینای  1نگرفت حرست و رشد بهن ار شکل الواهد هوعی
با  وصیف آن است سه «  نظیم رغبت» ای  سار برای ای ادن دهندییاری م گذاری رواهیسرمایه

در  رآن سریم و  دالما   روا  همی سندن یمسنندا  حقق پیدا یدیزهایی سه هیا های ما را ارضا م
های اال  حرست ما در مکیر آالرت و مکیرا   ا آمده روایات  وصیف موضوعات دهیوی و االروی 

رواهای بار روی بدشای ا   گذارییهن وابکفگی به دهیا یاا  ارک دهیاا یکنای سارمامحافظت سنند
و  شاودیسردن بدش دیگر سه در ههایت باع  با ماهدن ا  هاد  مهیا های اهکاهی و فرامو 

 حقق آن باع  آرامشا اطمیناهی استن  راریا فشار رواهی و بیپیامد عاطفی آن هاراحفیا بی
 شودنیمقابله با مشکالت مبیشفر در ثبات هی اهی و  وان 

افزایی  اوان»دومی   حلیلی سه ممک  است برای  فکیر ایا  فرضایه مفیاد باشاد  حلیال 
پیروی ا  دی  به دالیل مدفلاف ا فااق دارهد سه  حکایت ا  آن هاپووهشاستن برالی « مکنوی

 درت  کله بار رالادادهای  افزایش و دیگریمکنادهی به جهان  ا  آهها به دلیل یکی اففدنیم
با ای   بیی  ممک  است هظریه  نظیم رغبات بار اسااس  ن(1۳۹۰و همکارانا  )اس یلکا هدگی است 

 ناشفه باشدرا در الود د ظرفیتمفهوم  هد هر دو 
 وصاایف دهیااا و آالاارت و  نظاایم رغباات باار اساااس ار   و هقااص هاار ساادام ا   اوا ااع در

ای  مکنادهی جدیاد  شودنیموضوعات دهیوی و االروی باع  اعطای مکنای جدیدی به دهیا م
ن و فی دهیا مطابق میل ما هیکت به صورت طبیکی شودیم مکنوی اهکان  درت افزایشباع  

سه دهیا مو ت است در به   هاده شاود شادت آ اردهنادگی  است اما و فی ای  مکناآ اردهنده 
 اوان شاناالفی و عااطفی ماا در  افازایشهاوعی   واهدین ای  مشودیسم مبکیار هاا محرومیت

 همبودن دهیا به ای  باشدن حال اگر فرد عالوه بر اعفقاد به مو ت هایسدف و تمقابل هامالیما
باه  سنادیی حقیقای و پایادار در آه اا  حقاق پیادا مالر ی هیز وجود دارد و  هدگآمکفقد بود سه 

                                                      
)ریـو، « انداساسا  نیازها شرایط درونی فرد هستند که برای ادامه زنـدگی و کمـک بـه رشـد و بهزیسـتی ضـروری. »1

1381 :7.)  
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الواهد یشفر آن را بکیار ب هاییه بر  هدگی و سدفلالواهد رسید سه  درت  ک  ریقمکنایی عم
 اساتن و حیا ی مکفمر و بدون درد و رهم دراسه اعفقاد به آالرتا رو هه امید به جاوداهگی ؛دسر 

جود فراواهی وشواهد  سندنشکالت بیشفر میدنی  امیدی بدون شن  وان افراد را در  حمل م
 ۲5ا  ۲1: 1۳۹۰و همکارانا  اس یلکا هن:) شودیباع  آرامش ماعفقاد به  هدگی پ  ا  مرگ دارد سه 

 (ن۲۹7و 

ی  نظیم رغبت بر اساس مفهوم اثرگذار ای  دند اسفدالل به عنوان هموهه برای  بیی  شیوه 
یابی به دالیال بیشافر وجو سنیم امکان دستت هد استن بدون شن اگر در میان روایات جک

های دینداران و  حلیال رففاار آههاا بیفازاییما هناو  راه وجود دارد و اگر ای  منبع را به گزار 
 وجو برای یافف  دالیل بیشفر با  استنجکت

و داهش ویان اه ام شادن لاذا  کمایم آن باه غیار داهشا ویان و  هاطلبهای  پووهش درباره 
و غیرداهشا ویان هیاز  هارطلباهیغای  پووهش دربااره  شودیم  هیکتن پیشنهاد طال  ممک

اه ام شود  ا امکان  کمیم آن به غیر داهش ویان و طال  بررسی شودن ای  پاووهش فقاه در 
ن دیآیمالصوص ادبیات رایم در مفون اسالمی اه ام شد سه در هو  الود محدودیت به حکا  

ی هااپووهش شاودیماو آالارت در ادیاان  وحیادیا پیشانهاد با  وجه به وجاود مفهاوم دهیاا 
 مشابهی هیز در ادیان  وحیدی اه ام شودن

 منابع
 قرآن کریم.

 ، تحقیق: محمد سعید اللحام، بیروت: دار الفکر.المصنفتا(. ابن ابی شیبه )بی
اسای دیان شنروان(. 1390اسپیلکا، برنارد؛ هود، رالف دبلیو؛ هونسبرگر، بروس؛ گرساچ، ریچارد )

 ، ترجمه: محمد دهقانی، تهران: رشد.بر اساس رویکرد تجربی
 (. تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن ،  ]ترجمه پریرخ دادستان[، رشد: تهران.1377استورا، )

 علی، قم: دار الحدیث.، تحقیق: مهدی غالمالزهد(. 138۴االهوازی، حسین بن سعید )
درماانی، های رواندرماانی نظریاههای رواننظام(. 1391. سی )پرچسکا، جیمز، ُا؛ نورکراس، جان

 ، ترجمه: هامایاک آوادیس یانس، تهران: انتشارات رشد.تحلیل فرانظری
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