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  چکیده
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بـا  آن و مقایسـه  به عنوان یک الگوي شناختی هیجـانی بـراي کـاهش اضـطراب     زهد) 

؛ این الگو، رغبت به دنیـا را تـابعی از رغبـت بـه     بودن امراجع درمان شناختی رفتاري
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  مقدمه

شناختی را بـه خـود اختصـاص    از اختالالت روان اختالالت اضطرابی بخش زیادي

 انـد ترین اخـتالل روانـی در میـان مـردم بـه حسـاب آورده      اند و برخی آن را رایجداده

ه ارائـه گردیـد  هاي مختلفی در مورد علل اضطراب دیدگاه .)2007(سادوك و سادوك، 

واقعی یا تصویرسازي شـده خودمـان نسـبت بـه     به نظر بک، اضطراب از تهدید است. 

شناختی هر فردي در حوزه شخصی براي رسم یا اصولی امنیت، سالمت یا حالت روان

شناسـان  ). روان33ص ،1388(فـري،   که ما براي آنها ارزش قـائلیم ناشـی شـده اسـت    

انـد. رویکـرد وجـودي ریشـه     را از علـل اضـطراب دانسـته     معنایی زندگیوجودي بی

معنـایی  هاي نهایی چون مرگ، تنهایی و بـی شناختی و نگرانی اضطراب را مسائل هستی

  ).  1390(محمدپور،  دانندمی

 بـا وجـود  شده است.  هاي مختلفی ارائهه با اضطراب و درمان آن شیوههبراي مواج

ن کـم  کارآیی آ نشود،توجه در درمان متغیرهاي فرهنگی به اگر ها، این شیوهسودمندي 

حتی در مورد  هاي فرهنگی بماند و د و ممکن است منحصر در برخی از گروهخواهد ش

(رك: پرچسـکا، جیمـز، اُ؛ نـورکراس،     ها نیز به طور کامـل جوابگـو نباشـد    همان گروه

  ).651ص ،1391سی،  جان.

هـاي رایـج   اضطراب افراد تنها بـا شـیوه   ادنکاهش دو معنایی مقابله با بیبه عالوه 

نگـاه   یاسـالم  ، متـون معنـایی  از بی هاي مختلففرهنگموفق نیست. در میان برداشت 

هاي ظاهري زندگی دنیا و غفلت و ناآگاهی از  نگاه و تکیه بر جلوهدارد. جالب توجهی 

امیدي به زنـدگی اخـروي نداشـته    یا آنکه  1معنایی است از بی اي باطن (آخرت)، نمونه

را بدون هـدف غـایی    آن آرامش یابیم و نیز آن هباشیم، به زندگی دنیا راضی باشیم و ب

2.تفسیر کنیم
   

این دو برداشت از معنویت همسو با تعریف معنویت در اندیشـه غربـی اسـت کـه     

انگارند. جهان مادي شامل چیزهایی است جهان مادي را در برابر جهان معنوي هیچ می

توانیم ببینیم، بشنویم، ببوییم یـا لمـس کنـیم، حـال آنکـه جهـان معنـوي شـامل         که می

توان آن را از جهان مـادي  عناصري است که در دنیاي ذهنی وجود دارند و حداکثر می

                                                   
 )7(روم،  عنِ الْآخرَةِ هم غَافلُونَ وهمظَاهرًا منَ الْحیاةِ الدنْیا  یعلَمونَ. 1

 )7 ،(یونس غَافلُونَالدنْیا واطْمأَنُّواْ بِها والَّذینَ هم عنْ آیاتنَا  بِالْحیاةِالَّذینَ الَ یرْجونَ لقَاءنَا ورضُواْ  إَنَّ. 2
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بینشمان معنویت، طلب فهم خودمان است در ارتباط با « ؛استنباط کرد یا به گفته گرساچ

 هود، هونسـبرگر و گرسـاچ،   (اسپیلکا،» به فراواقعیت غایی و زیستن براساس آننسبت 

). امروزه به این نوع تفسیرها و استعانت از آنها براي بهبود حال بیمـاران  13ص ،1390

   است.ده ش اقبال نشان داده

و کـارکردي اسـت کـه براسـاس آن     بهنجـار  نـوعی رشـد   نیز دین در همین راستا، 

هاي ناخوشـایند هسـتی بـه    شوند تا با جنبهخاص به لحاظ فکري و عاطفی آماده میاش

(همـان،   رو شوند و کل وضع موجود را با نگاهی دیگر تفسـیر کننـد   هنحوي مثبت روب

  ).24ص

 آموزه زهد در اسالماز آن جمله  ؛هاي اسالمی بسیار استهاین معانی در آموزمشابه 

ات مختلف زندگی ن نسبت به موضوعامنؤی رغبت مده رسالت تنظیم و جهت است که

معنادهی به زندگی اسـت. الگـوي تنظـیم رغبـت     کارکردهاي آن،  ازرا به عهده دارد و 

ارزش است و نباید بـه صـورت    براساس زهد بر آن است که دنیا به صورت مستقل کم

کـه بایـد بـه     اي استبلکه ساختار دنیا به گونه کرد ،توجه  بدانمستقل به آن بها داد و 

رغبت مستقل و اصیل به دنیا از نظـر   رو، ؛ از اینصورت مقدمه آخرت به آن توجه شود

رغبتی نسبت به دنیا که توصیه به بیهاي اسالمی  مفهوم گزارهاسالم یک آسیب است و 

پـذیرفتنی  رغبت بـه آن  اگر نگاه به دنیا اصالح شود،  1.همین نکته است دقیقاً ،اندنموده

هاي اخـروي تعلـق    بلکه به ارزش ،رغبت به دنیا تعلق نگرفته استواقع در  است، زیرا

و  143 ص ،8ج تـا، بـی  ،شیبه بن ابیدنیا بسیار با ارزش است (ا دیدگاهو از این  گیرد می

. الگوي تنظیم رغبت، 2)47، ص1384اهوازي، ؛ 348ص ،4ج ،ق1411 حاکم نیشابوري،

  ».داندت میرغبت به دنیا را تابعی از رغبت به آخر«

                                                   
)؛ فازهدوا فیمـا یفنـی و   131، ص2(کلینی، ج» کونوا من الزاهدین فی الدنیا و الراغبین فی االخره«روایاتی مانند: . 1

) یـا روایتـی از   134، ص8(کافی، ج» منقطع....یا عیسی ازهد فی الفانی ال«... )؛ 378ارغبوا فیما یبقی(التوحید: ص

ونوا من أبنـاء  فرماید: إنَّ الدنیا قَد ارتَحلَت مدبِرَةً، وإنَّ اآلخرَةَ قَد ارتَحلَت مقبِلَۀً، ولکُلِّ واحدةٍ منها بنونَ، فَکمیکه امام علی(ع) 

نیا، أال وکونوا مالد ن أبناءرَةِ وال تَکونوا مرَةِاآلخی اآلخبینَ فنیا الرّاغی الددینَ ف15ح  ،131ص ،2ج ،(الکافی نَ الزّاه(. 

خوب سرایی است دنیا براي کسی که از آن براي آخرتش توشه برگیرد تا پروردگارش را خشنود گردانـد و  «: (ص)رسول خدا. 2

جبات خشنودي پروردگارش را فراهم آورد هرگـاه  بد سرایی است براي کسی که دنیا او را از آخرتش باز دارد و نگذارد که مو

  ؛ »ترین ما از پروردگارشبنده بگوید: ننگ بر دنیا، دنیا گوید ننگ بر نافرمان

دنیا براي کسی که در راستی درآید، منزلگاه راستی و صدافت است و بـراي کسـی کـه    «...امام علی(ع): همچنین از   

 ».براي کسی که از آن و توشه برگیرد، سراي ثروت است ....  گاه عافیت است و متوجه منظورش شود، سکونت
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، بـه خـود   1هاي متعدديمقالهو اختصاص  مباحث اسالمیدر  زهد با وجود شهرت

» زهـد و بهداشـت روان...  «دو تحقیـق   شناسان قرار گرفته است. توجه روانکمتر مورد 

و  (عبـدي  »الگـوي نظـري تنظـیم رغبـت براسـاس مفهـوم زهـد       «) و 1388(پسندیده، 

ي کـه بـراي ایـن    اپیشـینه انـد. تنهـا   مفهوم پرداخته) به ابعاد نظري این 1393، همکاران

-هایی است که با استفاده از مفاهیم عام دینی صورت درمانکرد، توان ذکر پژوهش می

هاي دینی است با درمان الگوي ها از آن جهت که مبتنی بر آموزهگرفته است. این درمان

هـاي درمـانی ماننـد    روش ،هـا نوع درمانپیشگام این تنظیم رغبت نقطه اشتراك دارند. 

