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 خالصه 

هدف این پژوهش بررسي. بررسي معیار ها و اصول بهداشت روان  و تاثیرآن در سیک : مقدمه

آمیز عملكرد ذهني است، که در نتیجة وان عملكرد موفقیتزندگي سالم مي باشد. در واقع، سالمت ر

ها و برقراری روابط با افراد دیگر و فراهم آوردن توانایي سازگاری با تغییر و کنار آمدن با فعالیت

 باشد.مشكالت مي

اسنادی و جستجو در پایگاه ها و منابع اطالعات  -اطالعات این پژوهش با روش تحلیلي روش کار:

 .آوری گردیده استترنتي و کتب مرتبط در این زمینه جمععلمي این

گردد، با توجه به اینكه اصطالح بیماری رواني به کلیه اختالالت رواني قابل تشخیص اطالق مي :نتایج

شرایط بهداشتي که با تغییراتي در تفكر، خلق و خو یا رفتارهای مرتبط با پریشاني یا اختالل در 

ذکر است سالمت روان و بیماری رواني دو مفهومِ به هم مرتبط هستند.  عملكرد همراه است. قابل

توانند دچار بیماری رواني شوند و بنابراین افرادی که از سالمت رواني بهینه برخوردار هستند نیز مي

 توانند از سالمت رواني خوبي برخوردار نباشند.افرادی که بیماری رواني ندارند نیز مي

ت بهداشت رواني ممكن است در اثر استر،، تنهایي، افسردگي، اططرا،، مشكالب نتیجه گیری:

مشكالت رابطه، مرگ یک فرد عزیز، افكار خودکشي، اندوه، اعتیاد، خودآزاری، اختالالت خلقي 

های مختلف ایجاد شود. لذا در این پژوهش با عنایت به های رواني با درجهمختلف یا سایر بیماری

 شود.بررسي بهداشت رواني پرداخته مي سبک زندگي اسالمي به

بهداشت رواني، اصول بهداشت رواني اسالمي، بیماری رواني، سبک زندگي  کلمات کلیدی:

