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Abstract
Background and Aim: Depression is a very prevalent and recurrent disorder that is associated with a high
mortality rate. Today there is an ever-increasing rise in religious spiritual interventions in the context of many
mental disorders including depression. According to the high capacity of the Islam religion for harmonization and
meaning in the framework of human personality, the purpose of the current study was to identify the factors that
contribute to reducing depression symptoms from the point of view of Islam.
Methods: The present study utilized a conventional qualitative content analysis. The content of the research
was collected through electronic search of selected databases and a three-member working group of experts.
Review of the literatures, selecting the meaning units, extraction of the condensed units, subcategories, categories,
and ultimately identifying and nominating the main themes are the common steps in the method. The study applied
rigor from approaches of credibility, transferability, dependability, confirmability, as well as the experiences of
10 expert panelists. Finalizing the main themes was continued until agreement was reached among all members
of panel.
Results: The coding process showed that factors effective in reducing depression symptoms can be
categorized into eight-main themes including: (1) monotheistic feedback; (2) getting Contractual independence
and valuability (value); (3) strengthened support; (4) emotional regulation; (5) propensity regulation; (6)
meaningfulness to the unpleasant and pleasant; (7) action regulation; and (8) purposefulness regulation. The
agreement among the members of panel for the eight mentioned themes showed that the average ratio and index
of content validity were 0.92 and 0.96, and all the themes had the minimum acceptable value.
Conclusions: On one side, 8 resulting themes from the present study can be emphasized at the different levels
of prevention by cultural, religious, and health planner's activities and on the other side, used by other researchers
to design a therapy package based on religious and spiritual factors.
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ثالثي4

 1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 2گروه روانشناسی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران
 3گروه حدیث ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران
 4مرکز تحقیقات آسیب های شیمیائی ،انستیتو سیستم بیولوژی و مسمومیت ها ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :افسردگی اختالل بسیار شایع و عودکننده بوده که با میزان باالی مرگ و میر همراه است .امروزه شاهد رشد روزافزون
مداخالت معنویمذهبی در زمینه بسیاری از اختالالت روانی از جمله افسردگی هستیم .با توجه به ظرفیت باالی دین اسالم برای هماهنگ
سازی و معنا بخشی به چهارچوب شخصیت انسان ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش عالیم افسردگی از منظر دین
اسالم انجام شد.
روشها :مطالعه حاضر یک تحلیل محتوای کیفیِ قراردادی است .محتوای مورد پژوهش از طریق جستجوی الکترونیکی در پایگاههای
منتخب و کارگروه سه نفره متخصصان امر انتخاب شدند .مرور متون ،انتخاب واحدهای معنایی ،استخراج کدهای فشرده ،زیرطبقات ،طبقات
و در نهایت رسیدن به درون مایههای اصلی و نامگذاری آنها از گامهای متداول در این روش است ..جهت بررسی ریگور مطالعه از روشهای
اعتبار ،انتقالپذیری ،قابلیتاعتماد ،تاییدپذیری و همچنین تجارب پانل  10نفره متخصصان استفاده شد .اصالح درونمایههای اصلی تا حصول
توافق بین اعضای پانل ادامه یافت.
یافتهها :فرآیند کدگذاری نشان داد که عوامل مؤثر بر کاهش عالئم افسردگی را میتوان در هشت درونمایه اصلی ارائه کرد که
عبارتنداز )1( :بازخورد توحیدی؛ ( )2کسب استقالل اعتباری و ارزشمندی؛ ( )3استحکام بخشی به تکیهگاه؛ ( )4تنظیم هیجان؛ ( )5تنظیم
رغبت؛ ( )6معنابخشی ناخوشایندها و خوشایندها؛ ( )7تنظیم عمل و ( )8تنظیم هدفمندی .توافق بین اعضای پانل برای هشت درونمایه ذکر
شده نشان داد که میانگین نسبت و شاخص روایی محتوا برابر با  0/92و  0/96بوده و تمامی درونمایهها حداقل مقدار قابل قبول را دارا
هستند.
نتیجهگیری 8 :درونمایه حاصل از تحقیق حاضر میتواند از یک طرف در سطوح مختلف پیشگیری مورد توجه برنامهریزان فعالیتهای
فرهنگی ،مذهبی و بهداشتی قرار گرفته و از طرف دیگر توسط سایر محققان در جهت طراحی بسته درمانیِ معنوی مذهبی مورد استفاده قرار
گیرند.
کلیدواژهها :افسردگی ،اسالم ،تحلیل محتوای کیفی
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افسردگی اختاللی بسیار شایع و عود کننده است که با نرخ
مرگ و میر باالیی همراه است و پیامدهای فردی ،میان فردی و
اجتماعی فراوانی در پی دارد .میزان شیوع اختالالت خلقی در ایران
مطابق با نتایج آخرین پیمایش ملی سالمت روان در سال ،1390
 13/6درصد برای هر گونه اختالل افسردگی و  12/7درصد برای
اختالل افسردگی عمده گزارش شده است .این شیوع نسبت به
گذشته رشد چشمگیری داشته است ( .)1-3اختالالت افسردگی بر
اساس  DSM-5در سال  2013شامل موارد زیر است .1:اختالل
بی نظمی خلقی مخرب  .2اختالل افسردگی عمده  .3اختالل
افسردگی دائم (.)2
مطالعات مختلف عوامل متعددی را در پدیدایی افسردگی،
شناسایی کردهاند .عوامل ژنتیکی ،اخالل در عملکرد انتقال دهنده
های عصبی ،عوامل روانشناختی ،فقدانهای ادراک شده ،تجارب
دوران کودکی ،مشکالت مزمن ،رویدادهای ناگوار زندگی ،شبکه
اجتماعی محدود و اعتماد به نفس ضعیف از عوامل مهم در پیدایش
این اختاللاند ( .)4در تبیین عوامل خطرزای افسردگی ،اغلب
مطالعات بر نقش همزمان دو عامل زیستی و روانی در بروز
افسردگی تأکید دارندکه با یکدیگر تعامل متقابل دارند .اما به نظر
میرسد عامل یا عوامل واسطهای مهمی در رابطه با عوامل خطر
روانی-اجتماعی و افسردگی وجود دارند که به نوعی عامل اصلی
تابآوری انسان در برابر مشکالت مختلف زندگیاند و فقدان آنها
موجد باورهای خطا ،خلق منفی ،هیجانهای دارای نوسان ،ادراک
استرس و رفتارهای نابهنجار می شود .در طی سال های گذشته،
بسیاری از روانشناسان این عامل را در مذهب و عوامل معنوی
جست و جو کرده و ایمان و باور به ارزش ها را از مهمترین عوامل
حفاظت در برابر انواع بیماریها دانستهاند ( .)7-5از سویی برخی از
روانشناسان به عنوان مثال Piedmont ،نقش ویژه ای برای
معنویت قائل هستند ،و نشان می دهند که باید ،به عنوان بعد ششم
شخصیت در نظر گرفته شود (.)8
امروزه برخالف روانشناسان بزرگی مثل  Freudو  ،Ellisبر
این باور تاکید میشود که مراجع نمیتواند برای دریافت خدمات
روانشناختی بعد معنوی خود را پشت در اتاق درمانگر بگذارد (.)5
با روشن شدن نقش اصلی معنویت در سالمت افراد ،سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOاز سال  ،1983بعد معنوی را به عنوان
یکی از ابعاد اصلی سالمت بهزیستی معرفی نمود و سنجش و
بررسی آن را در کشور های مختلف شروع نموده است.
در همین راستا امروزه شاهد رشد روزافزون مداخالت معنوی
_مذهبی در زمینه بسیاری از اختالالت هستیم .برخی محققان
مانند سرگلزایی ( ،)1380قهرمانی (،)1993( Biston ،)1380
،)2012( Koenig ،)1982( Mooris ،)2010( Worthington
 )2003( Esmit ،)2003( Larsonو  )2011( Sageارتباط معنادار
بین مذهب و عالئم افسردگی و نقش پیشگیری کنندگی مذهب را

