
 ٣٧ـ  ٢٣، ص ١٣٩٢، زمستان ٢٤سال ششم، شماره چهارم، پياپي    __________________ ________________________________    

1  
  
  
  

  با رويكرد اسالمي هاي مقابلهبخشي آموزش مهارتبررسي اثر
  شناختيبر سازگاري روان

  
شناسي عمومي دانشگاه آزاد تربت جامكارشناس ارشد روان/  سميه عسكريان   somayeh.askaryan@gmail.com  

    دكتري مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام/  بلوئيزاده سمحمدحسن حسن
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  2/8/1392ـ پذيرش: 31/3/1392دريافت: 

  دهچکي
شــناختي در حوزه سازگاري روانبر هاي مقابله با رويكرد اسالمي، اثربخشي آموزش مهارت شناسايي هدف اين پژوهش

 وآزمايشــي شبه از نوعپژوهش  باشد.ن ميآوري همسران جانبازاتابو  فرديهاي بينپذيري و مهارتانطباق هايمؤلفه
ســال  ،مشــهد 5شــاهد ناحيــه در مدرسه ابتدايي پسرانه كه فرزندشان ي همسران جانبازان نفر از 70جامعه مورد مطالعه 

توســط  ،آن - بــار هيجــاني هوش و ديويدسون - كانر آوريتاب نامهپرسش .هستندمشغول به تحصيل  92- 91تحصيلي 
انتخاب و به روش تصادفي ساده بــه دو گــروه  كسب نمودند،ترين نمره نفر كه پايين 30 سپسنفر تكميل شد،  70همه 
د و يبرگزار گردهاي مقابله با رويكرد اسالمي آموزش مهارتجلسه  10 ،براي گروه آزمايش .نددو آزمايش تقسيم ش گواه
تحليل كوواريانس و همبستگي پيرسون آزمون ، هاتجزيه و تحليل دادهبراي  آزمون گرفته شد.از هر دو گروه پس پسس

هاي آوري، مهارتدهد كه آموزش بر تابمعنادار است. اين امر نشان مي 01/0انجام گرفت. تحليل كوواريانس در سطح 
ن جانبازان اثربخش بوده است. همچنين اجراي آزمون همبستگي رابطه معناداري را پذيري در همسرافردي و انطباقبين

هاي مقابلــه بــا رويكــرد اســالمي، جهــت افــزايش بين متغيرها نشان داد. با توجه به نتايج اين پژوهش، آموزش مهارت
توانــد در ارتقــاي اين امر مي شود.فردي براي همسران جانبازان پيشنهاد ميهاي بينپذيري و مهارتآوري و انطباقتاب

  سطح سازگاري، بهداشت رواني و توانمندسازي آنها در مقابله با مشكالت مؤثر باشد.

  پذيري.فردي، انطباقهاي بينمهارت آوري،تابشناختي، سازگاري روان ،با رويكرد اسالمي مقابله ها:واژهكليد
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  مقدمه

 ايــن ،اســت گســترش حال جهان در سراسر در سرعت به اسالمي تفكر حيات تجديد كه ،كنوني عصر در

 با مسلمان، دانشوران. است ديني رفتارهاي و مناسك ايمجموعه از فراتر ماسال كه گرديده آشكار حقيقت

 اسالم كه اندكرده رفتاري سعي و احساسي شناختي، رهنمودهاي ارائه و سنت و قرآن هايآموزه از استفاده

 در و كندمي هموار را انسان رشد و كمال راه كه كنند معرفي آفرينش جهان با هماهنگ زندگي روش يك را

  .)1388 نيا،شريفي( كندمي ياري و راهنمايي را او زندگي هايدشواري
هــايي دارد كــه از ســالمت روانــي بــر ســاختن انســان اوانفــر كيدأساز، تعنوان دين انساناسالم به

انساني كه خودآگاهانه با تمامي  ،از ديدگاه اسالمي ش را پيگيري كنند.برخوردارند تا بتوانند اهداف خوي
و پويا و متكامل دارد، انساني سالم از لحاظ رواني اســت. تأكيــد عمــده در حفــظ  هستي ارتباطي زنده

يعني تالش براي حفــظ بهداشــت روانــي و جســماني  ؛سالمت انسان بر محور پيشگيري استوار است
  .)227، ص 1391 احمدي،( است

عنوان علــم مطالعــه مشــكالت و شناسي بهبه تدريج ترديدهايي پيرامون رسالت روان 1970سال از 
كــه بــه  شكل گرفــت» گراشناسي مثبتروان«رويكرد جديدي تحت عنوان . اختالالت رواني پديد آمد

ملي كــرد كــه اش را معطوف به عواتوجه ها و اختالالت رواني،نابهنجاري كيد بر عوامل خطرزا،أجاي ت
 با مثبت، شناسيروان رويكرد. )Grossman & Moore, 1994, p. 155( كندثير عوامل خطرزا را تعديل ميأت

 شناســيمختلف روان هايحوزه پژوهشگران توجه مورد انسان، هايتوانمندي استعدادها و به توجه شعار

 و بهزيســتي كــه دانــدمي هاييشيوه و هاهشناسايي ساز را خود غايي هدف رويكرد، اين. است گرفته قرار
و  نيازهــا بــا آدمــي بيشــتر چههر سازگاري موجبات كه عواملي ،روايناز .كندمي فراهم را انسان شادكامي

خصــوص ب اي،ويژه جايگاه آوريتاب ميان، اين در .مورد توجه قرار گرفت د،شونمي زندگي تهديدهاي
 اســت داده اختصــاص خــود رواني به بهداشت و خانواده شناسيوانر تحولي، شناسيروان هايحوزه در
)Campbell & et al, 2006( .ماتسنو  گارمزي )آوري را فرايند، توانايي يا پيامد ســازگاري تاب) 1991

 يــا هــاآسيب برابر در منفعل مقاومت صرف آوريآميز با شرايط تهديدكننده تعريف كردند. تابموفقيت

. اســت خــود محيط پيرامــوني سازنده و فعال كنندهمشاركت آور،تاب فرد بلكه، نيست تهديدكننده شرايط
. باشــدمي آميــزمخاطره شرايط مقابل در معنوي، - رواني - زيستي تعادل برقراري در فرد قابليت آوريتاب

