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 آموزش تابآوری مبتنی بر، مادران کودکان آهستهگام:کلیدواژهها

اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت

. رضامندی زوجیت،معنویت اسالمی

اسالمی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفههای تابآوری
1

The Effectiveness of Resiliency based on Islamic
Spirituality Training on Marital Satisfaction &
Components of Resiliency based on Islamic
Sprituality in Mothers of Slow Pace Children

Abstract
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 sprituality in mothers of Slow Pace
Children. In this study a semi-experimental design
with pretest-posttest was applied. Afrooz Marital
Satisasfacti 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
sprituality among mothers with Slow Pace Children.
The sample size includes 98 mothers having Slowe
Pace children that assigned for experimental and
control groups randomly. Analyzing of data is
performed using Multivariable Analyze of
Covariance. Results reveal that marital satisfaction
and its component and Components of Resiliency
based on Islamic spirituality of mothers with Slowe
Pace 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 Sprituality Training,
Marital Satisfaction, Resiliency
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پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری
مبتنی بر معنویت اسالمی بر ارتقای مهارتهای رضامندی زوجیت و
 روش.مولفههای تابآوری معنوی مادران کودکان آهستهگام انجام شد
 پسآزمون-پژوهش مذکور از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون
 برای ارزیابی متغیرها ازمقیاس رضامندی همسران دکتر افروز.بود
) و مقیاس محقق ساخته تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی6963(
 نفر از مادران کودکان آهستهگام شهرستان دهدشت و98 .استفاده شد
حومه با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل در پژوهش
 تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل.حاضر مشارکت کردند
کوواریانس چند متغیره نشان داد که اجرای برنامۀ مداخلهای بر میزان
رضامندی زوجیت و مولفههای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی در
مادران کودکان آهستهگام گروه آزمایشی در مرحلۀ پسآزمون به طور
 یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش.معناداری موثر بوده است
مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی میتواند میزان
رضامندی زوجیت و مولفههای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی
.مادران کودکان آهستهگام را بهبود بخشد
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مقدّمه
درسالهای اخیر ،رویکرد روانشناسی مثبت با شعار توجه به
استعدادها و توانمندیهای انسان ،مورد توجه پژوهشگران
حوزههای مختلف روانشناسی قرار گرفته است .این رویکرد
بر شناسایی سازهها و پرورش توانمندیهایی تأکید میکند
که ارتقاء سالمت و شادکامی انسان را فراهم میکند
(کیانیدهکردی و همکاران .)6964 ،تابآوری 6مهمترین
راهبردی است که در این رویکرد مورد توجه پژوهشگران است
و جایگاه ویژهای در حوزههای روانشناسی تحول،
روانشناسی خانواده و بهداشتروانی دارد (کمبل-سیلز،
کوهان و استین .)2886 ،2تابآوری به فرایند پویای انطباق
مثبت با تجربههای تلخ و ناگوار اطالق میشود و فراتر از جان
سالم به در بردن از استرس و نامالیمات زندگی است (بونانو،9
2884؛ التار و چیچتی2888 ،4؛ مستن .)2886 ،1کانر و
دیویدسون )2889( 6تابآوری را توانمندی فرد در برقراری
تعادل زیستی -روانی در شرایط خطرناک تعریف میکنند.
آنها تاب آوری را تنها پایداری در برابر شرایط تهدید کننده
قلمداد نمیکنند ،بلکه شرکت فعال فرد در محیط را مهم
میدانند .بنابراین تابآوری توانایی انسان برای سازگاری در
برابر مصیبتها ،ضربهها ،درد و رنج ناشی از گرفتاریها و
محرکهای تنشزای بااهمیت در زندگی بوده و افراد با
تابآوری باال ،در شرایط استرسزا و موقعیتهای ناگوار،
سالمت روانشناختی خود را حفظ میکنند.

میشود ،اعتقادات مذهبی است و نگرش مذهبی و امید به
آینده ،به عنوان پتانسیلهای حمایتی برای تابآوری قلمداد
میشوند (کینگ2886 ،7؛ پرکینز و جونز )2884 ،6و بر اساس
مدل کامپفر )6333(3نیز یکی از عوامل درونفردی تابآوری
که در اکثر تحقیقات مورد بیتوجهی قرار گرفته است ،عامل
اعتقادات و ارزشهای شخصی میباشد .بشر در تاریخ خود
فارغ از دغدغههای دینی و پرستش نبوده است .در
قدیمیترین آثار بهجا مانده از دورههای باستان ،عنصر
پرستش و نمادهای وابسته به آن یافت میشود (خدایاریفرد،
شکوهییکتا وغباریبناب .)6973 ،همچنین فطرت خداجوی
انسان و زمینه و بافت مذهبی و فرهنگی -قومی درکشور ما و
وجود ریشههای عمیق باورهای مذهبی و همچنین وجود
سنبلها و نمونههای صبر و استقامت ،مانند حضرت زهرا (س)
و حضرت زینب (س) و احادیث و آیههای مختلف در این
زمینه به عنوان نمونه آیه  612از سوره بقره (پس مرا با عبادت
و اطاعت خویش یاد کنید که من نیز شما را با دادن نعمتها
یاد خواهم کرد و سپاسگزار من باشید و نعمتهاى مرا
ناسپاسى نکنید) و آیه  611از سوره بقره (و حتما شما را به
اندکی از ترس و گرسنگی و کاهشی از مالها و جانها و
محصوالت ،درختان ،یا ثمرات زندگی از زن و فرزند ،آزمایش
خواهیم نمود و شکیبایان را مژده ده) و آیه  7از سوره ابراهیم
( پروردگارتان اعالم داشت که اگر شکرگزاری کنید (نعمت
خود را) بر شما خواهم افزود و اگر کفران و ناسپاسی کنید،
مجازاتم شدید است) .همه اینها را میتوان منابع حمایتی
مهمی بهشمار آورد که تأمین کنندۀ حفظ آرامش فردی است
و توانایی افراد را برای مقابله با شرایط سخت زندگی افزایش
میدهد .همچنین میتوان دریافت که دینداری پایهای اساسی
برای مقاومت در برابر مشکلهای زندگی بشر و افزایش
تابآوری است .دین به علت ایجاد سامانهای حمایتی میتواند
به عنوان منبع تابآوری برای افراد در یک جامعه دینی عمل
کند (راتر و بیگاتی .)2864 ،68روبرت ( ،)6332به نقل از
کوئنگ 66و همکاران ( ،)6331معتقد است که دین برای افراد
در رویارویی با مشکالت ،منبعی حمایتی است و باورها و
فعالیتهای دینی به عنوان روشی تعریف شده است که منابع