کاوش میکنند .برخی نیز به تأثیر اصول معنوی یا مذهبی در درمان
اختالل افسردگی میپردازد مانند جاللی طهرانی ( ،)2001غباری
بناب ( ،)1388خدایاری فرد ( ،)1992( Johnz ،)1379اظهر و وارمه
(Anderson ،)2011( Worthington ،)2010( Hook ،)1995
( )2015( CHida ،)2015و  .)2015( Berkبسیاری مطالعات نیز
درمان مبتنی بر مذهب خاص و یا مقایسه بین مذاهب را در درمان
افسردگی مطرح میکنند مانند ،)2010( Hook ،)1992( Propst
 Pearceو  )2015( Koenigو درمان انطباقی برای مسلمانان
توسط  Mirو  6،7( )2015( Meerو.)21-10
از طرفی در مقایسه با درمانهای سکوالر ،رویکردهای مذهبی
در جوامع مسلمان ،بهبودی سریعتری را در نشانگان افسردگی
نتیجه دادهاند ( .)7در همین راستا پارگامنت بر دامنهای از آموزش-
های اسالمی شامل تسهیل ،امید ،ایجاد حسی از تجربه و عزت
نفس افزایش یافته به عنوان مقابلههای مذهبی مثبت تاکید میکند
( .)5اعتقادات دینی نگرشی جدید درباره جهان به انسان افسرده
میدهد و نوعی دلبستگی معنوی برای انسان ایجاد میکند .در
واقع ،اگر بهبودی را رهایی از نشانه های بیماری و در سطحی
فراتر ،پیمودن در مسیر رشد و کمال به سمت شکوفایی استعداد
بالقوه انسانی بدانیم ،دین و مکتب اسالم که کاملترین دین الهی
است ،ظرفیت و توان باالیی برای هماهنگ سازی و انسجام بخشی
به چهارچوب شخصیت و روان انسان و معنا بخشی و هدفمندسازی
جهتدهی زندگی دارد ( .(22توجه به نگاه وحیانی و تدبر در قرآن
کریم و روایات اهل بیت (علیهم السالم) برای کشف عوامل حقیقی
پیدایی آسیبها از یک طرف و چگونگی برون رفت از آنها ،ضرورت
این پژوهش را آشکار میسازد.
از جمله تالشهای انجام شده در زمینه اکتشاف عوامل افسرده
ساز و افسرده زدا از نظر اسالم در ایران میتوان به عنوان مثال به
استخراج مفاهیم مرتبط با شادکامی ،رضایت از زندگی ،خوشبینی،
تنظیم رغبت و الگوی مواجهه با سختیها توسط پسندیده (-23
 ،)25مقابله معنوی با تنیدگیها از نوری ( )26و الگوی شادی در
اسالم از ری شهری ( ،)27اکتشاف عوامل علی افسردگی از قرآن
کریم توسط بهرامی و فیاض ( )28صورت گرفته است.
بااا یااک جسااتجوی ساااده در پایگاااه هااای اطالعاااتی
مشااخص ماایشااود کااه اغلااب مطالعااات در زمینااه بررساای
فاکتورهااای روانشااناختی و مااذهب در حااد بیااان یااک ارتباااط
ساده بین آنها باوده اسات و مطالعاات باا عماق واکااوی بیشاتر
کمتر دیده میشود .بنظر مایرساد ناوعی تکارار و عادم پویاایی
در این گوناه پاژوهشهاا وجاود دارد .بناابراین پاژوهش حاضار
در یک تحلیل محتاوای کیفای باا نگااهی جاامعتار نسابت باه
مطالعااات قبلاای و بااا هاادف شناسااایی و اسااتخراج عواماال و
مؤلفههای مؤثر بار کااهش عالئام افساردگی از دیادگاه مکتاب
اسالم طراحی و اجرا شد.

