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حارژر بژا هژدر بررثژی ا ربخشژی ممژوزم مهار هژای اژابموری مبتنژی بژر معنویژس اثژالمی بژر اراقژای مهار هژای

ررژژامندی زوت ژژس و مؤلفژژههای اژژابموری معنژژوی مژژادراد اوداژژاد مهسژژتهگام انجژژام شژژد روش :روم پژژژوه م ژ اور از نژژو ن مژژه
مزمایشژژی بژژا پژژر پ مزمژژود -پژ مزمژژود بژژود بژژرای ارزیژژابی مت رهژژا از مق ژژا ررژژامندی همسژژراد داتژژر افژژروز ( )1331و مق ژژا
محقق ثاخته اابموری مبتنژی بژر معنویژس اثژالمی اثژتفاده شژد  36نفژر از مژادراد اوداژاد مهسژتهگام شهرثژتاد دهدشژس و حومژه بژا
انتسژژاب ادژژادفی در دو گژژروه مزمایشژژی و انتژژر در پژژژوه حارژژر مشژژاراس اردنژژد یافتهههها :احل ژژد دادههژژا بژژا اثژژتفاده از روم
احل د اوواریان چند مت ژره نشژاد داد اژه اتژرای برنامژهی مداخلژهای بژر م ژناد ررژامندی زوت ژس و مؤلفژههای اژابموری مبتنژی بژر
معنویژژژس اثژژژالمی در مژژژادراد اوداژژژاد مهسژژژتهگام گژژژروه مزمایشژژژی در مرحلژژژهی پ مزمژژژود بژژژهپور معنژژژاداری مژژژؤ ر بژژژوده
اثژژس نتیجهههگیری :یافتژژههای پژژژوه نشژژاد داد اژژه ممژژوزم مهار هژژای اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی میاوانژژد م ژژناد
ررامندی زوت س و مؤلفههای اابموری مبتنی بر معنویس اثالمی مادراد اودااد مهستهگام را بهبود بخشد

کلیدواژهها :مموزم اابموری مبتنی بر معنویس اثالمی ،ررامندی زوت س ،مادراد اودااد مهستهگام
مقدمه
در ثا های اخ ژر ،رویکژرد روادشناثژی مببژس بژا شژعار اوتژه بژه
اثژژژتعدادها و اوانمنژژژدیهای انسژژژاد ،مورداوتژژژه پژوهشژژژنراد
حوزههای مختلژ روادشناثژی قرارگرفتژه اثژس ایژن رویکژرد بژر
شناثژژایی ثژژازهها و پژژرورم اوانمنژژدیهایی اأا ژژد میانژژد اژژه
اراقژژژژام ثژژژژالمس و شژژژژاداامی انسژژژژاد را فژژژژراه میانژژژژد
(ا ژژژانیدهکردی و همکژژژاراد )1334 ،اژژژابموری 0مه اژژژرین

راهبردی اثژس اژه در ایژن رویکژرد مورداوتژه پژوهشژنراد اثژس
و تاینژژاه ویژژژهای در حوزههژژای روادشناثژژی احژژو  ،روادشناثژژی
خژژانواده و بهداشژژس روان ژی دارد (امبژژد-ث ژ لن ،اوهژژاد و اثژژت ن،7
 )2660اژژابموری بژژه فراینژژد پویژژای ان بژژا مببژژس بژژا اجربژژههای
الخ و ناگوار اپژال میشژود و فرااژر از تژاد ثژال بژه در بژردد از
اثژژژتر و نامالیمژژژا زنژژژدگی اثژژژس (بونژژژانو2664 ،3؛ الاژژژار و
چ چتژژی2666 ،1؛ مسژژتن )2661 ،16اژژانر و دیویدثژژود)2663( 11

1داترای روانشناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراد sh.bakhshizadeh@yahoo.com
2اثتاد ممتاز روادشناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراد
3اثتاد روادشناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراد
4اثتاد روادشناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراد
5دانش ار روادشناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراد
دریافس مقاله 1315/63/15 :پ یرم نهایی1315/61/36 :
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اابموری را اوانمنژدی فژرد در برقژراری اعژاد زیسژتی -روانژی در
شژژرایخ خ رنژژار اعریژژ میاننژژد مدهژژا اژژابموری را انهژژا
پایژژداری در برابژژر شژژرایخ اهدیداننژژده قلمژژداد نمیاننژژد ،بلکژژه
شراس فعژا فژرد در محژ خ را مهژ میداننژد؛ بنژابراین اژابموری
اوانژایی انسژاد بژرای ثژازگاری در برابژر مدژ بسها ،رژربهها ،درد
و رنژژن ناشژژی از گرفتاریهژژا و محررهژژای اژژن زای بااهم ژژس در
زنژژدگی بژژوده و افژژراد بژژا اژژابموری بژژاال ،در شژژرایخ اثژژتر زا و
موقع سهژژژای نژژژاگوار ،ثژژژالمس روادشژژژناختی خژژژود را حفژژژ
میانند.
رمضژژانیفرانی ،نژژوابینژاد و بژژوالهری ( )1371معتقدنژژد ،یکژژی از
عواملی اه اأ ر فشژارهای زنژدگی را بژه امتژرین ثژ میرثژاند
و منجژژر بژژه اژژابموری ب شژژتر میشژژود ،اعتقژژادا مژ هبی و دینژژی
اثژژس اسژژی اژژه قژژرمد را هژژدایتنر و راهنمژژای زنژژدگی خژژوی
میدانژژد ،در امژژامی شژژدود زنژژدگی مد را نژژایر بژژر زنژژدگی خژژود
میداند ،بنژابراین بژه پ شژواز مشژکال رفتژه و انتخژار رخژداد مد را
دارد مدژژژا م ،مشژژژکال و ناگواریهژژژا را بژژژهعنواد امتحژژژاد،
خواثس ،قضژا و الژالحدید الهژی القژی اژرده بدینوثژ له مدهژا را
مورد ارزیابی قرار میدهژد و در برابژر عوامژد فشژارزا ،ام ژد بژه حژد
مدها دارد و مینژده را روشژن میب نژد؛ بنژابراین یکژی از زم نژههایی
اژه منجژر بژه رشژد اژابموری افژراد میشژود ،اعتقژادا مژ هبی
اثژژس و ننژژرم م ژ هبی و ام ژژد بژژه مینژژده ،بژژهعنواد پتانس ژ دهای
حمژژژایتی بژژژرای اژژژابموری قلمژژژداد میشژژژوند (ا نژژژ 2663 ،1؛
پرا نژژن و تژژونن )2664 ،2و بژژر اثژژا مژژد اژژام فر )1111( 3ن ژژن
یکژژی از عوامژژد درود فژژردی اژژابموری اژژه در اابژژر احق قژژا
مژژورد بیاژژوتهی قرارگرفتژژه اثژژس ،عامژژد اعتقژژادا و ارزمه ژای
شخدژی اثژس بشژر در اژاریخ خژود فژار از دغدغژههای دینژی و
پرثژت نبژوده اثژس در قژدیمیارین م ژار بهتامانژده از دورههژای
باثتاد ،عندر پرثژت و نمادهژای وابسژته بژه مد یافژس میشژود
(خژژژدایاریفرد ،شژژژکوهییکتا وغباریبنژژژاب )1371 ،همچنژژژ ن
ف ژژر خژژداتوی انسژژاد و زم نژژه و بافژژس مژژ هبی و فرهننژژی-
قومی در اشژور مژا و وتژود ریشژههای عم ژق باورهژای مژ هبی و
همچنژژ ن وتژژود ثژژنبدها و نمونژژههای الژژبر و اثژژتقامس ،ماننژژد
حضژژر زهژژرا ( ) و حضژژر زینژژم ( ) و احادیژژ و میژژههای
مختل ژ در ایژژن زم نژژه بژژهعنواد نمونژژه میژژه  152از ثژژوره بقژژره
(پ مرا با عباد و اپاعس خوی یژاد ان ژد اژه مژن ن ژن شژما را

بژژا دادد نعمسهژژا یژژاد خژژواه اژژرد و ث اثژژننار مژژن باشژژ د و
نعمسهاى مرا ناث اثژ نکن ژد) و میژه  155از ثژوره بقژره (و حتمژاً
شژژما را بژژه انژژدای از اژژر و گرثژژننی و ااهشژژی از ما هژژا و
تادهژژا و محدژژوال  ،درختژژاد ،یژژا مژژرا زنژژدگی از زد و فرزنژژد،
مزمژژای خژژواه نمژژود و شژژک بایاد را مژژژده ده) و میژژه  7از ثژژوره
ابژژراه (پروردگاراژژاد اعژژالم داشژژس اژژه اگژژر شژژکرگناری ان ژژد
(نعمژژس خژژود را) بژژر شژژما خژژواه افژژنود و اگژژر افژژراد و ناث اثژژی
ان ژژد ،مجژژازاا شژژدید اثژژس) همژژه اینهژژا را میاژژواد منژژاب
حمژژایتی مهمژژی بژژه شژژمار مورد اژژه اأم ناننژژدهی حف ژ مرام ژ
فژژردی اثژژس و اوانژژایی افژژراد را بژژرای مقابلژژه بژژا شژژرایخ ثژژخس
زندگی افنای میدهژد همچنژ ن میاژواد دریافژس اژه دیژنداری
پایهای اثاثی بژرای مقاومژس در برابژر مشژکدهای زنژدگی بشژر و
افنای اژابموری اثژس دیژن بژه علژس ایجژاد ثژامانهای حمژایتی
میاواند بهعنواد منب اژابموری بژرای افژراد در یژج تامعژه دینژی
عمژژد انژژد (رااژژر و ب نژژاای )2614 ،4روبژژر ( ،)1112بژژه نقژژد از
او ن ژ  5و همکژژاراد ( ،)1115معتقژژد اثژژس اژژه دیژژن بژژرای افژژراد
در رویژژارویی بژژا مشژژکال  ،منبعژژی حمژژایتی اثژژس و باورهژژا و
فعال سهژژای دینژژی بژژهعنواد روشژژی اعری شژژده اثژژس اژژه منژژاب
دینژژی ماننژژد دعژژا و ن ژژای  ،اواژژد و اوثژژد بژژه خداونژژد را بژژرای
مقابلژژژه بژژژه اژژژار میبژژژرد همچنژژژ ن رفتارهژژژای دینژژژی ماننژژژد
نمازخواندد ،الداقس ،اعتقژاد بژه خداونژد ،م العژه اتابهژای دینژی
از پریژژق ایجژژاد ام ژژد و اشژژویق در تهژژس ایجژژاد دیژژدگاه مببژژس
نسژژبس بژژه اورژژا موتژژود و ب ژژرود اشژژ دد فژژرد از بحژژراد
مأیو اننژژده اژژه بژژر مدهژژا اسژژلخ چنژژدانی هژژ نژژدارد ،نژژوعی
مرام ژ درونژژی را ایجژژاد میانژژد ازمنجااژژه ن ژژج ف ژژر بژژودد،
م ژ هبی بژژودد و خژژومب ن بژژودد از ویژگیهژژای افژژراد اژژابمور
اثس ،بنابراین افژرادی اژه م هبیارنژد ،اژابموری ب شژتری دارنژد،
زیرا اعتقژادا دینژی و مژ هم بژه انسژاد مرامژ میدهژد ،امن ژس
فژژرد ر ا اضژژم ن میانژژد ،فژژرد را در برابژژر خأهژژای اخالقژژی،
عژژاپفی و معنژژوی اثژژتحکام میدهژژد و پاینژژاه محکمژژی بژژرای
انساد در برابژر مشژکال و محروم سهژای زنژدگی ایجژاد میانژد
(اثژژدینوقانی ،ام ژژدی و حاتیمقاتژژانی )1334 ،بژژر هم ژ ن اثژژا
راب ژژه پ ب نژژی اننژژدگی قژژوی باورهژژای م ژ هبی بژژر اژژابموری
قابد اب ن اثس (بشار و همکاراد)1337 ،
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وانمندسازیبا کودکان
معنوتی در مادران
_________________________________________________________آوری
اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفههای تاب