. انــدآوري پرداختــههاي اخير، به شناسايي عوامل مــؤثر بــر تــابشناسي بسياري در سالتحقيقات روان
 عامــل يك هوش كه دارد آن از حكايت هايافته برخيت. اس آوريبرتاب هوش نقش، لئمسااين  جملهاز

  .)70، ص 1387 پرو، و (جوادي است آوريتاب دركننده تعيين



  ٢٧  شناختيهاي مقابله با رويکرد اسالمي بر سازگاري رواني آموزش مهارتبخشبررسي اثر

 ،تر نيــاز دارد بــين فكــربه زندگي بهتر و سالم معتقدند انسان براي رسيدن )2000( پاركرو  نآ - بار
هــاي زنــدگي از آنهــا خود هماهنگي الزم را به وجود آورد و متناسب با موقعيت احساسات و عواطف

 تواند به زندگي افراد جهت دهد و سازگاريجمله مواردي است كه مياز هوش هيجاني نمايد. استفاده

و  مــاير. )1384 ،و همكــاران (شــريفي درآمــدي تري را نسبت به محيط در آنها به وجــود آوردمناسب
 و ديگــران عواطــف و هــاهيجان درست براي تشخيص توانايي شامل هيجاني را هوش ،)1997( سالوي
 خويشــتن هيجــاني هــايكنترل پاســخ و بخشينظم و آگاهي، برانگيختن همچنين و آنها به متناسب پاسخ

  .)1385 ،و همكاران (رجايي دانندمي
 .اســت مجــدد ســازگاري نــوعي تلزمناخوشايند مس و خوشايند از اعم، انسان زندگي در تغيير هرگونه

 حســب بــر و افــراد مختلــف در ،تغييــرات از اين حاصله هايتنش و زندگي با تغييرات مقابله هايروش

 رفتاري فــرد و شناختي هايتالش از ايمجموعه ،مقابله راهبردهاي .است متفاوت گوناگون هايموقعيت

 از ناشي رنج كاهش به منجر و رودمي كار به زاوضعيت تنش يك اصالح و تفسير تعبير، جهت در كه است

 يــا هــاشيوه .)1387 پور،(غضنفري و قدم باشندمي مؤثر زندگي مشكالت بر غلبه و تفسير درشده و آن 

 او رواني و جسماني سالمت در اساسي نقش برد،مي كار به زااسترس موارد با مقابله در فرد كه راهبردهايي

هســتند  قائل زيادي اهميت ايمقابله راهبردهاي نقش برايروان،  سالمت ان حوزهناسشروان. كندمي ايفا
 ايمقابلــه راهبردهــاي از اســتفاده وب انتخا نتايج ،سويك از دانند؛ يعنيمي تعامل يكرا  روان سالمتو 

 ســازنــهزمي اي خــود، راهبردهاي مقابلــهديگر سوي از .گرددمي محسوب تنش و تغيير با و متناسب ثرؤم

جهــت  زاتــنش موقعيــت درست ارزيابي و صحيح شناخت چنين فضايي، در كه است سالم رواني فضاي
  .كندمي ميسر ثر،ؤم ايمقابله راهكار انتخاب

ن علــوم او مقابلــه در بــين محققــ ارتباط مــذهب ةدهه است كه عالقه به پژوهش دربار دو بيش از
 وســيع معنايبه بودنمذهبي كه است داده نشان قيقاتتح. اجتماعي و سالمت روان افزايش داشته است

هاي مقابله با راه. )36، ص 1388 بزرگي،(جان دكن تعديل را زندگي شديد هايبحران راثآ تواندمي ،كلمه
. اما نكته مهم در انتخاب راهبرد مناسب براي مقابله با فشار رواني، همخــواني ايــن متعددند فشار رواني

اي كــه در تحقيقــات بــه اثبــات هاي اعتقادي و فرهنگي افراد يك جامعه است؛ مسئلهنهراهبردها با زمي
  .)Tix & Frizer, 1998; Lewis & et al, 2005(رسيده است 

 فشــار روانــيهاى شناختى و رفتارى هستند كــه توســط فــرد در معــرض هاى مقابله، توانايىشيوه
بــه كــار  ،باشندارآور بوده و فراتر از منابع فردى مىفش ،منظور كنترل نيازهاى خاص درونى و بيرونىبه

عنوان روشى كه از منابع دينى مانند دعــا، به مقابله دينى ،در همين راستا. )1383 (دادفر،شوند مي گرفته
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هاى تعريف شده است. يافته كند،مى با فشار رواني استفاده مقابله براىنيايش، توكل و توسل به خداوند 
عنوان منبع حمايت عاطفى و هــم هم به ،هاكه اين نوع مقابلهآنجادهد از) نشان مي1989( شهان و كرول
هاى بعــدى را تســهيل كارگيرى مقابلهتوانند بهاى براى تفسير مثبت حوادث زندگى هستند و مىوسيله

  .)32، ص 1389ميرنسب، ( كارگيرى آنها براى بيشتر افراد مفيد استنمايند، به
هــاي شــديد اثــر بحــران و توانايي تعديلهاي زندگي دارد مي در رويارويي با استرسدين نقش مه

آيــا ايــن رويــداد ، (هنگــام ارزيــابي نــوع اول بهافراد متدين  )،1999( پارگامنتاز نظر  دارد.زندگي را 
براي  )،توانم با اين رويداد مقابله كنم؟آيا من مي، (و ارزيابي نوع دوم) صورت بالقوه خطرناك است؟به

زيرا واكنش آنهــا بــه فشــار روانــي تحــت تــأثير  ؛كنندمقابله با فشار رواني به خوبي از دين استفاده مي
 ايــن گيرد كه درگشايي آن قرار ميسبك مشكل ،كوشي شخصيسخت، عواملي مانند حمايت اجتماعي

 ،افــراد از طريــق نيــايش .)Pargament & et al, 1991, p. 718( گرددموجب كاهش فشار رواني مي ،افراد
صــداقت و راز و نيــاز  ،هــاايــن نيــايش شناختي كنند.توانند تجديد قواي روانمي آداب و مناسك ديني