عوامل مؤثر بر کاهش عالئم افسردگی از منظر دین اسالم 137 /

روشها

2018, Vol. 20, No. 2

J Mil Med

Downloaded from militarymedj.ir at 0:35 +0430 on Thursday July 19th 2018

مطالعه حاضر ،یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی است که با
هدف تبیین مؤلفههای تاثیرگذار بر کاهش عالئم افسردگی از نظر
دین اسالم انجام شد .منابع و محتوای تحلیل مورد پژوهش از کتب،
مقاالت و پایاننامههای مرتبط با افسردگی انتخاب شد .به منظور
دسترسی و انتخاب منابع مورد نظر ،از دو شیوه متفاوت استفاده شد.
در روش اول ،از طریق جستجوی الکترونیکی پایگاههای فارسی
زبان جهاد دانشگاهی ( ،)SIDمگ ایران ( ،)Magiranایرانمدکس
( ،)Iranmedexگوگل ( ،)Googleنورمگز ( )Noormagsو ایران-
داک ( ،)IranDocلیستی از منابع جستجو شده تهیه شد .جستجو
در این پایگاهها با استفاده از ترکیب دو مجموعه کلیدواژه ،شامل
کلید واژههای مرتبط با افسردگی از قبیل :افسردگی ،افسرده ،غم،
ناامیدی ،بیانگیزگی ،بیلذتی و کلید واژههای مرتبط با اسالم از
قبیل :معنوی ،معنویت ،مذهب ،مذهبی ،اسالم ،اسالمی ،قرآن،
حدیث و دین ،انجام شد .هر منبع در این جستجو حداقل باید شامل
یک کلیدواژه از هر دو مجموعه باشد .روند انتخاب کلیدواژگان بر
اساس مرور چند مقاله با عناوین مشابه و اجماع در تیم تحقیق بود.
در روش دوم نیز لیستی از منابع مرتبط با موضوع تحقیق معرفی
شده از طریق تشکیل یک کارگروه سه نفره شامل یک روانشناس
آشنا با موضوع مورد بررسی ،یک متخصص امور حدیث و قرآن و
یک نفر روانشناس مسلط به روش تحقیق نیز مد نظر قرار گرفت.
سپس دو لیست ،تجمیع شده و منابع نامربوط با توجه به معیار
مرتبط نبودن مضمون با موضوع مورد تحقیق ،حذف گردید .با
اجماع نظر کارگروه سه نفره از بین منابع باقیمانده ،فقط منابعی
شرایط ورود به تحلیل را داشتند که احادیث ،آیات و مفاهیم دینی
مرتبط با افسردگی در آن منابع بصورت تحلیلی مورد بررسی قرار
گرفته بود .این امر کمک کرد تا محقق نیاز به استنباط فقهی از
احادیث را نداشته باشد و فقط بر اساس مطالعات انجام گرفته به
بررسی مؤلفهها و مکانیسمهای مؤثر بر افسردگی بپردازد .فرایند
انتخاب منابع به گونهای بود که منابع نهایی انتخاب شده بتواند
نماینده جامعی از محتواهای ضروری در این زمینه باشد .این
ضرورت توسط کارگروه سه نفره تشخیص داده شد.
منابع و متون نهایی شده ،طبق روش تحلیل محتوای قراردادی
( ،)Conventional Content Analysisکدگذاری و تحلیل شد.
روند تحلیل دادهها در این فرایند ،بر اساس رویکرد Hsieh and
 )2005( Shannonو به روش استقرایی ( )Inductiveانجام شد
( ،)29که مراحل آن عبارتند از -1 :مشخص نمودن متون مدنظر و
چندین بار مرور آنها به منظور پیدا نمودن درکی مناسب نسبت به
کل موارد؛  -2استخراج واحدهای معنایی و دستهبندی آنها تحت
عنوان واحدهای فشرده یا کدهای باز؛  -3خالصه و دستهبندی
واحدهای فشرده تحت عنوان زیر طبقات و انتخاب برچسب مناسبی
برای آنها؛  -4مرتب نمودن زیر طبقات در قالب طبقات کمتر بر
اساس مقایسه شباهتها و تفاوتهای موجود در زیرطبقات و در

نهایت انتخاب عنوانی مناسب که قابلیت پوشش طبقات حاصل
شده را دارا باشد .جدول 1-مثالی از روند کدگذاری دادهها را نشان
میدهد -5 .ادغام طبقات بر اساس مقایسه مکرر بین طبقات و
رسیدن به تمهای اصلی  -6انتخاب عنوانی مناسب با برچسب اثر
کاهنده عالئم افسردگی برای تمهای اصلی.
در طول فرایندکدگذاری ،جهت اطمینان از اعتبار یافتهها
( ،)Credibilityبا نویسندگان متون مرور شده تماس های مکرر
گرفته شد و همچنین از غوطهوری ( )Immersionو درگیری مداوم
پژوهشگران با دادهها (،)Prolong Engagement with the data
کنترل تفاسیر در مقابل دادههای خام ( Checking
 ،)interpretations against raw dataشرکت در جلسات بحث
گروهی با کارگروه سه نفره و شرکت در نشستهای آموزشی
تحقیقاتی مرتبط استفاده شد .برای صحت نحوه کدگذاری در هر
مرحله نیز از فردی که تجربه انجام تحقیق های کیفی را داشتند
) (Peer checkخواسته شد تا متون و کدگذاریهای اولیه و طبقات
مفهومی را مورد بررسی قرار دهند و بازنگریهای مکرر انجام شد.
تنوع در انتخاب متون سبب افزایش اعتبار و تایید پذیری
( )Confirmabilityبیشتر دادهها خواهد شد؛ به همین منظور در
این مطالعه از متون مختلفی با دیدگاههای متفاوت در زمینه موضوع
مورد پژوهش استفاده شد.
جهت غنای بیشتر و بررسی دقیقتر اعتبار (،)Credibility
انتقال پذیری ( ،)Transferabilityقابلیت اعتماد
( )Dependabilityو تایید پذیری ( )Confirmabilityنتایج ،از
نظرات یک پانل تخصصی از افراد خبره به روش دلفی استفاده و
توافق بین آنها در مورد روند استخراج تم های اصلی از طبقات مورد
ارزیابی و بررسی قرار گرفت (30و .)31روند کار بدین صورت بود
که طبقات استخراج شده به صورت یک چک لیست طراحی و
شمارهگذاری شد .به منظور انتخاب اعضای پانل واجد شرایط ،از
ترکیب نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی استفاده شد .معیارهای
ورود برای انتخاب افراد صاحب نظر ،مسلطبودن آنها در حیطه مورد
نظر و تجربه انجام پژوهشهای مشابه بود .تعداد  10پانلیست شامل
 5نفر متخصص حوزوی مسلط به مفاهیم روانشناسی ،سه نفر استاد
روانشناسی اسالمی و دو نفر از روانشناسان حوزه تدبر در قرآن
انتخاب شدند .در این روش پس از شرح موضوع و فرایند تحلیل
محتوای انجام گرفته برای اعضای پانل ،نظرات و بازخورد اعضا در
مورد نحوه کدگذاری و برچسب هر یک از تم ها اخذ شد .پاسخهای
افراد جمعآوری شدند و در تیم تحقیق مورد بررسی و بازبینی قرار
گرفت .در این روش جهت کمی سازی میزان توافق اعضای پنل
از دو شاخص روایی شامل ضریب نسبی روایی محتوا ) (CVRو
شاخص روایی محتوا ) (CVIبرای ارزیابی روایی محتوایی از نظر
متخصصان استفاده شد .این دو شاخص در واقع همگرایی
صاحبنظران این حوزه را در مورد ضرورت داشتن و مرتبط بودن
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نتایج
پس از جستجو در منابع و تایید آنها توسط کارگروه سه نفره،
در نهایت  5کتاب ( 3 ،)33-34 ،27-28 ،25پایان نامه ()35-37
و  5مقاله جهت تحلیل محتوا در این پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت .فرایند کدگذاری در تحلیل محتوا و تعداد کدهای تعریف
شده در نمودار 1-ترسیم شده است .مطابق با این فرایند در نهایت
 361کد باز استخراج و سپس این کدها در 103زیر طبقه و سپس
در  31طبقه جای داده شد .در نهایت از این طبقات 8 ،تم اصلی با
عنوان عوامل نهایی موثر بر افسردگی مشخص شدند.
به جهت آشنایی با نحوه کدگذاری در تشکیل طبقات ،به عنوان
نمونه جدول  1-روند کدگذاری برای یکی از طبقات بهنام "باور و
توجه به دنیای بی اصالت و پایان پذیر" بیان شده است .این کد
گذاری نشان میدهد که  14کد باز اولیه در  6زیرطبقه و سپس با
توجه به شباهتها ،همگی در طبقه مورد نظر طبقهبندی شده اند.