 اسالمي
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 مقدمه

-ی بسیار مهم در زندگي امـروزه مـيسالمت روان یک مؤلفه

باشـد. از نظر سازمان بهداشت جهاني، سالمت روان، قابلیت فرد 

ـراری ارتباط هماهنگ بـا دیگـران، توانـایي در تغییـر و بـرای برق

اصـالح محــیط اجتماعي خویش و حل مناسب و منطقي 

های هیجاني و تمایالت شخصي است. سالمت روان با تعارض

عواطف، تفكر و رفتار آدمي در ارتباط است. فردی که سالمت 

روزمره  روان مناسبي دارد، معموالً میتواند با حوادث و مشكالت

بهتر مقابله نمـوده، اهـداف خـود را در زندگي دنبال کرده و 

عملكرد مؤثرتری در جامعـه داشـته باشد. همانطور که گفته شد 

ارتقای بهداشت و تأمین سالمت روان افراد جامعه، یكـي از 

باشد. نهادهای متولي سالمت کـه ارکان مهـم پیشرفت جوامع مي

ها توجـه داشتند، اکنون بر پیشگیری و قـبالً بـر درمان بیماری

تأمین سالمت از طریق بهبـود سبک زنـدگي و حـذف عواملي 

-که به نوعي تأثیر منفي بر سـالمت انسـان دارنـد، متمرکز شده

دهد که کاربرد هـا نشان مياند. در تأیید امر فوق، پژوهش

الگوهای رفتاری مثبت در قالب سبک زندگي در ارتقای 

ی مثبت و ی دیگر، رابطهباشـد. از زاویهفردی مـؤثر ميسالمت 

ها و اعتقادات مذهبي افراد با طیف وسیعي معناداری بین نگـرش

از رفتارهای مرتبط با سالمت روان وجود دارد؛ بنابراین به نظـر 

رسد سبک زندگي با رویكرد اسالمي در قالب الگوهای مي

 راد جامعه مؤثر باشد.رفتـاری مثبت بر بهبود سالمت روان اف

سالمت و بهداشت رواني، همان سالمت فكـر و قدرت 

یک انسان را زماني . سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است

توان سالم دانست کـه از نظـر جسمي سالم، از نظر فكری مي

عیب، از لحاظ رواني شاد، از لحاظ اجتماعي فعال، از جنبه بي

دی مولد و از نظر فرهنگي مسئول سیاسي آگاه، از نظـر اقتصا

باشد؛ زیرا سالمت به خودی خود ثمری ندارد بلكه ارزش 

های با ارزش نهفته است که به وسیله وجود حقیقي آن در فعالیت

داشتن مشكالت رواني منجر بـه اختالل در  .گرددآن میسر مي

انجام وظایف، کاهش انگیزه، اططرا،، تر، و نگراني شده و 

که فرد بخش قابل توجهي از نیروی فكری خود را  شودسبب مي

صرف چنین مشكالتي نماید، در نتیجه مسلم است که توان و 

. (6) عالقه کافي برای فعالیت در سازمان را نخواهد داشت

سالمت روان و بهداشت روان سنگ بنای سالمت جامعه است و 

ر ها دشوااند که تفكیک بین آناین دو به قدری به هم پیوسته

رسد یكي از مهمترین اهداف آموزشي باید است. به نظر مي

تواند بر افراد و ارتقاء سالمت روان افراد باشد که به نوبه خود مي

سالمت جامعه تأثیر بگذارد. اختالالت رواني از جمله افسردگي، 

اططرا، و استر، عاطفي از مهمترین علل بار بیماری در سراسر 

ر بیماری در ایران است. گاهي افراد جهان و دومین علت اصلي با

شوند که با زندگي قبلي و محیط با محیط جدیدی روبرو مي

-ای که محیط جدید ميها متفاوت است. به گونهاجتماعي آن

ها مشكالتي از قبیل وطعیت بد خوابي، احسا، تواند برای آن

خستگي در خانه، مشكالت آموزشي، رقابت، عدم سرگرمي و 

ند. این شرایط ممكن است تأثیرات منفي بر سالمت غیره ایجاد ک

ها بگذارد و باعث اختالالت رواني مانند اططرا، و روان آن

 .(2)افسردگي شود 

سالمت روان مانند یک جواهر گرانبها است که به عنوان یک 

شود. بهبود سالمت منبع ارزشمند برای زندگي موثر شناخته مي

های بهداشتي است. با قبتبه دلیل نقش مهم آن در مرکز مرا

های بهداشتي، طرورت تغییر های باالی مراقبتتوجه به هزینه

-رویكرد درماني به رویكرد پیشگیرانه بیشتر مورد توجه قرار مي

کند که تأکید مي 6گیرد. عالوه بر این، سازمان بهداشت جهاني

مردم باید با اتخاذ شیوه زندگي سالم محور سعي در جلوگیری 

ها داشته باشند. سبک زندگي سالم یک اقدام داوطلبانه اریاز بیم

است و به عنوان یک منبع ارزشمند شیوع و اثرات مشكالت 

دهد، مقابله با عوامل استر، زا زندگي را بهداشتي را کاهش مي

بخشد. در بخشد و در نتیجه کیفیت زندگي را ارتقا ميبهبود مي

مطرح  6721ار در سال واقع، مفهوم شیوه زندگي برای اولین ب

وارد مطالعات علمي شد. شیوه زندگي با در  6791شد و از سال 

نظر گرفتن امكانات، وطعیت اقتصادی اقتصادی و همچنین 

های شخصي و اجتماعي که ممكن است یک فرد محدودیت

کند و به داشته باشد، رویكردهایي را برای زندگي ایجاد مي
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است که سبک زندگي محور  . الزم به ذکر(5)رسد اهداف مي