ادب ا پژوهشژی گسژتردهای در راب ژه بژا اژابموری وتژود دارد امژا
م العژژا مداخلژژهای در راب ژژه بژژا اژژابموری اژژه مؤلفژژه معنویژژس را
در مژژادراد اوداژژاد مهسژژتهگام 1بهالژژور خژژا و حتژژی در ثژژایر
تمع سهژژا بهالژژور عژژام ،انجامشژژده باشژژد ،متأثژژفانه الژژور
ننرفتژه اثژس بژهویژه ایژناژه در پژوه هژای انجامگرفتژه در
مژورد اژابموری ایژن ارزمهژا و اعتقژادا مژ هبی ،اابژراً تنبژه
اوالژ فی داشژتند و اژار مداخلژهای امتژری بژه چشژ مژیخژورد
برقراری راب ژه بژ ن م الژم مژ اور و انجژام مژداخال مموزشژی
در ایژن زم نژه میاوانژد گژامی در تهژس غنژی اژردد ادب ژا
پژژژوه موتژژود باشژژد .ل ژ ا در ادامژژه بژژه بررثژژی پژوه هژژای
مژژرابخ بژژا مورژژو پرداختژژه میشژژود :بژژاومن )2664( 2و گژژاردنر و
هژژژارمود )2662( 3در م العژژژا تداگانژژژه ،اژژژابموری والژژژدین
اوداژژاد مهسژژتهگام را امتژژر از والژژدین عژژادی یافتنژژد و در م العژژه
مدها اابموری امتر منجژر بژه بژروز ب شژتر اختال هژای روانژی در
والژژدین میشژژود اژژاوه ،عل ژژناده ،دالور و برتعلژژی ( )1316ن ژژن در
پژوهشژی بژا هژدر اژدوین و اه ژه برنامژه افژنای اژابموری و
م العژه ا ربخشژی ممژوزم مد بژر مؤلفژههای ا ف ژس زنژدگی
والژدین دارای مهسژتهگام ،انجژام دادنژد نتژاین مبژ ن ایژن بژود اژه
برنامژژه افژژنای اژژابموری بژژر مؤلفژژههای ا ف ژژس زنژژدگی والژژدین،
ا رگژ ار اثژس مژادرانی اژه ثژ اژابموری بژاالاری دارنژد،
ا ف س زندگی م لژوبی داشژته و ایژن افژراد بژا مشژکال زنژدگی
بهتر میاوانند انار ب اینژد و در زیژر بژار مشژکال خژ نمیشژوند
و انع ارپ یری ب شتری دارند
در زم نژژه راب ژژه اعتقژژادا و ارزمهژژای مژژ هبی بژژا اژژابموری
پژوه هژژایی انجامشژژده اثژژس ازتملژژه ایناژژه حسژژ نچاری و
محمژژدی ( )1316دریافتنژژد اژژه برخژژی از ابعژژاد رشژژد اعتقژژادی ،در
پ ب نژژژی اژژژابموری روادشژژژناختی دانشژژژجویاد نقژژژ دارد.
حسژژژ نیقمی و ثل میبجسژژژتانی ( )1316ن ژژژن بژژژه ایژژژن نت جژژژه
رثژ دند اژژه راب ژژه مببژژس و معنژژاداری بژ ن تهژژسگ ری مژ هبی و
اژژابموری وتژژود دارد یان ژ و مژژاو )2667( 4ن ژژن معتقدنژژد داشژژتن
هژژدر و معنژژا در زنژژدگی ،احسژژا اعلژژق داشژژتن بژژه معنژژای واال،
ام ژژدواری بژژه یژژاری خداونژژد در موقع سهژژای مشژژکدزای زنژژدگی و
بهرهمنژژدی از حمایسهژژای اتتمژژاعی و معنژژوی همنژژی ازتملژژه
رومهایی هستند اژه افژراد مژ هبی بژا دارا بژودد مدهژا میاواننژد

در رویژژارویی بژژا حژژواد اژژن زای زنژژدگی مثژژ م امتژژری را
متحمژژد شژژوند هوراژژود و واالنژژدر )2661( 5و بژژروا )1114( 0
بژژر ایژژن باورنژژد اژژه عوامژژد درودفژژردی اژژابموری ،ماننژژد عقایژژد
فژژردی ،ننرمهژژا و ثژژبج رفتژژار فژژرد ،اژژأ ر عوامژژد خ رمفرینژژی
ماننژژد انژژوا نژژااوانی ،اثژژتر و دشژژواری ناشژژی از مراقبژژس از
اودر دارای نااوانی را در والدین ،ااه میدهند
یکژی دینژژر از عژژواملی اژژه احژژس اژژأ ر مهسژژتهگامی اژژودر قژژرار
میگ ژژرد ،ررژژامندیزوت س 7والژژدین اثژژس بژژدود شژژج خژژانواده
نخسژژت ن و مه اژژرین بسژژتر رشژژد همهتانبژژهی انسژژاد محسژژوب
میشژژود و از دیربژژاز نق هژژا و ااراردهژژای خژژانواده ،مورداوتژژه
روادشناثژژاد ،تامعهشناثژژاد و متخددژژاد اعل ژ و ارب ژژس بژژوده
اثژژس و زنژژدگی زناشژژویی زد و مژژرد بژژا ازدواخ و اشژژک د خژژانواده
شرو شژژژده و ررژژژایتمندی زوت ژژژس اضژژژم نانندهی ثژژژالمس
روانژژی خژژانواده محسژژوب میشژژود (بژژهپژوه )1311 ،ناررژژایتی
زناشویی زمژانی اافژا میافتژد اژه ورژع س موتژود بژ ن زوخ در
روابخ زناشویی بژا ورژع س مژورد انتخژار و دلخژواه مدهژا من بژق
نباشژد ،بنژابراین اولژد فرزنژد مهسژتهگام بژه اح ژای ایژن زم نژه
امژژج اژژرده و ناررژژایتی زناشژژویی را فژژراه میثژژازد
ازیژجپرر نژااوانی اژودر مهسژتهگام در انجژام اارهژای خژود و
ن از دا به مراقبس اوثخ دینژراد و از پژرر دینژر مشژ له زیژاد
والژژدین و زنژژدگی امژژروزی اژژه ب شژژتر خانوادههژژا بهالژژور
هستهای زندگی میاننژد ،ممکژن اثژس دل ژد دینژری بژر پژای ن
بژژودد ررژژایتمندی زوت ژژس والژژدین باشژژد (معتمژژدین ،ثژژهرابی،
فتحژژیمذر و ملکژژی )1337 ،احق قژژا مسژژتقلی (زینلژژر1130 ،3؛
احمژژدپناه1336 ،؛ ملژژجپور 1375 ،و عل ژژناده ،)1331 ،بژژه وتژژود
افاو معنژادار بژ ن ررژایتمندی زوت ژس والژدین اوداژاد معلژو ،
مهسژژتهگام و عژژادی ،پژژی بردهانژژد نتژژاین احق قهژژای اژژان ال،
اواژژانود و رارویلژژ ن )1110( 1و معتمژژدین ،ثژژهرابی ،فتحژژیمذر و
ملکژژی ( )1337نشژژاد میدهژژد افژژاو معنژژاداری بژ ن ررژژایتمندی
زوت ژس والژدین اوداژاد معلژژو  ،مهسژتهگام و عژادی وتژژود دارد و
اژژودر معلژژو و مهسژژتهگام بژژر ررژژایتمندی زوت ژژس و ثژژازگاری
والدین ا ر میگ ارد
احق قا متعژددی نشژاد دادهانژد اژه ننژرم مژ هبی میاوانژد در
ارابژژاز زناشژژویی مژژؤ ر باشژژد ،زیژژرا مژژ هم شژژامد رهنمودهژژایی
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برای زندگی و ارا هدهنده ثژامانه باورهژا و ارزمهژا اثژس اژه ایژن
ویژگیهژژا میاواننژژد زنژژدگی زناشژژویی را متژژأ ر ثژژازند (هژژانلر و
گنچژوز )2665 ،1مژ هم راهنماییهژژایی الژی در اخت ژژار بشژر قژژرار
میدهد اه اگر انسژادها بژدادها عمژد نماینژد منجژر بژه اثژتحکام
پ وند زناشویی میگژردد ایژن راهنماییهژا شژامد قژوان نی در مژورد
روابژژژخ تنسژژژی ،نق هژژژای تنسژژژ تی ،ازخودگ شژژژتنی و حژژژد
اعاررژژژژا در روابژژژژخ زناشژژژژویی اثژژژژس (مژژژژاهونی)2665 ،2
پژوه هژژای بسژژ اری راب ژژه بژژ ن دیژژنداری زوت ژ ن و
ررژامندیزوت س را موردبررثژی قژرار دادنژد .ثژول واد)2661( 3
نشژاد داده اثژس اژه افژرادی اژه در ثژ بژاالاری از مژ هبی
بودد قژرار دارنژد نسژبس بژه افژراد دارای ثژ مژ هبی پژای نار،
بژا زناشژویی ب شژتری دارنژد و از ازدواخ خژود رارژیار بژه نخژر
میرثژند نتژاین حاالژد از پژژوه نریمژانی ،ایژدب نی قلعژهنی و
رثتمی ( )1313ن ن نشژاد داد اژه ننژرمهژای مژ هبی قژادر بژه
پ ب نژی ررژایس از زنژدگی مژادراد اوداژاد مهسژتهگام اثژس
بنژژابراین ،پژژژوه حارژژر در راثژژتای چنژژ ن اهژژدافی بژژا انخژژ
تلسژژاای بژژا عنژژواد اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی اژژه در
ادامژژه اورژژ داده خواهژژد شژژد ،انجژژام گرفژژس و ثژژعی شژژد بژژا
اثتفاده از میا  ،روایا  ،مباحژ فقهژی و متژود مژ هبی مژرابخ بژا
خانواده و اابموری ،فنژود و اکن جهژایی بژر پایژه اعژال اثژالمی
در انار مباح علمی بژه مژادراد ممژوزم داده شژود اژا بژا اثژتفاده
از مد بژژا ننژژاهی مببژژس و ثرشژژار از ام ژژد و خژژومب نی زنژژدگی
ثال  ،همراه با حداابر اابموری و ثازگاری را ث ری انند
بنژژابراین ،بژژا اوتژژه بژژه اأ رهژژای متعژژدد مهسژژتهگامی اژژودر بژژر
خانوادههژژای مدهژژا ،بهخدژژو مژژادراد ایژژن اوداژژاد و بژژا عنایژژس
بژژه پژوه هژژای متعژژددی اژژه گویژژای ارابژژاز مببژژس و معنژژادار
اژژژابموری بژژژا ارزمهژژژا و اعتقژژژادا مژژژ هبی و اژژژأ ر مد بژژژر
ررژژامندی زوت ژژس هسژژتند از یژژج ثژژو و اهم ژژس و اأ رگژژ اری
گرای هژژای مژژ هبی بژژر تنبژژههای گونژژاگود زنژژدگی انسژژاد
بخدژژو در فرهن ژ ایرانژژی و فقژژداد شژژواهد پژوهشژژی داخلژژی
در ح ژژهی مداخلژژههای معنژژوی در اژژاه پریشژژانی مژژادراد
اوداژژاد مهسژژتهگام بژژهپور اخ ژ  ،ایژژن م العژژه باهژژدر بررثژژی
ا ربخشژژی برنامژژه ممژژوزم مهار هژژای اژژابموری مبتنژژی بژژر
معنویژژس اثژژالمی بژژر ررژژامندیزوت س و اژژابموری مژژادراد دارای
اودر مهستهگام ،پراحی و اتراشده اثس