نمودار .1-فرایند کد گذاری و تحلیل محتوا و تعداد کدهای تعریف شده
جدول .1-مثال از نحوه کد گذاری و استخراج طبقه مورد نظر

کد های باز
انتظارات واقعی در مورد دنیا (تطابق نتیجه واقع شده با نتیجه مورد انتظار)،
عدم تخلف از قوانین ،استغناء به خدا ،تفکر داشته های الهی در جمعآوری
فهرست داشته ها ،سنجه معطوف به دهنده دراندازه سنج داشته ها ،عدم
تصور پایدار بودن بال،عدم تفسیر مادی در احساس محرومیت،کافی ندانستن
اسباب مادی در مددجویی و تقویت توان ،باور به اینکه سختی ها پایان
پذیرند ،عدم خطا در ارزیابی امور شایسته ی غم و شادی ،شناخت دنیا ،باور
به اینکه رویگردانی از دنیا موجب نزدیکی به خداست ،تفکر ،تعمق و عاقبت
نگری در پدیده ها،علم بافایده و با ارزش در رابطه با هستی
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نام زیر طبقات
شناخت ماهیت و ویژگی های دنیا
تنظیم انتظارات در مورد دنیا
پایدار ندانستن دنیا و سختی هایش
کافی ندانستن اسباب مادی در تفسیر
رویدادها
تکیه نکردن بر مادیات و امور دنیوی
تفکر ،تعمق و عاقبت نگری در پدیده
ها

نام طبقه

باور و

توجه به دنیای بی
اصالت و پایان پذیر
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عوامل نهایی با طبقات مورد نظر در فرایند تحلیل محتوا میسنجد،
که در زیر به نحوه محاسبه آنها اشاره شده است:
تعداد متخصصانی که آیتم مورد نظر را ضروری (=CVR
نصف متخصصان)/نصف متخصصان -تشخیص داده اند
تعداد متخصصانی که آیتم مورد نظر را مرتبط یا مرتبط (=CVI
تعداد کل متخصصان)/ولی نیاز به بازبینی تشخیص داده اند
برای هر عامل مورد بررسی با در نظر گرفتن  10متخصص
حداقل مقدار مورد قبول برای شاخص  CVRبر اساس جدول
الوشه برابر  0/62و برای شاخص  CVIبرابر با  0/79میباشد (.)32
روند اصالح تمهای مورد نظر تا حصول توافق و رسیدن به CVI
و  CVRمورد نظر بین متخصصان ادامه یافت.

این طبقه نیز خود یکی از طبقاتی است که منجر به تشکیل یکی
از تم های اصلی بنام "ناخوشایندها و خوشایندها" شده است.
نتایج آخرین مرحله از فرایند کدگذاری در جدول 2-نشان داده
شده است .در این مرحله که در واقع چکیده نهایی کدگذاری این
تحلیل محتوا را نشان میدهد ،از تلفیق  31طبقه برای دستیابی به
عوامل موثر بر افسردگی 8 ،عامل یا تم اصلی استخراج شد .پس از
طی فرایند اعتباریابی در طی فرایند کدگذاری و استفاده از نظرات
پنل تخصصی در انتهای کد گذاری ،نهایتا هشت عامل مؤثر بر
افسردگی تحت عناوین زیر استخراج و نامگذاری شدند که عبارتند
از  -1بازخورد توحیدی  -2کسب استقالل اعتباری و ارزشمندی
(با مفاهیم ربوبیت ،خالقیت و مالکیت)  -3استحکامبخشی به تکیه-
گاه(با استفاده از مفاهیم خداتکیه گاهی ،خدا اسنادی ،خدا یاوری)
 -4تنظیم هیجان  -5تنظیم رغبت  -6معنادهی ناخوشایندها و
خوشایندها  -7تنظیم عمل  -8تنظیم هدفمندی.
این هشت تم به ترتیب از  ،2 ،7 ،3 ،2 ،5 ،5 ،1و  6طبقه منتج
شد .در این فرایند تلخیص ،فقط تم اول تنها از یک طبقه حاصل
شده بود و هیچ طبقه ای دو تم را پوشش نداد .امکان کمکردن
تمها و تلفیق آنها از نظر متخصصین پانل تخصصی دلفی وجود
نداشت .نتایج بررسی توافق بین اعضای پانل و بررسی روایی محتوا
در مورد تمهای استخراج شده ،نشان داد که مقدار شاخص CVR
برای این هشت عامل به ترتیب برابر  1 ،1، 1 ،0/8 ،1 ،0/8 ،1و
 0/8با میانگین  0/92است که همگی حداقل مقدار قابل قبول بر
اساس جدول الوشه ( )0/62را دارا هستند .همچنین نتایج این
روایی برای شاخص  CVIنیز نشان داد که مقدار این شاخص برای
عوامل ذکر شده به ترتیب مقادیری برابر ،1، 1 ،0/9 ،1 ،0/9 ،1
 0/9و  1با میانگین  /96است که همگی حداقل مقدار مورد قبول
برای این شاخص یعنی  0/79را دارا هستند.