های مختلفي از جمله ورزش، تغذیه مناسب و شامل جنبه

نادرست، خودکنترلي، سالمت معنوی، محیط اجتماعي و 

اقدامات پیشگیرانه است. امروزه بیشتر مشكالت بهداشتي، 

های مختلف و مرگ و میر ناشي از آن با تغییر در سبک بیماری

تواند سالمت بیماران را زندگي همراه است. سبک زندگي مي

هایي که بتواند به طور موثری حلبهبود بخشد. بنابراین یافتن راه

باعث افزایش بهبود سبک زندگي افراد شود، از اهمیت بسیاری 

مذهبي از جمله رویكردهایي -برخوردار است. مداخالت معنوی

شود پتانسیل بهبود سبک زندگي را دارد. با است که تصور مي

نقش عمده معنویت در سالمتي افراد، سازمان بهداشت  توجه به

های اصلي ویژگي معنوی را به عنوان یكي از مؤلفه جهاني

های دین و معنویت از مهمترین سالمت معرفي کرده است. جنبه

عوامل فرهنگي است که باعث مي شود تجربیات، رفتارها و 

 -نوی های انسان معنادار و هدفمند باشند. اعتقادات معارزش

تواند یک رویكرد قوی برای مواجهه با فشارهای مذهبي مي

تواند با باال بردن زندگي باشد. عالوه بر این، این اعتقادات مي

اعتماد به نفس، القای امید، ایجاد معني به زندگي، یک زندگي 

ها و مداخالت در . در نتیجه ارائه آموزش(4)سالم را ایجاد کند 

تواند نقش موثری وریت سالمت ميمورد سبک زندگي با مح

ها ها، بهبود سالمت افراد و کاهش هزینهدر جلوگیری از بیماری

داشته باشد. در واقع، غفلت از سبک زندگي نسل جوان ممكن 

ای با نسل مریض و مضطر، منجر شود. قابل ذکر است به جامعه

است، این افراد والدین آینده هستند و فرزندان بیمار و مضطر، 

. بهداشت رواني اخیراً به عنوان یک (5)دهند ا نیز پرورش مير

 مؤلفه بسیار مهم زندگي روزمره شناخته شده است. مطابق

سازمان بهداشت جهاني، سالمت روان به توانایي برقراری ارتباط 

با دیگران به صورت هماهنگ، اصالح محیط اجتماعي فرد و 

به درستي و  برطرف کردن تعارطات عاطفي و تمایالت شخصي

عقالني اشاره دارد. سالمت روان با احساسات، تفكر و رفتار 

. کسي که از نظر روحي سالم است، تمایل دارد (3)همراه است 

که با حوادث و مشكالت روزمره بهتر کنار بیاید و اهداف خود 

. این امر باعث شده است که (1)را در زندگي دنبال کند 

اند، از ها توجه کردهدرمان بیماری مؤسسات بهداشتي، که قبالً به

طریق ارتقاء شیوه زندگي و از بین بردن برخي از عوامل مؤثر بر 

ها و حفظ سالمتي سالمتي انسان، به نوعي بر پیشگیری از بیماری

متمرکز شوند. سازمان بهداشت جهاني به سبک زندگي به عنوان 

ز تعامل کند که االگوهای رفتاری خاص و تعریف شده اشاره مي

بین خصوصیات شخصي، روابط اجتماعي، شرایط محیطي و 

شود. ترکیب الگوهای اجتماعي حاصل مي-وطعیت اقتصادی

تواند در ارتقاء سالمت فرد رفتاری مثبت در سبک زندگي مي

 .(9)مؤثر باشد 

باشد و منظور نشان بهداشت رواني به معنای سالمت فكر مي

تواند نسبت ت که خود ميدادن وطع مثبت و سالمت رواني اس

به ایجاد سیستم با ارزشي در مورد ایجاد تحرّک و پیشرفت و 

اصول . (8)تكامل در حد فردی، ملّي و بین المللي کمک نماید 

بهداشت روان، حقوق مشخصي را برای کلیه افرادی که خدمات 

کنند، بدون در نظر گرفتن سن و درماني روان را دریافت مي

صورت اجباری یا داوطلبانه طبق قانون، بیان ها به وطعیت آن

دارد که شخصي که خدمات مقرر ميجوامع پیشرفته،  کنند.مي