فرر ههای پژوه
 1ممژژوزم مهژژار هژژای اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی،
موتژژم بهبژژود ررژژامندی زوت ژژس و مؤلفژژههای مد در مژژادراد بژژا
اودر مهستهگام میشود
 2ارا ژژه بسژژته مموزشژژی ،موتژژم بهبژژود مؤلفژژههای اژژابموری
مبتنی بر معنویس اثالمی میشود
روش
پژژژوه حارژژر از نژژو ن مژژه اجربژژی بژژا پژژر پ مزمژژود-
پ مزمژود بژژا گژژروه انتژژر اثژس تامعژهی ممژژاری ایژژن پژژژوه
شژژامد ال ژژه مژژادراد دارای دان ممژژوزاد مهسژژتهگام ممژژوزم پ ژ یر
شژژاغد بژژه احد ژ د شهرثژژتاد دهدشژژس و حومژژه واق ژ در اثژژتاد
اهن لویژژه و بویراحمژژد در ثژژا  1314-15هسژژتند اژژه اعژژداد
مدهژژا بژژال بژژر  126نفژژر اثژژس بژژه دل ژژد احتمژژالی ریژژنم
مزمودنیهژژا ،اعژژداد شژژراسانندگاد  46نفژژر در نخژژر گرفتهشژژده
اثژژس بژژرای انتخژژاب نمونژژه پژژژوه بژژا اثژژتفاده از نمونژژهگ ری
ادژژادفی 26 ،نفژژر از ایژژن گژژروه از مژژادراد ،در گژژروه مزمژژای 26
نفژژر از مدهژژا در گژژروه انتژژر قژژرار داده شژژدند اژژه از ایژژن اعژژداد
درنهایژژس بژژه دل ژژد ریژژنم مزمودنیهژژا ،تهژژس اجنیژژهواحل د
دادههژژا از هژژر گژژروه  15نفژژر بژژاقی ماندنژژد بعژژد از نمونژژهگ ری و
انتخژژاب افژژراد مژژوردنخر ،تمژژ موری اپالعژژا در چنژژد مرحلژژه
الور گرفژس در ابتژدا مژادراد بژرای شژراس در تلسژه معارفژه و
مشنایی با فرایند پژوه دعژو شژدند و از اسژانی اژه امایژد بژه
شژژژراس در پژژژژوه داشژژژتند ،تهژژژس مشژژژاراس در پژژژژوه ،
ررژژایسنامه اخژ شژژد ،ثژ بژژه اتژژرای پرثشژژنامهها و برگژژناری
پ مزمژود در زم نژه ررژایتمندی زوت ژس و اژابموری مبتنژی بژر
معنویژژس اثژژالمی پرداختژژه شژژد .ث ژ یکژژی از گروههژژا بژژهپور
ادژژادفی بژژهعنواد گژژروه مزمژژای بهالژژور گروهژژی در معژژر
مموزم برنامه اابموری اژه از قبژد ،ادوینشژده بژود ،قژرار گرفژس
و بژژرای گژژروه انتژژر ه گونژژه مداخلژژهای الژژور ننرفژژس.
درنهایس ،از دو گژروه مژ اور پ مزمژونی در زم نژههای مژ اور بژه
عمژژد ممژژد بژژهمنخور احل ژژد ممژژاری دادههژژا مزمژژود احل ژژد
اوواریژژژان چنژژژد مت ژژژری مورداثژژژتفاده قژژژرار گرفژژژس (دالور،
)1335
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مادران با
معنوی در
تابآور
اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفههای

ابزارهای پژوهش
در ایژژن پژژژوه از دو مق ژژا ررژژامندی همسژژراد افژژروز (فژژرم
اواژژاه) و مق ژژا محقژژق ثژژاخته اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس
اثالمی اثتفادهشده اثس:
 )1مقیاس رضهامندی هسسهران افهروز :ابژنار مورداثژتفاده
در ایژژن پژژژوه  ،مق ژژا ررژژامندی زوت ژژس افژژروز ،1فژژرم اواژژاه
 51ثژژؤالی میباشژژد ایژژن مق ژژا تهژژس ارزیژژابی م ژژناد ررژژایس
همسژژراد بژژرای فرهن ژ تامع ژهی ایرانژژی اوثژژژخ افژژروز (،1331
بژژه نقژژد از افژژروز و قژژدرای ،)1316 ،پراحژژی و ثژژ اوثژژخ
قژژژدرای ،افژژژروز ،پاشاشژژژریفی و ارهای ( )1333هنجاریژژژابی شژژژده
اثژژس در هژژر گویژژه ،محتژژوایی مربژژوز بژژه ررژژامندی زوت ژژس
ارا هشژژده اثژژس از مزمژژودنی خواثژژته میشژژود اژژا در قالژژم پ ژ
ل کژژر چهارگنینژژهای (اژژامالً مخژژال  ،1مخژژال  ،2موافژژق  3و
اامالً موافق  )4در مژورد ررژامندی زوت ژس پاثژخ بدهژد هژر چژه
فژرد در ایژژن مزمژود نمژژره ب شژتری بن ژژرد ،نشژاددهنده ررژژامندی
زوت ژژس بژژاالار اثژژس انژژاوب نمژژرا بژژ ن  51و  264اثژژس
بهمنخور بررثژی روایژی محتژوایی هشژس متخدژ روادشژنا و
مشژژاور بژژژا درتژژژه داتژژژرا در زم نژژژه مشژژژاوره خژژژانواده و ازدواخ،
پرثشژژژنامه را موردبررثژژژی و م العژژژه قژژژرار دادنژژژد و پژژژ از
اعمژژا نخر منژژاد اعژژدادی از ثژژؤا ها ح ژ ر شژژد ث ژ در یژژج
م العژژه مقژژدماای نخژژر ب سژژس زوخ ،پ رامژژود قابژژدفه بژژودد
ثؤا ها بررثژی شژد و بعژد از اعمژا نخر منژاد درنهایژس  51ثژؤا
انتخژژژاب شژژژد (قژژژدرای ،افژژژروز ،پاشاشژژژریفی و ارهای)1333 ،
بژژهمنخور بررثژژی روایژژی ثژژازه مق ژژا ررژژامندی همسژژراد بژژا
اثتفاده از روم احل ژد عژاملی بژا مؤلفژههای االژلی ،ده مؤلفژه بژا
بارهژژای عژژاملی بنرگاژژر از  6/3بهدثژژسممده اثژژس اژژه درمجمژژو
حدود  53درالژد از واریژان اژد مزمژود را اب ژ ن میاردنژد ایژن
ده مؤلفژژه عبار انژژد از :ررژژامندی عژژاپفی (احساثژژی)2؛ ررژژامندی
اعژژاملی3؛ ررژژامندی ننرشژژی4؛ ررژژامندی رفتژژاری5؛ ررژژامندی
حمژژژایتی– اتتمژژژاعی0؛ ررژژژامندی ه اندیشژژژی7؛ ررژژژامندی
مشکدگشژژژژژایی3؛ ررژژژژژامندی شخدژژژژژ تی1؛ ررژژژژژامندی
و ررژژامندی م لژژوب اندیشژژی 11رژژریم قابل ژژس اعتمژژاد اژژد
مق ژژا ررژژامندی زوت ژژس افژژروز بژژه شژژ وهی ملفژژای ارونبژژا

محاثبهشده اثژس اژه معژاد  6/15نشژاددهندهی قابل ژس اعتمژاد
اد مق ا بژوده اثژس روایژی ه زمژاد نمرههژای زوتژ ن در ایژن
مق ژژا بژژا نمرههژژای مدهژژا در پرثشژژنامهی «ررژژامندی زناشژژویی
انری » معنادار بوده اثس
 )2پرسشهههنامهی تهههابآوری مبتنهههی بهههر معنویهههت
اسههالمی :پرثشژژنامهی اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی
یج پرثشژنامه محقژق ثژاخته اثژس تهژس ثژاختن پرثشژنامهی
اابموری مبتنی بژر معنویژس اثژالمی ،پژوهشژنر در وهلژه او بژه
بررثژژی پ شژژ نه نخژژری اجرب ژژا معنژژوی و مزمودهژژای مژژرابخ
پرداخژژس و در راثژژتای اکم ژژد اپالعژژا بژژا انژژی چنژژد از مژژادراد
اودااد مهسژتهگژام و اعژدادی از روحژان ود علژوم دینژی ،مدژاحبه
نمژژود مجموعژژه اپالعژژاای اژژه از پریژژق مدژژاحبه و م العژژه
پ شژ نه نخژژری بهدثژژسممده بژژود ،پژ از خالالژژه اژژردد و حژ ر
مژژوارد اکژژراری ،مورداثژژتفاده قژژرار گرفژژس ایژژن مق ژژا دارای 23
گویه اثژس در هژر گویژه ،محتژوایی مربژوز بژه اژابموری معنژوی
ارا هشژژده اثژژس از مزمژژودنی خواثژژته میشژژود اژژا در قالژژم پ ژ
ل کژژر پژژنن گنینژژهای (اژژامالً مخژژال  ،1مخژژال  ،2نژژه موافژژق و
نژژه مخژژال  ،3موافژژق  4و اژژامالً موافژژق  )5در مژژورد اژژابموری
معنژژوی پاثژژخ بدهژژد هژژر چژژه فژژرد در ایژژن مزمژژود نمژژره ب شژژتری
بن ژژرد ،نشژژاددهنده اژژابموری معنژژوی بژژاالار اثژژس مجمژژو
عبار هژژا بژژه بررثژژی  4حژژوزهی اژژابموری شژژامد ،ررژژا ،شژژکر،
اواژژد و الژژبر و عبار هژژایی ن ژژن بژژه ارزیژژابی ثژژبج زنژژدگی
اثژژالمی مزمژژودنی میپژژردازد بژژهمنخور بررثژژی روایژژی محتژژوایی،
پژژنن متخدژژ روادشژژنا و مشژژاور بژژا درتژژه داتژژرا در زم نژژه
مشاوره خژانواده و ازدواخ و ثژه متخدژ علژوم حژوزوی و دینژی،
پرثشژژژنامه را موردبررثژژژی و م العژژژه قژژژرار دادنژژژد و پژژژ از
اعمژژا نخر منژژاد اعژژدادی از ثژژؤا ها حژژ ر و ثژژ در یژژج
م العه مقدماای نخر ثژی مژادر ،پ رامژود قابژدفه بژودد ثژؤا ها
بررثی شژد و بعژد از اعمژا نخر منژاد درنهایژس  23ثژؤا انتخژاب
گردیژژد تهژژس محاثژژبه روایژژی ه زمژژاد ،ه زمژژاد بژژا اتژژرای
مق ژا اژابموری مبتنژی بژر معنویژس ،مق ژا ثژنج ننژرم
مژژژ هبی داتژژژر خژژژدایاریفرد (خژژژدایاریفرد ،شژژژکوهییکتا و
غباریبنژژاب )1371 ،بژژر روی  36مژژادر ن ژژن اتژژرا شژژد همبسژژتنی