6. Resiliency
5. Campbell-Sills, Cohan & Stein
3. Bonanno
4. Luthar & Cichiti
2. Masten
6. Connor & Davidson

6. King
5. Perkins & Jones
3. Kumpfer
4. Reutter & Bigatti
2. Koinng

رمضانیفرانی ،نوابینژاد و بوالهری ( )6973معتقدند ،یکی از
عواملی که تاثیر فشارهای زندگی را به کمترین سطح
میرساند و منجر به تابآوری بیشتر میشود ،اعتقادات
مذهبی ودینی است .کسی که قرآن را هدایتگر و راهنمای
زندگی خویش میداند ،در تمامی شئون زندگی آن را ناظر بر
زندگی خود میداند ،بنابراین به پیشواز مشکالت رفته و انتظار
رخداد آنرا دارد .مصائب ،مشکالت و ناگواریها را به عنوان
امتحان ،خواست ،قضا و صالحدید الهی تلقی کرده بدین
وسیله آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد و در برابر عوامل
فشارزا ،امید به حل آنها دارد و آینده را روشن میبیند.
بنابراین یکی از زمینههایی که منجر به رشد تابآوری افراد
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دینی مانند دعا و نیایش ،توکل و توسل به خداوند را برای
مقابله بهکار میبرد .همچنین رفتارهای دینی مانند نماز
خواندن ،صداقت ،اعتقاد به خداوند ،مطالعه کتابهای دینی از
طریق ایجاد امید و تشویق در جهت ایجاد دیدگاه مثبت
نسبت به اوضاع موجود و بیرون کشیدن فرد از بحران مأیوس
کننده که بر آنها تسلط چندانی هم ندارد ،نوعی آرامش
درونی را ایجاد میکند .از آنجا که نیک فطرت بودن ،مذهبی
بودن وخوشبین بودن از ویژگیهای افراد تابآور است،
بنابراین افرادیکه مذهبیترند ،تابآوری بیشتری دارند ،زیرا
اعتقادات دینی و مذهب به انسان آرامش میدهد ،امنیت فرد
ر ا تضمین میکند ،فرد را در برابر خألهای اخالقی ،عاطفی و
معنوی استحکام میدهد و پایگاه محکمی برای انسان در برابر
مشکالت و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند (اسدینوقانی،
امیدی و حاجیآقاجانی .)6964 ،بر همین اساس رابطه
پیشبینی کنندگی قوی باورهای مذهبی بر تابآوری قابل
تبیین است (بشارت و همکاران.)6967 ،
ادبیات پژوهشی گستردهای در رابطه با تابآوری وجود دارد
اما مطالعات مداخلهای در رابطه با تابآوری که مولفه معنویت
را در مادران کودکان آهستهگام 6به صورت خاص ،و حتی در
سایر جمعیتها به صورت عام،انجام شده باشد ،متاسفانه
صورت نگرفته است .به ویژه اینکه در پژوهشهای انجام
گرفته در مورد تابآوری این ارزشها و اعتقادات مذهبی،
اکثرا جنبه توصیفی داشتند و کار مداخلهای کمتری به چشم
میخورد .برقراری رابطه بین مطالب مذکور و انجام مداخالت
آموزشی در این زمینه میتواند گامی در جهت غنی کردن
ادبیات پژوهش موجود باشد .لذا در ادامه به بررسی
پژوهش های مرتبط با موضوع پرداخته میشود :باومن2
( )2884و گاردنر و هارمون )2882( 9در مطالعات جداگانه،
تابآوری والدین کودکان آهستهگام را کمتر از والدین عادی
یافتند و در مطالعه آنها تابآوری کمتر منجر به بروز بیشتر
اختاللهای روانی در والدین میشود .کاوه ،علیزاده ،دالور و
برجعلی ( )6938نیز در پژوهشی با هدف تدوین و تهیه برنامه
افزایش تابآوری و مطالعه اثربخشی آموزش آن بر مؤلفههای
کیفیت زندگی والدین دارای آهستهگام ،انجام دادند .نتایج
مبین این بود که برنامه افزایش تابآوری بر مولفههای کیفیت
زندگی والدین ،اثرگذار است .مادرانی که سطح تابآوری
6. Slow Pace
5. Bauman
3. Gardner & Harmon
6. Yang & Mao
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باالتری دارند ،کیفیت زندگی مطلوبی داشته و این افراد با
مشکالت زندگی بهتر میتوانند کنار بیایند و در زیر بار
مشکالت خم نمیشوند و انعطافپذیری بیشتری دارند.
در زمینه رابطه اعتقادات و ارزشهای مذهبی با تابآوری
پژوهشهایی انجام شده است .ازجمله اینکه حسینچاری و
محمدی ( )6938دریافتند که برخی از ابعاد رشد اعتقادی،
در پیشبینی تابآوری روانشناختی دانشجویان نقش دارد.
حسینیقمی و سلیمیبجستانی ( )6938نیز به این نتیجه
رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین جهتگیری مذهبی
و تابآوری وجود دارد .یانگ و ماو )2887( 4نیز معتقدند
داشتن هدف و معنا در زندگی ،احساس تعلق داشتن به معنای
واال ،امیدواری به یاری خداوند در موقعیتهای مشکلزای
زندگی و بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی همگی
ازجمله روشهایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها
میتوانند در رویارویی با حوادث تنشزای زندگی آسیب
کمتری را متحمل شوند .هورتون و واالندر )2886( 1و
بروکس )6334( 6براین باورند که عوامل درونفردی
تابآوری ،مانند عقاید فردی ،نگرشها و سبک رفتار فرد،
تأثیر عوامل خطرآفرینی مانند انواع ناتوانی ،استرس و دشواری
ناشی از مراقبت از کودک دارای ناتوانی را در والدین ،کاهش
میدهند.
یکی دیگر از عواملی که تحت تأثیر آهستهگامی کودک قرار
میگیرد ،رضامندیزوجیت 7والدین است .بدون شک خانواده
نخستین و مهمترین بستر رشد همه جانبۀ انسان محسوب
میشود و از دیرباز نقشها و کارکردهای خانواده ،مورد توجه
روانشناسان ،جامعهشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده
است و زندگی زناشویی زن و مرد با ازدواج و تشکیل خانواده
شروع شده و رضایتمندیزوجیت تضمینکنندۀ سالمتروانی
خانواده محسوب میشود (بهپژوه .)6936 ،نارضایتی زناشویی
زمانی اتفاق میافتد که وضعیت موجود بین زوج در روابط
زناشویی با وضعیت مورد انتظار و دلخواه آنها منطبق نباشد،
بنابراین تولد فرزند آهستهگام به احیای این زمینه کمک
کرده و نارضایتی زناشویی را فراهم میسازد .از یک طرف
ناتوانی کودک آهستهگام در انجام کارهای خود و نیاز دایم
به مراقبت توسط دیگران و از طرف دیگر مشغلۀ زیاد والدین
5. Horton & Wallander
3. Brooks
4. Marital Satisfaction
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و زندگی امروزی که بیشتر خانوادهها به صورت هستهای
زندگی میکنند ،ممکن است دلیل دیگری بر پایین بودن
رضایتمندی زوجیت والدین باشد (معتمدین ،سهرابی،
فتحیآذر و ملکی .)6967 ،تحقیقات مستقلی (زیگلر6366 ،6؛
احمدپناه6968 ،؛ ملکپور 6971 ،و علیزاده ،)6966 ،به
وجود تفاوت معنادار بین رضایتمندی زوجیت والدین کودکان
معلول ،آهستهگام و عادی ،پی بردهاند .نتایج تحقیقهای
تانیال ،کوکانون و ژارویلین ،)6336( 2و معتمدین ،سهرابی،
فتحیآذر و ملکی ( )6967نشان میدهد تفاوت معناداری بین
رضایتمندیزوجیت والدین کودکان معلول ،آهستهگام و
عادی وجود دارد و کودک معلول و آهستهگام بر
رضایتمندیزوجیت و سازگاری والدین اثر میگذارد.
تحقیقات متعددی نشان دادهاند که نگرش مذهبی میتواند
در ارتباط زناشویی موثر باشد ،زیرا مذهب شامل رهنمودهایی
برای زندگی و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزشها است که این
ویژگیها میتوانند زندگی زناشویی را متاثر سازند (هانلر و
گنچوز .)2881 ،9مذهب راهنماییهایی کلی در اختیار بشر
قرار میدهد که اگر انسانها بدانها عمل نمایند منجر به
استحکام پیوند زناشویی میگردد .این راهنماییها شامل
قوانینی در مورد روابط جنسی ،نقشهای جنسیتی،
ازخودگذشتگی و حل تعارضات در روابط زناشویی میباشد
(ماهونی .)2881 ،4پژوهشهای بسیاری رابطه بین دینداری
زوجین و رضامندیزوجیت را مورد بررسی قرار دادند
.سولیوان )2886( 1نشان داده است که افرادیکه در سطح
باالتری از مذهبی بودن قرار دارند نسبت به افراد دارای سطح
مذهبی پایینتر ،ثبات زناشویی بیشتری دارند و از ازدواج
خود راضیتر به نظرمیرسند .نتایج حاصل از پژوهش نریمانی،
ایلبیگی قلعهنی و رستمی ( )6939نیز نشان داد که
نگرشهای مذهبی قادر به پیشبینی رضایت از زندگی
مادران کودکان آهستهگام است .بنابراین ،پژوهش حاضر در
راستای چنین اهدافی با تنظیم جلساتی با عنوان تابآوری
مبتنی بر معنویت اسالمی که درادامه توضیح داده خواهد شد،
انجام گرفت و سعی شد با استفاده از آیات ،روایات ،مباحث
فقهی و متون مذهبی مرتبط با خانواده و تابآوری ،فنون و
تکنیکهایی بر پایه تعالیم اسالمی در کنار مباحث علمی به
مادران آموزش داده شود تا با استفاده از آن با نگاهی مثبت و
2. Zigler
6. Taanila, Kokkonen & Jarvelin
6. Hunler & Gencoz
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سرشار از امید و خوش بینی زندگی سالم ،همراه با حداکثر
تابآوری و سازگاری را سپری کنند.
بنابراین ،با توجه به تأثیرهای متعدد آهستهگامی کودک بر
خانوادههای آنها ،به خصوص مادران این کودکان و با عنایت
به پژوهشهای متعددی که گویای ارتباط مثبت و معنادار
تابآوری با ارزشها و اعتقادات مذهبی و تاثیر آن بر
رضامندی زوجیت هستند از یک سو و اهمیت و تأثیرگذاری
گرایشهای مذهبی بر جنبههای گوناگون زندگی انسان
بخصوص در فرهنگ ایرانی و فقدان شواهد پژوهشی داخلی
در حیطۀ مداخلههای معنوی در کاهش پریشانی مادران
کودکان آهستهگام به طور اخص ،این مطالعه باهدف بررسی
اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی
برمعنویتاسالمی بر رضامندیزوجیت و تابآوری مادران
دارای کودک آهستهگام ،طراحی و اجرا شده است.
فرضیههای پژوهش
 .6آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی،
موجب بهبود رضامندی زوجیت و مولفههای آن در مادران با
کودک آهستهگام میشود.
 .2ارائه بسته آموزشی ،موجب بهبود مولفههای تابآوری
مبتنی بر معنویت اسالمی میشود.
روش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ آماری این پژوهش
شامل کلیه مادران دارای دانشآموزان آهستهگام آموزشپذیر
شاغل به تحصیل شهرستان دهدشت و حومه واقع در استان
کهگیلویه و بویراحمد در سال  6934-31هستند که تعداد
آنها بالغ بر 628نفر میباشد .به دلیل احتمالی ریزش
آزمودنیها ،تعداد شرکتکنندگان  48نفر درنظر گرفته شده
است .برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از نمونهگیری
تصادفی 28 ،نفر از این گروه از مادران ،در گروه آزمایش 28
نفر از آنها در گروه کنترل قرار داده شدند که از این تعداد در
نهایت به دلیل ریزش آزمودنیها ،جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از هر گروه  61نفر باقی ماندند .بعد از نمونهگیری و
انتخاب افراد مورد نظر ،جمعآوری اطالعات در چند مرحله
5. Mahoney
3. Sullivan
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صورت گرفت .در ابتدا مادران برای شرکت در جلسۀ معارفه
و آشنایی با فرایند پژوهش دعوت شدند و از کسانیکه تمایل
به شرکت در پژوهش داشتند ،جهت مشارکت در پژوهش،
رضایتنامه اخذ شد ،سپس به اجرای پرسشنامهها و برگزاری
پیشآزمون در زمینۀ رضایتمندی زوجیت و تابآوری مبتنی
بر معنویت اسالمی پرداخته شد .سپس یکی از گروهها به طور
تصادفی بهعنوان گروه آزمایش به صورت گروهی در معرض
آموزش برنامه تابآوری که از قبل ،تدوین شده بود ،قرار
گرفت و برای گروه کنترل هیچگونه مداخلهای صورت نگرفت.
در نهایت ،از دو گروه مذکور پسآزمونی در زمینههای مذکور
به عمل آمد .به منظور تحلیل آماری دادهها آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت (دالور،
.)6961
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از دو مقیاس رضامندی همسران افروز (فرم
کوتاه) و مقیاس محقق ساخته تابآوری مبتنی بر معنویت
اسالمی استفاده شده است:
الف) مقیاس رضامندی همسران افروز :ابزار مورد استفاده
در این پژوهش ،مقیاس رضامندی زوجیت افروز ،6فرم کوتاه
 16سوالی میباشد .این مقیاس جهت ارزیابی میزان رضایت
همسران برای فرهنگ جامعۀ ایرانی توسـط افروز ( ،6963به
نقل از افروز و قدرتی ،)6938 ،طراحی و سپس توسط قدرتی،
افروز ،پاشاشریفی و اژهای ( )6966هنجاریابی شده است .در
هر گویه ،محتوایی مربوط به رضامندی زوجیت ارائه شده
است .از آزمودنی خواسته میشود تا در قالب طیف لیکرت
چهار گزینهای (کامال مخالف  ،6مخالف  ،2موافق  9و کامال
موافق  )4در مورد رضامندی زوجیت پاسخ بدهد .هر چه فرد
در این آزمون نمره بیشتری بگیرد ،نشان دهنده رضامندی
زوجیت باالتر است .تناوب نمرات بین  16و  284است .به
منظور بررسی روایی محتوایی هشت متخصص روانشناس و
مشاور با درجه دکترا در زمینه مشاوره خانواده و ازدواج،
پرسشنامه را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و پس از اعمال
نظر آنان تعدادی از سوالها حذف شد .سپس در یک مطالعه
مقدماتی نظر بیست زوج ،پیرامون قابل فهم بودن سوالها
6. Afrooz Marital Satisfaction Scale
6. Emotional (feeling) Satisfaction
5. Interaction Satisfaction
3. Attitude Satisfaction
4. Behavioral Satisfaction
2. Supportive – Social Satisfaction
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بررسی شد و بعد از اعمال نظر آنان در نهایت  16سوال
انتخاب شد (قدرتی ،افروز ،پاشاشریفی و اژهای .)6966 ،به
منظور بررسی روایی سازه مقیاس رضامندی همسران با
استفاده از روش تحلیل عاملی با مولفههای اصلی ،ده مولفه با
بارهای عاملی بزرگتر از  8/9به دست آمده است که در مجموع
حدود  19درصد از واریانس کل آزمون را تبیین میکردند.
این ده مولفه عبارتند از :رضامندی عاطفی (احساسی)2؛
رضامندی تعاملی9؛ رضامندی نگرشی4؛ رضامندی رفتاری1؛
رضامندی حمایتی– اجتماعی6؛ رضامندی هم اندیشی7؛
رضامندی مشکل گشایی6؛ رضامندی شخصیتی 3؛ رضامندی
فرزند پروری68و رضامندی مطلوب اندیشی .66ضریب قابلیت
اعتماد کل مقیاس رضامندی زوجیت افروز به شیوۀ آلفای
کرونباخ محاسبه شده است که معادل  8/31نشاندهندۀ
قابلیت اعتماد کل مقیاس بوده است .روایی همزمان نمرههای
زوجین در این مقیاس با نمرههای آنها در پرسشنامۀ
«رضامندی زناشویی انریچ» معنادار بوده است.
ب) پرسشنامۀ تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی:
پرسشنامۀ تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی یک پرسشنامه
محقق ساخته است .جهت ساختن پرسشنامۀ تابآوری
مبتنی بر معنویتاسالمی ،پژوهشگر در وهله اول به بررسی
پیشینه نظری تجربیات معنوی و آزمونهای مرتبط پرداخت
و در راستای تکمیل اطالعات با تنی چند از مادران کودکان
آهستهگام و تعدادی از روحانیون علوم دینی ،مصاحبه نمود.
مجموعه اطالعاتی که از طریق مصاحبه و مطالعه پیشینه
نظری بهدست آمده بود ،پس از خالصه کردن و حذف موارد
تکراری ،مورد استفاده قرار گرفت .این مقیاس دارای  26گویه
است .در هر گویه ،محتوایی مربوط به تابآوری معنوی ارائه
شده است .از آزمودنی خواسته میشود تا در قالب طیف
لیکرت پنج گزینهای (کامال مخالف  ،6مخالف  ،2نهموافق و
نه مخالف  ،9موافق  4و کامال موافق  )1در مورد تابآوری
معنوی پاسخ بدهد .هر چه فرد در این آزمون نمره بیشتری
بگیرد ،نشاندهنده تابآوری معنوی باالتر است .مجموع
عبارتها به بررسی  4حوزۀ تابآوری شامل ،رضا ،شکر ،توکل
و صبر و عبارتهایی نیز به ارزیابی سبک زندگی اسالمی