 کند باید به موارد زیر توجه کند:بهداشت روان را دریافت مي

  ارزیابي و درمان به کمترین میزان محدودیت با ارزیابي

 شود،داوطلبانه و درمان ارجح ارائه مي

  روان با هدف ایجاد بهترین نتیجه از خدمات بهداشت

درماني ممكن و ارتقاء بهبود و مشارکت کامل در زندگي 

 شود،در جامعه ارائه مي

  در کلیه تصمیمات مربوط به ارزیابي، معالجه و بهبود

-گیری یا شرکت در تصمیمشرکت داشته و در تصمیم

ها مورد حمایت قرار گیرد و نظرات و ترجیحات آنها گیری

 ایت شود،باید رع

 گیری در مورد ارزیابي، درمان و بهبود آنمجاز به تصمیم-

 است، "درجه خطر"ها که شامل 

 ،حقوق، عزت و استقالل خود را رعایت و ارتقاء دهند 

  نیازهای پزشكي و سایر سالمتي خود )از جمله هرگونه

مشروبات الكلي و سایر مشكالت دارویي( را تشخیص داده 

یازهای فردی خود )از جمله فرهنگ، ن و به آنها پاسخ دهد،
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جنسیت، تمایالت زبان، ارتباطات، سن، ناتواني، دین، 

جنسي یا موارد دیگر( و خصوصیات )از جمله فرهنگ و 

)اگر  هویت بومي( را تشخیص داده و به آنها پاسخ دهد،

بومي هستند( فرهنگ و هویت متمایز خود را تشخیص داده 

 68آنها کودک یا جوان زیر )اگر  و به آنها پاسخ دهند،

سال داشته باشند( بهترین عالقه خود را به عنوان اولویت 

اصلي اعم از دریافت خدمات جدا از بزرگساالن، هر زمان 

 .(7)که ممكن باشد به رسمیت شناخته و ارتقاء یابد 

های اخیر مطالعات متعددی در رابطه با مذهب و اهمیت در سال

ي در جای جای دنیا صورت گرفته آن در تأمین بهداشت روان

است. معنویت سهم مهمي در کیفیت زندگي برای بسیاری از 

مردم در سراسر جهان دارد. معنای زندگي، ایمان و اتصال به 

یک موجود روحاني سهم قابل توجهي را در باال بردن کیفیت 

زندگي و فراتر بردن سالمت روان دارد. احكام و فرامین مذهبي 

دو شكل بر سالمت رواني اثر بگذارد. رفتارهای  ممكن است بر

دهد )به   و نگرش نسبت به دیگران را تغییر فردی را شكل دهد

-عنوان مثال منجر به گرمي و دوستي بین افراد شود( همچنین مي

تواند سالمت کلي را با تشویق رفتارهای سالم بهبود بخشد و 

جنسي و )مانند شیوه رژیم غذایي سالم، مقررات   اعمالي

تواند محدودیت بر روی مصرف مواد اعتیاد آور( که اغلب مي

کمک  به بهبود سالمت جسمي، بهبود کلي رفاه و سالمت رواني

کند. در مقابل حفظ سالمت رواني نیز دارای اثر مثبت بر روی 

توسعه یک زندگي سالم معنوی دارد. تعدادی از مطالعات بالیني 

تواند اند که معنویت ميداده نشان  و اپیدمیولوژیک به خوبي

تحت برخي از شرایط به جلوگیری از افسردگي کمک کند. در 

زمینه اعتقادات فردی جهت حفظ، تامین و ارتقاء بهداشت روان 

 به خاطر داشتن این نكات کمک کننده است:

توکل بر خدا و واگذاری همه چیز به خدا، طمن اینكه  - 

ن یتوکلَ عَلَي اهلل فهو حسبه و مَ "وظایف خویش را انجام دهید.

  "ان اهلل . . .

وجود آرامش و بر طرف کردن اططرا، و نگراني ها و دلهره  -

ها که بهترین و مطمئن ترین راه برقراری آن آموزش و تربیت 

 دیني است.

درک واقعیت های جهان و آگاهي از قوانین نظام آفرینش و  -

 دیدن و اندیشیدن در آثار الهي.

محض بودن در برابر خداوند متعال و نداشتن تر، و  تسلیم -

 اندوه و غم از غیر خدا. 