1

. Afrooz Marital Satisfaction Scale
2. Emotional (feeling) Satisfaction
3. Interaction Satisfaction
4. Attitude Satisfaction
5. Behavioral Satisfaction
6. Supportive – Social Satisfaction
سال  ،7شماره  ،۰۲زمستان 5931

7. Empathy Satisfaction
8. Problem Solving Satisfaction
9. Personality Satisfaction
10. Parenting Satisfaction
11. Positive -Thinking Satisfaction

05

_________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

بژ ن مق ژژا اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس بژژا مق ژژا ننژژرم
مژ هبی  6/433بژه دثژژس ممژد اژژه در ثژ ( )p< 6/661معنژژادار
اثس ،ل ا با  11درالژد اپم نژاد همبسژتنی مشاهدهشژده بژ ن ایژن
دو مق ژژا معنژژادار اثژژس بژژرای بررثژژی پایژژایی ایژژن پرثشژژنامه از
دو روم بازمزمژژایی و ملفژژای ارونبژژا اثژژتفاده شژژد تهژژس ارزیژژابی
رژژریم پایژژایی بازمزمژژایی مق ژژا  ،ابتژژدا پرثشژژنامه اژژابموری
مبتنی بر معنویس اثژالمی بژر روی  36مژادر بژا اژودر مهسژتهگام
اتژژرا و ث ژ بژژا فاالژژله  14روز ،بژژه اتژژرای مجژژدد ایژژن مق ژژا
اقدام گردید رریم پایژایی بازمزمژایی 6/70 ،بژه دثژس ممژد اژه در
ثژژ ( )p>6/65معنژژادار بژژود همسژژانی درونژژی پرثژژ نامه از
پریژژق «ملفژژای ارونبژژا » محاثژژبه و رژژریم بهدثژژسممده بژژرای
اژژد مزمژژود 6/71 ،محاثژژبه گردیژژد بررثژژی همسژژانی درونژژی
ثؤا های هر مؤلفژه ن ژن نشژاد داد اژه مؤلفژههای بهدثژسممده از
همسانی درونژی بژاالیی برخوردارنژد (رژریم پایژایی مؤلفژهها بژ ن
 6/03اا  6/71به دثژس ممژد) درمجمژو  ،بژه نخژر مژیرثژد ایژن
پرثشنامه بژاوتود ویژگیهژایی نخ ژر نمرهگژ اری ثژاده ،پایژایی و
روایژژی مناثژژم ،امکژژاد اکم ژژد در زمژژاد اواژژاه و قابل ژژس
بژهاارگ ری در موقع سهژای مختلژ  ،بژرای ثژنج اژابموری
مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی در ایژژن پژژژوه  ،ابژژناری مناثژژم
اثس
برنامه آموزشی
پژوهشژنر در بررثژی پ شژ نه ،پژوهشژی اژه مسژتق ماً بژه بررثژی
اأ ر مموزم اابموری مبتنژی بژر معنویژس اثژالمی پرداختژه شژود،
بژژه دثژژس ن ژژاورد ،ل ژ ا بژژا اثژژتفاده از م الژژم موتژژود و مژژرابخ و
امج متخددژ ن اژالم اژرد برنامژهی تژامعی را بژا بهرهگ ژری
از مناب دینی و روادشژناختی اژدوین نمایژد بژرای اژدوین تلسژا
مموزشژی ،در ابتژدا پژوهشژژنر بژا م العژه و بررثژژی منژاب  ،مقالژژهها،
اتابهژا و پژوه هژای موتژود و متژود معتبژر اثژالمی (قژرمد
اری  ،احادیژ نبژوی و داثژتادهای مژرابخ بژا اژابموری موتژود
در ادب ا اثالمی) ،بژا هژدر گژردموری عوامژد و مؤلفژههای مژؤ ر
مموزشژژی ،شناثژژایی مؤلفژژههای ا ژژربخ  ،نقژژاز قژژو و رژژع
برنامژههای موتژود حژوزه اژابموری و معنویژس ،مراحلژی اژه در
ایژن متژود بهالژور مشژکار یژا الژویحی مژرابخ بژا فراینژد
اژابموری هسژتند ،اثژتخراخ نمژود و در محتژوای برنامژه از مدهژا
اثتفاده گردید .ثژ بژا اتژرای پرثشژنامه ن ازثژنجی و مدژاحبه
اکم لژژی بژژا مژژادراد اوداژژاد مهسژژتهگام ،در مژژورد عقایژژد دینژژی و
م هبیشاد بژه شناثژایی منژاب اژابموری معنژوی مدهژا در زمژاد
مواتهژژه بژژا مشژژکال اقژژدام نمژژود و بژژر درنهایژژس بژژر اثژژا

اپالعا حاالله ،بسژته مموزشژی اژدوین گردیژد ممژوزم معنویژس
در ایژژن پژژژوه بژژا اوتژژه بژژه م العژژه پ شژ نه برگرفتژژه از مفژژاه
البر ،ررا ،اواد و شژکرگناری اثژس اژه در اثژالم ،اراژاد االژلی
اابموری قلمداد میشژوند و حژو ثژه محژور ارابژاز فژرد بژا خژدا،
ارابژژاز فژژرد بژژا دینژژراد و ارابژژاز فژژرد بژژا خژژود انجژژام میگ ژژرد و
مورو های م ر شده در هر محور بهقرار زیر میباشند:
ارتبههاف فههرد با ههدا :دعژژا و ن ژژای  ،شژژکرگناری ،اواژژد،
ررامندی و البر؛
ارتباف فرد با دیگران :عشژق بژه دینژراد ،ایجژاد ارابژاز مژؤ ر
با دینراد ،عفو و گ شس؛
ارتبههاف فههرد بهها ههود :خودمگژژاهی ،خودپنژژداری و اواناییهژژای
مختل فردی در ح ههایی چود ادم گ ری و افکر
تهژس اپم نژاد خژاپر از روایژی محتژوی و انسژجام برنامژه
ادوینشژده ،شژواهد الزم گژردموری گردیژد .در بخژ نخسژس
تهژژس بررثژژی روایژژی محتژژوایی برنامژژه ،پ شژژ نههای موتژژود
(نخریژژهها و پژوه هژژای اجربژژی) و متژژود دینژژی مژژرابخ بژژا
اژژابموری در دیژژن اثژژالم موردبررثژژی و احل ژژد قژژرار گرفژژس
هژژدر از ایژژن اژژار ،پراحژژی و اژژدوین برنامژژه اژژابموری در بافژژس
فرهنژ اثژالمی-ایرانژی بژود بژهمنخور احژراز روایژی الژوری،
محتژوای برنامژه مموزشژی بژه همژراه چجل سژتی اژه بژا هژدر
بررثژی اناثژم نخژری و مدژدا های رفتژاری اه هشژده بژود ،در
اخت ژار هشژس نفژر از متخددژاد روانشناثژی و علژوم حژوزوی
گ اشته شد اا م ناد اناثژم هژر یژج از تلسژا برنامژه مموزشژی
را در مق ا اندازهگ ری پ ژ ل کژر (از نمژره  1اژه «امتژرین
اناثم» و اژا  5اژه «ب شژترین اناثژم» بژا اژابموری معنژوی را
دارد) ،مشخ نماینژد متخددژ ن ،ارزیژابی خژود را بژه افک ژج
تلسژا  ،از  1اژا  5نمرهگژ اری نمودنژد اژا بژا اثژتفاده از مد،
م ژناد مژرابخ بژودد محتژوای الژی تلسژا مموزشژی بژا برنامژه
ارزیژابی گژردد .پژ از گژردموری دادههژای حاالژد از ارزیژابی
داوراد ،م ژژانن ن نمژژره بهدثژژسممده از اوافژژق داوراد ،نمژژره 4/11
از  5بود اژه نشژاددهنده اوافژق بژاالیی از اوافژق داوراد در مژورد
روایژی بسژته پراحیشژده اثژس .بژدین ارا ژم ،بژا اأی ژد برنامژه
اوثژخ اارشناثژاد ،نخسژت ن مرحلژه از گژردموری شژواهد الزم
تهس اع ن روایی و انسژجام برنامژه اتژرا گردیژد .تهژس بررثژی
روایژژی ثژژازه برنامژژه مموزشژژی ،از پرثشژژنامه محققثژژاخته
اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی از پریژژق مقایسژژه
پژ مزمژود و پ مزمژود در گروههژای مزمژای و انتژر
اثتفاده شد اژه نتژاین در ادامژه موردبررثژی قژرار خواهنژد گرفژس
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اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفههای

برنامژژه اه هشژژده در ابتژژدا بژژر روی گژژروه اژژوچکی از مژژادراد اتژژرا
گردیژژد هژژدر از ایژژن اتژژرای مقژژدماای ،اسژژم اسژژلخ ب شژژتر بژژر
محتژژوای مموزشژژی ،االژژال محتژژوا ،اکم ژژد پژژر در هژژا ازنخژژر
نحژژژوه و مژژژد زماد و فعال سهژژژای گروهژژژی و بررثژژژی م ژژژناد
قابل ژژس اتژژرای عمل ژژاای پرثشژژنامه بژژود پژ از اتژژرای مقژژدماای
برنامه ،بژازننری و االژال و اسژم اسژلخ ب شژتر بژر محتژوای مد
و اأی ژد برنامژه و ممژژوزم اوثژخ اثژاا د ،نوبژژس بژه اتژرای نهژژایی
مد رثژژ د بژژا اوتژژه بژژه ایناژژه اابژژر پژوه هژژای انجامشژژده
مژژ اور ،بژژهویژه برنامژژههایی اژژه بژژرای والژژدین اتراشژژده بودنژژد،
محدودهی زمژانی بژ ن  12اژا  15تلسژه داشژتند (شژافر ،ویکرامژا و
ا س )1113 ،1و با اوتژه بژه محتژوای انتخابشژده ،ایژن برنامژه در
 12تلسهی  16دق قهای ،هفتهای دو تلسه اترا گردید
تهژژس افژژنای اژژأ ر مداخلژژههای اژژابموری مبتنژژی بژژر معنویژژس
اثژژالمی ،از رومهژژای یژژادگ ری مختلژژ ماننژژد ،مداخلژژههای
مژژ هبی و اثژژالمی (نخ ژژر اثژژتفاده از داثژژتادها ،میژژا قرمنژژی،
احادی ژ ) ،ب ژژاد و بح ژ پ رامژژود نتژژاین پژوه هژژا و اجربژژههای
متناثژژم بژژا مورژژو  ،ثژژخنرانی ،بحژژ گروهژژی ،مد ثژژازی
بهوثژژ له پژوهشژژنر ،الحنهثژژازی و امرینهژژای ایفژژای نقژژ و
انجژژام اکژژال در منژژن  ،اثژژتفاده گردیژژد در پژژژوه حارژژر
تهژس احتژرام بژه حقژژو و اخت ژژارا مژادراد ،رژژمن اخژ
ررژایسنامه اتبژی از منژاد تهژس شژراس در پژروره پژوهشژی و
ن ژن اعهژد پژوهشژنر تهژس پوشژ ده مانژدد هویژس مژادراد ،بژا
وتژود ثژودمندی پژژوه و عژدم وتژود پ امژد منفژی بژه منژاد
اتازه ق همکاری در هر مرحله از اترای پروره داده شد