عوامل مؤثر بر کاهش عالئم افسردگی از منظر دین اسالم 139 /
جدول .2-تم ها ی استخراج شده موثر بر کاهش عالئم افسردگی
تم های اصلي( عوامل)

طبقات

بحث
پژوهش حاضر با هدف اکتشاف عوامل مؤثر بر کاهش عالئم
افسردگی از منظر دین اسالم انجام شد .تکنیک تحلیل محتوای
کیفی جهت رسیدن به این هدف انتخاب شد .تحلیلی بودن متون
دینی انتخاب شده در مورد افسردگی ،اساسی ترین شرط انتخاب
آنها جهت تحلیل محتوا کیفی بود .نتایج این بررسی نهایتا نشان
داد که عوامل کاهنده ی عالئم افسردگی را میتوان در هشت
دستهبندی کلی جای داد که عبارتند از -1 :بازخورد توحیدی -2
کسب استقالل اعتباری و ارزشمندی (با مفاهیم ربوبیت ،خالقیت و
مالکیت)  -3استحکام بخشی به تکیهگاه (با استفاده از مفاهیم خدا
تکیهگاهی ،خدا اسنادی ،خدا یاوری)  -4تنظیم هیجان  -5تنظیم
رغبت  -6معنادهی ناخوشایندها و خوشایندها  -7تنظیم عمل -8
تنظیم هدفمندی.
بازخورد توحیدی :اکتساب بازخورد توحیدی یا باور توحیدی
به خدا یعنی اعتقاد به اینکه خداوندی واحد این جهان را آفریده

کسب استقالل اعتباری و ارزشمندی
(با استفاده از مفاهیم ربوبیت ،خالقیت و مالکیت)

استحکام بخشی به تکیهگاه
(با استفاده از مفاهیم خداتکیهگاهی ،خدا اسنادی ،خدا
یاوری)
تنظیم هیجان
تنظیم رغبت

معنادهی ناخوشایندها و خوشایندها

تنظیم عمل

تنظیم هدفمندی

است و همه امور بدست اوست ،یکی از مهمترین مؤلفهها در کاهش
افسردگی است.
مشکل عمده برخی رواندرمانگریهای امروزی بیتوجهی به
مبدأ وجود انسان است .اما برخی از روانشناسان نیز نحوه تفکر
انسان درباره مبدأ و بازگشت به مبدأ را به شکلهای گوناگون
بصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار دادهاند .برای مثال
نظریات ،)1938( Jung ،)1905( James ،)1902( Baldwin
)2001( Fuller ،)1968( Alport ،)1959( Erikson؛ Loder
( )1998و یا وحدتیافتگی در اثر توحیددرمانگری جاللی تهرانی
در سال  2001نمونه هایی از اشارات مستقیم و ،)2006( Hart
Granqvist ،)1992( Kirkpatrick ،)2006( Nye& Hay
( ،)2006نیز بصورت غیرمستقیم بیانگر اثر معنادار توجه به مبدأ
وجود برای ساماندهی روانشناختی بودهاند(.)38
برای مثال از نظر  ،Baldwinکودکان از طریق بازی و تقلید،
از کسانی که برایشان مهماند الگو میگیرند و فعاالنه خودآرمانی
2018, Vol. 20, No. 2
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باور یقینی به خدای احد و واحد
باور و توجه به ربوبیت خدا
باور و توجه به والیت خدا
باور و توجه به خالقیت خدا
باور و توجه به مالکیت خدا
باور به انسان به عنوان "حیمتأله"و مخلوق الهی با ماهیت ترکیبی بعد طبیعی و معنوی
باور و توجه به خدایاوری
باور و توجه به خداتکیه گاهی
باور و توجه به خدای غنی و کافی
باور و توجه به خدای رحیم و غفور
باور و توجه به خدارزاقی
باور به آسیب پذیری انسان و تقویت خویشتنداری
مدیریت احساس گناه ،غم و خشم
تنظیم باورها،رابطه و رغبت نسبت به دیگران
شناخت و واکنش به نیازها و حقوق خود و دیگران
تنظیم رابطه و رغبت به دنیا
باور به انسان دارای نظام ارزیابی و داوری
باور و توجه به خداعادلی وخداحکیمی
باور و توجه به خدای مقدر و خیرباوری
باور به دنیای بی اصالت و پایان پذیر
باور به دنیا ،بهعنوان زمینه ساز رشد و تعالی
تنظیم پاسخ های مقابله در برابر مسئله ،نعمت و نقمت
مدیریت مقایسه ها
باور به دنیا بعنوان سرای عمل
باور به انسان دارای اختیار و عمل
باور به هدفمندی خلقت انسان
اصل توجه به مرگ و معنادهی مجدد مرگ
شناخت و ایمان به آخرت ،پیامد اعمال و وعده های ثواب و عقاب اعمال
انتخاب زندگی اصیل و توجه به صورت واقعی اعمال
اصل مالقات با خدا
ذکر

بازخورد توحیدی
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خویش را شکل میدهند .این آرمان در واقع به نوعی بازتاب درک
از خداوند است .لودر نیز خدا را بنیاد نهایی هستی میداند که تعامل
با او برای رشد معنوی ضروری است ( .)39یا اینکه استانلی هال
تالش برای اثبات وحدت روانی در نوجوانی را نوعی بازیابی دوران
نخستین و ملکوتی میدانست (.)40
تحقیقات مختلف در سالهای اخیر نیز نشان دادهاند که سازه-
ی تصور فرد از خدا با بسیاری از سازههای دیگر از جمله با روشهای
مقابله ،سالمت روانی ،میزان سازگاری افراد و رضایت از زندگیشان
در ارتباط است .و این تصور بر تصور فرد ازخودش ،دیگران و
جهان اطراف تاثیر میگذارد و در نهایت منجر به افسردگی و یا
اشکال دیگری از بیماریها و ناراحتی های روانی میگردد (-41
 .)42در ایران نیز برای مثال تحقیقات غباری بناب در سال 1391
نشان داد که تصویر ذهنی مثبت از خدا )پذیرش و خیرخواهی) با
سالمت روانی باال و اضطراب و افسردگی پایین در دانشجویان
توام بوده است (.)43
بر اساس تعالیم قرآنی خداوند انسان را بر پایه توحید خلق کرده
و این اساس و شالوده انسانی است .بنابراین توحید شکل دهنده و
جهتدهنده همه حرکتها و مسیرهای زندگی است ( .)44بنیان
فکری روانشناسی اسالمی نیز بر این فرض نهاده شده که انسان
بهطور فطری خداشناس است .این معرفتجویی او به یگانهپرستی
خداوند میتواند در جریان تحول عقلی در همان جهت فطری
تکامل یافته و زمینه استحکام نظام روانشناختی و اعتقادی فرد را
فراهم کند و یا برعکس ممکن است با ایجاد تصورات محدود،
مادی و متأثر از والدین از مسیر فطری جدا شده و آسیب زا باشد
( .)38بنابراین برای حرکت در مسیر سالمتی ،اکتساب بازخورد
توحیدی ضروری است .البته الزمه اصالح تفکرات یقینی درباره
وجود خدا ،اصالح خداپندارهها و تبدیل آنها به خداپنداشت (مفهوم
واقعی خدا) است.
اکتساب استقالل اعتباری و ارزشمندی :دومین مؤلفه مؤثر
بر کاهش افسردگی اکتساب استقالل اعتباری و ارزشمندی
(خودپنداشت) است که با استفاده از مفاهیم خالقیت ،ربوبیت و
مالکیت خدای متعال بدست میآید.
انسان بر اساس تصویری که خداوند از او به دست میدهد
موجودی است متعادل (پاک ،سالم و دارای هارمونی ،همگونی و
فاقد کمبود) و ارزشمند که برای رسیدن به کمال و تحقق وجودی
خود دائماً ،در چارچوب پویاییهای روانشناختی ،در تکاپو است و
همه سازوکارها ،امکانات ،زمینهها و برنامه هدایت این پویاییها را
در اختیار دارد (.)38
بنابرآیات متعدد در قرآن کریم خداوند مالکِ حقیقی زمین،
غیب آسمانها و زمین ،آخرت و دنیا ،جنود و موجودات آسمانها و
زمین است .این مالکیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است .بهعبارتی
آن کسی که موجودات را آفریده و تحت حمایت خود پرورش می-
دهد مالک حقیقی موجودات است .این گونه مالکیت ،در برابر