 .(61)رسیدن به یقین و باور قلبي از طریق ایمان به خدا  -

های بسیاری وجود طبق بیشتر ادیان شناخته شده جهان روش

توانیم زندگي خود را از بیماری و اختالل رواني دارد که ما مي

ن سالمت جسمي و سالمت معنوی ناشي از نجات دهیم. پیوند بی

درگیری مذهبي توسط شخص متعهد یک واقعیت پذیرفته شده 

است. ابن سینا یک فیلسوف و پزشک عالي، رابطه سالمت 

جسمي و رواني را پذیرفت و از آن دفاع کرد. درگیری مذهبي 

و معنوی توسط شخص متعهد، سالمت روان و جسم انسان را 

شود که دعا های اسالمي بیان ميسا، آموزهکند. بر اتضمین مي

به عنوان یک توصیه اول ارزش در آیات قرآن و سایر اعمال 

 .(66)دیني نقش موثری در طمانت سالمت انسان دارد 

یكي از مسائل بسیار مهم در جوامع امروزی سالمت روح و روان 

باشد. سبک زندگي و داشتن آرامش در سیر زیستن مي

های لگوها و عناصر رفتاری و باورها و ارزشای از امجموعه

نظاممند اجتماعي و فردی است، که اسالم آن را در دو 

محوراعتقادی و کاربردی در زمینه اجتماعي، اخالقي و عبادی 

 .(62)را برای سالمت تن و روح بیان کرده است 

سبک زندگي اسالمي به معني روش و منش و چگونگي کار 

ي یعني در زندگي هر فرد چه سبک زندگي اسالم .است

ها شخصي، چه خانوادگي و چه اجتماعي قواعد و الگوها و قالب

ها را های اسالمي نقش مهمي ایفا کنند؛ یعني روشو مالک

. قابل (65)گفته و خواسته، به کارگیرند  براسا، آنچه اسالم

های مختلفي ذکر است برای سبک زندگي اسالمي تعریف

مورد تعریف آن در بین محققان مسلمان وجود دارد، اما در 

اجماع وجود ندارد اما با توجه به دیدگاه شیعه مسلمان درباره 

توان اظهار داشت که به طور کلي مي"سبک زندگي اسالمي 

های دیني، سبک زندگي اسالمي شامل مجموعه ای از ارزش

اعتقادات، هنجارها، افكار و الگوهای رفتاری است که براسا، 

های قرآني و پیامبر اکرم )ص( و زندگي ائمه تشكیل شده آموزه
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های جدید و آوریهای صنعتي، فنبا پیشرفت.  اما (64)است 