یافتهها
بژرای بررثژی اژأ ر برنامژهی مداخلژهای بژر ررژامندی زوت ژس و
مؤلفههای اابموری معنوی بژا اوتژه بژه فررژ ههژای م ر شژده
در ایژژن پژژژوه  ،از روم احل ژژد اوواریژژان چنژژد مت ژژره
اثژتفاده شژد ابتژدا م ژانن ن نمژرا مزمژودنیهژا در مت رهژای
ررژژژامندیزوت س و اژژژابموری معنژژژوی گژژژنارم میشژژژود
مشخدژژا اوالژژ فی ،م ژژانن ن و انحژژرار اثژژتاندارد در هژژر دو
گژژروه مزمژژای و انتژژر در مراحژژد پ مزمژژود و پ مزمژژود در
تدو شماره  2ارا هشده اثژس نتژاین نشژاد میدهژد اژه م ژانن ن
ررژژامندیزوت س و م ژژانن ن اژژابموری معنژژوی در گژژروه مزمایشژژی
در مقایسژژه بژژا گژژروه انتژژر از پ مزمژژود اژژا پ مزمژژود ا ژژر
قابژژژژداوتهی داشژژژژته اثژژژژس ،یعنژژژژی م ژژژژانن ن نمژژژژرا
بژژژژژژه M=130/666
ررژژژژژژامندیزوت س از M=111/536
ا ریافتژژه اثژژس درحالیاژژه م ژژانن ن نمژژرا در گژژروه انتژژر از
 M=161/366بژژژه  M=112/676رثژژژ ده اثژژژس اژژژه ا ژژژرا
چنژژدانی را نشژژاد نمیدهژژد ،همچن ژ ن م ژژانن ن نمژژرا اژژابموری
معنژژژوی از  M=36/066بژژژه  M=15/400ا ریافتژژژه اثژژژس
درحالیاژژه م ژژانن ن نمژژرا در گژژروه انتژژر از  M=31/300بژژه
 M=32/266رثژژژ ده اثژژژس اژژژه ا ژژژرا چنژژژدانی را نشژژژاد
نمیدهژد معنژژیدار بژژودد ایژژن افاو هژژا ازلحژژا ممژژاری در بخژ
دادههای اثتنباپی موردبررثی قرارگرفته اثس

جدول شساره  .1الصهای از جلسههای برنامه آموزش تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی
جلسات
1

اهداف
معارفژژه ،اور ژ دربژژارهی اهژژدار و مقژژررا گژژروه و ا ژژر فعال سهژژای گروهژژی در اژژاه

مشژژکدهای شژژراسانندگاد و معرفژژی

عنژژاوین تلسژژههای مداخلژژههای معنژژوی و اش ژ دیژژدگاه شژژراسانندگاد در مژژورد رویکژژرد معنژژوی و بح ژ و ابژژاد نخر پ رامژژود
معنای زندگی.
2

 :ب ژاد خالالژهای از احسژا های مژادراد دارای اژودر مهسژتهگام از بژدو اشژخ

مهسژتهگامی اوداانشژاد ،دعژو مژادراد بژه

در م ژژاد گ اشژژتن اجژژارب خژژود در ارابژژاز بژژا مثژژ مهای مهسژژتهگامی اژژودر بژژر زنژژدگی شخدژژی و خانوادگیشژژاد و بحژژ و
ابژژاد نخر پ رامژژود معنژژای الژژبر و ا ژژرا مببژژس مد در مواتهژژه بژژا مثژ مهای احتمژژالی اولژژد اژژودر مهستهگامشژژاد بژژر تنبژژههای
عاپفی و رفتاری زنژدگی خانوادگیشژاد و اثژتناد بژه میژا قژرمد اژری و احادیژ دربژاره حژد مشژکال و رویژارویی الژح بژا
رویدادها از پریق البر و بردباری پ شه اردد.
1. Schafer, Williams & Keith
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3

ممژوزم ررژا ،ررژامندی و شژکرگناری از دیژدگاه اثژالم بژه همژراه معایژم و منایژای ننژاه اژردد بژه دن ژا از منخژر ررژا و دادد
اکل .

4

مشژژنایی بژژا مفهژژوم اژژابموری ،معرفژژی خدوالژژ سهای افژژراد اژژابمور شژژامد شژژادی ،خردمنژژدی و ب ژژن  ،شژژو پبعی ،همژژدلی،
افایسهژژای عقالنژژی ،هدفمنژژدی در زنژژدگی و با قژژدم ،مشژژنایی بژژا عوامژژد مژژؤ ر بژژر اژژابموری و نقژژ

معنویژژس در اراقژژای

اابموری.
5

مشژژنایی و بحژژ پ رامژژود راههژژای ایجژژاد اژژابموری ماننژژد هدفمنژژدی و ام ژژد داشژژتن بژژه زنژژدگی ،پژژ یرفتن ا ژژر ،پژژرورم
اعتمادبهنف  ،خودمراقبتی معنوی ،چارچوب دادد به اثتر ها

0

مشنایی با اثتر

مبتنژی بژر معنویژس ماننژد

و اثتر های ناشژی از داشژتن فرزنژد مهسژتهگام ،ممژوزم مهار هژای انتژر اثژتر

یادگ ری مموزم فن مرم ژدگی عضژالنی و ذهنژی (فژن ریالاژ ) بژه مژادراد بژا اجسژ ذهنژی پدیژدههای مختلژ هسژتی بژرای
اسم انرری مببس و اواد مضاع  ،بررثژی افکژار احری شژده و تژایننینی افکژار منفژی بژا افکژار من قژی ،مژروری بژر ه جادهژا
و رفتار من قی و خوشایند پ
7

از افکار من قی

ممژژوزم مببژژس ننژژری ،پژژ یرم موقع ژژس و اثژژناد امژژور بژژه خداونژژد و یژژادگ ری نحژژوه ا ژژر ثژژبج اب ژژ ن بژژرای موفق سهژژا و
شکسژژسها و ارا ژژه اکل ژ درزم ن ژهی شژژناخس موقع سهژژای ناخوشژژایند زنژژدگی و افژژنای

ثژژازگاری و احمژژد در ح ژهی فژژردی

بح درباره مببس ننژری و خژومب نی دربژاره دینژراد بژا اثژتناد بژه میژا قژرمد اژری ارا ژه اکژال

شژناختی -رفتژاری درزم نژه

امرین و ااربرد فنود ارا هشده.
3

تلسژژه قبژژد ،مشژژنایی بژژا مفهژژوم بخش ژ  ،پ امژژدهای بخش ژ  ،ممژژوزم چنژژوننی پلژژم بخش ژ

ارزیژژابی از اکژژال

دینراد ،همچن ن در پایاد تلسه به زوت ن اکال
1

ارزیابی از اکال

شناختی در زم نه بخش دد و پلم بخش

از خژژود و

داده میشود

تلسه قبد ،ممژوزم مهار هژای اتتمژاعی بژا اأا ژد بژر رویکژرد معنژوی ،اأا ژد بژر اهم ژس روابژخ مببژس داشژتن

با دینراد و داشتن ننژرم مببژس نسژبس بژه مدهژا ،بحژ دربژار مهار هژای ارابژاپی از دیژدگاه مژ هبی ،احتژرام ،ابژراز محبژس،
الداقس ،خومخلقی و مراثتنی یژاهری بژا اثژتناد بژه میژا قژرمد اژری و بحژ دربژار موانژ ارابژاپی از دیژدگاه دینژی (خشژ ،
عجلژژه ،ثومبرداشژژس ،انژژدخویی ،ب ژداخالقی ،ناثژژناگویی و شژژج و اردیژژدهای بیمژژورد) و ارا ژژه اکل ژ بژژه مژژادراد بژژرای شناثژژایی
این موان در روابخ خود و دادد اکل .
16

مشژژنایی بژژا مفهژژوم شژژکر ،اژژأ ر شژژکرگناری در ا ژر ه جادهژژا و افکژژار ،ممژژوزم باورهژژای مژژؤ ر در مژژورد اژژأ ر شژژکرگناری بژژر
ااه

11

مشنایی با مفهوم ن ژای
ن ای

12

ه جادهای منفی مادراد و دادد اکل

انجام شکرگناری.

و اواژد و اژأ ر اواژد در انژار ممژدد بژا رویژدادهای زنژدگی ،ممژوزم و بحژ و گفژسوگو در مژورد اژأ ر

و اواد بر ه جادها و افکار و فرایند حد مشکد ،ارا هی اکل

دعا و اواد برای خود و دینراد.

بح پ رامود ذاژر و م ژار مد و بررثژی ذاژر و ا ژرا مقابلژهای مد بژر اژاه

ه جادهژای منفژی و چژال

خودگوییهژای منفژی و

تژژایننینی مدهژژا بژژا خودگویی هژژای مببژژس و ثژژازنده اژژه در دیژژن اثژژالم ممژژده اثژژس ماننژژد ذارهژژای مختلفژژی اژژه مرات ژ انجژژام
میدهنژژد و موتژژم اژژاه

اژژن

و ار ژ راب و ایجژژاد ام ژژدواری میشژژود و ارا ژژه اکل ژ ذاژژر در زمژژاد مواتهژژه بژژا مشژژکال و

ه جادهای منفی.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار نسرات پیشآزمون و پسآزمون رضامندی زوجیت و مؤلفههای آن در دو
گروه موردمطالعه
گروه

انتر

مزمای
پ

مرحله

مزمود

پ

پ مزمود

پ مزمود

مزمود

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

عاپفی

13/66

1/063

10/400

2/611

12/066

1/454

13/533

1/367

اعالی

13/000

2/623

10/466

2/046

12/400

2/474

13/200

2/731

ننرشی

10/366

1/746

13/533

1/041

10/066

2/623

15/733

1/007

رفتاری

26/266

2/051

27/266

3/121

26/200

2/651

26/000

4/101

حمایس

16/300

1/137

14/600

2/031

16/366

1/204

11/266

2/051

ررامندی

اتتماعی
ه اندیشی

0/400

1/362

3/666

1/601

0/533

1/362

0/733

1/334

مشکدگشایی

3/400

1/467

11/600

6/763

3/466

1/352

1/333

6/114

شخد تی

0/400

1/355

3/200

1/337

0/533

1/467

0/400

1/245

فرزندپروری

0/466

1/364

7/133

1/007

0/466

1/112

5/066

1/514

م لوباندیشی

1/266

1/050

11/600

1/571

1/266

1/050

3/533

1/034

ررامندیزوتی

111/536

7/221

130/666

7/173

161/366

0/330

112/676

5/012

(اد)
البر

14/733

1/136

17/533

1/125

14/133

1/024

14/366

/012

ررامندی

15/266

1/267

17/333

1/543

10/266

1/507

15/266

1/134

اواد

23/733

2/344

21/533

1/340

24/66

2/263

25/133

2/111

شکرگناری

11/366

6/301

13/066

1/655

12/133

1/041

12/666

1/115

اابموری

36/066

4/717

15/400

3/753

31/300

4/421

32/266

4/321

معنوی (اد)

تهژژس بررثژژی ا ربخشژژی ممژژوزم مهار هژژای اژژابموری مبتنژژی
بژژژر معنویژژژس اثژژژالمی بژژژر مؤلفژژژههای ررژژژامندی زوت ژژژس و
مؤلفژژههای اژژابموری معنژژوی بهوثژ له مزمژژود احل ژژد اوواریژژان
چنژژدمت ره ،ابتژژدا پ فر هژژای نرمژژا بژژودد اوزی ژ مت رهژژای
وابسژژته ،همننژژی واریان هژژا و اوواریان هژژا موردبررثژژی قژژرار
میگ رد
با اوته بژه نتژاین تژدو شژماره  3و بررثژی مزمژود لژوین ،فژر
الژژفر بژژرای اسژژاوی واریان هژژای نمرههژژای دو گژژروه در دو مت ژژر
اژژابموری معنژژوی و ررژژامندیزوت س اأی ژژد گردیژژد همچنژ ن بژژا
اوتژژه بژژه نتژژاین بهدثژژسممده از مزمژژود المژژوگرور اثژژم رن ،