گردد. طبيعي است كه پس از انجام چنين ب ايجاد اطمينان و آرامش در افراد ميموجحقيقي با خداوند 
طــور از طريــق همــين .گزين بهتــري پيــدا كننــدهاي جايحلراه ،توانند بهتر بينديشندافراد مي ،مناسكي
  ).1390(گودرزي و همكاران،  بخش زيادي از فشار رواني خود را تخليه نمايند ،گريستن

، اعتقاد افراد به اينكه خداوند انسان را آزاد آفريده اســت و او را مســئول رفتــار خــودش قــرار داده
نترل بيشتري بر اوضاع و احوال خــود داشــته ك ،دروني گيري دينيجهتشود تا افراد داراي مي موجب

درونــي  گيري دينيجهتشناختي و رفتاري انسان داراي ي، تواند بر واكنش عاطفباشند. اين راهبرد مي
 الگــوي كــه است باور اين بر )،2002( ارگامنتپ. )1388جعفري، ( در مقابله با فشار رواني تأثير بگذارد

 و پيچيــده فراينــد ايــن. كند تبيين را شناختيروان بهزيستي و دينداري بين طارتبا تواندمي بهتر ديني مقابله
 روانــي فشــارهاي با تا دهدمي فرصت افراد به خورد،مي پيوند افراد زندگي با دين آن واسطهبه كه ،مستمر

  ).1391(رجبي و ديگران،  كنند مقابله
، فرهنگــي، معنــوي، روانــي و جســمي متترين واحد جامعه، بنيانگذار سالعنوان اساسيبه خانواده

 ترين نهادي است كه خداوند بر آن صحه گذاشته اســت (احمــدي،اجتماعي اعضاي آن است و گرامي
كمك به تشــكيل جامعــه ســالم اســت.  ،هاتوجه و كمك به سالمت خانواده واقع،در .)229، ص 1391

ديده مانند زنــان هاي آسيباد خانوادهيكي از اقدامات ضروري در هر جامعه، توجه به سالمت روان افر
 ازاي باشــد. خــانواده جانبــازان، نمونــهسرپرســت ميسرپرســت و بدسرپرســت خــانوار، كودكــان بي

هايي كــه بــا وجــود خانوادهاند. كه به دليل عوارض جنگ تحميلي دچار آسيب شدهاست  ييهاخانواده



  ٢٩  شناختيهاي مقابله با رويکرد اسالمي بر سازگاري رواني آموزش مهارتبخشبررسي اثر

شــان ناشي از آن بــر فضــاي خانواده ها از جنگ تحميلي، هنوز عوارض روحي و جسميگذشت سال
  ويژه همسران جانبازان را با فشار رواني توأمان كرده است.پايدار است و زندگي افراد آن خانواده، به

درگير  يا غيرمستقيم طور مستقيمهر جنگي مشكالت جسمي و رواني بسياري را براي افرادي كه به
امــا جراحــات  .گــرددمنجر به بروز نقص عضو ميي جسم جمله مشكالتكند؛ ازايجاد مي، آن هستند

نظر رواني  تنها ازنه ،ديدهفرد آسيب ديدگان خواهد بود.آسيب گيرها پس از جنگ گريبانتا مدت رواني
، 1377 گيــرد (انيســي،خطر قرار مي ثير از وي در معرضأمحيط خانواده نيز به ت گردد،مي دچار اختالل

نتيجــه، نقــش او در خــانواده ها، پدر متأثر از عوارض ناشي از جنگ است. دردهخانوااين  در .)35ص 
هاي موجود نقش مضــاعفي ها براي پر كردن خألمادران در اين خانوادههايي همراه باشد. تواند با كاستيمي

همســران شــناختي و توانمندســازي افــزايش ســازگاري روان توجه ويــژه بــهنمايند. در اين راستا، را ايفا مي
  نمايد.، ضروري ميبه سمت سالمت روان استجانبازان واقع هدايت كل خانواده درجانبازان، كه 

هاي مقابلــه . آموزش مهارت1هاست: دنبال بررسي اين فرضيهبا توجه به آنچه گذشت، اين مقاله به
هــاي مقابلــه بــا ت. آموزش مهار2پذيري همسران جانبازان اثربخش است. با رويكرد اسالمي بر انطباق
هاي مقابله . آموزش مهارت3فردي همسران جانبازان اثربخش است. هاي بينرويكرد اسالمي بر مهارت
هــاي مهارتآوري و بــين تــاب. 4آوري همسران جانبــازان اثــربخش اســت. با رويكرد اسالمي بر تاب

همســران پــذيري انطباقي و آوربــين تــاب. 5 .رابطة معناداري وجــود داردهمسران جانبازان فردي بين
  .رابطة معناداري وجود داردجانبازان 

اســت، شــده  بيانبراي مقابله با استرس  را كه هاييروش تواني، ميتعاليم اسالم از بررسي متون و
معنــوي و رفتــاري  - شــناختي، عــاطفي :كلي روبــرو هســتيم سه بخشاستخراج نمود. در اين حوزه با 

  ).1383(سلطاني رناني، 
بــا  . فــردكــار داردوو عقايد فرد ســر هاهايي است كه با شناختشيوه منظور: هاي شناختيروش. 1

ايمان و توكل به خدا، اعتقــاد بــه مانند يد. آميبرفشار رواني صدد مقابله با در ،هاشناختاين استفاده از 
آيا گمــان «فرمايد: و معاد مىخداوند دربارة ايمان به مبدأ  .هامقدرات الهي، بينش نسبت به وقوع سختي

). همچنــين 115(مؤمنــون: » كنيــدسوي ما بازگشــت نمــيايم و شما بهايد كه ما شما را بيهوده آفريدهكرده
 ).36(قيامــت: » ايــمايم و بيهوده آفريدهكرده كند كه ما او را به حال خود رهاآيا انسان گمان مي«فرمايد: مي

كمال همــه موجــودات، فرمايند: . خداوند ميها و زمين براي انسان بوده استبنابر آيات قرآن، آفرينش آسمان
 كمال مقدمي براي كمال نهايي انسان ،همه كماالت موجودات در عالم آفرينش .دمه كمال انسان بوده استقم