 و )1391نیـا،   توحیدي (شـریفی  )، درمان یکپارچه1383جاللی تهرانی، (درمان توحیدي 

 ،) اسـت 1377بزرگی،  گیري مذهبی اسالمی (جان درمانگري چندبعدي با و بدون جهت

بر مفهوم خاصی از اسالم مثل عفو، شـکر، توبـه و زهـد کمتـر     مبتنی  درمانینامه رباما 

  . است )1381فر و همکاران ( خدایاري، برنامه یک نمونهو تنها  شده استتدوین 

که  است یظرفیتداراي آیا الگوي تنظیم رغبت «است که  اینحاضر  مسئله پژوهش

؟ آیـا قابـل قیـاس بـا     کـرد اي براي کاهش اضطراب استفاده  به عنوان شیوهاز آن بتوان 

  »هایی مانند درمان شناختی رفتاري هست؟ درمان

 و همکـاران،  (رك: عبـدي  ا توجه به شواهدي کـه در متـون اسـالمی وجـود دارد    ب

شناسی دین صـورت گرفتـه اسـت     که در روان فراوانیهاي  پژوهش ،) و همچنین1393

توان می، )2009، 5نلسون ؛2009، 4و هیل 3؛ هود2013، 2005، 2؛ پالوتزین1386(وولف، 

مداخله شناختی رفتاري با تنظیم رغبـت بـه زنـدگی    «د که کرتوان این فرضیه را مطرح 

براي کاهش اضطراب مراجعان مبتال  الزم، توان CBTبراساس آموزة زهد در مقایسه با 

   .»به اختالل اضطرابی را دارد

راهکارهاي تنظـیم  ها، ، شیوهالزم است تا مبانی، پیامدهااالت ؤساین پاسخ به براي 

  د. وش بررسی نظیم رغبترغبت و پروتکل درمانی الگوي ت

                                                   
ق)، 277ق)، ابوحـاتم رازي (م 160قدامـه ابوصـلت کـوفی (م    ق)، ابـن 150مانند رساله الزهد ثابـت ابـن دینـار (م   . 1

جراح  ق) و ابن281الدنیا (م ق)، ابن ابی287عاصم (م ق)، ابن ابی181مبارك مروزي (م ق)، ابن240حنبل (م احمدبن

 ق). 3ق) و حسین بن سعید اهوازي (قرن197(م
2  . Paloutzian, R . F. 
3 .Hood, R.W. 
4 .Hill, P.c. 
5 .Nelson, J.M. 
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  مبانی الگوي تنظیم رغبت

رشـد معنـوي   دهی آنها در مسـیر   تنظیم رغبت نسبت به موضوعات زندگی و جهت

توانـد در  است که توجه به آنها مـی  شناسی خاصی و انسانشناسی  براساس مبانی هستی

هستی و حیات دو تقسیم مهم دارند  ،از نظر اسالم ثر باشد.ؤفهم الگوي تنظیم رغبت م

دو «دنیا و آخـرت دو معنـا ذکـر شـده اسـت:      براي  1.که عبارت از دنیا و آخرت است

دنیا و آخـرت هـر دو در   . 3»ظاهر و باطن هستی«و  2»ساحت زمانی قبل و بعد از مرگ

کمتـر از ارزش   4موقت بودن دلیلارزش دنیا به  ، ولیمتون اسالمی داراي ارزش هستند

  .)470ص، ق1408 (صدوق، 5رت استآخ

وجودي که در ، نخست ؛از دو وجود برخوردار است یاسالمنگاه ساختار انسان در 

هاي الهی پـس از مـرگ و   این دنیا تحقق پیدا کرده است و دوم، وجودي که طبق وعده

طبـق  در آخرت ظهور خواهد کرد. اوج کمال انسان در آخرت تحقق پیدا خواهد کـرد.  

دینی مقدمات آن کمال باید در این دنیا فراهم گردد. ساختار وجود انسان بـا   هايآموزه

هـاي   ، انگیزش و رغبـت ها (دنیا و آخرت) هماهنگ است. نیازها، هیجان ساختار هستی

شـناختی و  انسانی با این نظام هماهنگ است. سازه زهد، براساس این دو مبناي هسـتی 

آن، اهـداف میـانی   و ن سعادت اخروي است ی آکند. هدف نهایشناختی عمل می انسان

ثبـات  « سـت: ا اشاره شدهبه آن در متون اسالمی است که تنظیم رغبت  هايپیامدبرخی 

جلوگیري از کارهاي ناشایسـت و  «، »هامقابله با دشواري«، »احساس آرامش«، »هیجانی

 (عبدي » زوها و...رتسهیل برخی از صفات مثبت مانند صبر، شکر، کوتاه شدن آ«و » بزه

   ).1393 ،و همکاران

                                                   
1 .می  لَهفنْیا ویاةِ الدی الْحشْرَي فرَةِالْبونَ)؛ 64، ..... (یونساآلخلَمنْیا  یعیاةِ الدنَ الْحرًا مظَاهمهلُونَ وغَاف مرَةِ هنِ الْآخع 

  )7، (روم

 )7، (یونس غَافلُونَالدنْیا واطْمأَنُّواْ بِها والَّذینَ هم عنْ آیاتنَا  بِالْحیاةِالَّذینَ الَ یرْجونَ لقَاءنَا ورضُواْ  إَنَّ. 2

شناسـند و از  ، یعنی از زندگی دنیا ظاهري می)7، عنِ الْآخرَةِ هم غَافلُونَ (روم وهمظَاهرًا منَ الْحیاةِ الدنْیا  یعلَمونَ. 3

  تر دنیا است.تر و باطنی)، یعنی آخرت یک رتبه عمیق236، ص16، ج1378باطن آن غافلند (رك: طباطبایی، 

4 . لَکُمیوینٍ فإِلَی ح تَاعمتَقَرٌّ وسضِ ما) 36 ،(بقره األَرمیاةِ أُ والْح تَاعفَم ن شَیءیتُم منْیاوتخَیرٌ  الد اللَّه ندا عما وزِینَتُهو

که به عنوان دو صفت دنیا و آخرت ذکر شده است، شـاهد  » خیر و ابقی«و » الی حین«) تقابل 60 ،(قصص وأَبقَی أَفَلَا تَعقلُونَ

 این استدالل است.

 ....[به ما] و پیش از آخرت آفریده شده است خلقت من دون اآلخره .... دنیا پست و نزدیکرسول اهللا(ص):  الدنیا دنیه . 5
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  تنظیم رغبت کلی  ها و راهکارهايشیوه

سـازي   توجه به ابعاد فردي و شخصی موضوعات دنیوي و اخروي بـراي  عملیـاتی  

شناختی طراحـی   این نکات مبناي روش 1.ت استیز اهمئالگوي تنظیم رغبت بسیار حا

  شود.بیان میدر قالب چند مرحله  هااین شیوه .استپروتکل درمانی 

در مورد ماهیت دنیا و آخرت و نقـاط   2ارائه شناخت .دنیا و آخرت شناخت ،نخست

ارزش  ن دنیا که باعث کـم دویژه موقت بو سعادت انسان، به برابرقوت و ضعف آنها در 

مـل در آنهـا   أتوجه به این آیـات و ت  3ست.تأکید متون اسالمی ا موردشود،  میشدن آن 

   ت به جایگاه دنیا و آخرت بسیار مهم است.نسبافزایش بینش براي 

دومـین  . )4ادیق دنیا و آخـرت در زنـدگی شخصـی (خودبـازنگري    مصشناخت  ،دوم

 و مقایسه آنهـا بـا یکـدیگر    ،نقص موضوعات دنیایی و آخرتی بعد از شناخت ارزش و

ایـن مرحلـه مشـابه خودبـازنگري در      هـاي واقعـی زنـدگی اسـت.    چالش با موقعیـت 