های های رواني، مانند بیماریمشكالت مرتبط با آن، بیماری

جسمي، اخیراً بسیار افزایش یافته است. و تا حدودی افراد از 

ه سالمت روان افراد از اند. از آنجا کزندگي معنوی فاصله گرفته

اهمیت بسیاری دارد، الزم است موطوعات عاطفي و رواني 

جدی گرفته شود. افزایش تعداد کساني که به مراکز مشاوره 

کنند اهمیت مسائل روحي، اجتماعي و آموزشي در مراجعه مي

رسد سبک زندگي با . به نظر مي(63)کند بین آنان را تأیید مي

تواند در ب الگوهای رفتاری مثبت ميرویكرد اسالمي در قال

ارتقاء سالمت روان در جامعه مؤثر باشد. سبک زندگي اسالمي 

های دیني باشد و در قالب زندگي نا، باید برگرفته از آموزه

توان به آن پرداخت. پیروی از سبک زندگي اسالمي اسالمي مي

و جذ، آن در جامعه، مقدمات اجرای اصول دیني و تحقق 

شود. این امر مستلزم دالیل اسالمي در جامعه تلقي مي اهداف و

رعایت قوانین و فرهنگ دیني و پرهیز از الگوهای سبک زندگي 

تر، طبق سبک زندگي اسالمي، غربي است. به طور واطح

زندگي فردی و اجتماعي مبتني بر اسالم و رهنمودهای قرآني 

است. مطابق سبک زندگي اسالمي، ماهیت خداوند متعال 

محوری است، یعني چهارچو، کلي زندگي قبالً توسط خداوند 

های وجودی او آگاه است ساخته که خالق انسان است و از جنبه

شده است. سبک زندگي اسالمي الگوی رفتاری مناسبي برای 

توان استفاده از شیوه زندگي اسالمي، مي رشد انسان است. با

تری داشته و رطایت بیشتری به دست آورد. زندگي سالم

مطالعات پیشین نشان داد که سبک زندگي اسالمي با سعادت و 

رطایت از زندگي ارتباط مستقیمي دارد و افراد مذهبي از 

تر بودند و برعكس، کساني که اعتقادات مذهبي زندگي راطي

. در واقع، دینداری  داشتند، از زندگي راطي نبودندتری طعیف

یا معنویت غالباً ارتباط مثبت و معناداری با سالمت روان و 

در حقیقت، با استفاده و تأمل در مفهوم شیوه  .(61)جسمي دارد 

توان باورها و رفتارهای مردم را در یک اسالمي، ميزندگي

ا نوظهور تفسیر ها و الگوهای فعلي یگیریجامعه و نیز جهت

 کرد. 

 

 روش کار

اسنادی و جستجو در  -اطالعات این پژوهش با روش تحلیلي

آوری گردیده پایگاه ها و منابع اطالعات علمي اینترنتي جمع

در این مطالعه، ابتدا به بررسي بهداشت رواني در سبک  .است

زندگي اسالمي پرداخته مي شود. در ادامه اهمیت و طرورت 

شود. سپس مفهوم نه تاریخي پژوهش بیان ميپژوهش و پیشی

سبک زندگي اسالمي بررسي شده، و اهمیت سبک زندگي 

گیرد؛ در نهایت به اسالمي در زندگي افراد مورد بحث قرار مي

بیان سبک زندگي اسالمي و تاثیر آن بر بهداشت روان پرداخته 

 .مي شود

 نتایج

یک مطالعه  در ادامه این پژوهش و از آنجایي که این مطالعه

مروری ست و با بررسي تحقیقات قبلي و نیز بررسي کتب و 

منابع مختلف در این زمینه به انجام رسي است حاصل یافته ها در 

 این زمینه ودر ادامه بیان  میشود.

بر اسا، این اصل انسان آزاد آفریده شده است  اصل توحید؛

و در  و تنها باید در مقابل خداوند خاطع و خاشع باشد (69)

طلب، آزاد است. این جو و برترینتیجه از هر قدرت سلطه

دستورالعمل هم در روابط بین فردی و هم در روابط خارجي 

دارد گذارد و فرد و جامعه را موظف ميجامعه اسالمي، اثر مي

که فقط قوانین الهي را معیار روابط خویش قرار دهند و در غیر 

ر نتیجه کافر، فاسق و ظالم این صورت از حوزه اسالم خارج و د

 .6خواهند بود

اعتبار بودن حد، و گمان اصل لزوم قضاوت بر اسا، علم و بي

های مكتب اسالم، تفكّر، حرکت، بنا بر آموزش و تخمین؛

قضاوت و بطور کلي کلیه اعمال انسان باید بر اسا، علم باشد. 

یق آنها بینانه از اشیاء و دستیابي به حقاتعریف علم برداشت واقع

در قرآن مجید از هر گونه « اللهم ارني االشیاء کما هي»باشد. مي

اظهار نظر جز در مواقعي که چنین برداشتي ایجاد شود، سخت 

رسد، نهي شده و در مواردی که شخص به چنین برداشتي نمي
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ها که . قرآن بعضي از گمان6دستور سكوت داده شده است