  ).30(بقره:  باشدمي خالفت و جانشيني خدا ،هدف آفرينش انسان ). همچنين29هستند (بقره: 

٣٠     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

آيا مردم پنداشتند كه با گفتن اينكه ايمــان آورديــم، «فرمايند: مورد آزمايش و امتحان مي خداوند در
جهان صحنه آزمايش الهي اســت.  ).20(عنكبوت: » گيرندشوند و هرگز مورد آزمايش قرار نميمي رها

له ئمســ شهادت در راه خدا و زندگي جاويدان شهيدان، به ةلئمس در سورة بقره، پس از بيانقرآن مجيد 
م ما همه شما را با اموري همچون طور مسلّبه« فرمايد:ميه، دركهاي گوناگون آن اشاره آزمايش و چهره

). 155: بقــره» (كنيم و بشارت ده صــابرانبودها آزمايش ميمترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و ك
 ،د كــه هرگــاه مصــيبتي برســدآنهــا كســاني هســتن« :دنكميمعرفي گونه اينصابران را خداوند در قرآن 

فرمايــد: ). خداوند در سورة بلد مي156: بقره» (گرديمميسوي او بازو به گويند ما از آن خدا هستيممي
كنــد عمران اشاره مي). همچنين در سورة آل40(بلد: » ايمها آفريدهها و سختيما بشر را در آغوش رنج«

ايمــان بــه خداســت كــه  رســاند،مي به آرامش و سالمت روانــيا هاز اين رنج كه انسان را هاييراهكه 
: كنــدمي اضطراب به دل جلوگيري زدايد و از هجوم هيجان ومي ها و تشويش را از قلب آدميناراحتي

زيرا با همين ســرمايه ايمــان بــر ديگــران  ؛اگر ايمان داشته باشيد، نبايد ترس و اندوه به خود راه دهيد«
» دشوآرام مي ،هاي پريشانياد خدا دل با«فرمايد: در سوره رعد نيز مي ).139ان: (آل عمر» برتري داريد

» بخشــدهاي مؤمنــان آرامــش مــيخداست كه به دل«). همچنين در سوره فتح فرموده است: 28(رعد: 
 ه قلبي سرشار از ايمــان داشــته باشــند:كداند آرامش را از آن كساني مي). در سوره يونس نيز 30(فتح: 

هــا داشتن نيروي تحمل دشواري). 62(يونس: » گاه باش كه ترس و اندوهي براي دوستان خدا نيستآ«
اين نيروي ايمان است كه قدرت  .هاي رواني استو مشكالت، مانع از ابتالء انسان به برخي از بيماري

  تحمل شخص را افزايش مي دهد.
انســان  .ورداري از نيــروي تفكــر اســتآگاهي او از رفتار خود و برخــ ،هاي عمده انساناز ويژگي

» بلكه انسان از وضــع خــود آگــاه اســت«. در سوره قيامت آمده است: رفتار خود آگاه باشد تواند ازمي
از نيروي تفكر خود استفاده  ،در برخورد با مسائل و امور مختلفتواند ). همچنين انسان مي14(قيامت: 

فرمايــد: . خداوند در سوره انســان ميت را تشخيص دهدراه درس ،و به كمك نيروي تعقل و تفكر كند
كنار برخــورداري از  درهمچنين  ).3(انسان: » ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد و يا ناسپاس«

قــرآن كــريم  رو،ازايــن .هــاي واالي انســاني برســدتواند به ارزشالح تقوا، انسان ميسهدايت الهي، با 
تــرين همانــا گرامي«فرمايد: . ميداند كه از تقواي بيشتري برخوردار باشداارزش ميانساني را گرامي و ب
  ).13(حجرات: » تقواترين شماست و خداوند آگاه استشما نزد خداوند با

فرد نوعي ارتبــاط معنوي اين است كه  - هاي عاطفيمعنوي: منظور از روش - هاي عاطفيروش. 2
انســان را در مواجهــه بــا مشــكالت و حــل آنهــا  . ايــن ارتبــاطدنك عاطفي با خدا و اولياي دين برقرار
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هــاي مؤمنــان، كه بر دلآنست او«و... .  دعا، توسل به ائمه معصومين ،خدا . مانند يادكندمساعدت مي
، در تمامي مسائل مربوط به دعا، رهنمودهــاي بســيار روشــن و كريمقرآن  ).3: (فتح» بخشدآرامش مي

 ،بگــو اگــر دعايتــان نباشــد«فرمايــد: ا نيــز در ســوره فرقــان ميلزوم و ضرورت دعدرباره  دارد.جالبي 
پروردگارتان «ون فرموده است: منؤم). همچنين در سورة 77(فرقان: » پروردگار من اعتنايي به شما ندارد

بــه خــواري بــه جهــنم وارد  ،ورزنــدكساني كه از پرستيدن من كبر مي ،كنم بتانگفته مرا بخوانيد تا اجا
 ،در فرهنگ اسالمي، دعا يكي از برترين عبادات معرفي شده است. ياد خدا). 60(مؤمنون: » خواهند شد

  د.گيرخصوص وقتي كه انسان در شرايط سختي قرار ميب ،سبب قوت قلب انسان است
هــا مــورد هاي عملي در مقابله با ســختي، دستورات و توصيههاروش اين در: هاي رفتاريروش. 3

. تفريحات سالم، روابط خــانوادگي مطلــوب، حمايــت اجتمــاعيذكر،  صبر،مانند  گيرد.مي ربررسي قرا
، در ســورة ســجده اسرائيل به مقام امامت و هدايت مــردمقرآن كريم در بيان علت رسيدن بعضي از بني

ديم كه به رخي از آنان را پيشواياني قرار دا، بچون شكيبايي كردند و به آيات ما يقين داشتند«فرمايد: مي
نحــل  ةچگونگي پاداش صابران در آخرت، در ســور مورددر ). 24(سجده: » كردندفرمان ما هدايت مي