که در خـود بـازنگري    بر این باورند) 1984درمانگري است. بارلو و همکاران ( شناخت

رفتار، فکر، هیجان و رویـدادي را کـه   به فرد باید  ،نخست اینکه ؛دو مرحله وجود دارد

 نـد کباید آنچه را که اتفاق افتاده است، یادداشت  ،و دوم اینکه کندتوجه  ،افتداتفاق می

شود کـاري مشـابه انجـام    خواسته می). در اینجا نیز از مراجع 1382 ،و همکاران (کرك

-زیرا بین مفاهیم کلی در بحث شناخت و مسائلی که در درون ذهن هر فـرد مـی   ،دهد

در زنـدگی  و نـوع ارتبـاط بـا آن     تعیـین ارزش فرزنـد   مثالً ،فاصله زیادي است ،گذرد

فاصله زیـادي   ،دیگران داریم شخصی با مفهوم کلی آن یا تصوري که ما در مورد فرزند

تواند می ،اي که بین ما و فرزندمان برقرار استرابطه گذاري دارد. تصور فرزند و ارزش

از ظرفیت این رابطه براي رسیدن به اهداف عالی زندگی استفاده کنیم.  .به ما کمک کند

                                                   
 باشد.این نکات مبناي روش شناختی طراحی پروتکل درمانی که در این مقاله ارائه شده است، می. 1

(کلینـی،   بقـدر جهلهـم .....  ..... یا موسی ان عبادي الصالحین زهدوا فی الدنیا بقدر علمهم و سائر الخلق رغبوا فیها .2

 .)317ص، 2، جق1401

تـر اسـت   کم و [کاالي] آخرت براي اهل تقوا، ارزنـده  : کاالي دنیا،اي را به عهده دارندنمونه آیاتی که چنین وظیفه. 3

، )، به زندگی دنیا خوشحال شدند و حال آنکه زندگی دنیا در مقابل آخرت کاالیی بـیش نیسـت (غـافر   77، (نساء

که آن چه پـیش خداسـت    هاي آن است در حالی یینچه به شما داده شده است [بخشی]از زندگی دنیا و زیباآ .)39

 .)60، کنید (قصصتر و پایدارتر است، آیا [به این چیزها] فکر نمی ارزنده
4  . self-monitoring 
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سـیدن بـه   این رابطه مـانع ر که با توجه به ارتباط عاطفی بین والد و فرزند ممکن است 

تنظـیم رغبـت و   ، بعـد از ایـن مرحلـه   اهداف عـالی انسـانی (اهـداف آخرتـی) شـود.      

تنهـا تجربـه آرامـش     ابتدا، فـرد نـه  در شود. ممکن است گذاري روانی مطرح می سرمایه

تواند با مل و تفکر بیشتر میأت ،بلکه دچار تنش نیز بشود اما به مرور زمان ،نداشته باشد

تواند در ساختار جدید به زندگی خود معنا دهد و معنـاي  فرد می این مسئله کنار بیاید.

   موقعیت اجتماعی را در زندگی خود دریابد. و همسر ،مصادیق دنیا مثل فرزند

مل، تفکر و معنادهی به موضوعات، فرد آمـاده  أبعد از شناخت، ت .تنظیم رغبت ،سوم

کـه  شود در این مرحله فرد متوجه می .شودتنظیم رغبت نسبت به موضوع مورد نظر می

بایـد  و چگونـه  موقعیت اجتمـاعی چـه انـدازه    و  براي هر موضوعی مثل فرزند، همسر

گذاري روانی مرحله به فعلیت رسیدن تنظیم  سرمایه ،در واقع ؛گذاري روانی کند سرمایه

تنظـیم  شناختی مانند آرامش یا ثبات هیجانی که در روایات براي آثار روان رغبت است.

  گذاري روانی مناسب رخ خواهد داد.  پس از سرمایه ،است آمدهرغبت 

در هر سـطح از رشـد امکـان     ، زیراالبته انسان باید همیشه در حال پایش خود باشد

یک مراقبت همیشگی الزم است تـا انسـان بتوانـد از     ،رو ایناز  .روي وجود دارد واپس

هاي شخصیتی هر فـرد احتمـال   ضعف ه نقطهویژ هاي دنیا رهایی یابد، بهچنگ فریبندگی

  کند. لغزش را تقویت می

در اجـرا  شد و مبناي کلی طراحی بسته آموزشی و روانی  حلااین مربر این اساس، 

ثرتري ؤدهی به صورت م دهی و توجه فرایند شناخت کهد گردیهایی همراه  با تکنیکنیز 

  انجام شود.
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  مسیر عملیاتی درمان براساس تغییر رغبت: 1 شکل

  شناسی روش

   .از دو روش پژوهش تبعیت نموده استتحقیق این 

  اسالمی  منابعروش پژوهش در الف. 

اسـتفاده   ي متون اسـالمی براي استخراج الگوي تنظیم رغبت، از شیوه تحلیل محتوا

 گسـتره شد. تحلیل محتواي آیات و احادیثی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این 

شده در متون اسالمی است. در  اجتهادي شناخته اي این روش شیوهمعنایی نقش داشتند. 

شود و چون هدف از مراجعـه   لغت کهن شروع می هاي باشناسی از کتاین روش، معنا
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از ؛ بنـابراین،  ون اصلی دین یعنـی قـرآن و احادیـث اسـت    کشف مت ،لغت هاي بابه کت

نـد،  ترلغت عرب قرون نخستین که از حیث زمانی بـه صـدر اسـالم نزدیـک     هاي باکت

گزارش آنها از معانی کلمات به استعمال متون اصلی دین  براي همین،شود و  استفاده می

  .)1393 ،و همکاران (رك: عبدي تر استنزدیک

ت، تشکیل میدان معنایی کلمات بین متون اصلی دین از اهمیـت  بعد از استخراج لغ

حدیثی، تفسیري و  . در این شیوه از بین آیات قرآن و منابع معتبرباالیی برخوردار است

شود. در هر موضوعی مانند زهـد، صـبر یـا موضـوعات     تاریخی، متون الزم انتخاب می

راي هر حدیث نمایه موضـوعی  آوري و بداوري ابتدا تمامی متون جمع دیگر بدون پیش

-بندي شده و ظرفیت اولیه منابع مشخص می ها دستهشود. پس از این کار نمایهزده می

گردد. در موضوع تنظیم رغبت نیز ابتدا متونی که به صورت مسـتقیم بـه ایـن موضـوع     

سپس موضوعاتی که بـه لحـاظ مفهـومی بـا      ،بندي شدندمربوط بودند استخراج و طبقه

 استخراج شدند. این موضوعات شامل آیات قرآنی و احادیـث دنیـا و   ،تباطندزهد در ار

آخرت بودند که در تکمیل مباحث تنظیم رغبت براساس مفهوم زهد نقش زیادي دارند. 

تکل الگوي تنظیم رغبت طراحی شد. البته در طراحی وبندي متون دینی، پرپس از طبقه

  شناختی نیز استفاده شد. هاي روانها و تکنیکتکل از مکانیزموپر

  آزمایشی پژوهشطرح ب. 

پس از استخراج ساختار تنظیم رغبت، مبانی و اهداف آن براساس مفهـوم زهـد در   

  گردد.رسد که طرح آن در این بخش ارائه میپژوهش آزمایشی می زماناسالم 

ایـن دو   .دمـ آبه اجـرا در   کاربندي و یک گروه کنترل  کاربندي حاضر در دو گروه

-انتخـاب   ،روه از میان افرادي که به مرکز مشاوره مراجعه و شـرایط ورود را داشـتند  گ

روش تحقیق حاضر روشی شبه تجربی یـا شـبه آزمایشـی اسـت      ،به همین دلیل ؛شدند

گـروه انجـام    سـه ها روي هر آزمون گروه، ابتدا پیش سهبعد از تشکیل  .)1373(هومن، 

روانی اجرا شد. پس از  ـ اس بسته آموزشیهاي طراحی شده براسشد و سپس کاربندي

. دوره پیگیري هم یک افزار داده شدها اجرا و اطالعات به نرمآزموناین مرحله نیز پس

  .ماه در نظر گرفته شد

  

  



  1394 پاییز و زمستان/ 17/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  66

  

  

  هاگروه  آزمون پیش  مداخله  آزمون پس  پیگیري

T3 T2  X1  T1  تنظیم رغبت 

T3  T2  X2  T2  شناخت درمانی  

T3  T2  ….  T3  کنترل  

  و پیگیري آزمون پس آزمون،: طرح آزمایشی پیش1جدول

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

جامعه آماري: مراجعان با اخـتالل اضـطرابی کـه بـه وسـیله فراخـوان یـا مراجعـه         

و مرکـز مشـاوره    سسه آموزشی و پژوهشـی امـام خمینـی   ؤحضوري به مرکز مشاوره م

  .مراجعه نمودند دانشگاه قرآن و حدیث

الذکر شرایط ورود به  نفر از جامعه فوق 36، تعداد هاکننده نام مونه: از بین ثبتگروه ن

نفـره    دوازدهگـروه   سـه  صورت تصادفی در گروه را داشتند، انتخاب شدند و سپس به

و یک گروه نیز به عنـوان  آنها اجرا دو گروه از تقسیم شدند تا کاربندي مورد نظر روي 

  گروه کنترل تعیین شدند.