6. Empathy Satisfaction
7. Problem Solving Satisfaction
6. Personality Satisfaction
9. Parenting Satisfaction
61. Positive -Thinking Satisfaction
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آزمودنی میپردازد .به منظور بررسی روایی محتوایی ،پنج
متخصص روانشناس و مشاور با درجه دکترا در زمینه مشاوره
خانواده و ازدواج و سه متخصص علوم حوزوی و دینی،
پرسشنامه را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و پس از اعمال
نظر آنان تعدادی از سوالها حذف و سپس در یک مطالعه
مقدماتی نظر سی مادر ،پیرامون قابل فهم بودن سوالها
بررسی شد و بعد از اعمال نظر آنان در نهایت  26سوال
انتخاب گردید .جهت محاسبه روایی همزمان ،همزمان با
اجرای مقیاس تابآوری مبتنی بر معنویت ،مقیاس سنجش
نگرش مذهبی دکتر خدایاریفرد (خدایاریفرد ،شکوهییکتا
و غباریبناب )6973 ،بر روی 68مادر نیز اجرا شد .همبستگی
بین مقیاس تابآوری مبتنی بر معنویت با مقیاس نگرش
مذهبی  8/499به دست آمد که در سطح ()p< 8/886
معنادار است ،لذا با  33درصد اطمینان همبستگی مشاهده
شده بین این دو مقیاس معنادار میباشد .برای بررسی پایایی
این پرسشنامه از دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده
شد .جهت ارزیابی ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس ،ابتدا
پرسشنامه تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی برروی 68
مادر با کودک آهستهگام اجرا و سپس با فاصله  64روز ،به
اجرای مجدد این مقیاس اقدام گردید .ضریب پایایی
بازآزمایی 8/76 ،به دست آمد که در سطح ( )p>8/81معنادار
بود .همسانی درونی پرسشنامه از طریق «آلفای کرونباخ»
محاسبه و ضریب بهدست آمده برای کل آزمون8/73 ،
محاسبه گردید .بررسی همسانی درونی سؤالهای هر مؤلّفه
نیز نشان داد که مؤلّفههای بهدست آمده از همسانی درونی
باالیی برخوردارند (ضریب پایایی مولفهها بین  8/66تا 8/73
بدست آمد) .در مجموع ،به نظرمیرسد این پرسشنامه با
وجود ویژگیهایی نظیر نمرهگذاری ساده ،پایایی و روایی
مناسب ،امکان تکمیل در زمان کوتاه و قابلیت بهکارگیری در
موقعیتهای مختلف  ،برای سنجش تابآوری مبتنی بر
معنویت اسالمی در این پژوهش ،ابزاری مناسب است.