وند، به عنوان گناه تلقي شمخصوصاً موجب مفاسد اجتماعي مي

های عناد . روش2ها بر حذر داشته استنموده و مردم را از آن

آمیز با توحید و پیامبر را ناشي از پیروی کفار از حد، و گمان 

نماید که حد، و گمان به دانسته و با کمال صراحت ذکر مي

. سخن گفتن از روی تخمین و 5گیردهیچ وجه جای علم را نمي

مقابل سخن گفتن از روی علم قرار گرفته است و در گمان، در 

اعتبار تلقي شده و افرادی که زندگي خود را بر اسا، نتیجه بي

تخمین و گمان بنیان نهاده و از واقعیات جهان هستي روی 

. طبق روش کلي 4انداند، سخت مورد نكوهش قرار گرفتهبرتافته

نظور دستیابي به شود که به ماین مكتب به افراد آموزش داده مي

درجات تكاملي بیشتر همواره در کسب علم کوشش نمایند و از 

خداوند نیز بخواهند که امكانات کسب علم و افزایش آگاهي 

 .3آنها را فراهم آورد

 اصل هدف دار بودن جهان هستي و دستیابي به رشد و تكامل؛

دار بودن جهان هستي و دستیابي به رشد و تكامل، در اصل هدف

بیني اسالمي و با فلسفه زندگي در مكتب اسالم قت جهانحقی

باشد. هدفدار بودن جهان هستي به کرّات در قرآن مجید مي

ها و زمین و آنچه در تأکید شده و چنین آمده است که ما آسمان

ها است به بازیچه نیافریدیم، بلكه آنها را به حق آفریدیم، بین آن

ندین جای دیگر در طمن امر . در چ1دانندولي بیشتر مردم نمي

به تفكر در وطع انسان بطور کلي، بحق بودن و هدفدار بودن 

 .  9جهان هستي مورد تأکید قرار گرفته است

های اخالقي که به وسیله با بررسي اصول مكتب و روش

پیشوایان آن مورد آموزش قرار گرفته و همچنین توجه به 

سالمي وهم، به عنوان بیني اهای عملي که به عنوان جهانتمرین

فلسفه زندگي از دیدگاه اسالم در نظر گرفت. آیاتي از قرآن 

                                                           
 33اسراء، 1 

 12حجرات، 2 

 22و  24/ نجم،  33یونس، 3 

 22/ زخرف، 113و  142انعام، 4 

 114طه، 4 

 33و  32و  34دخان، 3 

 3/ نحل،  24/ حجر،  2روم، 4 

ها لغات صراط و سبیل و مهاجرت به سوی خدا مجید که در آن

جمعي را اند نیز، همگي پذیرش حرکت تكاملي دستهبكار رفته

بار  42نمایند. به عنوان فلسفه زندگي از دیدگاه اسالم تأیید مي

بار لغت سبیل در قرآن بكار برده شده است و  54لغت صراط و 

ها مشخصات راه راست ذکر شده و خداوند و پیامبرش را در آن

بر راه راست دانسته و شرط رهروی در خط مستقیم را در متابعت 

. بدین ترتیب فردی که در مدار 8از پیامبر معرفي نموده است

ي حرکت گیرد، در مسیر هستارتباط انسان با خدا قرار مي

های عظیمي از واقعیات است و کند. در نتیجه دارای پشتیبانمي

به همین علّت احسا، انبساط خاطر، آرامش، راحتي و ایمني 

نمایند در خالف ، افرادی که در این مدار حرکت نمي7نمایدمي

نمایند و در نتیجه احسا، سدّ، جهت مسیر هستي حرکت مي

ه دیگر در بروز این کیفیت این . توجی61نمایندمقاومت و فشار مي

است که تمایالت انسان را نهایتي نیست و فردی که بر محور 

نماید، پیوسته توحید و مدار ارتباط انسان با خدا حرکت نمي

باشد و با توجه به اینكه درصدد جوابگوئي به این درخواستها مي

توان تمام تمایالت را جامه عمل پوشید، با وجود عمالً نمي

نماید. ت نعمات الهي پیوسته خود را در تنگي احسا، ميوسع

مند و بر عكس فردی که به خدا توجه دارد از اطمینان خاطر بهره

با پذیرش روش قناعت در امور خود زندگي راحت و 

 دهد. ای را ادامه ميدغدغهبي

 گیریبحث و نتیجه

تواند یكي از عوامل اصلي در ارتقای سبک زندگي اسالمي مي

المت روان به شمار آید. دین اسالم با عوامل مختلفي همچون س

نگری در زندگي، ایجاد شبكه وجود امید، انگیزه و مثبت

حمایتي عاطفي و اجتماعي، دادن پاسخ روشن و قاطع به مفهوم 

بخش و معقول از خلقت، جهان و زندگي، تبیین و تعریف لذت

مفهوم به زندگي رنج، درد و محرومیت، همچنین با دادن معني و 

انسان و نجات او از پوچي و از سوی دیگر، با تغییر شناخت 