  و خروج هاي ورودمالك

  بودند.  در سطح دانشگاه سال هجدهباالي  درمان هايداوطلبافراد انتخابی فقط 

اخـتالالت   و اختالالت ارگانیـک  ،1BMD ،OCD2 ،PD3تشخیص افراد با  ،همچنین

  .،  اجازه ورود به گروه را نداشتنددرمان دارویی شدیدو  سایکوتیک

جلسات در طی هشت جلسـه شـکل   پس از این مراحل جلسات شروع شد که کل 

تنظیم شد  )فري براساس کتاب مایکل(درمانی  رفت و یک گروه براساس شیوه شناختگ

گردد و گروه دیگر، بر مبناي تنظـیم  و با توجه به شهرت این کتاب جداول آن ذکر نمی

  کنیم.رغبت تنظیم گردید که در جدول ذیل آن را با تفصیل بیشتري مشاهده می

  

                                                   
1 . Bipolar Mood disorder 
2 .Opsessive compulsive Disorder 
3 .Personality Disorder 
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  تنظیم رغبت و روانی آموزشی 1بسته

  یافتهمصاحبه ساخت

  در ذهن مراجع آخرتتصویر دنیا و  

. او باید مطمئن شود که یابداز اعتقادات دینی مراجع خود اطمینان  باید ابتدا مشاور

صـورت بایـد از    در غیـر ایـن   ؛مراجع زمینه استفاده از این پروتکل را براي درمان دارد

االت زیـر مشـخص شـود.    ؤ. از همین روي باید تکلیف سدنکهاي دیگر استفاده درمان

  االت زیر به صورت بله و خیر است.ؤس

  آیا مراجع به تقسیم دوگانه دنیا و آخرت اعتقاد دارد؟

  آیا معتقد است که دنیا ظاهر هستی است و هستی یک باطنی نیز دارد؟ 

  ها پس از مرگ به آخرت اعتقاد دارد؟ آیا مراجع به انتقال انسان

  آیا مراجع به زندگی پس از مرگ در بهشت و جهنم اعتقاد دارد؟

ـ  بندي را خداي متعال براسـاس حکمـت   آیا مراجع باور دارد که این تقسیم ه هـایی ب

  ؟کندوجود آورده است تا بهترین مسیر تکاملی را براي انسان ترسیم 

ند؟ و دنیا نیز کآیا مراجع  باور دارد که  کمال نهایی انسان در آخرت تحقق پیدا می

  اي براي رسیدن به کمال نهایی در آخرت است؟مقدمه

***  

در یک زمینه مذهبی قابل » الگوي تنظیم رغبت«ها آن است که هدف از این پرسش

اسـتفاده از   ،پیاده کردن است و در صورتی که فردي اعتقاد به این مضامین نداشته باشد

  شود.د نمیاین الگوي مداخله براي کاهش اضطراب پیشنها

از همین روي، اگر مراجع از حیث اعتقادي مشکل داشته باشد و عالقه به این نـوع  

توان او را بـه یـک کارشـناس مـذهبی ارجـاع داد و سـپس در        می ،مفاهیم داشته باشد

   .کردرا براي او پیاده » الگوي تنظیم رغبت«صورت تمایل 

                                                   
) و در هشت جلسه براي گروه مقایسـه تنظـیم شـد؛ بـا     1388نیز براساس کتاب مایکل فري( درمانی شناختبسته . 1

 اي نشد. توجه به وجود منبع اصلی، بدان اشاره



  1394 پاییز و زمستان/ 17/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  68

  

  جلسه اول

هـاي  مداخالت گروهی بـراي حـل آشـفتگی   هاي آشناسازي با ظرفیت هدف جلسه:

الگوي «هاي دینی و تعریف روانی به ویژه با استفاده از معنادهی به زندگی توسط آموزه

  .»تنظیم رغبت براساس مفهوم زهد

هـاي  ب) رابطـه آمـوزه   ؛هاي روانـی ارائه بینش در دو مورد: الف) آشفتگی مکانیزم:

  هاي روانی.دینی و آشفتگی

  دقیقه)25( گروه به یکدیگرمعرفی اعضاي 

  دقیقه)25( موضوع آموزش این جلسه:

شود. در این میان صحبت میاندکی ویژه اضطراب  در مورد اختالالت روانی به ،ابتدا

شود. از میان علل اضطراب، علـل  پرداخته میشناسی شروع و سپس به علل آن  با نشانه

گردد. شباهت این بخـش بـه برخـی از    تر ارائه میشناختی و معناشناختی پررنگ هستی

  تواند مراجع را در درك فواید راهکارهاي دینی کمک کند. هاي مذهبی میآموزه

تنظیم رغبت نسبت به دنیا و  .شوددر انتهاي جلسه به تعریف تنظیم رغبت اشاره می

رغبت به دنیـا تـابعی از   «آخرت  براساس  مفهوم زهد در اسالم به معناي آن است که: 

  ). 1388پسندیده،  و 1393، (رك: عبدي» بت به آخرت استرغ

  دقیقه) 25( اي در ارتباط با موضوعات آموزش داده شده :بحث درون جلسه

تفسیر خـود را   ،پنج اتفاق که حال شما را بد کرده است را نام ببرید تکلیف خانگی:

  از علل آنها بیان کنید. 

  جلسه دوم

   تنظیم رغبت و پیامدهاي روانی آنآشنایی با مفهوم کلی  هدف جلسه:

   با استفاده از متون دینی» الگوي تنظیم رغبت«ارائه بینش نسبت به  مکانیزم:

  دقیقه)25( بررسی تکالیف خانگی:

  دقیقه)25( موضوع آموزش این جلسه:

ن اشود تا مراجع بررسی می شناختی تنظیم رغبت براساس مفهوم زهد روانپیامدهاي 
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دین در ارتباط با شیوه تأثیرگذاري تنظیم رغبت بر احساسات و عواطف آشنا  نگرشبا 

 شوند.

  دقیقه) 25( :اي در ارتباط با موضوعات آموزش داده شدهجلسه بحث درون

تفسیر خـود را   ،پنج اتفاق که حال شما را بد کرده است را نام ببرید تکلیف خانگی:

  از علل آنها بیان کنید. 