اسالم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .هدف از این کار،

برنامه آموزشی

طراحی و تدوین برنامه تابآوری در بافت فرهنگ اسالمی-

پژوهشگر در بررسی پیشینه ،پژوهشی که مستقیماً به بررسی
تأثیر آموزش تابآوری مبتنی بر معنویتاسالمی پرداخته
شود ،بدست نیاورد ،لذا با استفاده از مطالب موجود و مرتبط
و کمک متخصصین تالش کرد برنامۀ جامعی را با بهرهگیری
از منابع دینی و روانشناختی تدوین نماید .برای تدوین
جلسات آموزشی ،در ابتدا پژوهشگر با مطالعه و بررسی منابع،

ایرانی بود .به منظور احراز روایی صوری ،محتوای برنامه
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مقالهها ،کتابها و پژوهشهای موجود و متون معتبر اسالمی
(قرآن کریم ،احادیث نبوی و داستانهای مرتبط با تابآوری
موجود در ادبیات اسالمی) ،با هدف گردآوری عوامل و
مؤلفههای مؤثر آموزشی ،شناسایی مؤلفههای اثربخش ،نقاط
قوت و ضعف برنامههای موجود حوزه تابآوری و معنویت،
مراحلی که در این متون به صورت آشکار یا تلویحی مرتبط
با فرایند تابآوری هستند ،استخراج نمود و در محتوای
برنامه از آنها استفاده گردید .سپس با اجرای پرسشنامه
نیازسنجی و مصاحبه تکمیلی با مادران کودکان آهستهگام،
در مورد عقاید دینی و مذهبیشان به شناسایی منابع
تابآوری معنوی آنها در زمان مواجهه با مشکالت اقدام نمود
و بر در نهایت بر اساس اطالعات حاصله ،بسته آموزشی تدوین
گردید .آموزش معنویت در این پژوهش با توجه به مطالعه
پیشینه برگرفته از مفاهیم صبر ،رضا ،توکل و شکرگزاری است
که در اسالم ،ارکان اصلی تابآوری قلمداد میشوند و حول
سه محور ارتباط فرد با خدا ،ارتباط فرد با دیگران ،و ارتباط
فرد با خود انجام میگیرد و موضوعهای مطرح شده در هر
محور به قرار زیر میباشند:
ارتباط فرد باخدا :دعا و نیایش ،شکرگزاری ،توکل،
رضامندی و صبر؛
ارتباط فرد بادیگران :عشق به دیگران ،ایجاد ارتباط مؤثر با
دیگران ،عفو و گذشت؛
ارتباط فرد با خود :خودآگاهی ،خودپنداری و تواناییهای
مختلف فردی در حیطههایی چون تصمیمگیری و تفکر.
جهت اطمینان خاطر از روایی محتوی و انسجام برنامۀ تدوین
شده ،شواهد الزم گردآوری گردید .در بخش نخست جهت
بررسی روایی محتوایی برنامه ،پیشینههای موجود (نظریهها و
پژوهشهای تجربی) و متون دینی مرتبط با تابآوری در دین

آموزشی به همراه چک لیستی که با هدف بررسی تناسب
نظری و مصداقهای رفتاری تهیه شده بود ،در اختیار هشت
نفر از متخصصان روانشناسی و علوم حوزوی گذاشته شد تا
میزان تناسب هر یک از جلسات برنامه آموزشی را در مقیاس
اندازهگیری طیف لیکرت (از نمره 6که "کمترین تناسب"و
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تا  1که"بیشترین تناسب"با تابآوری معنوی را دارد)،
مشخص نمایند .متخصصین ،ارزیابی خود را به تفکیک
جلسات ،از  6تا  1نمرهگذاری نمودند تا با استفاده از آن،
میزان مرتبط بودن محتوای کلی جلسات آموزشی با برنامه
ارزیابی گردد .پس از گردآوری دادههای حاصل از ارزیابی
داوران ،میانگین نمره بدست آمده از توافق داوران ،نمره 4/66
از  1بود که نشاندهنده توافق باالیی از توافق داوران در مورد
روایی بسته طراحی شده است .بدین ترتیب ،با تأیید برنامه
توسط کارشناسان ،نخستین مرحله از گردآوری شواهد الزم
جهت تعیین روایی و انسجام برنامه اجرا گردید .جهت بررسی
روایی سازه برنامه آموزشی ،از پرسشنامه محققساخته
تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی از طریق مقایسه
پیشآزمون و پسآزمون در گروههای آزمایش و کنترل
استفاده شد که نتایج در ادامه مورد بررسی قرار خواهند
گرفت .برنامه تهیه شده در ابتدا بر روی گروه کوچکی از
مادران اجرا گردید .هدف از این اجرای مقدماتی ،کسب تسلط
بیشتر بر محتوای آموزشی ،اصالح محتوا ،تکمیل طرح
درسها از نظر نحوه و مدت زمان و فعالیتهای گروهی و
بررسی میزان قابلیت اجرای عملیاتی پرسشنامه بود .پس از
اجرای مقدماتی برنامه ،بازنگری و اصالح و کسب تسلط بیشتر
بر محتوای آن و تأیید برنامه و آموزش توسط اساتید ،نوبت به
اجرای نهایی آن رسید .با توجه به این که اکثر پژوهشهای
انجام شده مذکور ،به ویژه برنامههایی که برای والدین اجرا
شده بودند ،محدودۀ زمانی بین  62تا  61جلسه داشتند
(شافر ،ویکراما و کیت )6336 ،6و با توجه به محتوای انتخاب
شده ،این برنامه در  62جلسۀ  38دقیقهای ،هفتهای دو جلسه
اجرا گردید.
جهت افزایش تأثیر مداخلههای تابآوری مبتنی بر معنویت
اسالمی ،از روشهای یادگیری مختلف مانند ،مداخلههای