مالکیت اعتباری و قراردادی قرار دارد .در عین حال خداوند که
مالک حقیقی است ،اجازه تصرّف در بعضی امور به انسان داده است
و او را مالک اعتباری قرار داده است .از سویی ربوبیّت ،پروراندن و
پیش بردن گام به گام به سوی کمال است و بدون مالکیّت حقیقی
که در خالقیت ریشه دارند تحقق نمییابد (.)47-45
بناراین انسان یک مخلوق هدفمند الهی است که به حال خود
رها نشده است و تحت تربیت و تدبیر خدای متعال است .این یافته
برای فرد افسرده احساس ارزشمندی میآورد و میزان وابستگی
بیمارگون به دیگران را کاهش میدهد .از طرفی ،از آن جهت که
انسان را مالک اعتباری میداند ،احساس فقدان در شکستها و
نوسانات زندگی را تعدیل میکند .مخلوق مستقیم خدا بودن این
فکر روانبنهای را رقم میزند ،که مبدا وجودی انسان اصالتا به خدا
بر میگردد نه رابطه والدین و خواسته و ناخواسته بودن انسان .این
تفکر موجب اکرام به خود شده و زمینه حرمت خود معنوی را فراهم
میکند .زمانی که فرد افسرده بپذیرد که خدا نه تنها در عقد نطفه
بلکه هر لحظه خلق مستقیم وی را بر عهده دارد ،حس ارزشمندی
در وی متبلور میشود .باور به تحت حمایت همه جانبهی خدا،
موجب تقویت احساس امید و اعتماد شده و فرد بیقید و شرط
احساس میکند تحت تربیت و تدبیر و اداره منیعی الیتناهی قرار
دارد (.)38
دیگر پژوهشگران نیز مانند ،)2003( Granqvist
 )2005( Kirkpatrickو  )1997( Teasdaleدر پژوهشهای خود
به این نتیجه رسیدند که پذیرش و دوست داشتن خود و پذیرش
دیگران با تصور خدای پذیرنده ،مهربان و حمایت کننده در ارتباط
است .از طرفی ویژگیهای شخصیتی منفی ،اعتماد به نفس پایین
و احساس تنهایی با تصور منفی ،طردکننده و تنبیهکننده از خدا در
ارتباط است .دلبستگی ایمن و داشتن تصور مثبت از خداوند ،مانند
پذیرنده ،دوستدارنده ،خیرخواه و حاضر با رضایت باال از زندگی،
عزت نفس باال ،کاهش سطح اضطراب و افسردگی افراد و کاهش
بیماری های فیزیکی توام بوده است (.)50-48
استحکام بخشي به تکیهگاه :مؤلفه مؤثر دیگر بر کاهش
افسردگی استحکام بخشی به تکیهگاه است که با استفاده از مفاهیم
خدا تکیهگاهی و خدا یاوری بدست میآید .از آن سو که خدا به-
عنوان خالق در سیستم درونی هر انسانی نهادینه شده است ،و خدا
با قراردادن عقل خداسو در هر فرد امکان تقویت اراده آزاد را در
انسان فراهم کرده است ،تکیه و توکل به خدا بهترین منبع و کانون
کنترل درونی برای ایجاد تعادل و تعالی و موفقیت و حال خوب در
افسردهها محسوب میشود .تکیه و اعتماد بر منبع الیزال الهی،
پشتیبانی ،حمایت و یاری دائمی برای فرد افسرده فراهم میکند.
توکل به معنای تکیه کردن بر خداوند و واگذاری تمام امور به او
به همراه تالش و در پایان حس رضایتمندی است که توکل واقعی
میتواند زمینه ساز امید ،حسن ظن ،صبر ،دوری از صفات رذیله
انسانی ،شوق در راه نیل به اهداف ،هدفمند دیدن دنیا و اتفاقات
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آن و در نهایت بهبود کیفیت زندگی و تأمین سالمت روانی انسانها
گردد (.)51
کنترل و تکیهگاه بیرونی برای فرد افسرده ،احتمال شکست را
برای او بیشتر کرده و منجر به نوسانات عاطفی همراه با اتفاقهای
بیرونی برای وی میشود .افراد افسرده به علت تجارب منفی گذشته
و نشخوار دائمی آنها و احساس فقدان تکیهگاه های زندگی خود
دچار غم ،سستی ،ناامیدی و اعتماد به نفس ضعیف شده و بدبینی
و نگرانی از آینده موجب میشود تمایل به شروع اعمال هدفمند و
مؤثر نداشته باشند ( .)52یافتههای پژوهش بشارت و عبدالمنافی
در سال 1390نیز نشان داد که منبع کنترل بیرونی میتواند
افسردگی را پیشبینی کند و احتماال باعث تشدید عالیم افسردگی
شوند .در مقابل تحقیق دیگری در نمونه دانشجویان نشان داد که
دانشجویانی که منبع کنترل درونی دارند ،از عملکرد تحصیلی بهتر
و افسردگی کمتر برخوردارند ( .)53بنابراین انتظار بر این است که
تکیه برخدا به عنوان مستحکمترین تکیهگاه درونی بتواند احساس
ضعف و نا امیدی در فرد افسرده را بهبود بخشد.
تنظیم هیجان :مؤلفه تنظیم هیجان ،به عنوان عامل مؤثر
دیگر بر کاهش عالئم افسردگی شناخته شد.
تنظیم هیجان به فرایندهایی که انسان جهت اعمال کنترل بر
افعال ،حاالت و فرایندهای درونی انجام میدهد ،اشاره دارد .بررسی
متون و مطالعات روانشناختی نشان میدهد که تنظیم هیجان،
عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت
اجتماعی است و نقص در آن با اختالالت درونریز ،مانند
افسردگی ،اضطراب ،انزوای اجتماعی و اختالالت برونریز مانند
بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه ارتباط دارد .مدیریت هیجانات به
منزلهی فرایندهای درونی و بیرونی است که مسؤولیت کنترل،
ارزیابی و تغییر واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن
اهداف او بر عهده دارد و هرگونه اشکال و نقص در تنظیم هیجانات
میتواند فرد را در برابر اختالالت روانی چون افسردگی و اضطراب
آسیب پذیر سازد (.)54
نتایج پژوهش حسین زارع نشان داد که بین افسردگی و
راهبردهای کارآمد تنظیم هیجانی (تمرکز مثبت مجدد /برنامه
ریزی و ارزیابی مثبت /دیدگاه وسیع تر) همبستگی منفی معنادار
و بین افسردگی و راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجانی (سرزنش
دیگران ،سرزنش خود ،نشخوار فکری ،فاجعه پنداری ،پذیرش)
همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (.)55
در پژوهش پسندیده و همکاران در بررسی پایه نظری و الگوی
هیجانات مثبت از دیدگاه اسالم ،پس از شناسایی ،استخراج و
تحلیل محتوای مفاهیم مربوطه از متون اسالمی ،نتایج نشان داد
که هیجانات مثبت روان انسان را از انقباض و خمودی خارج و
ناتوانی را از بین برده و انسان را برای انجام امور ،آماده و توانمند
می سازد .این پژوهش همچنین نشان داد که الگوی هیجانات
مثبت از دیدگاه اسالم سه ویژگی دارد .1 :همه ابعاد مادی و معنوی