  جلسه سوم

  رغبتی و همچنین موضوع رغبت بی وهاي رغبت آشنایی با مالك جلسه:هدف 

  نش          یارائه ب مکانیزم:

  دقیقه)25( بررسی تکالیف خانگی

  )دقیقه25(موضوع آموزش این جلسه 

چـرا مـا   کـه  نخستین پرسش آن است  رغبتیبعد از آشکار شدن مفهوم رغبت و بی

باشیم؟ موضوع رغبت چه چیز اسـت؟   باید نسبت به موضوعات اطرافمان رغبت داشته

اگر اسالم دنیا و آخرت را به عنوان موضوع رغبت مطرح کرده است، علت آن چیست؟  

مفهوم دنیا چیست؟ با مناسبات زندگی روزمره مـا چـه ارتبـاطی دارد؟ جایگـاه مفهـوم      

  کند؟ آخرت در زندگی ما کدام است و چگونه معنا پیدا می

  یقه)دق 25( :ايجلسه بحث درون

  دقیقه)  15( تکلیف خانگی:

رغبـت   چیزهایی که نسبت به آن رغبت داشته یا بی اعضاي جلسه دو مورد از الف)

  گذاري موضوع آن بیان کنند.  اند را ذکر کنند و علت آن را براساس ارزشبوده

هاي دنیوي کدام است؟  توانید حدس بزنید که نقطه ضعف شما در رغبتب) آیا می

  رغبت به کدام موضوع از موضوعات دنیوي از کنترل شما خارج شده است؟ 

  جلسه چهارم

   آشنایی با  الگوي تنظیم رغبت و شیوه تنظیم رغبت هدف جلسه:
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  مکانیزم و بررسی تکالیف خانگی همانند جلسه قبل

  دقیقه)25( موضوع آموزش این جلسه:

  

  الگوي کلی تنظیم رغبت

نوبت آن است که ببینیم الگوي جامع تنظیم رغبت از چه ساختاري برخوردار  اکنون

توان رغبت به دنیا را تابع رغبـت بـه آخـرت قـرار داد؟ چـرا ارزش      است؟ چگونه می

موضوعات دنیوي نسبت به موضوعات اخروي کمتر است؟ علت آن چیست؟ چگونـه  

اهـداف   علتبه  ،نیا هستندفرزند، همسر یا حتی دوست خود را که بخشی از د توان می

  اخروي مثل رضاي خدا دوست داشت؟

توجه به مفاهیمی مانند دنیا، آخرت در متون اسالمی و تطبیق آن در زندگی شخصی 

  تواند در تنظیم رغبت به ما یاري رساند.می

  و مصادیق عینی آن در زندگی شناخت و توجه به دنیا

  شناخت و توجه به آخرت

  

  مقیاس تنظیم رغبت

اي اي مداخلهنویس بیان شد، الگوي تنظیم رغبت، شیوهطور که در ابتداي پیشهمان

یکـی از کارکردهـاي    ،رو از همین ؛منانی است که اعتقاد به خدا و آخرت دارندؤبراي م

تر شدن و امکان زدایی و ایجاد توجه است. براي عینی غفلت» الگوي تنظیم رغبت«مهم 

شود. این مقیاس از یک طیف  گیري استفاده می قیاس اندازهارزیابی این کارکرد از یک م

نگـاه دنیاگرایانـه اسـت کـه در آن      ،اي تشکیل شده است. یک طـرف طیـف  درجه پنج

طـرف   و شـود گذاري می موضوعات دنیایی به صورت مستقل، اصیل و قابل اتکا ارزش

گـذاري   خـروي ارزش اهـاي  موضوعات دنیایی به صورت تبعی و تابع ارزش آن،دیگر 

  شود.می
  

5.......+4........+3........+2........+1.........+0.........1-........2-........3-............4-.......5-  
  

اعداد منفی حکایت از دنیاگرایی، اهمیت بیش از حـد و اسـتقاللی بـه موضـوعات     

  رساند.دنیایی و سطح وابستگی به دنیا را می
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این است که رغبت به دنیا تابع رغبـت بـه آخـرت اسـت و     اعداد مثبت حکایت از 

به نسبت تنظیم رغبـت   دهنده تنظیم رغبت بر مبناي زهد است و این افراد معموالً نشان

 که نخستخود احساس وابستگی کمتري نسبت به موضوعات دنیوي دارند. بهتر است 

نزدیک و ماننـد   شخصی، دوستان خودروياز موضوعات جزئی مانند رفتن به دانشگاه، 

آن شروع شود. نوع توجه به این موضوعات و سطح وابستگی به آنها بـا انتخـاب یـک    

  عدد از مقیاس باال مطابق توضیحات ارائه شده مشخص شود.

  دقیقه) 25( اي:جلسه بحث درون

  دقیقه) 15(  تکلیف خانگی:

یک هفته آینده را ثبت کنید. علت نـاراحتی  مدت کننده در  سه حادثه ناراحتالف) 

مصداق دنیایی آن را تعیـین کنیـد و    ،الگوي تنظیم رغبت تحلیل کنید دیدگاهخود را از 

چرا ارزش آن تبعی است و اگر چنین اسـت،   ؛در مورد ارزش تبعی بودن آن نظر دهید

  تابع چه ارزش اصیلی است. 

ا به کار ببرید و سطح رغبت خود را ب) بعد از انجام تکالیف مقیاس تنظیم رغبت ر

  تعیین کنید. 

  جلسه پنجم

  خودشناسی :هدف جلسه

  جدول گري با استفاده از  خودنظارهبه وسیله  ایجاد بینش مکانیزم:

  دقیقه)25( بررسی تکالیف خانگی

  دقیقه)25(موضوع آموزش این جلسه 

  گري توسط ترسیم جدول  آموزش خودنظاره
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 جدول ثبت افکار ناکارآمدنمونه 

  

  دقیقه) 25( اي:بحث درون جلسه

  دقیقه) 15( تکلیف خانگی:

  حداقل سه اتفاق ناراحت کننده را به وسیله کاربرگ تحلیل کنند. الف)

ب) بعد از انجام تکالیف مقیاس تنظیم رغبت را به کار ببرید و سطح رغبت خود را 

  تعیین کنید. 

  جلسه ششم

   و حفظ تنظیم رغبتاستمرار  هدف جلسه:

      ارائه شناخت و توجه مکانیزم:

  دقیقه)25( بررسی تکالیف خانگی

  دقیقه)25( موضوع آموزش این جلسه

  
  هاي حفظ مهارت تنظیم رغبتشیوه

باید بتوان از اما  ،تاکنون با الگوي جامع تنظیم رغبت براساس مفهوم زهد آشنا شدیم

عالوه بر شیوه  ،تبدیل شود. براي این منظورتا به یک مهارت با ثبات  کردآن محافظت 

توجه به ماهیت موضوعات دنیوي و اخروي و ارزش و نقص آنهـا، بـه مسـائلی ماننـد     
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  .کردتوجه  بایدمرگ و خداوند نیز 

  توجه به مرگ )الف

  ) شناخت و توجه به خداوند و صفاتشب

  دقیقه) 25( ايجلسه بحث درون

  دقیقه) 15( تکلیف خانگی

  کننده را به وسیله جدول باال تحلیل کنید. سه اتفاق ناراحت حداقل الف)

ب) بعد از انجام تکالیف مقیاس تنظیم رغبت را به کار ببرید و سطح رغبت خود را 

  تعیین کنید. 

  جلسه هفتم

  آشنایی با موانع تنظیم رغبت و جلوگیري از عود اختالل هدف جلسه:

  ي شناختی و مذهبیهاارائه شناخت و توجه توسط تکنیک مکانیزم:

  دقیقه)25( بررسی تکالیف خانگی:

  دقیقه)25( موضوع آموزش این جلسه:

  

 موانع تنظیم رغبت، موانع شناختی، موانع رفتاري  

رابطه علم و عمل و فاصله افتادن بین آنها از مسائل قدیمی است. بسـیاري از افـراد   

اي ممکـن  چنـین پدیـده   رو هستند. علـت  هدر مسئله تنظیم رغبت نیز با این مشکل روب

هـاي  بنـه روان )است به دلیل عوامل متعدد باشد. برخی از این عوامل عبارتنـد از: الـف  

غفلـت یـا عـدم توجـه      )ج ؛هاي منفی در مورد آخرت بنهروان )ب ؛منفی در مورد دنیا

هـا بـه   عدم توانایی به تعویق انداختن خواسـته  )د ؛فریبندگی دنیا ه) ؛)1(فقدان بهشیاري

  ده.آین

-رفت از این مشکل راهکارهایی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می براي برون

  :شود

هاي منفی، یک سـابقه تـاریخی و تحـولی    بنهروان با توجه به اینکه معموالً ،نخست

                                                   
1  . mindfulness 
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هاي منفی کمک بنهتواند در اصالح این روانتوجه به زندگینامه فرد می ،رو نایاز  ؛دارند

آزمودن «، 1»هاي افراطیمقایسه«هاي شناختی مانند  توان از تکنیک می ،لکند. در عین حا

کـه   سـایر فنـونی  و  3»تجدید ساختار خاطرات اوان زندگی«، 2»اي باور بنیادینتاریخچه

 ،1390 (بـک، ، بهـره بـرد   تواند افراد را از برخـی خطاهـاي شـناختی رهـایی دهـد     می

  ).  260ـ250ص

توان از متـون دینـی نیـز    در عین حال، با توجه به ساختار مذهبی مراجعان می ،دوم

توانـد بسـیاري از   توجه بـه مفـاهیمی ماننـد عـدالت در قیامـت مـی       مثالً ؛یاري جست

التیام بخشد. در ایـن بخـش فـرد بـا     شود،  میها هایی که در حق انسانها و ظلم سختی

اي پردازد و به آنها معـانی تـازه  هاي گذشته میاستفاده از متون دینی به بازتفسیر رخداد

  دهد. می

  دقیقه) 25( ايجلسه بحث درون

  دقیقه) 15( تکلیف خانگی:

(بـا اسـتفاده از    کننده را به وسیله جدول تحلیل کنید حداقل سه اتفاق ناراحت )الف

  ).2کاربرگ 

بعد از انجام تکالیف مقیاس تنظیم رغبت را به کار ببرید و سطح رغبت خود را  )ب

  تعیین کنید.  