قطعاً كساني را كه شكيبايي كردند بــه « دهد:اند، ميآنها وعده پاداشي بهتر از آنچه عمل كرده بهخداوند 
در تعيــين مقــدار پــاداش  ي ديگــر،اهدر آيــ ).96(نحــل: » پاداش خواهيم داد ،بهتر از آنچه عمل كردند

ه بــدي را بــا نيكــي دفــع كــآنانند كه به پاس آنكه صــبر كردنــد و بــراي آن« فرمايد:ميخداوند صابران 
 ). همچنين54(قصص: » كنند، دوبار پاداش خواهند يافتايم انفاق مينمايند و از آنچه روزيشان دادهمي

ترديد، شكيبايان پــاداش خــود را بي« :داندمي مارش خارجاز حدّ و ش را پاداش صابران اي ديگر،در آيه
بيانگر ارزش واالي صبر در نظام ه اين آيات شريف، هم). 10(زمر: » حساب و به تمام خواهند يافتبي

از خدايي كه «فرمايد: خداوند در مورد اهميت صله رحم مي ،نساء همبارك ةدر سور اخالقي اسالم است.
، در ســوره رعــد). 1(نساء: » پروا كنيد كنيد و در مورد ارحام از خدارخواست مييكديگر د به نام او از

قيامتى آن را پيشواز مالئكه از آنــان در  كند و سودعنوان خصوصيات صاحبان خرد بيان مىمسائلى را به
كســاني : «جمله آن مسائل صله رحم استاز. داندبخيرى مى محشر و سالم فرشتگان به ايشان و عاقبت

 ةدربــار در سوره رعــد ). همچنين21(رعد: » پيوندندمي دادهفرمان  كه هرآنچه را خداوند به پيوستن آن
 و فســاد در زمــين آنچه را خــدا بــه پيونــد آن دســتور داده ،كنندقطع مى آنان كه«فرمايد: ميقطع رحم 

با رويكرد اسالمي مقابله  ،طور كليبه). 25(رعد: » است لعنت و براى آنان است دوزخ آنها نمايند برمى
هــاي هيجــاني و نــاراحتي فشــارهاياز اين طريق در كنتــرل  .هاي ديني استمتكي بر باورها و فعاليت
 ،احساس تعلــق داشــتن بــه منبعــي واال، كند. داشتن معني و هدف در زندگيجسمي به افراد كمك مي

٣٢     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

 ،هاي اجتماعيرداري از حمايتبرخو ،زاي زندگياميدواري به كمك و ياري خداوند در شرايط مشكل
 حــوادث بــا مواجهــه در توانندمي آنها از برخورداري با افراد كه هستند منابعي جملهاز همگي ،روحاني
  شوند. متحمل را كمتري آسيب زندگي فشارزاي

  پژوهشروش 

نفر از  70 جامعه مورد مطالعهبوده است. آزمون آزمون و پسبا پيش ،آزمايشيشبهپژوهش از نوع طرح 
مشغول  92- 91 مشهد سال تحصيلي 5كه فرزندانشان در دبستان پسرانه شاهد ناحيه  يهمسران جانبازان

آوري و نامه تــابصورت كه پرسشبدين .گيري از نوع در دسترس استروش نمونهبودند.  به تحصيل
نفــر كــه  30. دتوسط همه تكميل ش پذيريفردي و انطباقهاي بيندر دو مقياس مهارت هوش هيجاني

 گــواهنفره  15انتخاب و به روش تصادفي ساده به دو گروه  ند،ترين نمره را در هر دو آزمون داشتپايين
 هاي مقابله با رويكــرد اســالميآموزش مهارتجلسه  10 ،براي گروه آزمايش شدند.و آزمايش تقسيم 

 .شد آزمون گرفتهدو گروه پسبه منظور مقايسه اثر مداخله از هر  ،پس از اين مدت يد.برگزار گرد
و  كــانر، توســط تهديد و فشار با مقابله قدرت گيرياندازه براي ديويدسون: و نراك آوريتاب نامهپرسش. 1

 مقيــاس يــك براســاسســؤال  عبارت است و هــر 25 داراي ،نامهپرسش اين ت.اس شده تهيه ديويدسون

 و همكاران جعفرياست.  100ت و حداكثر نمره اس شده گذارينمره ،چهار تا صفر از ترتيب ليكرت به

  دست آورده است.به 89/0است و آلفاي كرونباخ آن را  داده انطباق ايران در استفاده براي را آن )1388(
 هــايمقيــاس. باشــدمــي مقياس 15 و الؤس 90 داراي آزمون اين ن:آ - بار هيجاني هوشبهر نامه. پرسش2

 همــدلي، اســتقالل، خودشــكوفايي، نفــس، عــزت جــاني، خــودابرازي،هي خودآگاهي از: عبارتند آزمون

روانــي،  فشــار تحمل له،ئمس حل پذيري،انعطاف گرايي،واقع فردي،بين روابط پذيري اجتماعي،مسئوليت
 كرونبــاخ آلفــاي محاســبه طريــق از را آزمون پايايي) 1379( سموعي شادماني. بيني،خوش تكانش، كنترل
و آلفــاي كرونبــاخ بــراي  دست آوردندبه 94/0) آن را 1385(و همكاران  رجايي و 93/0افراد  كل براي

  دست آمد.به 75/0پذيري و براي انطباق 75/0فردي هاي بينمؤلفة مهارت
هاي مقابله با رويكــرد اســالمي بــر پژوهشگر پژوهشي، كه مستقيماً به بررسي تأثير آموزش مهارت

رو، پذيري پرداخته باشند، به دست نياورده است. ازاينردي و انطباقفهاي بينآوري و مؤلفه مهارتتاب
هاي مقابله بــا رويكــرد با صرف وقت فراوان، تالش كرد برنامه جامعي را در خصوص آموزش مهارت

اي آمــوزش جلســه 10شــناختي، تــدوين نمايــد. برنامــه گيــري از منــابع دينــي و رواناسالمي، با بهره
، فشــار روانــي مفــاهيم بــا آشنايي : هدفجلسه اولرويكرد اسالمي عبارت بود از: هاي مقابله با مهارت
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بــه مبــدأ، معــاد و نقــش ايــن مفاهيم ايمــان  در رابطه با نگرش اسالمي و آن پيامدهاي و انواع ،تعاريف
 و فشــار روانــيميــان  رابطه : هدف شناخت ازجلسه دوماعتقادات در پيشگيري و كاهش فشار رواني. 