انسان از مرگ و ارطای صحیح انگیزه بقا و نیز با ارایه مفهوم 
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تواند در بهزیستي رواني فرد و ها ميپاداش و جبران سختي

توان چنین . از آنچه گفته آمد ميجامعه نقش موثری داشته باشد

رواني چه به معنای سالمت فكر یا به  دریافت که، بهداشت

ای تخصصي از بهداشت عمومي، در زمینه کاهش عنوان رشته

نماید و با ارائه معیارها و اصول های رواني فعالیت ميبیماری

های مربوط، دستیابي به زندگي سالم و پیشگیری از بیماری

های رسمي نماید. این اصول گرچه در دانشرواني را میسر مي

شناسي تحقیق شده، لكن استخراج پزشكي و روانحوزه رواندر 

های اسالمي و بكار بدیل آموزهاین اصول از منبع عظیم و بي

تواند انقالبي عظیم مبتني بر بستن آنها در مقام اندیشه و عمل مي

درماني بر پا نموده و ایده فطرت را در مسیر پیشگیری و روان

خود محقق سازد که  انسان کامل را در چارچو، واالی

های اعالی سالمت روان نیز تردید اینگونه انساني از ویژگيبي

های برخوردار است. معیار اساسي سالمت رواني در آموزه

باشد که بطور مترادف با اسالمي، دستیابي به حداکثر رشد مي

رود که در حقیقت فلسفه زندگي از دیدگاه تكامل بكار مي

کننده یا های مختلف فرعي آن که کمکاسالم است. البته جنبه

مانند، حسن خلق، –بازدارنده حرکت تكاملي در این مكتبند 

باشد که این نیز قابل احصا و شمارش مي -وفای به عهد و ...

معیار اصلي و معیارهای فرعي در کنار اصول بهداشت رواني 

تواند تصویری بسیار های دیني اسالم مياستخراج شده از آموزه

یبا، واقعي، مؤثّر، کاربردی و گره گشا در مسیر سالمت رواني ز

و تحقق بخش عمیق و عظیمي از سبک زندگي قرآني و اسالمي 

گذارده و راه  -بویژه عصر حاطر–پیش روی بشریت گرفتار 

فالح و رستگاری را همچون نقطه امیدی نجات بخش در 

 دستر، وی قرار دهد.
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 Abstract 

Introduction: the emergence of divorce phenomenon can influence the 

women’s cognitive, psychological and communicative processes. the 

present study was conducted aiming to determine the effectiveness of 

transactional behavior analysis therapy on life quality and self-esteem 

of the divorced women. 
Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with 

control group. The statistical population of the current study was all 

divorced women who referred to consultation centers in the city of 

Ahvaz in 2017. 30 divorced women were selected through purposive 

sampling method and they were randomly accommodated into 

experimental and control groups (each group of 15). The divorced 

women in the experimental group received transactional behavior 

analysis therapy (Noshadi and Mo’tamedi, 2015).  The questionnaires 

of life quality (WHO, 1994) and self-esteem (Rosenberg, 1965) were 

used. The data from the study were analyzed through MANCOVA 

method.  

 Results: the results showed that the transactional behavior analysis 

therapy has had significant effect on life quality and self-esteem of 

divorced women (p<0.001).  

Conclusion: according to the findings of the present study it can be 

concluded that the transactional behavior analysis therapy can be used 

as an efficient method to improve life quality and self-esteem of the 

divorced women concentrating on the person’s sensual moods, 

knowing different types of relationship and organizing the person’s 

time and planning for it.  

Keywords: transactional behavior analysis therapy, life quality, self-

esteem, divorced women  

 

 

 