مذهبی و اسالمی (نظیر استفاده ازداستانها ،آیات قرآنی،
احادیث) ،بیان و بحث پیرامون نتایج پژوهشها و تجربههای
متناسب با موضوع ،سخنرانی ،بحث گروهی ،مدلسازی
بهوسیله پژوهشگر ،صحنهسازی و تمرینهای ایفای نقش و
انجام تکالیف در منزل ،استفاده گردید .در پژوهش حاضر
جهت احترام به حقوق و اختیارات مادران ،ضمن اخذ
رضایتنامه کتبی از آنان جهت شرکت در پروژه پژوهشی و
نیز تعهد پژوهشگر جهت پوشیده ماندن هویت مادران ،با
وجود سودمندی پژوهش و عدم وجود پیامد منفی به آنان
اجازه قطع همکاری در هر مرحله از اجرای پروژه داده شد.
یافتهها
برای بررسی تأثیر برنامۀ مداخلهای بر رضامندی زوجیت و
مولفههای تابآوری معنوی با توجه به فرضیههای مطرح
شده در این پژوهش ،از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره
استفاده شد .ابتدا میانگین نمرات آزمودنیها در متغیرهای
رضامندیزوجیت و تابآوری معنوی گزارش میشود.
مشخصات توصیفی ،میانگین و انحراف استاندارد در هر دو
گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در
جدول شماره  2ارایه شده است .نتایج نشان میدهد که
میانگین رضامندیزوجیت و میانگین تابآوری معنوی در
گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل از پیشآزمون تا
پسآزمون تغییر قابل توجهای داشته است ،یعنی میانگین
نمرات رضامندیزوجیت از  M=666/198به M=696/888
تغییر یافته است .در حالی که میانگین نمرات در گروه کنترل
از  M=683/688به  M=662/878رسیده است که تغییرات
چندانی را نشان نمیدهد ،همچنین میانگین نمرات تابآوری
معنوی از  M=68/688به  M=31/466تغییر یافته است .در
حالی که میانگین نمرات در گروه کنترل از  M=66/666به
 M=62/288رسیده است که تغییرات چندانی را نشان
نمیدهد .معنیدار بودن این تفاوتها از لحاظ آماری در بخش
دادههای استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول شماره .1خالصهای از جلسههای برنامه آموزش تابآوری مبتنی بر معنویتاسالمی
اهداف

جلسات

6. Schafer, Williams & Keith
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6

معارفه ،توضیح دربارۀ اهداف و مقررات گروه و اثر فعالیتهای گروهی در کاهش مشکلهای شرکتکنندگان و معرفی عناوین جلسههای مداخلههای معنوی و
کشف دیدگاه شرکتکنندگان در مورد رویکرد معنوی و بحث و تبادل نظر پیرامون معنای زندگی.

2

 :بیان خالصهای ازاحساسهای مادران دارای کودک آهستهگام از بدو تشخیص آهستهگامی کودکانشان ،دعوت مادران به در میان گذاشتن تجارب خود در ارتباط
با آسیبهای آهستهگامی کودک بر زندگی شخصی و خانوادگیشان و بحث و تبادل نظر پیرامون معنای صبر و اثرات مثبت آن در مواجهه با آسیبهای احتمالی
تولد کودک آهستهگامشان بر جنبههای عاطفی و رفتاری زندگی خانوادگیشان ،و استناد به آیات قرآن کریم و احادیث درباره حل مشکالت و رویارویی صحیح
با رویدادها از طریق صبر و بردباری پیشه کردن.

9
4

آموزش رضا ،رضامندی و شکرگزاری از دیدگاه اسالم به همراه معایب و مزایای نگاه کردن به دنیا از منظر رضا و دادن تکلیف.
آشنایی با مفهوم تابآوری ،معرفی خصوصیتهای افراد تابآور شامل شادی ،خردمندی و بینش ،شوخطبعی ،همدلی ،کفایتهای عقالنی ،هدفمندی در زندگی
و ثباتقدم ،آشنایی با عوامل مؤثر بر تابآوری و نقش معنویت در ارتقای تابآوری.

1

آشنایی و بحث پیرامون راههای ایجاد تابآوری مانند هدفمندی و امید داشتن به زندگی ،پذیرفتن تغییر ،پرورش اعتماد به نفس ،خودمراقبتی معنوی ،چارچوب
دادن به استرسها

6

آشنایی با استرس و استرسهای ناشی از داشتن فرزند آهستهگام ،آموزش مهارت های کنترل استرس مبتنی برمعنویت مانند یادگیری آموزش فن آرمیدگی
عضالنی و ذهنی (فن ریالکس) به مادران با تجسم ذهنی پدیدههای مختلف هستی برای کسب انرژی مثبت و توان مضاعف ،بررسی افکار تحریف شده و
جایگزینی افکار منفی با افکار منطقی ،مروری بر هیجانها و رفتار منطقی و خوشایند پس از افکار منطقی

7

آموزش مثبتنگری ،پذیرش موقعیت و اسناد امور به خداوند و یادگیری نحوه تغییر سبک تبیین برای موفقیتها و شکستها و ارائه تکلیف در زمینۀ شناخت
موقعیت های ناخوشایند زندگی و افزایش سازگاری و تحمل در حیطۀ فردی بحث درباره مثبت نگری و خوش بینی درباره دیگران با استناد به آیات قرآن کریم.
ارائه تکالیف شناختی -رفتاری در زمینه تمرین و کاربرد فنون ارائه شده.

6

ارزیابی از تکالیف جلسه قبل ،آشنایی با مفهوم بخشش ،پیامد های بخشش ،آموزش چگونگی طلب بخشش از خود و دیگران ،همچنین در پایان جلسه به زوجین
تکالیف شناختی در زمینه بخشیدن و طلب بخشش داده میشود.
ارزیابی از تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت های اجتماعی با تأکید بر رویکرد معنوی ،تأکید بر اهمیت روابط مثبت داشتن با دیگران و داشتن نگرش مثبت
نسبت به آنها ،بحث دربارۀ مهارتهای ارتباطی از دیدگاه مذهبی ،احترام ،ابراز محبت ،صداقت ،خوشخلقی ،و آراستگی ظاهری با استناد به آیات قرآن کریم
و بحث دربارۀ موانع ارتباطی از دیدگاه دینی (خشم ،عجله ،سوءبرداشت ،تندخویی ،بداخالقی ،ناسزاگویی و شک و تردیدهای بیمورد) و ارائه تکلیف به مادران
برای شناسایی این موانع در روابط خود و دادن تکلیف.