اعتقاد به مقــدرات در مورد نگرش اسالمي  فشار رواني و در شناختي ارزيابي نقش ،هيجاني يهاواكنش
 بــا مــرتبطفشــارهاي روانــي  سوم: هدف شناخت از جلسه هاي شناختي.و جايگاه آن در ارزيابي الهي

 تفكــر آموزش چهارم: هدف جلسه در ارزيابي شناختي.نگرش اسالمي نقش  وهمسر يك جانباز بودن 

 پــنجم: هــدف جلســه در مورد اميد و توكل به خدا در امــور مختلــف.نگرش اسالم آگاهي از  و مثبت
جلســه  و نقــش آن در مقابلــه. صــبردر مورد مفهوم ديدگاه اسالمي  وآن  انواع و مقابله مفهوم با آشنايي
ســازي. در آرامذكر و ياد الهي (نماز، دعا، توسل) نقش  وسازي بدني و ذهني آرام آموزش : هدفششم
اهميت تعقل در  در مورد ينگرش اسالم ومسئله و مواجهه با مشكالت  حل آموزش م: هدفهفت جلسه

نگــرش اســالمي  وخوشايند  هايموقعيت ايجاد طريق از مقابله آموزش : هدفجلسه هشتم .حل مسائل
: سه نهمجل .روابط خانوادگي مطلوب، سفر، تفريحات سالم و شركت در مراسم جشن و سرور در مورد
صله  در موردنگرش اسالمي  واجتماعي  حمايتدرك طريق  از ،رواني فشارهاي با آموزش مقابلههدف 

و محافل مذهبي (نماز جماعت، جمعه و ساير مراسم مذهبي). جلســه دهــم: رحم و حضور در مجامع 
  .جلساتشده در كليه مطالب مطرحبندي جمعهدف 

 ي،آموزشــكنندگان اعالم شد كه اين كارگــاه شركت در شروع جلسات، از سوي مجري آموزش به

 كننــدهشركت افراد همه ،هر جلسه فعال و زنده برگزاري براي .نخواهد رفت پيش سخنرانيشيوه  با صرفاً

 بهگر، عنوان تسهيلنمايند. مجري به ايفا ، با توجه به اهداف هر جلسهرا خود شدةتعيين نقش بايستمي

 خواهد پيش طرح اهداف جهت در را گروه و جلسات خواهد داد پاسخ ندگانكنشركت احتمالي سؤاالت

 روش مســتقيم بــه آمــوزش ،قبــل جلســه تكاليف مرور مفاهيم و بررسي از متشكل جلسه هر فرايند د.بر

 .و ارائــه تكليــف بــراي جلســه بعــدي بــود جلســه بنديجمع فكري، چالش، گروهي بحث، سخنراني
 الگوســازي، زيــان، و ســود بررســي فكــري، بــارش نقــش، بازي تي،شناخ بازسازي همچون هاييروش

اي يك جلسه به . اين برنامه، هفتهگرفت قرار استفاده مورد ايدقيقه 90جلسات طول درو...  گوييداستان
شد. ولي آنها در طول هفته نيز درگير برنامه بودند، به صورتي كه هــر جلســه همسران جانبازان ارائه مي

  شد.انگي و تحقيق در زمينه مطالب مرتبط با آموزش ميحاوي تكاليف خ

  ي تحقيقهايافته

و بــراي  ANCOAها، از هاي تحليل كوواريانس، براي آزمون معنــاداري فرضــيهپس از بررسي مفروضه
  استفاده گرديد.از روش همبستگي پيرسون  بررسي رابطه

٣٤     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

  شناختي نمونه مورد مطالعههاي جمعيت. ويژگي1جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه  متغير
  69/2  8/34  15  آزمايش  سن

  14/4  23/36  15  گواه
  85/3  52/35  30  كل

  1/1  53/12  15  آزمايش  تحصيالت
  29/1  27/12  15  گواه
  22/1  4/12  30  كل

گين باشد كه ميانسال مي 52/35، ميانگين سني نمونه مورد مطالعه، 1با توجه به نتايج جدول شماره 
هــا سني گروه گواه، تقريباً يك و نيم سال از گروه آزمايش بيشتر است. بــا ايــن حــال، مقايســه ميانگين

و  t=29/1مستقل) نشان داد، ميانگين سني دو گروه، تفــاوت معنــاداري بــا يكــديگر نــدارد ( - t(آزمون 
458/0=sig باشــد كــه سال مي 4/12). به لحاظ ميزان تحصيالت، ميانگين تحصيالت نمونه مورد مطالعه

مستقل) نشــان داد، ميــانگين ميــزان  - tها (آزمون معادل تحصيالت ديپلم و باالتر است. مقايسه ميانگين
  ).sig=744/0و  t=78/0تحصيالت دو گروه، تفاوت معناداري با يكديگر ندارد (

  هاي توصيفي و نتايج تحليل كوواريانس متغيرهاي مورد مطالعه. شاخص2جدول 

 هاگروه خرده مؤلفه  مؤلفه
  آنوا  آزمون پس از حذفپس  آزمونپس آزمونپيش

  F dانحراف استاندارد ميانگينانحراف استاندارد ميانگينانحراف استاندارد ميانگين

  72/0  36/68 37/4 +4/11  96/14  67/93  67/15  27/82 آزمايش  -  آوريتاب
 11/2 +8/0  69/13  2/87  73/13  4/86 گواه

باق
انط

ري
پذي

  
  66/0  55/53 17/1 13/3  41/2  4/26  01/3  27/23 آزمايش  حل مسئله

 69/0 0  68/2  07/23  81/2  07/23 گواه

  89/0  86/226 11/1 67/5  05/3  24  46/3  33/18 آزمايش  گراييواقع
 28/1 - 13/0  93/2  19  29/3  13/19 گواه

  82/0  69/120 19/1 53/4  67/2  23  6/3  47/18 آزمايشپذيري انعطاف
 12/1 - 33/0  44/2  67/18  33/2  19 گواه