پ فژژر هنجژژار بژژودد اوزی ژ نمژژرا در پ ژ مزمژژود و در هژژر
دو گژژروه مزمژژای و گژژواه اأی ژژد شژژد نتژژاین مزمژژود امبژژاا ن ژژن
بژژژژژژژژژژرای مت ژژژژژژژژژژر اژژژژژژژژژژابموری معنژژژژژژژژژژوی،
( )BOX10/110،F=6/163،P=6/555و ررژژژژژژژژژامندیزوت س
( ،)BOX=51/426،F=1/753،P=6/166ب ژژژژژاننر همسژژژژژانی
اوواریان هژژا در دو گژژروه مزمژژای و انتژژر اثژژس و ایژژن نتژژاین،
انجژام مزمژژود پارامتریژژج احل ژد اوواریژژان چنژژدمت ری را مجژژاز
میداند
تهژژس بررثژژی فررژژ هها از مزمژژود احل ژژد اوواریژژان چنژژد
مت ژژری اثژژتفاده شژژد نتژژاین ارا هشژژده در تژژدو شژژماره  4نشژژاد
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میدهژژد اژژه ا ژژر عامژژد گژژروه و زمژژاد (،P˂6/660 ،η2=6/374
(،η2=6/734

پ

مزمژژژود و پ مزمژژژود در مؤلفژژژههای ررژژژامندیزوت س و

،P˂6/661

اابموری معنوی میباشند؛ اژه نشژاد میدهژد افژاو معنژیداری

 )T=6/210 ،F=13/324معنژژژادار اثژژژس بژژژهعبار دینر نتژژژاین

ب ن م ژانن ن گروههژا حژداقد در یکژی از خژرده مق ا هژا وتژود

،F=0/237

)T=6/120

و

ب ژژاننر افژژاو معنژژادار بژژ ن گژژروه مزمژژای

و انتژژر در مراحژژد

دارد

جدول  .3نتایج آزمون کالسوگروف-اسسیرنوف و آزمون لوین
مزمود االموگرور-اثم رنور (پ
مت ر

اجی

فر

نرما بودد اوزی )
االموگرورZ-

مزمود لوین برای خرده مق ا ها
Sig

F

df1

Df2

Sig

اثم رنور
عاپفی

-1/44

6/011

6/713

6/213

1

23

6/512

اعاملی

-6/53

6/343

6/470

6/611

1

23

6/316

ننرشی

-1/55

1/163

6/175

6/663

1

23

6/153

رفتاری

-1/77

1/641

6/221

6/344

1

23

6/502

حمایتی

-1/53

6/173

6/215

6/126

1

23

6/732

ه اندیشی

-1/13

1/622

6/247

6/116

1

23

6/742

مشکدگشایی

1/46

1/332

6/654

6/346

1

23

6/504

شخد تی

-1/60

6/300

6/442

6/026

1

23

6/433

فرزندپروری

-1/20

6/331

6/411

6/645

1

23

6/334

م لوباندیشی

-6/03

1/613

6/251

6/116

1

23

6/743

ررایتمندی زوت س

-2/62

1/675

6/113

F

df1

Df2

Sig

البر

-1/44

6/720

6/007

6/663

1

23

6/127

ررا

-6/53

6/154

6/323

6/375

1

23

6/545

اواد

-1/55

6/716

6/501

6/433

1

23

6/413

شکر

-1/77

1/647

6/223

1/673

1

23

6/363

ثبج اثالمی

-1/53

6/365

6/530

6/740

1

23

6/315
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-2/62

اابموری معنوی

6/130

1/151

جدول  .4نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مؤلفههای رضامندی زوجیت و مؤلفههای
تابآوری معنوی
مت ر

df1

Df2

sig

ηP2

ا ر پ الیی

13/324 6/734

5

11

6/661

6/734

الندای ویکلن

13/324 6/210

5

11

6/661

6/734

ا ر هتل ن

13/324 3/033

5

11

6/661

6/734

بنرگارین ریشه روی 13/324 3/033

5

11

6/661

6/734

ا ر پ الیی

6/374

0/237

16

1

6/660

6/374

الندای ویکلن

6/120

0/237

16

1

6/660

6/374

مت ر

ارزم

F

اابموری معنوی

ررامندی زوت س
ا ر هتل ن
بنرگترین ریشه روی

0/131

0/237

16

1

6/660

6/374

0/131

0/237

16

1

6/660

6/374

جدول  .5نتایج آزمون کوواریانس برای متغیرهای رضامندی زوجیت و تابآوری معنوی
منب پرام
عاپفی
اعالی
ننرشی
رفتاری
حمایس اتتماعی
ه اندیشی
مشکدگشایی
شخد تی
فرزندپروری
م لوباندیشی
ررامندیزوت س (اد)
البر

SS
33/677
43/210
24/664
216/060
55/177
1/035
13/400
23/141
10/712
10/617
3357/413
46/717

Df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MS
33/677
43/210
24/664
216/060
55/177
1/035
13/400
23/141
10/712
10/617
3357/413
46/717
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F
3/213
0/136
7/444
12/353
0/442
5/331
3/102
11/110
3/130
5/131
33/113
24/230

Sig
6/616
6/617
6/614
6/662
6/621
6/620
6/616
6/663
6/616
6/625
6/661
6/661

مرب ثهمیایتا
6/313
6/271
6/213
6/417
6/204
6/247
6/312
6/313
6/313
6/241
6/733
6/513
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ررا
اواد
شکر
ثبج اثالمی
اابموری معنوی (اد)

31/633
132/575
13/316
46/442
1327/673

1
1
1
1
1

31/633
132/575
13/316
46/442
1327/673

11/321
20/153
13/516
13/722
71/723

6/661
6/661
6/661
6/661
6/661

6/336
6/546
6/376
6/374
6/747

پژ از معنژیداری افژاو گروههژا در مؤلفژههای مق ا هژای
یادشده ،بژهمنخور بررثژی ایناژه افژاو بژ ن اژدامیژج از خژرده
مق ا هژژا وتژژود دارد ،از احل ژژد اوواریژژان چنژژد مت ژژره اثژژتفاده
شژژد نتژژاین تژژدو شژژماره  5نشژژاد میدهژژد بژژ ن م ژژانن ن
مت رهژژای پژژژوه (ررژژامندی زوت ژژس و اژژابموری معنژژوی) در
بژژ ن دو گژژروه مزمژژای و انتژژر افژژاو معنژژاداری وتژژود دارد و
م ژژانن ن مراحژژد پ مزمژژود و پ مزمژژود در دو گژژروه ازلحژژا
ممژژاری معنژژادار اثژژس و ممژژوزم مهار هژژای اژژابموری مبتنژژی بژژر
معنویژژس اثژژالمی موتژژم بهبژژود ررژژامندی زوت ژژس (،η2=6/733
 )F=33/113 ،P>6/661و اژژژژژژابموری معنژژژژژژوی (،η2=6/747
 )F=71/723 ،P>6/661و م ژژژژانن ن مؤلفژژژژههای ررژژژژامندی
زوت ژژس گژژروه مزمژژای یعنژژی ررژژامندی عژژاپفی (،η2=6/313
 ،)F=3/213 ،P>6/65اعژژژژژژژژژژژژژژژالی (،P>6/65 ،η2=6/271
 ،)F=0/136ننرشژژژژژژژژژژژی (،)F=7/444 ،P>6/65 ،η2=6/213
رفتژژژژژژژاری ( ،)F=12/353 ،P>6/61 ،η2=6/417حمژژژژژژژژایتی
اتتمژژژژژژاعی ( ،)F=0/442 ،P>6/65 ،η2=6/204ه اندیشژژژژژژی
( ،)F=5/331 ،P>6/65 ،η2=6/247مشکدگشژژژژژژژژژژژژژژژژژایی
( ،)F=3/102 ،P>6/65 ،η2=6/312شخدژژژژژژژژ تی (،η2=6/313
 ،)F=11/110 ،P>6/61فرزنژژژژژژژدپروری (،P>6/61 ،η2=6/313
 )F=3/130و م لژژژژژژژژوباندیشژژژژژژژژی (،P>6/65 ،η2=6/241
 )F=5/131و مؤلفژژههای اژژابموری معنژژوی گژژروه مزمژژای یعنژژی
مؤلفژژژژژه الژژژژژبر ( ،)F=24/230 ،P>6/661 ،η2=6/513ررژژژژژا
( ،)F=11/321 ،P>6/661 ،η2=6/336اواژژژژژژژژژد (،η2=6/546
 ،)F=20/153 ،P>6/661شژژژژژژژژژژژکر (،P>6/661 ،η2=6/376
 )F=13/516و ثژژژژژژبج زنژژژژژژدگی اثژژژژژژالمی (،η2=6/374
 )F=13/722 ،P>6/661در گژژژژژروه مزمژژژژژای و در مرحلژژژژژه
پ مزمژژود شژژده اثژژس؛ بنژژابراین بژژا اوتژژه بژژه یافتژژههای فژژو
فرر ژ ههای الژژی پژژژوه اأی ژژد و فژژر الژژفر مبنژژی بژژر عژژدم
افژژاو بژ ن گژژروه مزمژژای و انتژژر رد میشژژود همچنژ ن مرب ژ
ثهمی ایتا اندازه ا ر را نشاد میدهد

بحث و نتیجهگیری
نتژژاین پژژژوه نشژژاد داد اژژه ممژژوزم مهار هژژای اژژابموری
مبتنی بر معنویژس اثژالمی منجژر بژه بهبژود مهار هژای متعژددی
نخ ژژر ررژژامندی زوت ژژس و مؤلفژژههای اژژابموری معنژژوی ماننژژد
الژبر ،ررژا ،شژکر و اواژد شژده اثژس بژر اثژا فررژ ه او
برنامه مموزشی بژر اراقژای ررژامندی زوت ژس و مؤلفژههای مد در
مژادراد اوداژاد مهسژتهگام ،ا ژربخ اثژس نتژاین ایژن احق ژق
همسژژو بژژا پژوه هژژای فراوانژژی اثژژس اژژه در راب ژژه بژژا اژژأ ر
ننرمهژژا و اعتقژژادا م ژ هبی بژژر ابعژژاد مختل ژ زنژژدگی زوت ژ ن
الژژور گرفتژژه اثژژس اژژه بژژه چنژژد مورداشژژاره میشژژود یافتژژههای
م العژژه اژژافمن ،ام ژژد و مدام )1116( 1نشژژاد داد اژژه مژژادراد
اوداژژاد مهسژژتهگام بژژا اعتقادهژژای مژژ هبی ب شژژتر ،از اثژژتر
مراقبژژس امتژژری در ننهژژداری از اوداژژاد خژژود برخوردارنژژد و
ررژژامندی زوت ژژس ب شژژتری ن ژژن دارنژژد ثژژل انیزاده ،اشژژاورز و
مهرابی ( )1330در پژوهشژی نشژاد دادنژد ،اعتقژاد بژه االژو دیژن
و ننژژژرم مژژژ هبی ،یکژژژی از پ ب نژژژی اننژژژدههای ررژژژایس از
زنژژدگی اثژژس ثااسژژنا )2660( 2در هجژژده اشژژور تهژژاد بژژهمنخور
مشاهده چنژوننی راب ژه معنویژس ،مژ هم و باورهژای شخدژی بژا
ا ف ژژس زنژژدگی ،پژوهشژژی انجژژام داد .نتژژاین همبسژژتنی بژژاالیی
ب ن این مؤلفژهها بژا همژه حوزههژای ا ف ژس زنژدگی را نشژاد داد
اژژا اژژورا و ال سژژود ( )2662در م العژژا خژژود از مشژژاراس
م هبی زوت ن نشژاد دادنژد اژه هژر چژه م ژناد زمژاد ث ریشژده
زوت ن در انجژام عبژادا ب شژتر باشژد ،افژنای اعهژد خژانوادگی و
ن ژژن اژژاه منازعژژا زناشژژویی را بژژرای مدهژژا بژژه ارم ژژاد خواهژژد
مورد و شژژادمانی و ررژژایتمندی زوت ژژس ب شژژتر را اجربژژه خواهنژژد
اژژرد (بژژه نقژژد از برانژژس )2663 ،3در مژژورد نکژژا اب نژژی ایژژن
فرر ه میاواد عنژواد اژرد اژه حمایژس اتتمژاعی فژراه ممژده از
پریژژق دیژژنداری بژژه افژژنای ررژژامندی زوت ژژس امژژج میانژژد،
رمن اینکه اجربه دینژی و ن ژای  ،موتژم ایجژاد احسژا ارابژاز
اتتماعی فرد با خژدا میشژود ایژن ارابژاز از تهژاای شژب ه ارابژاز