3

آشنایی با مفهوم شکر ،تأثیر شکرگزاری درتغییر هیجانها و افکار ،آموزش باورهای مؤثر در مورد تأثیر شکرگزاری برکاهش هیجانهای منفی مادران و دادن

68

تکلیف انجام شکرگزاری.
66

آشنایی با مفهوم نیایش و توکل و تأثیر توکل در کنار آمدن با رویدادهای زندگی ،آموزش و بحث و گفتوگو در مورد تأثیر نیایش و توکل بر هیجانها و افکار
وفرایند حل مشکل ،ارائۀ تکلیف دعا و توکل برای خود و دیگران.

62

بحث پیرامون ذکر و آثار آن و بررسی ذکر و اثرات مقابلهای آن بر کاهش هیجانهای منفی و چالش خودگوییهای منفی و جایگزینی آنها با خودگوییهای
مثبت و سازنده که در دین اسالم آمده است مانند ذکرهای مختلفی که مراجع انجام میدهند و موجب کاهش تنش و اضطراب و ایجاد امیدواری میشود و ارائه
تکلیف ذکر در زمان مواجهه با مشکالت و هیجانهای منفی.

جدول  : 2میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون رضامندی زوجیت و مولفههای آن در دو گروه مورد مطالعه
گروه

آزمایش
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مرحله

پیشآزمون
M

پسآزمون

پیشآزمون
SD

M

SD

M

SD

عاطفی

69/88

6/689

66/466

2/833

62/688

6/414

69/199

6/687

تعالی

69/666

2/829

66/488

2/648

62/466

2/474

69/266

2/763

رضامندی

SD

M

پسآزمون

نگرشی

66/688

6/748

66/199

6/646

66/688

2/826

61/799

6/667

رفتاری

28/288

2/616

27/288

9/626

28/266

2/816

28/666

4/663

حمایت اجتماعی

68/666

6/667

64/866

2/696

68/688

6/264

66/288

2/616

هماندیشی

6/466

6/982

6/888

6/863

6/199

6/982

6/799

6/994

مشکلگشایی

6/466

6/487

66/866

8/789

6/488

6/912

3/999

8/364

شخصیتی

6/466

6/911

6/266

6/967

6/199

6/487

6/466

6/241

فرزندپروری

6/488

6/684

7/399

6/667

6/488

6/332

1/688

6/134

3/288

6/616

66/866

6/173

3/288

6/616

6/199

6/664

666/198

7/223

696/888

7/379

683/688

6/696

662/878

1/662

مطلوباندیشی
رضامندیزوجیت
(کل)
صبر

64/799

6/368

67/199

6/621

64/399

6/624

64/688

/662

رضامندی

61/288

6/287

67/999

6/149

66/288

6/167

61/288

6/394

توکل

29/799

2/944

23/199

6/646

24/88

2/289

21/699

2/633

شکرگزاری

66/688

8/666

69/688

6/811

62/699

6/646

62/888

6/631

تابآوری معنوی

68/688

4/767

31/466

9/716

66/666

4/426

62/288

4/923

(کل)

جهت بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی
بر معنویت اسالمی بر مولفههای رضامندی زوجیت و
مولفههای تابآوری معنوی به وسیله آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیره ،ابتدا پیشفرضهای نرمال بودن
توزیع متغیرهای وابسته ،همگنی واریانسها و کوواریانسها
مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به نتایج جدول شماره  9و بررسی آزمون لوین ،فرض
صفر برای تساوی واریانسهای نمرههای دو گروه در دو متغیر
تابآوریمعنوی و رضامندیزوجیت تأیید گردید .همچنین با
توجه به نتایج به دست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف،
پیشفرض هنجار بودن توزیع نمرات در پیشآزمون و در هر
دو گروه آزمایش و گواه تأیید شد .نتایج آزمون امباکس نیز
برای متغیر تابآوری معنویF=8/386، P=8/111( ،
 )BOX66/366،و رضامندیزوجیت (P=8/688

 ،)BOX=13/428، F=6/716،بیانگر همسانی کوواریانسها
در دو گروه آزمایش و کنترل است و این نتایج ،انجام آزمون
پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیری را مجاز میداند.
جهت بررسی فرضیهها از آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیری استفاده شد .نتایج ارائه شده در جدول شماره  4نشان
میدهد که اثر عامل گروه و زمان (،P˂8/886 ،η2=8/674
 )T=8/626 ،F=6/297و (،P˂8/886 ،η2=8/764
 )T=8/266 ،F=69/624معنادار است .به عبارت دیگر نتایج
بیانگر تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون در مولفههای رضامندیزوجیت و
تابآوری معنوی میباشند .که نشان میدهد تفاوت
معنیداری بین میانگین گروهها حداقل در یکی از
خردهمقیاسها وجود دارد.

جدول  .3نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف و آزمون لوین
آزمون کالموگروف-اسمیرنوف (پیشفرض نرمال بودن توزیع)
متغیر

کجی

کالموگروفZ-
اسمیرنوف

آزمون لوین برای خرده مقیاسها
Sig
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F

df6

Df2

Sig
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عاطفی

-6/44

8/633

8/769

8/239

6

26

8/132

تعاملی

-8/19

8/649

8/476

8/863

6

26

8/638

نگرشی

-6/11

6/689

8/671

8/889

6

26

8/316

رفتاری

-6/77

6/843

8/226

8/944

6

26

8/162

حمایتی

-6/19

8/376

8/231

8/628

6

26

8/792

هماندیشی

-6/66

6/822

8/247

8/668

6

26

8/742

مشکلگشایی

6/48

6/962

8/814

8/948

6

26

8/164

شخصیتی

-6/86

8/666

8/442

8/628

6

26

8/496

فرزندپروری

-6/26

8/666

8/463

8/841

6

26

8/694

مطلوباندیشی

-8/66

6/866

8/216

8/668

6

26

8/749

رضایتمندی زوجیت

-2/82

6/871

8/636

F

df6

Df2

Sig

صبر

-6/44

8/726

8/667

8/886

6

26

8/327

رضا

-8/19

8/314

8/929

8/971

6

26

8/141

توکل
شکر

-6/11
-6/77

8/738
6/847

8/166
8/229

8/469
6/876

6
6

26
26

8/439
8/986

سبک اسالمی
تابآوری معنوی

-6/19
-2/82

8/681
6/613

8/196
8/696

8/746

6

26

8/931

جدول  .4نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مولفههای رضامندی زوجیت و مولفههای تابآوری معنوی
ηP2

df6

Df2
63
63
63
63

sig
8/886
8/886
8/886
8/886

8/764
8/764
8/764
8/764

3
3
3
3

8/886
8/886
8/886
8/886

8/674
8/674
8/674
8/674

متغیر

متغیر

ارزش

تابآوری معنوی

اثر پیالیی
الندای ویکلز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

8/764
8/266
9/696
9/696

F
69/624
69/624
69/624
69/624

1
1
1
1

رضامندی زوجیت

اثر پیالیی
الندای ویکلز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

8/674
8/626
6/396
6/396

6/297
6/297
6/297
6/297

68
68
68
68

جدول  .5نتایج آزمون کوواریانس برای متغیرهای رضامندی زوجیت و تابآوری معنوی
منبع پراش
عاطفی
تعالی
نگرشی
رفتاری
حمایت اجتماعی
هماندیشی
مشکلگشایی
شخصیتی
فرزند پروری
مطلوباندیشی
رضامندیزوجیت (کل)

SS

Df

MS

F

Sig

مربعسهمیایتا

99/877
46/236
24/884
268/686
11/677
3/691
66/466
29/646
66/732
66/867
9917/436

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

99/877
46/236
24/884
268/686
11/677
3/691
66/466
29/646
66/732
66/867
9917/436

6/266
6/368
7/444
62/616
6/442
1/663
6/662
66/366
6/666
1/366
66/339

8/868
8/867
8/864
8/882
8/826
8/826
8/868
8/889
8/868
8/821
8/886

8/969
8/273
8/239
8/467
8/264
8/247
8/962
8/936
8/969
8/243
8/766

ادامه جدول  .5نتایج آزمون کوواریانس برای متغیرهای رضامندی زوجیت و تابآوری معنوی
منبع پراش
صبر