  جلسه هشتم

  ها و جلسات پیگیرياعالم اتمام درمان و اهمیت تمرین هدف جلسه:

     ارائه شناخت مکانیزم:

  دقیقه).25( بررسی تکالیف خانگی

  دقیقه)  30( موضوع آموزش این جلسه:

  شود.شود و در مورد جلسات پیگیري و اهمیت آن صحبت میعالم میاتمام درمان ا

                                                   
1  . Extreme contrasts 
2 . Historical Tests of the Core Belief 
3  . Restructuring  Early Memories 
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بایـد در مـورد   و بسیار مهم است  ،کالیفی که در آینده گروه باید به آن پایبند باشندت

  آنها صحبت شود.

  دقیقه) 15(  تکلیف خانگی:

گـري   کننده را به وسـیله جـدول خودنظـاره    اي سه اتفاق ناراحتحداقل هفته )الف

  تحلیل کنید.  

  به طور مستمر تا اولین جلسه پیگیري انجام شود. 2 کاربرگ )ب

بعد از انجام تکالیف مقیاس تنظیم رغبت را به کار ببرید و سطح رغبت خود را  )ج

  تعیین کنید. 

  ابزار سنجش

در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب کتل استفاده شد کـه توضـیح کامـل در ذیـل     

  خواهد آمد.

  پرسشنامه اضطراب کتلالف) 

 چهـارده تـا پـانزده   توان در هر دو جنس، در همـه سـنین بعـد از     این مقیاس را می

تنهـا مخـتص یـک تشـخیص      ها به کاربست. ایـن مقیـاس نـه    سالگی و در اکثر فرهنگ

تـوان آن را  رود. مـی بلکه براي ترسیم نمودار تحول بیمار نیز به کار مـی  ،نخستین است

بـدون آنکـه آزمـودنی بخـش مهمـی از       ،به کار بست بیشتر مجدداًپس از یک هفته یا 

  هاي خود را به یاد آورد. پاسخ

 را اضـطراب  عامل که داد نشان خود عاملی شانزده آزمون براساس ها بررسی کتل در

 مرضی شناسی روان هايداده با کتل نتایج .گرفت نظر دوم در مرتبه عامل منزله به توانمی

 ايمـاده  چهـل  پرسشنامه اضـطراب  کتل ها،بررسی این به توجه . باستا هماهنگ کامالً

 :آورد دسته ب را زیر هايشاخص توانمی آن براساس که دید تدارك

  .است اضطراب عامل اندازه که کلی اضطراب نمره . یک1

 دارنـد  پنهـان مطابقـت   اضـطراب  و آشـکار  اضطراب با که »ب« و »الف« نمره . دو2

  .)214ص، 1381دادستان، (کراز؛ منصور و 
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  بررسی روایی پرسشنامه 

 اضـطراب آشـکار بـا    و 72/0اضطراب کلی با شاخص اضطراب ولش همبسـتگی  

را نشـان   43/0و  65/0و  51/0هاي پورسل، تیلور و مـدلین همبسـتگی در حـد     مقیاس

  ).1381داده است (افشار، 

انجام شده است. در این ، )1367ادستان و منصور (پرسشنامه د باهنجارگزینی ایرانی 

نفـر شـرکت    24894 دختـر یعنـی جمعـاً    8532پسر و 16342اي بالغ بر  پژوهش نمونه

قرار داشـتند. ایـن پـژوهش منجـر بـه سـاخت       سال  18ـ30داشتند که در گستره سنی 

-اکنون در ایران از این آزمون استفاده می آزمونی مناسب براي فرهنگ ایرانی شد که هم

  .)1381و دادستان،  منصور ؛شود (کراز

  پژوهش  هاي دادهروش تحلیل آماري 

با توجه به شبه آزمایشـی بـودن و تکرارپـذیري مراحـل آزمـون از تحلیـل آمـاري        

  هاي تکرارپذیر استفاده شد.کواریانس و اندازه

  هاي پژوهش  یافته

گـروه اسـتفاده    سـه با توجه به آزمایشی بودن این پژوهش و انجام گروه درمانی، از 

کننده باالي دیپلم و جملگی آنها دانشجو و طلبه بودند  شد. تحصیالت تمام افراد شرکت

  بودند. و دکتري و مشغول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

  

  ها سن آزمودنیآمار توصیفی :  3جدول 

  
  انحراف استاندار  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد  هاگروه

  059/4  85/25  34  19  12  درمانی گروه شناخت

  140/6  67/29  42  22  12  گروه زهد

  063/10  00/30  55  19  12  گروه کنترل
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  هل أوضعیت ت: 4جدول 

  
  گروه وضعیت  ازدواج فراوانی  درصد درصد تراکمی

 مجرد  6 50 50

 هلأمت 6 50 100  درمانی شناخت

 کل  12 100 

 مجرد  3 25 25

 هلأمت 9 75 100  تنظیم رغبت

 کل  12 100 

 مجرد  6 50 50

 هلأمت 6 50 100 کنترل

 کل  12 100 

  

براسـاس آزمـون   هـا  تفاوتبه صورت متوازن بود و  تقریباً هاهل و تجرد آزمودنیأت

ییـد  أهـل ت أهاي موجود در سطح تجـرد و ت و عدم معناداري تفاوتشد دو بررسی خی

  .شد

  

  در سه گروهها هاي زیر مقیاس: توصیف داده5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1394 پاییز و زمستان/ 17/ ش9شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  78

  

  هاي پژوهشها و بررسی فرضیهتحلیل داده

مداخله شناختی رفتاري با تنظیم رغبـت بـه   ثیر أت« مقالهفرضیه مطرح شده در  اولین

کاهش اضطراب مراجعان مبـتال بـه    بر ،CBTزندگی براساس آموزة زهد در مقایسه با 

  ». بیشتر استاختالل اضطرابی 

کنتـرل در   همزمان با گـروه ، مداخله تنظیم رغبت و رفتاريی شناختدرمان دو گروه 

هر دو گروه کاربندي، نسبت به گروه کنتـرل در کـاهش    .ندمقایسه شدسه وهله زمانی 

-پـیش  (در سـطح  ثر بودند. براي آزمون ایـن فرضـیه  ؤاضطراب به صورت معناداري م

شد. هدف از ایـن آزمـون مقایسـه    آزمون) ابتدا از تحلیل کواریانس استفاده ـ پس آزمون

(در سـطح   گیـري مکـرر   آزمون اندازهسه گروه با یکدیگر بود. عالوه بر آزمون فوق از 

آزمون و پیگیري) نیز استفاده شد. هدف از آن نیز مقایسه هر گـروه بـه   آزمون، پسپیش

  صورت مجزا در سه وهله زمانی است. 