انسان را شامل میشود؛  .2باید متوازن بوده و هر کدام از ابعاد،
هیجان مناسب خود را داشته باشند و  .3نباید پیامد منفی داشته
باشند وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد (.)56
تنظیم رغبت :تنظیم رغبت به معنی مدیریت امیال و گرایش-
هاست .میزان رغبت به چیزی ،میزان سرمایهگذاری روانی را بر آن
موضوع تعیین میکند ،جهتگیریهای کلی را در سبک زندگی
مشخص میکند و بر احساسات ،افکار و رفتارهای فرد تأثیر می-
گذارد (.)57
در اسالم تنظیم رغبتها از اصل تعادل تبعیت میکند .اگر فرد
به جایی برسد که آنچه از دنیا به او میدهند خیلی هیجانزده اش
نکند و نسبت به آنچه از دست میدهد ،خیلی غمگین نگردد به
تنظم هیجان مطلوب رسیده و به ثبات هیجانی دست مییابد .این
مهم با تعدیل رغبتهای عملی فرد از موضوعات مشکلزا ،ناپایدار
و محدود دنیوی به سمت موضوعات پایدار معنوی و ترغیب به
اهداف غائی و اخروی بدست میآید .این تعبیر با عنوان زهد در
منابع اسالمی و تعلقات مذهبی ریچاردز و برجین در متون روان-
شناسی قابل ردیابی است (.)9
در پژوهش عبدی مشخص شد ،الگوی تنظیم رغبت بر اساس
مفهوم زهد نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر
سالمت روان مراجعان دارد .در راستای این پژوهش ،اصالح
ادراکات از دنیا و آخرت و تنظیم رغبت براساس ارزش و نقص هر
کدام از موضوعات دنیایی و آخرتی ،باعث اعطای هدف و معنای
جدیدی به دنیا شد و ارزش دنیا به اعتبار آخرت مشخص شد .سپس
در تبیین نتایج مشخص شد که معنادهی جدید موجب تنظیم
گرایش و رغبتها ،تقویت قدرت فرد در برابر سختیها ،ثبات
هیجانی ،افزایش صبر و رضایت و درنهایت اصالح عالئم افسردگی
میشود(.)58
مفهومسازی مجدد خوشيها و ناخوشيها :نظام ارزیابی
انسان در احساسات افراد مؤثراست .انسان همۀ پدیدهها را ارزیابی
میکند و نتیجه ارزیابی ،خیر دانستن و یا شر دانستن پدیدههاست.
نظام احساس انسان ،تابع نظام شناختی اوست از اینرو ،خوب یا
بد بودن احساس ما نتیجۀ خیر یا شر دانستن پدیده هاست.
هر نوع نظام ارزیابى نمىتواند خیرباورى را به ارمغان آورد .اگر
نظام ارزیابى ،نظام «خیرگرا» نباشد ،نمىتواند به خیرباورى منجر
شود .دلیل آن نیز در دو بُعدى بودن پدیدههاست که به دو گونه
شدن نظام ارزیابى نیز مىانجامد .پدیدهها و امور زندگى انسان،
دوبُعدىاند :بُعد ظاهر که بر اساس آن ،پدیدهها براى طبع انسان یا
«خوشایند» هستند و یا «ناخوشایند»؛ و بُعد باطن که بر اساس آن،
پدیدهها براى حیات انسان یا «خیر» هستند و یا «شر» .بر این
اساس ،دو نظام ارزیابى نیز وجود دارد :نظام ارزیابى «لذّتگرا» و
نظام ارزیابى خیرگرا .اگر نظام ارزیابى کسى خواستگرا باشد ،همه
امور را با قالب «خوشایند ناخوشایند» بررسى مىکند و به چیزى
جز آن نمىاندیشد .لذا نمىتواند خیر و شرّ اصیل و واقعى را
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نتیجهگیری
بر اساس یافته های حاضر میتوان عوامل موثر در کاهش
عالیم افسردگی را در  8عامل اصلی بازخورد توحیدی ،کسب
استقالل اعتباری و ارزشمندی ،استحکام بخشی به تکیهگاه ،تنظیم
هیجان ،تنظیم رغبت ،معنادهی ناخوشایندها و خوشایندها ،تنظیم
عمل و تنظیم هدفمندی تقسیم بندی کرد .این عوامل از یک سو
میتوانند در سطوح مختلف پیشگیری مورد توجه برنامهریزان امور
فرهنگی ،مذهبی و بهداشتی قرار گیرد تا با آشنایی از مبانی
روانشناختی دینی تاثیر گذار بر افسردگی و زمینه های مستعد کننده
افسردگی در جامعه ،گامهای عملی در جهت پیشگیری از بروز این
اختالل در قالب برنامه های آموزشی مدون و نظاممند برداشته شود.
از سویی دیگر این نتایج میتواند بعنوان مقدمه پژوهش های آینده
برای تحقیق در زمینه طراحی یک بسته درمانی معنوی مذهبی
برای درمان اختالل افسردگی موره بهره برداری قرار گیرد.
تشکر و قدرداني :این پژوهش بخشی از نتایج پایان نامه
مقطع دکترا در رشته روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس بوده که در
تاریخ  94/11/14در معاونت پژوهش آن دانشگاه به تصویب رسیده
است .بنابراین از اساتید گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس،
همچنین از تمام افرادی که در انجام مطالعه حاضر شرکت داشتند
مخصوصا از اعضای پنل تخصصی در فرایند تایید روایی محتوا
صمیمانه سپاسگزاری میگردد.
تضاد منافع :بدین وسیله نویسندگان تصریح میکنند که تضاد
منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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تشخیص دهد .اگر نظام ارزیابى فرد خیرگرا باشد ،از ظاهر امور
مىگذرد و به الیههاى باطنى آن نفوذ مىکند و همه امور را با قالب
«خیر -شر» بررسى مىکند .غمگینی و تنیدگی ناشی از سختیها،
ریشه در ناآگاهی دارد .ناآگاهی ،موجب نارضایتی ،و نارضایتی،
موجب اندوه و حزن میشود (.)25
خیرباوری ،عامل اساسی رضامندی از دیدگاه اسالم است .این
نظریه بر یک واقعیت خداشناختی و یک رفتار انسانی استوار است.
در بعد واقعیت خداشناختی ،همۀ امور زندگی انسان بر اساس تقدیر
خداوند متعال رقم میخورد و تقدیر خداوند نیز تماماً مبتنی بر خیر
است .در بعد رفتار و واکنش انسانی نیز اگر انسان به این واقعیت
باور پیدا کند ،رضایتآور است؛ بنابراین اگر انسان بداند که چیزی
به نفع اوست و خیر است راضی خواهد شد ،حتی اگر سخت و
دشوار باشد.
باورهای مذهبی و معنویت بهوسیله فراهم کردن چارچوبی
برای علت وقایع منفی و ارائه چشماندازی امیدوارانه از زندگی،
میتواند ،به مثابه سپر ضربهگیر در برابر تنش عمل نموده و
سازگاری افراد با شرایط پرفشار را تحت تأثیر قرار دهد (.)24
تنظیم یا مدیریت عمل :عمل به هر گونه کنش آشکار یا
پنهانی گفته میشود که انسان به طور ارادی میتواند آن را آغاز
کند و انجام دهد و به پایان برساند .از منظر قران عمل انسان او را
رشد میدهد و هرگز از او جدا نمیشود .عمل معنوی که به واسطه
فعالسازی بعد معنوی شکل میگیرد ،هویت واقعی انسان و
سالمت و وحدتروانی او را رقم میزند .عمل معنوی ،به جز
ارادیبودن ،دارای هدف ،معنا و ارزش ،نجاتبخش و تعالیبخش
انسان است .دربرخی درمانهای جدید روانشناسی نیز بر همین نکته
تاکید دارند .مثال درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کمک به تصریح
ارزشهای شخصی و عمل منطبق با آنها است ،اینکار از نظر هِیز
به زندگی معنای بیشتری میدهد و بر انعطافپذیری روانشناختی
میافزاید .در نظریه انتخاب گالسر نیز محوریت عمل ارادی
برجسته شده است (.)59
نتایج تحلیل در پژوهش بهرامی و همکاران نیز نشان داد
اعمال زیاد اما بی ارتباط با هدف که به طور طبیعی فرد را به سختی
می اندازند و در وی مشغولیت فکری و توجهی ایجاد میکنند،
یکی از عوامل زمینه ساز بروز افسردگی است (.)52
تنظیم هدفمندی :داشتن معنا و هدف در زندگی نشاندهنده
سالمت روان است و باعث افزایش توانایی فرد در انجام کارها می
شود .هدفها محرکهای خارجی هستند که با تحریک انگیزههای
انسانی ،افراد را به سمت خود سوق میدهند .هدف و معنای زندگی
از مهمترین موضوعات دینی ،مدیریتی ،فلسفی و روانشناختی است.
یافتههای پژوهشی متعددی نشان دادهاند که وجود هدف در زندگی
عنصری اساسی در بهزیستی روانی عاطفی است و به صورت نظام-
مندی با ابعاد گوناگونی از شخصیت ،سالمت جسمی و روانی،
فعالیت های مذهبی ،سازگاری با استرسها ،مذهب و بهبود