SS

Df

MS

F

Sig

مربعسهمیایتا

48/737

6

48/737

24/296

8/886

8/169
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رضا
توکل
شکر
سبک اسالمی
تابآوری معنوی (کل)

93/896
692/171
66/638
48/442
6927/876

6
6
6
6
6

پس از معنیداری تفاوت گروهها در مولفههای مقیاسهای
یاد شده ،به منظور بررسی اینکه تفاوت بین کدامیک از
خرده مقیاسها وجود دارد ،از تحلیل کوواریانس چند
متغیره استفاده شد .نتایج جدول شماره  1نشان میدهد
بین میانگین متغیرهای پژوهش (رضامندی زوجیت و
تابآوری معنوی) در بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معناداری وجود دارد و میانگین مراحل پیشآزمون و
پس آزمون در دو گروه از لحاظ آماری معنادار است و
آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی
موجب بهبود رضامندی زوجیت (،P>8/886 ،η2=8/766
 )F=66/339و تابآوری معنوی (،P>8/886 ،η2=8/747
 )F=73/726و میانگین مولفههای رضامندی زوجیت گروه
آزمایش یعنی رضامندی عاطفی (،P>8/81 ،η2=8/969
 ،)F=6/266تعالی (،)F=6/368 ،P>8/81 ،η2=8/273
نگرشی ( ،)F=7/444 ،P>8/81 ،η2=8/239رفتاری
( ،)F=62/616 ،P>8/86 ،η2=8/467حمایتی اجتماعی
( ،)F=6/442 ،P>8/81 ،η2=8/264هماندیشی
( ،)F=1/663 ،P>8/81 ،η2=8/247مشکلگشایی
( ،)F=6/662 ،P>8/81 ،η2=8/962شخصیتی
( ،)F=66/366 ،P>8/86 ،η2=8/936فرزندپروری
( )F=6/666 ،P>8/86 ،η2=8/969و مطلوباندیشی
( )F=1/366 ،P>8/81 ،η2=8/243و مولفههای تابآوری
معنوی گروه آزمایش یعنی مولفه صبر (،η2=8/169
 ،)F=24/296 ،P>8/886رضا (،P>8/886 ،η2=8/998
،P>8/886
(،η2=8/148
توکل
،)F=66/926
2
 ،)F=26/319شکر ()F=69/168 ،P>8/886 ،η =8/978
و سبک زندگی اسالمی (،P>8/886 ،η2=8/974
 )F=69/722در گروه آزمایش و در مرحله پسآزمون شده
است .بنابراین با توجه به یافتههای فوق فرضیههای کلی
پژوهش تایید ،و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین گروه

6. Kaufman, Campbell & Adams
5. Saxena
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93/896
692/171
66/638
48/442
6927/876

66/926
26/319
69/168
69/722
73/726

8/886
8/886
8/886
8/886
8/886

8/998
8/148
8/978
8/974
8/747

آزمایش و کنترل رد میشود .همچنین مربع سهمی ایتا
اندازه اثر را نشان میدهد
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که ،آموزش مهارتهای تابآوری
مبتنی بر معنویت اسالمی منجر به بهبود مهارتهای
متعددی نظیر رضامندی زوجیت و مولفههای تابآوری
معنوی مانند صبر ،رضا ،شکر و توکل شده است .بر اساس
فرضیه اول برنامه آموزشی بر ارتقای رضامندی زوجیت و
مولفههای آن در مادران کودکان آهستهگام ،اثربخش است.
نتایج این تحقیق همسو با پژوهشهای فراوانی است که در
رابطه با تاثیر نگرشها و اعتقادات مذهبی برابعاد مختلف
زندگی زوجین صورت گرفته است که به چند مورد اشاره
میشود .یافتههای مطالعه کافمن ،کمپل و آدام)6338( 6
نشان داد که مادران کودکان آهستهگام با اعتقادهای
مذهبی بیشتر ،از استرس مراقبت کمتری در نگهداری از
کودکان خود برخوردارند و رضامندی زوجیت بیشتری نیز
دارند .سلطانیزاده ،کشاورز و مهرابی ( )6966درپژوهشی
نشان دادند ،اعتقاد به اصول دین و نگرش مذهبی ،یکی از
پیشبینی کننده های رضایت از زندگی است .ساکسنا2
( )2886در هجده کشور جهان به منظور مشاهده چگونگی
رابطه معنویت ،مذهب و باورهای شخصی با کیفیت زندگی،
پژوهشی انجام داد .نتایج همبستگی باالیی بین این مؤلفهها
با همه حوزههای کیفیت زندگی را نشان داد .کال کورتیس
و الیسون ( )2882در مطالعات خود از مشارکت مذهبی
زوجین نشان دادند که هر چه میزان زمان سپری شده
زوجین در انجام عبادات بیشتر باشد ،افزایش تعهد
خانوادگی و نیز کاهش منازعات زناشویی را برای آنها به
ارمغان خواهد آورد و شادمانی و رضایتمندی زوجیت بیشتر
را تجربه خواهند کرد (به نقل از برانت .)2889 ،9در مورد
نکات تبیینی این فرضیه میتوان عنوان کرد که حمایت
3. Brandt
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اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویت اسالمی بر میزان رضامندی زوجیت و ...

اجتماعی فراهم آمده از طریق دینداری به افزایش رضامندی
زوجیت کمک میکند ،ضمن اینکه تجربه دینی و نیایش،
موجب ایجاد احساس ارتباط اجتماعی فرد با خدا میشود.
این ارتباط از جهاتی شبیه ارتباط با انسانها است که موجب
خشنودی از زندگی زناشویی میشود .تعالیم و باورهای
دینی میتوانند فرد را به سوی کمال و تعالی و در نتیجه
رضایتمندی بیشتر سوق دهند .کسانیکه در زمینه دین به
اعتقاد و یقین قلبی رسیده باشند و هم در عمل به باورهای
خود موفق باشند ،در همدلی ،درک ،مسئولیتپذیری و
مواردی از این قبیل توفیق بیشتری خواهند داشت .باتلر،
استات و گاردنر 6نیز ( )2882نشان دادند که ایمان راستین
به خداوند باعث رشد و تعالی بسیاری از ویژگیهای فردی
از جمله افزایش حس همدلی ،مسئولیتپذیری ،همکاری،
خوشبینی و داشتن تحمل و اغماض میشود ،به همین
دلیل چنین افرادی توانایی باالیی برای بهبودی روابط و
تعامالت خود داشته و در نتیجه سازگاری و رضایتمندی
بیشتری از روابط زناشویی خود دارند .بنابراین ،میتوان
گفت پایبندی به مذهب از عواملی است که در رضایتمندی
زوجیت نقشی معنادار دارد .این مطلب براساس آموزههای
دینی نیز تأیید میشود ،چرا که زندگی زمانی شیرین و
آرامشبخش است که فرد از خداوند و یادش غافل نبوده و
نعمتهایش را فراموش نکند و همواره در طلب رضای الهی
باشد .در چنین زندگیهایی خداوند به سبب عمل صالح
زن و شوهر ،آنها را با حیات طیب زنده میکند".هر کس
از مرد یا زن که عمل شایسته انجام دهد و مؤمن باشد او را
به زندگی نیکو زنده میگردانیم و هر آینه آنها را به بهتر
از آنچه عمل میکردند پاداش میدهیم" (نحل.)37:

هیجانات ،معنامندی (تقویت تجربیات معنوی) اشاره کرد.
در واقع تفاوت برنامههای مبتنی بر تابآوری معنوی با سایر
برنامههایی که صرفا به آموزش مهارتهای انطباقی
میپردازند و هدفشان باال بردن مقطعی سطح شناخت و
آگاهی افراد میباشد ،توجه به همین عوامل است .اینکه
ادای فرایض دینی میتواند تابآوری و سرسختی را بدون
واسطه تببیین کند ،شاید به این دلیل باشد که دین از
عناصر شناختی ،ارزشی و رفتاری مختلفی برای ایجاد
سرسختی و تابآوری برخوردار میباشد (لمبرت و
دولهایت .)2868 ،2این الگوهای شناختی میتواند به عنوان
عامل حمایتی و همچنین سازماندهنده ،هنگام رویارویی با
بحران باشد .از نظر خداوند کسانیکه ایمان آوردهاند
میدانند که زمین مکانی است برای آزمایش؛ بنابراین در
برابر سختیها و مصیبتها ،جزع وفزع نمیکنند و مصیبت
وارده را نوعی مشیّت الهی میدانند".کسانیکه ایمان
آوردهاند ،دلهایشان مطمئنه و آرام خواهد بود ،چون تنها با
ذکر خدا دلها آرام میگیرد"(آیه  66و  63سوره رعد).
بهترین راهکار در برابر مشکالت و سختیها نیز از تظر قرآن
صبر پیشه کردن و دعا کردن به درگاه خداوند برای رفع
بالهاست (آیات  62تا  38سوره انبیاء) .البته فردی که
مؤمن و پایبند به مذهب باشد ،بهطور ناخودآگاه این راهکار
را در پیش میگیرد و همین ایمان قلبی میتواند تابآوری
او را افزایش دهد .مهارتهای تابآوری معنوی باعث
مقاومت موفقیتآمیز افراد در برابر موقعیتهای
چالشبرانگیز میشود .افراد علیرغم مواجهه با استرسهای
مزمن و تنیدگیها مانند آنچه مادران کودکان آهستهگام
با آن روبرو هستند ،با مقابلههای مذهبی تابآوری در
مقابل مشکلها ،از آثار نامطلوب آن کاسته و تعادل خود را
حفظ میکنند .در نتیجه میتوان گفت مقابلههای مذهبی
تابآوری به عنوان یک عامل مهم در به حداقل رساندن
خطر و به حداکثر رساندن عامل تابآوری میباشد که در
نتیجه این تأثیرگذاری نقش بسیار مهمی در کاهش شرایط
سخت ،پر مخاطره و طاقتفرسای زندگی دارد .ایمان و
توکل به خدا ،اعتقاد به مقدرات الهی ،نگرش مثبت ،ارتباط
عاطفی با خدا و اولیاء ،یاد خدا ،دعا ،توسل به ائمه معصومین
(علیه السالم) ،توبه ،ذکر ،تفریحات سالم ،روابط خانوادگی
مطلوب ،حمایت اجتماعی و غیره ،شیوههایی هستند که در

4. Butler, Stout & Gardner

6. Lambert & Dollahite

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت بررسی فرضیه
دوم نشان داد که ارائه بسته آموزشی ،باعث بهبود
مهارتهای معنوی تابآوری (صبر ،رضا ،توکل و
شکرگزاری) میشود ..دلیل این امر شاید برقراری ارتباط
عاطفی با شرکتکنندگان و ارتقاء توانمندیهایی باشد که
تنها در برنامههای مبتنی بر تابآوری به آنها توجه
میشود؛ از این موارد میتوان به افزایش خودآگاهی (آگاهی
نسبت به توانمندیها) ،احساس ارزشمندی (عزت نفس)،
پیوندجویی ،آیندهنگری (هدفمندی) ،افزایش خودکارآمدی
(حلمسئله ،تصمیمگیری ،مسئولیتپذیری) ،کنترل
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تعالیم اسالمی روشهای مقابله با مشکالت و شرایط غیر
قابل کنترل تلقی میشوند (عباسنژاد و رستمی.)6963 ،
هنگامیکه شخص به مفاهیم تابآوری معنوی پی میبرد،
راحتتر با مشکالت کنار میآید و سختیها را جزء
جداییناپذیر این دنیا میبیند و با توکل بر خدای هستی و
پیشه کردن صبر ،به مقابله با مشکالت میپردازد .انسانی
که با سرمشق قرار دادن ارزشها و اعتقادات مذهبی
تابآوری ،فلسفه زندگی و هدف خلقت را درک کند ،در
زندگی فردی و اجتماعی و هنگام مواجهه با موانع و
مشکالت ،منطقی و عقالنی برخورد میکند و با تکیه بر
الطاف الهی و حفظ ایمان و آرامش خود ،راههایی را نیز
برای مقابله با این نامالیمات مییابد که این عوامل با کمک
یکدیگر موجبات داشتن رضایت باال از زندگی را میسر
میسازند (میلر و تورسن .)2889 ،6در حقیقت اغلب افراد
مؤمن ارتباط با خدا را مانند ارتباط با یک دوست صمیمی
میدانند و باور دارند که اتکا و توکل به خدا ،به عنوان یک
شیوه مقابله مؤثر ،در رویارویی با رخدادهای ناگوار به آنها
کمک زیادی میکند و این امر باعث افزایش عزت نفس،
آرامش ،امیدواری و رفع منفینگری ،نگرشهای ناکارآمد و
راهیابی به امور و تقویت صبر و تابآوری میشود و مجموع
این عوامل باعث میشود تا احساس ناخوشایندی برطرف
گردد .قرآن نیز با ارائه الگوهای عملی مانند حضرت ابراهیم
(ع)،حضرت یعقوب (ع) ،حضرت یوسف (ع) ،حضرت محمد
(ع) و برخی دیگر از انبیا و اولیا از مسلمانان میخواهد از
آنان پیروی کنند و در برابر مصائب و مشکالت به آنان اقتدا
نمایند (سوره انبیا ،آیه  69و  .)61در نتیجه میتوان گفت
هماهنگی بین روشهای مشاوره و روانشناختی با اعتقادات
دینی و فرهنگی ،باعث پذیرش و اثربخشی بیشتر
مهارتهای آموزش داده شده میگردد و این مهارتها به
عنوان یک راهبرد قوی و اثربخش در توانمند سازی
سازگارانه مادران با کودک آهستهگام مؤثر واقع شده است.
در نهایت با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت،
علت این اثربخشی پذیرش بیقید و شرط و به دور از
قضاوت و همچنین احساس حضور و اتصال به نیروی الیزال
الهی (ویژگی این شیوه درمانی) دانست که به موجب آن
ارزیابیهای شناختی مهم در فرآیند مقابله ،تحت تأثیر قرار
میگیرند و از این رو معنویت میتواند به افراد کمک کند

تا وقایع منفی را به شیوه متفاوتی ارزیابی نمایند ،بنابراین
معنویت حس قوییتری از کنترل را ایجاد مینماید که از
این راه به سازگاری روانی کمک میکند .در این پژوهش
با محدودیتهایی همچون اینکه پژوهش در نمونهای از
مادران با کودک آهستهگام به اجرا در آمده است و همین
امر میزان روایی بیرونی پژوهش را کاهش میدهد و عدم
انجام مطالعه پیگیری در مورد ثبات نتایج به دلیل کمبود
وقت و همچنین اجرای پژوهش حاضر در مورد مادران که
برای تأمین نتایج گروههای مذکر ،بایستی احتیاط نمود .با
توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود که
این پژوهش در نمونههای بزرگتر ،مناطق و شهرهای
مختلف اجرا شود تا امکان تعمیم نتایج به صورت فراگیر
امکانپذیر گردد و بعد از اجرای برنامه به فواصل زمانی
شش ماه ،یک و دو سال آزمون پیگیری انجام شود تا میزان
ثبات نتایج در شرکتکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین تأثیر آموزش تابآوری مبتنی بر معنویت
اسالمی ،بر روی گروههای مختلفی از شرکتکنندگان با
ویژگی مشترک مواجهه با فشار روانی به عنوان مثال
خانوادههای دارای فرزند معلول ،تک سرپرست ،معتادان و
...به اجرا در بیاید و نتایج مورد بررسی قرار گیرد و برنامه
آموزشی مورد نظز با برنامههای دیگر مقابله با فشار روانی
مقایسه گردد.
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