مـایش و یـک   زگـروه آ  دوآزمـون و   براي آزمون این فرضیه با توجه به داشتن پیش

هـاي تحلیـل کواریـانس    . مفروضـه شـد گروه کنترل از آزمون تحلیل کواریانس استفاده 

(مگـر در حالـت    هـا بررسی و با توجه به مقاوم بودن این آزمون به ناهمگونی واریانس

   .امکان استفاده از این مدل را فراهم کرده است ،هاي مدلمفروضه )،ها Nتساوي 
  

  آزمون مقایسه  آزمون و پس:  تحلیل کواریانس بین پیش6ول جد

  درمانی و گروه تنظیم رغبت  شناخت دوگروه

 

  منبع واریانس
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F معناداري  

  000/0  087/19  779/817  1  779/817  اضطراب

  004/0  602/6  870/282  2  740/565  گروه

      845/42  32  055/1371  خطا

        35  000/54732  کل
  

اما  ،آزمون داراي اثر معناداري بوده پیش ،شودمشاهده می 6طور که در جدول  همان

بـه منظـور تعیـین     ؛ها معنادار شـده اسـت   اختالف بین گروه ،آزمون ثیر پیشأبا کنترل ت

نتـایج   ه شد کـه دهاي زوجی استفاها از آزمون تعقیبی یا مقایسه اختالف دقیق بین گروه

  آید. آن در جدول زیر می
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  هاي زوجی  : جدول مقایسه7جدول 
  

 ها [ي مقایسه]  گروه ها تفاضل میانگین خطاي استاندارد معناداري

023/0 796/2 673/6 
  درمانی گروه شناخت

 گروه تنظیم رغبت

098/0 823/2 816/4 
  درمانی گروه شناخت

 گروه کنترل

001/0 185/3 489/11 
  رغبتگروه  تنظیم 

 گروه کنترل
 

گروه زهددرمانی در مقایسه با گروه کنتـرل و گـروه    ،شودطور که مشاهده می همان

فرضـیه اول   ،بنـابراین  ؛ها داشته اسـت آزموندرمانی تفاوت معناداري را در پس شناخت

مداخلـه الگـوي تنظـیم رغبـت در مقایسـه بـا        ،به عبارت دیگر شود؛ مییید أپژوهشی ت

  ثیر بیشتري در کاهش اضطراب دارد.أشناخت درمانگري ت

آزمون را با کنترل  آزمون و پسگروهی بین پیش آزمون کواریانس فوق تنها رابطه بین

وهله  آزمون ارائه نموده است. با توجه به اینکه ما نیاز به بررسی بین سه تأثیرگذاري پیش

هاي تکرارپذیر استفاده آزمون و پیگیري را داریم، از آزمون اندازه آزمون، پسپیشزمانی 

  شرط کرویت با استفاده از آزمون موشلی بررسی شد.شود. به همین علت، ابتدا می
  

  گیري مکرر فرض کرویت جهت آزمون اندازه : آزمون موشلی براي بررسی پیش8جدول
  

W  گیسر -اپسیلون گرین هاوس  اداريمعن  درجه آزادي  مجذور کاي  موشلی  

510/0  224/22  2  000/0  671/0  
  

درآزمون که )، الزم است 8 با توجه به معناداري مجذورکاي درآزمون موشلی(جدول

گیري مکرر از درجات آزادي تعدیل شده استفاده گردد. از آنجا که مقدار اپسیلون  اندازه

  براساس همین اپسیلون انجام گرفت. است، این تعدیل 7/0گیسر کمتر از ـ  گرین هاوس

  گیري مکرر براي مقایسه تفاوت سه گروه در سه وهله زمانی از لحاظ سالمت عمومی : آزمون اندازه9دول ج
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گیـري مکـرر کـه در     نظر به معنادار بودن تعامل زمان و گروه براساس آزمون اندازه

سه وهله زمانی براي سه گروه به تصویر کشیده شده است، تغییرات مربوط به  9جدول 

دار دارند. باتوجه صورت یکسان نیست و هر سه گروه در سه وهله زمانی تفاوت معنا به

هـر   و پیگیـري در  آزمون به پس آزمون به این مسئله، بررسی روند تغییرات مراحل پیش

  ت.صورت پذیرف ده 1ها به طور جداگانه با استفاده از آزمون اثرهاي سادهیک از گروه

  هاي زمانی : بررسی اثرهاي ساده مربوط به مقایسه وهله10جدول

  ها از لحاظ اضطراب در هریک از گروه

  

  معناداري  خطاي استاندارد  هاتفاضل میانگین  مقایسه  گروه

  

 شناختی

  رفتاري

  006/0  889/1  538/5  آزمون پس با آزمون پیش

  072/0  738/1  231/3  ريیبا پیگ آزمون پیش

  012/0  874/0  -308/2  با پیگیري آزمون پس

  

گروه تنظیم 

  رغبت

  000/0  966/1  - 667/13  آزمون با پس آزمون پیش

  000/0  809/1  417/11  با پیگري آزمون پیش

  019/0  910/0  250/02  با پیگیري آزمون پس

  

  گروه کنترل

  451/0  966/1  -500/1  آزمون با پس آزمون پیش

  235/0  809/1  -188/2  با پیگري آزمون پیش

  455/0  910/0  -688/0  با پیگیري آزمون پس

ثر بوده اسـت و توانسـته   ؤحکایت از آن دارد که هر دو گروه کاربندي م 10جدول 

به صورت معناداري کـاهش   آزمون و پس آزمون است اضطراب را بین وهله زمانی پیش

و  آزمـون  دهد. کاهش اضطراب در گروه تنظیم رغبت به صورت معنـاداري بـین پـیش   

که براي گروه شناختی رفتاري کاهش معنـاداري   در حالی ؛شودپیگیري نیز مشاهده می

  کدام از تغییرات گروه کنترل معنادار نشان داده نشد.  شود. هیچمشاهده نمی

 گیري بحث  و نتیجه

. آیـات و روایـات   هماهنگ اسـت متون اسالمی هاي آموزههاي این پژوهش با یافته

 دهنده نشان )31حکمتالبالغه، نهج؛ 50،ص2، جق1401 ؛ کلینی،73ص ،1361(صدوق، 

                                                   
1  . simple effects 
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کننـده یـا    بخـش و درمـان   بخـش، اطمینـان   آرامش ،این هستند که برخی از مفاهیم دینی

، 2، دعـا، توبـه  1یمی مانند یـاد خـدا (ذکـر)   مفاه ؛ها هستنددهنده دردها و مصیبت کاهش

  و... در متون دینی داراي چنین خاصیتی هستند.  3)زهدرغبتی به دنیا ( بی

مداخله شناختی رفتاري با تنظیم رغبت به زندگی براساس آموزة « ،مقالهاین فرضیه 

، توان بهتري براي کاهش اضطراب مراجعان مبـتال بـه اخـتالل    CBTزهد در مقایسه با 

  . شدیید أت گیري مکرر آزمون اندازه و »کواریانس«با توجه به آزمون  ،»اضطرابی را دارد

تنظیم رغبـت   اثبات این فرضیه در گام نخست حکایت از اثرگذاري درمان مبتنی بر

گیـري شـده از   . نکته دیگر این فرضیه مقایسه یک شـیوه بهـره  داردبر کاهش اضطراب 

   است. )درمان شناختی رفتاري( 4عرفی مذهب با یک شیوه کامالً

ــژوهش ــن پ ــا  ،ای ــو ب ــانهمس ــق ج ــی تحقی ــوان  )1377( بزرگ ــا عن ــی «ب اثربخش

مدت، آموزش خودمهارگري با و بدون جهـت گیـري مـذهبی بـر      درمانگري کوتاه روان

گیـري   کـه درمـانگري بـا جهـت    روشن شـد   در آنکه  ستا» مهار اضطراب و تنیدگی

گیـري مـذهبی در کـاهش     تر از درمانگري بدون جهتثیري فراأمذهبی اسالمی داراي ت

اعتماد به «این است که  ،کندها که نویسنده به آن اشاره میاضطراب است. یکی از علت

گـردد کـه بـه هنگـام ارائـه درمـانگري بـا        هاي عمیـق آن موجـب مـی   مذهب و ریشه

وه کنـد و  تـر جلـ  نوسأاي براي افـراد مـ  هاي مقابلهگیري مذهبی، رفتارها و شیوه جهت

» بـرد هـا را بـراي تغییـر از بـین مـی     و مقاومـت  کند میتر همین امر پذیرش آن را آسان

) و 1390بـا پـژوهش وحیـدي مطلـق و همکـاران (      ،) و همچنـین 1377بزرگی،  (جان

اسـت. یعقـوبی و همکارانشـان در بیـان علـل       سـو نیـز هم  )1391یعقوبی و همکاران (

هـاي  لفهؤابعاد مختلف دین با توجه به م«گویند:  ثیرگذاري درمان معنوي و مذهبی میأت

ثبات خلـق و   اي درتواند نقش عمدهگرایانه خود می شناختی، رفتاري، عاطفی و هستی

هـاي   هـاي ایمـانی ماننـد ذکـر و درگیـري در فعالیـت      ند و مهـارت کبهباشی افراد ایفا 