اختالالت روانی بخصوص افسردگی ارتباط دارد و باعث میشود
تا افراد کنشهای مثبتی انجام دهند (.)60
از طرفی در نظر  Bibringپدیدة افسردگی زمانی شکل می-
گیرد که فرد از فاصلۀ آرمانهای بسیار کمال طلبانۀ خود و ناتوانی
اش در رسیدن به این اهداف آگاه میشود .اشنایدر نیز در نظریۀ
امید ،ناامیدی را در قبال بلوکه شدن اهداف مهم زندگی فرد می
داند که در بروز افسردگی نقش دارد .بنابر این میتوان گفت زمانی
که اهداف مهم شخص توسط عوامل مختلف بلوکه می شوند،
هنگامی که فرد خودش را در رسیدن به اهدافش فعال و عامل
نمیبیند و زمانی که فرد هدفی دارد اما راههای رسیدن به آن را
نمی داند ،خطر بروز افسردگی بیشترمی شود (.)61،52
از نقاط قوت این تحقیق میتوان به اخذ نظرات متخصصان
حوزه روانشناسی دین با دیدگاه های مختلف در مورد عوامل نهایی
اشاره کرد که که باعث شد از یکجانبه نگری در تحقیق جلوگیری
شود .از محدویت های این پژوهش هم میتوان به عدم دسترسی
به برخی از نویسندگان منابع انتخاب شده ،اشاره کرد که دسترسی
به آنها میتوانست برخی ابهامات متن منبع را برطرف سازد.
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