 مجموع
  91/0  92/278 06/3 +33/13  42/6  4/73  86/7  07/60 آزمايش
 55/1 +47/0  47/6  73/60  29/6  2/61 گواه

رت
مها

اي
ه

 
بين

دي
فر

  

  74/0  76/77 11/2 4  12/1  87/28  72/2  87/24 آزمايش  همدلي
 18/1 - 27/0  86/2  8/23  81/2  07/24 گواه

روابط 
  فرديبين

  74/0  78/74 06/1 73/3  2  28  35/3  27/24 آزمايش
 75/1 0  26/3  93/21  24/3  93/21 گواه

 مسئوليت
  پذيري

  75/0  9/82 1 87/3  91/0  4/29  39/2  53/25 آزمايش
 97/0 - 2/0  45/2  25  37/2  2/25 گواه

 مجموع
  90/0  69/242 37/4 +6/11  3/3  27/86  91/6  67/74 آزمايش
 64/2 - 47/0  4/5  73/70  46/6  2/71 گواه



  ٣٥  شناختيهاي مقابله با رويکرد اسالمي بر سازگاري رواني آموزش مهارتبخشبررسي اثر

دهد، در گروه آزمــايش، در هــر ســه متغيــر مــورد مطالعــه در خــالل نشان مي 2نتايج جدول شماره 
بــر  با رويكرد اســالمي، هاي مقابلهمهارتآموزش شود. بنابراين، اي ديده ميمالحظهآموزش، افزايش قابل

فردي با انــدازه اثــر هاي بينو بر مهارت 90/0آمده، معادل دستآوري همسران جانبازان با اندازه اثر بهتاب
  باشد.بخش مياثر 91/0آمده، معادل دستپذيري همسران جانبازان با اندازه اثر بهو بر انطباق 94/0معادل 

ها بهبود يافته آزمون همة مؤلفهآزمون، ميانگين گروه آزمايش در پسهمچنين پس از حذف اثر پيش
باشــد. نتــايج تحليــل پــذيري ميگرايي و انعطافهاي واقــعاست. بيشترين افزايش به ترتيب در مؤلفــه

هاي آزمون، تفاوت معناداري بين دو گروه در مؤلفــهدهد كه پس از حذف اثر پيشكوواريانس نشان مي
بــا رويكــرد اســالمي در بهبــود خــرده ي مقابلــه هاآموزش مهارتهوش هيجاني وجود دارد. بنابراين، 

. آمــوزش 1يعنــي آوري تأثير معناداري دارد. بنابراين، ســه فرضــيه اول هاي هوش هيجاني و تابمؤلفه
. آمــوزش 2پــذيري همســران جانبــازان اثــربخش اســت. هاي مقابله با رويكرد اسالمي بــر انطباقمهارت
. آموزش 3فردي همسران جانبازان اثربخش است. هاي بينارتهاي مقابله با رويكرد اسالمي بر مهمهارت
  گردد.آوري همسران جانبازان اثربخش است، تأييد ميهاي مقابله با رويكرد اسالمي بر تابمهارت
باشــد. ترين مفروضه در تحليل كوواريانس، فرض همگوني ضرايب (شيب خط) رگرسيون ميمهم

ده و تفسير نتايج تحليل كوواريانس با اشكال مواجه است و در در صورت معناداري اين مفروضه، استفا
يــك براي همگوني ضرايب رگرسيون، در هيچ Fتفسير نتايج بايد احتياط نمود. با توجه به اينكه آزمون 

باشد. بنــابراين، بــا فــرض همگــوني ضــرايب رگرســيون، تحليــل مطالعه معنادار نمياز متغيرهاي مورد
  شود.كوواريانس انجام مي

آوري و تــاببين 01/0آمده، ضريب همبستگي پيرسون در سطح معناداري دستبا توجه به نتايج به
باشد. بنــابراين، فرضــيه چهــارم؛ مي 71/0پذيري آوري و انطباقو بين تاب 64/0هاي بين فردي مهارت
دارد. فرضيه پنجم  رابطة معناداري وجودهمسران جانبازان فردي هاي بينمهارتآوري و بين تابيعني 

رابطة معناداري وجــود دارد، تأييــد همسران جانبازان پذيري انطباقآوري و بين تاباين پژوهش؛ يعني 
آوري همسران جانبــازان، رابطــة پذيري با تابفردي و انطباقهاي بينشود. به بيان ديگر، بين مهارتمي

  وجود دارد. 01/0مستقيم و معناداري در سطح 

  گيريهبحث و نتيج
هــاي مقابلــه بــا ها، تحت تأثير آموزش مهارتآوري آزمودنيدهد كه سطح تابنتايج پژوهش نشان مي

هاي دينــي را بــا هايي كه رابطــه بــين مقابلــهرويكرد اسالمي افزايش يافته است و اين با نتايج پژوهش

٣٦     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

 اســتينو  كوهــان، لسســي - كمپلاند، همخوان است. براي نمونه، نتايج تحقيق سازگاري بررسي نموده

آوري و نــوع ســازگاري فــرد در تواند بر تاباي ميدهد كه انتخاب راهبردهاي مقابله) نشان مي2006(
در پژوهش خود، بر  )2011( پارگامنتو  فايگين شرايط همراه با فشار رواني تأثير داشته باشد. همچنين

) نيــز 1388( شعاع كاظميوري تأكيد نمودند. آهاي ديني بر تابوجود رابطه مثبت و معنادار بين مقابله
، كــه يكــي از سالمت روانهاي افزايش شاخصهاي مذهبي و مقابلهدر پژوهش خود نشان داد كه بين 

رابطه مثبت و معناداري وجــود  در بيماران مبتال به تصلب چندگانه بافت ترين آنها سازگاري است،مهم
هاي مذهبي سبب كاهش عالئم تيجه دست يافتند كه نگرش) به اين ن1390و همكاران (گودرزي دارد. 