بی و گـردد (یعقـو   بخش معنـوي باعـث تغییـرات خلقـی و رفتـاري مطلـوب مـی        لذت

  .)1391 همکاران،

                                                   
  ).30(رعد،  »الْقُلُوبأَالَ بِذکْرِ اللّه تَطْمئنُّ «. 1
 )3 ،و أَنِ استَغْفرُوا ربکُم ثُم تُوبوا إِلَیه یمتِّعکُم متاعاً حسناً....(هود. 2

 منْإِلَّا  زلْفَیولَا أَولَادکُم بِالَّتی تُقَرِّبکُم عندنَا  أَموالُکُم وما«و » من زهد فی الدنیا هانت علیه المصیبات« . امام علی(ع):3

  )38، (سبا» فی الْغُرُفَات آمنُونَ وهمآمنَ وعملَ صالحا فَأُولَئک لَهم جزَاء الضِّعف بِما عملُوا 
4. secular  
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کـه  سـو اسـت   شناسی دیـن نیـز هم  هاي روانپژوهش حاضر با بسیاري از پژوهش

ك: رجاگپـال، مکنـزي، بیلـی و    ر.هاي درمان مـذهبی دارد (  حکایت از اثرگذاري شیوه

 ـ ، مـوري 20052، ؛ اکسالین، اسمیت، گرگوري، هاکمیر و تالـک 20021موري،  ـ  الویزو

  ).  488-486، ص2005از پالوتزین، ؛ به نقل 20033اسوانک، 

اي بـر  و بـا چـه شـیوه    استچگونه سازوکار تنظیم رغبت ال آن است که ؤاولین س

براي  براساس مفاهیم اسالمیبتوان  گذارد. ممکن استاضطراب و سالمت روان اثر می

  هاي متعددي مهیا کرد. ال پاسخؤاین س

گـردد. هسـته اصـلی     ئه میتحلیل نخست براساس مفهوم زهد و اضطراب ارا )الف

ارزش شـدن   موقت بودن و درنتیجه کمعلت رغبتی به دنیاست و این مسئله به  زهد، بی

آیـات و   بیشـتر دهـد.  که رغبت نسبت به آنهـا را کـاهش مـی   است موضوعات دنیوي 

دنبال نشان دادن ارزش کم  به ،کنندرا توصیف می روایاتی که موضوعات اخروي ودنیوي

ارزش شد، ارزش توجـه و رغبـت را    هستند و هنگامی که چیزي کم موضوعات دنیایی

  شود. نخواهد داشت و درنتیجه از فقدان آن یا احتمال فقدان آن نیز ناراحتی ایجاد نمی

در تعریف اضطراب بیان شده که تهدید یـا انتظـار تهدیـد موضـوع      ،از سوي دیگر

تهدیـد جـانی،    ).2013 پزشـکی آمریکـا،   (انجمـن روان  اصلی اختالالت اضطرابی است

اي از فردي، تهدید حیثیتی و منزلت اجتمـاعی نمونـه   تهدید مالی، تهدید در روابط میان

در همـه   ؛ترین مسئله تهدید اسـت این تهدیدات هستند. از دست دادن و فقدان نیز مهم

ترس از فقدان و از دست دادن وجود دارد. همه ایـن موضـوعات در دایـره     ،این موارد

گیرد. گرفتن چیزي که نسبت به آن رغبت وجود دارد باعث ي انسانی قرار میهارغبت

شود. الگوي تنظیم رغبت براساس مفهـوم زهـد، موضـوع تهدیـد،     اضطراب و ترس می

وقتی چیـزي ارزشـمند نبـود     ،بردیعنی ارزشمند بودن [موضوعات دنیوي] را از بین می

اضطراب را  ین کار سازوکار فرایند ترس وگیرد. این الگو با ارغبتی نیز به آن تعلق نمی

  کند.مختل می

پیروي از دین معنـادهی  ها حکایت از آن دارند که یکی از فواید برخی پژوهش )ب

، و همکـاران  باال بردن قدرت تسلط بر رخدادهاي زنـدگی اسـت (اسـپیلکا   و به جهان 

زهـد هـر دو    نظریه تنظیم رغبت براسـاس مفهـوم  که ) با این تبیین، ممکن است 1390

  . اشته باشدرا در خود دظرفیت 

توصیف دنیا و آخرت و تنظیم رغبت براساس ارزش و نقص هر کـدام از   ،در واقع

این معنـادهی   .شودموضوعات دنیایی و آخرتی باعث اعطاي معناي جدیدي به دنیا می

شود. وقتی دنیا مطابق میل ما نیست بـه صـورت طبیعـی    قدرت می تقویتجدید باعث 
                                                   
1. Rajagopoal,D., Machenzie, E., Bailey,C. & Lanizzo-Mourey, R.  
2. Exline, Smith, Gregory, Hockemeyer & Tulloch 
3. Murray-Swank 
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شـدت   ؛در ذهـن زنـده شـود    ،اما وقتی این معنا که دنیا موقت اسـت  ،کننده است یتاذ

نوعی باال بردن توان شناختی و  تواند. این خود میشودها کم می آزاردهندگی محرومیت

ها باشد. حال اگر فرد عالوه بر اعتقاد به موقـت  سختی و تعاطفی ما در مقابل نامالیما

خرتی نیز وجود دارد و زندگی حقیقـی و پایـدار در   آبودن دنیا به این نیز معتقد بود که 

ط بـر زنـدگی و   لتر خواهد رسید که قدرت تسبه معنایی عمیق ،کندآنجا تحقق پیدا می

و  ، روزنه امید به جـاودانگی اعتقاد به آخرت زیرا ،برد میهاي آن را بسیار باالتر سختی

چنین امیدي بدون شک توان افراد را در تحمل  است. حیاتی مستمر و بدون درد و رنج

باعث اعتقاد به زندگی پس از مرگ و شواهد زیادي وجود دارد که  بردمشکالت باال می

  .)297و  25ـ21ص، 1390، و همکاران اسپیلکا(رك:  شودآرامش می

یکی از دو تفسیر فـوق بـر سـالمت روان     اگوي تنظیم رغبت بالکه رسد به نظر می

شود. البته د در برابر مشکالت اضطرابی میاافزایی افر گذارد و باعث توانثیر مثبت میأت

هـاي دینـی افـراد    حتی تجربه ،امکان تفسیر بیشتر از شیوه عمل الگوي زهد وجود دارد

  تواند در تفسیر زهد یاریگر باشد. دیندار در ارتباط با تنظیم رغبت براساس زهد می

  ها و محدودیت هاپیشنهاد

امکان تعمـیم   ،رو ینااز  ؛ها و دانشجویان انجام شداین پژوهش در مورد طلبه الف)

شـود ایـن پـژوهش در مـورد     آن به غیردانشجویان و طالب ممکن نیست. پیشنهاد مـی 

تعمیم آن به غیردانشجویان و طالب ها و غیردانشجویان نیز انجام شود تا امکان غیرطلبه

  بررسی شود.

این پـژوهش تنهـا در    ،با توجه به وجود مفهوم دنیا و آخرت در ادیان توحیدي )ب

مورد ادبیات رایج در متون اسالمی انجام شد که در نوع خـود محـدودیت بـه حسـاب     

  .هاي مشابهی نیز در ادیان توحیدي انجام گیردشود پژوهشآید. پیشنهاد میمی

ثیر الگوي تنظـیم رغبـت تنهـا بـر     أهاي این پژوهش بررسی ت یکی از محدودیت) ج

یافته است و بسیاري از اختالالت ماننـد اضـطراب اجتمـاعی، اخـتالل      اضطراب تعمیم

صـفات مثبتـی    يارتقا ،شخصیت وابسته، اختالل شخصیت وسواسی و غیره و همچنین

ثیر الگوي تنظـیم  أتکه شود پیشنهاد می خارج است. مقالهمانند بهزیستی، از دایره بحث 

رغبت بر اختالالت دیگر مانند اضطراب اجتماعی، اختالل شخصـیت وابسـته، اخـتالل    

صفات مثبت مانند بهزیستی و حتـی صـفات اخالقـی     يارتقا نیزشخصیت وسواسی و 

   .  شودمانند صبر، سخاوت، ایثار و.... بررسی 
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