1. Kaufman, Campbell & Adams
2. Saxena

3. Brandt
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بژژا انسژژادها اثژژس اژژه موتژژم خشژژنودی از زنژژدگی زناشژژویی
میشود اعژال و باورهژای دینژی میاواننژد فژرد را بهثژوی امژا
و اعژژالی و درنت جژژه ررژژایتمندی ب شژژتر ثژژو دهنژژد اسژژانی اژژه
در زم نژژه دیژژن بژژه اعتقژژاد و یق ژ ن قلبژژی رث ژ ده باشژژند و ه ژ در
عمژژژد بژژژه باورهژژژای خژژژود موفژژژق باشژژژند ،در همژژژدلی ،درر،
مسژژدول سپ یری و مژژواردی از ایژژن قب ژژد اوف ژژق ب شژژتری خواهنژژد
داشس باالر ،اثتا و گژاردنر 1ن ژن ( )2662نشژاد دادنژد اژه ایمژاد
راثژژت ن بژژه خداونژژد باع ژ رشژژد و اعژژالی بس ژ اری از ویژگیهژژای
فردی ازتملژه افژنای حژ همژدلی ،مسژدول سپ یری ،همکژاری،
خژژومب نی و داشژژتن احمژژد و اغمژژا میشژژود ،بژژه همژ ن دل ژژد
چن ژ ن افژژرادی اوانژژایی بژژاالیی بژژرای بهبژژودی روابژژخ و اعژژامال
خود داشژته و درنت جژه ثژازگاری و ررژایتمندی ب شژتری از روابژخ
زناشویی خود دارند؛ بنژابراین ،میاژواد گفژس پایبنژدی بژه مژ هم
از عواملی اثژس اژه در ررژایتمندی زوت ژس نقشژی معنژادار دارد
این م لم بر اثا مموزههژای دینژی ن ژن اأی ژد میشژود ،چرااژه
زندگی زمانی شژ رین و مرام بخژ اثژس اژه فژرد از خداونژد و
یادم غافد نبژوده و نعمسهژای را فرامژوم نکنژد و همژواره در
پلم ررای الهی باشژد در چنژ ن زنژدگیهایی خداونژد بژه ثژبم
عمژد الژال زد و شژوهر ،مدهژا را بژا ح ژا پ ژم زنژده
میاند «هر اژ از مژرد یژا زد اژه عمژد شایسژته انجژام دهژد و
مژژؤمن باشژژد او را بژژه زنژژدگی ن کژژو زنژژده میگژژردان و هژژر مینژژه
مدهژژا را بژژه بهتژژر ازمنچژژه عمژژد میاردنژژد پژژادام مژژیده »
(نحد.)17:
نتژاین احل ژد اوواریژان چنژد مت ژره تهژس بررثژی فررژ ه دوم
نشژژاد داد اژژه ارا ژژه بسژژته مموزشژژی ،باعژژ بهبژژود مهار هژژای
معنژژوی اژژابموری (الژژبر ،ررژژا ،اواژژد و شژژکرگناری) میشژژود
دل د این امژر شژاید برقژراری ارابژاز عژاپفی بژا شژراسانندگاد و
اراقژژام اوانمنژژدیهایی باشژژد اژژه انهژژا در برنامژژههای مبتنژژی بژژر
اژژابموری بژژه مدهژژا اوتژژه میشژژود؛ از ایژژن مژژوارد میاژژواد بژژه
افژژنای خودمگژژاهی (مگژژاهی نسژژبس بژژه اوانمنژژدیها) ،احسژژا
ارزشژژمندی (عژژن نف ) ،پ ونژژد تژژویی ،مینژژدهننری (هدفمنژژدی)،
افژژژژژنای خوداارممژژژژژدی (حژژژژژد مسژژژژژدله ،ادژژژژژم گ ری،
مسژژدول سپ یری) ،انتژژر ه جانژژا  ،معنامنژژدی (اقویژژس اجرب ژژا
معنژژوی) اشژژاره اژژرد درواقژژ افژژاو برنامژژههای مبتنژژی بژژر
اژژابموری معنژژوی بژژا ثژژایر برنامژژههایی اژژه الژژرفاً بژژه ممژژوزم
مهار هژژای ان بژژاقی میپردازنژژد و هدفشژژاد بژژاال بژژردد مق عژژی
ث شناخس و مگاهی افراد اثژس ،اوتژه بژه همژ ن عوامژد اثژس

ایناژژه ادای فژژراین دینژژی میاوانژژد اژژابموری و ثرثژژختی را
بدود واثژ ه اب ژ ن انژد ،شژاید بژه ایژن دل ژد باشژد اژه دیژن از
عناالژژژر شژژژناختی ،ارزشژژژی و رفتژژژاری مختلفژژژی بژژژرای ایجژژژاد
ثرثژژختی و اژژابموری برخژژوردار اثژژس (لمبژژر و دولهایژژس،2
 )2616ایژژن النوهژژای شژژناختی میاوانژژد بژژهعنواد عامژژد حمژژایتی
و همچن ژ ن ثژژازماد دهنژژده ،هننژژام رویژژارویی بژژا بحژژراد باشژژد
ازنخژژر خداونژژد اسژژانی اژژه ایمژژاد موردهانژژد میداننژژد اژژه زم ژ ن
مکژژانی اثژژس بژژرای مزمژژای ؛ بنژژابراین در برابژژر ثژژختیها و
مد ژ بسها ،تن وفژژن نمیاننژژد و مد ژ بس وارده را نژژوعی مش ژ س
الهژژی میداننژژد «اسژژانی اژژه ایمژژاد موردهانژژد ،د هایشژژاد م مدنژژه
و مرام خواهژژژد بژژژود ،چژژژود انهژژژا بژژژا ذاژژژر خژژژدا د هژژژا مرام
میگ ژژرد»(میژژه  13و  11ثژژوره رعژژد) بهتژژرین راهکژژار در برابژژر
مشکال و ثژختیها ن ژن ازنخژر قژرمد الژبر پ شژه اژردد و دعژا
اژردد بژه درگژاه خداونژد بژرای رفژ بالهاثژس (میژا  32اژا 16
ثوره انب ژام) البتژه فژردی اژه مژؤمن و پایبنژد بژه مژ هم باشژد،
بژهپور ناخودمگژاه ایژن راهکژار را در پژ میگ ژرد و همژ ن
ایمژاد قلبژی میاوانژد اژابموری او را افژنای دهژد .مهار هژای
اژابموری معنژوی باعژ مقاومژس موفق ژسمم ن افژراد در برابژر
موقع سهژای چژال برانن ن میشژود افژراد علژیرغ مواتهژه بژا
اثژتر های مژنمن و ان ژدگیها ماننژد منچژه مژادراد اوداژاد
مهستهگام بژا مد روبژرو هسژتند ،بژا مقابلژههای مژ هبی اژابموری
در مقابد مشژکدها ،از م ژار نژام لوب مد ااثژته و اعژاد خژود را
حف ژ میاننژژد درنت جژژه میاژژواد گفژژس مقابلژژههای م ژ هبی
اابموری بهعنواد یج عامژد مهژ در بژه حژداقد رثژاندد خ ژر
و بژه حژداابر رثژاندد عامژد اژابموری اثژس اژه درنت جژه ایژن
اأ رگژ اری نقژ بسژ ار مهمژی در اژاه شژرایخ ثژخس،
پرمخژاپره و پاقژسفرثژای زنژدگی دارد ایمژاد و اواژد بژه خژدا،
اعتقاد به مقژدرا الهژی ،ننژرم مببژس ،ارابژاز عژاپفی بژا خژدا و
اول ژژام ،یژژاد خژژدا ،دعژژا ،اوثژژد بژژه ا مژژه معدژژوم ن (عل هالسژژالم)،
اوبژه ،ذاژر ،افریحژا ثژال  ،روابژخ خژانوادگی م لژوب ،حمایژس
اتتمژژاعی و غ ژژره ،شژژ وههایی هسژژتند اژژه در اعژژال اثژژالمی
رومهژژای مقابلژژه بژژا مشژژکال و شژژرایخ غ رقابژژدانتر القژژی
میشژوند (عبژا نژاد و رثژتمی )1331 ،هننامیاژه شژخ بژه
مفاه اابموری معنوی پژی میبژرد ،راحژسار بژا مشژکال انژار
میمیژد و ثژختیها را تژنم تداییناپژ یر ایژن دن ژا میب نژد و بژا
اواژد بژر خژدای هسژتی و پ شژه اژردد الژبر ،بژه مقابلژه بژا
مشکال میپژردازد انسژانی اژه بژا ثرمشژق قژرار دادد ارزمهژا
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و اعتقژادا مژ هبی اژابموری ،فلسژفه زنژدگی و هژدر خلقژس را
درر انژد ،در زنژدگی فژردی و اتتمژاعی و هننژام مواتهژه بژا
موانژ و مشژکال  ،من قژی و عقالنژی برخژورد میانژد و بژا
اک ژهبر ال ژار الهژی و حفژ ایمژاد و مرامژ خژود ،راههژایی را
ن ن بژرای مقابلژه بژا ایژن نامالیمژا مییابژد اژه ایژن عوامژد بژا
امج یکژدینر موتبژا داشژتن ررژایس بژاال از زنژدگی را م سژر
میثازند (م لژر و اورثژن )2663 ،1در حق قژس اغلژم افژراد مژؤمن
اراباز با خژدا را ماننژد ارابژاز بژا یژج دوثژس الژم می میداننژد و
باور دارند اژه ااکژا و اواژد بژه خژدا ،بژهعنواد یژج شژ وه مقابلژه
مژژؤ ر ،در رویژژارویی بژژا رخژژدادهای نژژاگوار بژژه مدهژژا امژژج زیژژادی
میاند و این امژر باعژ افژنای عژن نف  ،مرامژ  ،ام ژدواری و
رفژ منفیننژژری ،ننرمهژای نااارممژژد و راهیژابی بژه امژور و
اقویژس الژبر و اژابموری میشژود و مجمژو ایژن عوامژد باعژ
میشود اا احسا ناخوشایندی برپژرر گژردد قژرمد ن ژن بژا ارا ژه
النوهژژای عملژژی ماننژژد حضژژر ابژژراه ( ) ،حضژژر یعقژژوب ( )،
حضژژر یوث ژ ( ) ،حضژژر محمژژد ( ) و برخژژی دینژژر از انب ژژا و
اول ژژا از مسژژلماناد میخواهژژد از منژژاد پ ژژروی اننژژد و در برابژژر
مدا م و مشژکال بژه منژاد اقتژدا نماینژد (ثژوره انب ژا ،میژه  33و
 )35درنت جه میاژواد گفژس همژاهننی بژ ن رومهژای مشژاوره
و روادشژناختی بژا اعتقژادا دینژی و فرهننژی ،باعژ پژ یرم و
ا ربخشی ب شژتر مهژار هژای ممژوزم دادهشژده مژیگژردد و ایژن
مهژژار هژژا بژژهعنواد یژژج راهبژژرد قژژوی و ا ژژربخ در
اوانمندثژژازی ثژژازگارانه مژژادراد بژژا اژژودر مهسژژتهگام مژژؤ ر
واق شده اثس درنهایس بژا اوتژه بژه نتژاین بهدثژسممده میاژواد
گفژس ،علژس ایژن ا ربخشژی پژ یرم بیق دوشژرز و بژهدوراز
قضاو و همچنژ ن احسژا حضژور و اادژا بژه ن ژروی الیژنا
الهژی (ویژگژی ایژن شژ وه درمژانی) دانسژس اژه بژهموتم مد
ارزیژابیهژای شژناختی مهژ در فرمینژد مقابلژه ،احژس اژأ ر قژرار
میگ رنژد و ازایژنرو معنویژس میاوانژد بژه افژراد امژج انژد اژا
وقژای منفژی را بژه شژ وه متفژاوای ارزیژابی نماینژد ،بنژابراین
معنویس ح قژویاژری از انتژر را ایجژاد مینمایژد اژه از ایژن
راه بژه ثژازگاری روانژی امژج میانژد .در ایژن پژژوه بژا
محژدودیسهایی همچژود ایناژه پژژوه در نمونژهای از مژادراد
با اودر مهسژتهگام بژه اتژرا درممژده اثژس و همژ ن امژر م ژناد
روایی ب رونژی پژژوه را اژاه میدهژد و عژدم انجژام م العژه
پ ن ری در مژورد بژا نتژاین بژه دل ژد امبژود وقژس و همچنژ ن
اتژرای پژژوه حارژر در مژورد مژادراد اژه بژرای اژأم ن نتژاین