) 1390( جوكــارو  هاشــميهاي شود. يافتهفشار رواني در مبتاليان به اختالل استرس، پس از حادثه مي
هاي ديني در دانشجويان، رابطه معناداري وجود دارد. آوري و نگرشنيز حكايت از آن دارد كه بين تاب

توان گفت: آموزش مقابله با توجــه بــه معيارهــاي مــذهبي بــر افــزايش ســطح براي تبيين اين نتيجه مي
  تأثيرگذار است. هاي همراه با فشار روانيآوري و سازگاري افراد بخصوص در موقعيتتاب

هــاي مقابلــه بــا توان به تأثير مثبت و معناداري كــه آمــوزش مهارتاز ديگر نتايج اين پژوهش، مي
فردي در همسران جانبازان داشــته اســت، هاي بينپذيري و مهارتي انطباقهارويكرد اسالمي بر مؤلفه

هايي كه در حوزه هوش هيجاني و سالمت روان صورت گرفته است، اشاره كرد. اين نتيجه، با پژوهش
هاي مذهبي و ) رابطه مثبت و معناداري را بين مقابله2005و همكاران ( لوئيس همخواني دارد. پژوهش

)، كــه در پــژوهش 1384و همكاران ( شريفي درآمديداد. پژوهش يد به زندگي نشان ميسازگاري و ام
هــاي هاي مهارتهاي هوش هيجاني، بخصــوص در مؤلفــهخود به اين نتيجه رسيدند كه افزايش مؤلفه

هاي سالمت روان و سازگاري تأثير مثبت و معنــادار دارد. پذيري بر افزايش شاخصفردي و انطباقبين
هاي هوش هيجاني و سالمت ) نيز در پژوهشي بر تأثير آموزش بر افزايش شاخص1386( ن آذرسپهريا

  روان دارد، تأكيد نموده است.
فــردي و هــاي بينآوري، مهارتدهد كه بين ســه متغيــر تــابهمچنين نتايج اين پژوهش نشان مي

ز بــه ارتبــاط معنــادار بــين ) نيــ1387پذيري رابطه معناداري وجود دارد. پژوهش جوادي و پرو (انطباق
آوري هاي تــابكند. با توجه به قابليت فراگيري مهارتهاي هوش هيجاني اشاره ميآوري و مؤلفهتاب

نتيجــه، توان با باال بردن يكي از آنها در راستاي ارتقــاي ديگــري حركــت كــرد. درو هوش هيجاني، مي
اثربخش در توانمندسازي ســازگارانه همســران عنوان يك مهارت قوي و ها بهتوان گفت: اين راهبردمي

 جانبازان مؤثر واقع شده است.



  ٣٧  شناختيهاي مقابله با رويکرد اسالمي بر سازگاري رواني آموزش مهارتبخشبررسي اثر

فشــار روانــي دارد.  يابييند ارزاترين تأثير دين براي مقابله با فشار رواني، نقشي است كه در فرمهم
ل رفتار خودش قرار داده، موجب ئوآفريده است و او را مس مختار به اينكه خداوند انسان را اعتقاد افراد

هــاي غيرقابــل نپــذيرفتن واقعيت و كنترل بيشتري بر اوضاع و احوال خود داشته باشند شود تا افرادمي
). Pargament & et al, 1991, p. 718كنــد (تر ميهايي با فشار رواني بــدتغيير زندگي، شرايط را در محيط

يكرد اسالمي، توانسته اســت هاي مقابله با روگونه كه در نتايج پژوهش مالحظه شد، آموزش مهارتهمان
هاي غيرقابــل انكــار پذيري تأثير مثبتي بگذارد. پذيرش واقعيتگرايي و مسئوليتبر روي خرده مؤلفه واقع

  شناختي و تحمل فشار رواني در همسران جانبازان شده است.زندگي، سبب افزايش سازگاري روان
اي از همســران كــه پــژوهش در نمونــهرو بــود. اينهايي روبــهمحقق در اين پژوهش، با محدوديت

دهــد. عــدم انجــام آمده است و همين امر ميزان روايي بيروني پژوهش را كاهش ميجانبازان به اجرا در
كنندگان، بــه پذيري در شركتفردي و انطباقهاي بينآوري و مهارتمطالعه پيگيري در مورد ثبات تاب

آمــده هاي مؤنث به مرحلــه اجــرا درمورد آزمودني دليل كمبود وقت، همچنين اينكه پژوهش حاضر در
 هاي مذكر، بايستي احتياط نمود.است، بر اين اساس، براي تأمين نتايج گروه

هاي بزرگتــر، شود كه ايــن پــژوهش در نمونــهبا توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، پيشنهاد مي
پــذير گــردد. بعــد از رت فراگيــر امكانصومناطق و شهرهاي مختلف اجرا شود تا امكان تعميم نتايج به

آوري اجراي برنامه، به فواصل زماني شش ماه، يك و دو سال پس آزمون انجام شود تا ميزان ثبات تاب
كنندگان مــورد بررســي قــرار گيــرد. همچنــين تــأثير پذيري در شركتفردي و انطباقهاي بينو مهارت

كنندگان بــا ويژگــي هاي مختلفي از شركتروي گروههاي مقابله با رويكرد اسالمي، بر آموزش مهارت
هاي داراي فرزند معلول، تك سرپرست، معتــادان عنوان مثال، خانوادهمشترك مواجهه با فشار رواني؛ به

هاي مقابله با رويكرد اسالمي آيد و نتايج مورد بررسي قرار گيرد و برنامه آموزش مهارتو... به اجرا در
قابله با فشار رواني مورد مقايسه قرار گيرد. سرانجام، اينكه ضرورت بــيش از پــيش هاي ديگر مبا برنامه

هاي كاربردي متناســب شناسي اسالمي و تدوين شيوههاي روانتوجه به مطالعه علمي و پژوهشي مؤلفه
 شود. اميد است باشناختي احساس ميبا نيازهاي جامعه در حوزه سالمت رواني و مسائل مختلف روان

كشــف و  شــاهد به مشاوره دينــيشناسان پژوهشگران حوزه علوم انساني، بخصوص روانه بيشتر توج
براي حل مسائل و نيازهاي اساسي حــوزه بهداشــت  ي،شناختي اسالمروان مختلف هاياستفاده از جنبه

  رواني امروز جامعه باشيم.

٣٨     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  
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