گروههای م ار ،بایستی احت از نمژود بژا اوتژه بژه نتژاین حاالژد
از این پژوه پ شژنهاد میشژود اژه ایژن پژژوه در نمونژههای
بنرگار ،مناپق و شهرهای مختلژ اتژرا شژود اژا امکژاد اعمژ
نتاین بهالژور فراگ ژر امکادپژ یر گژردد و بعژد از اتژرای برنامژه
بژه فواالژد زمژانی شژ مژاه ،یژج و دو ثژا مزمژود پ ن ژری
انجام شود اژا م ژناد بژا نتژاین در شژراسانندگاد موردبررثژی
قرار گ ژرد همچنژ ن اژأ ر ممژوزم اژابموری مبتنژی بژر معنویژس
اثژالمی ،بژر روی گروههژای مختلفژی از شژراسانندگاد بژا
ویژگژژی مشژژترر مواتهژژه بژژا فشژژار روانژژی بژژهعنوادمبا
خانوادههژای دارای فرزنژد معلژو  ،اژج ثرپرثژس ،معتژاداد و ...
به اترا درب ایژد و نتژاین موردبررثژی قژرار گ ژرد و برنامژه مموزشژی
موردنخر با برنامههای دینر مقابله با فشار روانی مقایسه گردد
منابع
احمژژدپناه ،محمژژد ( )1336اژژأ ر ا اژژوانی ذهنژی فرزنژژد بژژر بهداشژژس
روانژژژی خژژژانواده .فدژژژلنامه پژژژژوه در ح ژژژهی اوداژژژاد
اثتبنایی03-52 ،1)1( ،
احمژدپناه ،محمژژد ( )1336اژژأ ر ا اژژوانی ذهنژی فرزنژژد بژژر بهداشژژس
روانژژژی خژژژانواده .فدژژژلنامه پژژژژوه در ح ژژژهی اوداژژژاد
اثتبنایی03-52 ،1)1( ،
اثژدینوقژانی ،احمژدعلی؛ ام ژدی ،شژ راز و حژاتی مقاتژانی ،ثژع د
( )1334روادپرثتاری ،چاپ او  ،اهراد :انتشارا بشری.
افژروز ،غالمعلژی و قژدرای ،مهژدی ( )1316ثژاخس و هنجاریژابی
مق ژا ررژایتمندی همسژراد افژروز (فژرم اواژاه) مجلژه
روادشناثژی و علژوم ارب تژی دانشژکده روادشناثژی و علژوم
ارب تی دانشناه اهراد10-1،3 ،
بشار  ،محمدعلی؛ الژالحی ،مژری ؛ زبردثژس ،عژ را؛ نژادعلی ،حسژ ن
و شژژژاهمحمدی ،خدیجژژژه ( )1337راب ژژژه اژژژابموری و
ثخساوش ژی بژژا موفق ژژس ورزشژژی و ثژژالمس روان ژی در
ورزشکاراد مجله روادشناثی معاالر41-33 ،3)2( ،
به پژوه ،احمژد ( )1311خژانواده و اوداژاد بژا ن ازهژای ویژژه اهژراد:
انتشارا موای نور
حسژژژ نچاری ،مسژژژعود و محمژژژدی ،مژگژژژاد ( )1316پ ب نژژژی
اژژابموری روادشژژناختی بژژر احسژژا اعتقادهژژای مژژ هبی در
دانشژژژجویاد شژژژهری و روثژژژتایی .دو فدژژژلنامه روادشناثژژژی
معاالر (50-45 ،0)2

1

. Miller & Thoresen
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حسژژ نقومی ،پژژاهره و ثل میبجسژژتانی ،حسژژ ن ( )1316راب ژژهی
بژژ ن تهژژسگ ری مژژ هبی و اژژابموری در بژژ ن مژژادراد دارای
فرزنژداد مبتالبژه ب مژژاری مجلژه روادشناثژی دینژژی-01 ،4)3( ،
32
خژژدایاریفژژرد ،محمژژد ،شژژکوهییکتا ،محسژژن و غباریبنژژاب ،بژژاقر
( )1371ممادهثژژژازی مق ژژژا ننژژژرم مژژژ هبی دانشژژژجویاد.
مجله روادشناثی235-203 ،4)1( ،
دالور ،علژژی ( )1335احتمژژاال و ممژژار اژژاربردی در روادشناثژژی و
علوم ارب تی اهراد :انتشارا رشد چاپ ثوم
رمضانیفرانی ،عبژا ؛ نژوابینژژاد ،شژکوه و بژوالهری ،تعفژر ()1371
تهژژسگ ژژری دینژژی و ثژژالمس رواد .فدژژلنامه پژوهشژژی -
احل لی دانشناه مزاد اثالمی22-12 ،1)1( ،
ثژژل انیزاده ،محمژژد؛ اشژژاورز ،ام ژژر و مهرابژژی ،حسژژ نعلی ()1330

پ ب نژژی ررژژایس از زنژژدگی بژژر اثژژا ننرمهژژای دینژژی،
ثژالمس رواد و مت رهژای فژردی مژردم شژهر االژفهاد دومژ ن
همای ثراثری نق دین در بهداشس رواد
عبژژا نژاد ،محسژژن؛ ث ژ دی و رثژژتمی ( )1331قژژرمد ،روانشناث ژی و
علژژوم ارب تژژی مشژژهد :بن ژژاد پژوه هژژای قرمنژژی حژژوزه و
دانشناه
عل ژژناده ،حم ژژد ( )1331اژژأ ر فرزنژژد معلژژو یژژا نژژااواد بژژر خژژانواده
ماهنامه اعل و ارب س اثتبنایی3-7 ،14)1( ،
قژژدرای ،مهژژدی؛ افژژروز ،غالمعلژی؛ پاشاشژژریفی ،حسژژن و ارهای ،تژژواد
( )1333بررثژژژی راب ژژژه محژژژ خ مموزشژژژناهی و هژژژوم بژژژا
خالق س دان ممژوزاد دختژر و پسژر ا نهژوم فدژلنامه رهبژری
و مدیریس مموزشی131-123 ،4 ،
اژژاوه ،من ژژژه ،عل ژژناده ،حم ژژد ،دالور ،علژی و برتعلژی ،احمژژد ()1316
اژژدوین برنامژژه افژژنای اژژابموری در برابژژر اثژژتر و اژژأ ر
مموزم مد بژر مؤلفژههای ا ف ژس زنژدگی والژدین دارای اژودر
ا اژژژواد ذهنژژژی خف ژژژ فدژژژلنامه اوداژژژاد اثژژژتبنایی
(146-11،111)2
ا ژژانیدهکردی ،مندژژوره؛ رف عژژی ،حسژژن؛ ثژژم عی ،مرثژژده؛ اریملژژو،
مسژژژعود؛ دولتشژژژاهی ،بهژژژروز و ب نژژژازاده ،محمژژژد ()1334
اابموری در برابر وابسژتنی بژه مژواد در پسژراد مژرداد وابسژته
و غ ر وابسته به مواد ،مجله حک 30-31 ،3)2( ،
معتمژژدین ،مختژژار ،ثژژهرابی ،فریبژژا ،فتحژژیمذر ،اثژژکندر و ملکژژی،
الژژاد ( )1337مقایسژژه بهداشژژس روان ژی ،ررژژایتمندیزوت س و
ابژژراز وتژژود والژژدین دان ممژژوزاد ا اژژواد ذهنژژی و عژژادی در
اثژژژتاد مذربایجژژژاد غربژژژی مجلژژژه دانژژژ و پژژژژوه در
روادشناثی 35( ،و 152-123 ،1)30
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The Effectiveness of Resiliency based on Islamic Spirituality Training on Marital
Satisfaction & Components of Resiliency based on Islamic Spirituality in
Mothers of Slow Pace Children
Shahrzad bakhshizadeh1
Gholam ali Afrooz2
Ahmad Behpajooh3
Bagher Ghobari Bonab4
Mohsen Shokoohi Yekta5

Abstract
Aim: The aim of this study was investigating the effects of Resiliency based on Islamic
spirituality Training on marital satisfaction & Components of Resiliency based on Islamic
spirituality in mothers of Slow Pace Children.
Methods: In this study a semi-experimental design with pretest-posttest was applied. Afrooz
Marital Satisfaction Scale (AMSS) and Resiliency based on Islamic spirituality researcher
made scale were utilized to evaluate marital satisfaction, resiliency and Components of
Resiliency based on Islamic spirituality among mothers with Slow Pace Children. The sample
size includes 30 mothers having Slow Pace children that assigned for experimental and control
groups randomly. Analyzing of data is performed using Multivariable Analyze of Covariance.
Result: Results reveal that marital satisfaction and its component and Components of
Resiliency based on Islamic spirituality of mothers with Slow Paced children in experimental
group significantly improved. According to the findings of the study it can be concluded that
resiliency based on Islamic Spirituality skills training enhance the marital satisfaction and
resilience in mothers of Slow Pace children.
Keywords: mothers of Slow Pace Children, Resiliency based on Islamic Spirituality Training,
Marital Satisfaction, Resiliency
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