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  زش صبر بر كاهش سوگ اثربخشي آمو
 رشد پس از ضربه تسهيلو

  خدابخش احمدي
  عاطفه دارابي

  چكيده
طـي نـشدن دوران     از آنجـا كـه      . كنـد  و سوگ را تجربه مـي      هر فردي در زندگي فقدان عزيز     

هـاي   شـود، تـالش     اجتماعي افراد مـي     و  باعث كاهش عملكرد فردي    طور طبيعي  سوگواري به 
در ايـن بـين،     .  صـورت گرفتـه اسـت      گذر از سـوگ   هاي   ارتزيادي براي شناخت فنون و مه     

 شـناخت  ،هدف از ايـن پـژوهش  .  دارد بسياري ة نقش درمانگرانه و پيشگيران     و معنويت  مذهب
 يهـا   پـس از ضـربه در خـانواده        آثـار سـوگ و رشـد      كـاهشِ   بـر    )وش صـبر  ر (تي معنو تأثير

آزمـون بـا گـروه       آزمون و پس   پيش(آزمايشي   در اين تحقيق از مطالعة نيمه      .است ديده مصيبت
هـاي سـوگوارِ      نفـر بودنـد كـه از بـين خـانواده           20ها   آزمودني. استفاده شد ) كنترلآزمايش و   

طور تـصادفي در دو       استان تهران انتخاب شدند و به      )ره(تحت پوششِ كميتة امداد امام خميني     
 برگرفتـه از    ،ربراي گروه آزمايش جلسات آموزشيِ صـب      .  و كنترل قرار گرفتند    گروه آزمايش 

ابـزار مـورد   . صـورت يـك روز در هفتـه برگـزار شـد      سـاعته بـه  1 جلسة 8 در   ،درماني معنويت
نامة رشد پـس از ضـربه        آوري اطالعات سياهة آثارِ سوگ هوگان و پرسش        استفاده براي جمع  

ايـسه بـا     كه در جلسات آموزشي صبر شركت داشتند در مق         نتايج نشان داد گروه آزمايش    . بود
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همچنـين، آمـوزش روش   . داري كاهشِ آثار سـوگ را نـشان دادنـد      كنترل به ميزان معنا   گروه  
هاي آثار سوگ شـامل رشـد شخـصي، نااميـدي، خـشم و سـرزنش،                 صبر بر تمامي زيرمقياس   

كـساني كـه در گـروه       همچنـين،   . گيـري مـؤثر اسـت      ريختگـي و كنـاره     زدگي، درهم  وحشت
بنـابراين،  .  پـس از ضـربه را نـشان دادنـد           شركت داشتند نسبت به گروه كنتـرل رشـد         آزمايش

هـاي جديـد، ارتبـاط بـا          شامل شـيوه   ،هاي رشد پس از ضربه     آموزش صبر بر تمامي زيرمقياس    
بـا توجـه بـه اينكـه روش        .ديگران، قدرت شخصي، ارزش زندگي و تغيير معنوي مـؤثر اسـت           

 ضربه بگـذارد و بـا       اي بر كاهش آثار سوگ و رشد پس از         سازنده و مثبت تواند تأثير  صبر مي 
ايراني است، لذا توسعة آن در بـين مـشاوران          -توجه به اينكه اين روش مبتني بر الگوي اسالمي        

  .شود كارگيري آن براي افراد سوگوار پيشنهاد مي و به

  كليديهاي  واژه
  .رشد پس از ضربه، و سوگ، درماني معنويت، صبر

 مقدمه

 به احساساتي كـه بـر اثـر مـرگ عزيـزان پديـد          هاي رواني هر فقدان بزرگ و      سوگ به واكنش  
شـود؛ امـا برخـي از        داريِ بدون عارضه اخـتالل روانـي شـمرده نمـي           داغ. شود آيد، گفته مي   مي

اند سرانجام به اختالل افسردگي اساسي مبـتال         داريِ بدون عارضه را تحمل كرده      كساني كه داغ  
شـود مگـر اينكـه       تـشخيص داده نمـي    ) اخـتالل افـسردگي   (با وجود اين، ايـن بيمـاري        . اند  شده
داريِ  عالئمـي كـه معمـوالً در افـسردگيِ مربـوط بـه داغ             . طور طبيعـي از بـين نـرود        داري به  داغ
ارزشي، افكار خودكشي،    اند از اشتغال ذهني بيمارگونه با بي       شوند، عبارت  نشده مشاهده مي   حل

نخـورده نگـه     ، دسـت  موجب مرگ شخص شده است    ) ا اشتباه او  ي(احساس اينكه اقدام شخص     
سالگرد كه گاهي هم با اقدام بـه خودكـشي          به  داشتن متعلقات شخصِ از دست رفته، و واكنش         

  ).1392 ، ترجمة فرزين رضاعي،2007  و سادوك،سادوك(همراه است 
دهد كه برخي وجوه سوگ طبيعي بر اثـر تحريـف يـا               مي خسوگ نابهنجار زماني ر   

م افسردگي همچـون احـساس گنـاه        ئكند و نيز عال     پيدا مي  پريشي روانخصوصيات  ،  تشديد
 كارهايي كه فرد قبل از مرگ براي عزيزش انجام نـداده اسـت و افكـاري راجـع بـه                     ةدربار

 پرهيـز  )1 :ند ازا م خطر در سوگ نابهنجار عبارتئبرخي عال، همچنين. يابد مرگ تجلي مي 
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الكـل يـا    ،  د مخـدر   روي آوردن بـه مـوا      )2،  هـا  از ابراز احـساسات يـا كوچـك شـمردن آن          
 معمـول و     بيش از حد   )4،   خصومت و پرخاشگري نسبت به ديگران      )3،  خوددرماني با دارو  

  ).1999، 1ارزاقي( به شكلي افراطي خود را به كار و فعاليت مشغول كردن
: مرحلـة اول  : كنـد   به مراحل سوگواري اشـاره مـي       2راس  -نتايج تحقيقات اليزابت كوبلر   

نـاراحتي عميـق و انـزواي       :  مرحلـة دوم   ؛وجوگرانـه  ن، رفتـار جـست    شوك، انكـار، بـاور نكـرد      
پذيرش، اگرچه ممكن است فرد همچنان در فقـدان فـرد عزيـز اشـك               :  مرحلة سوم   و اجتماعي

 سندرمي است كه پس از مشاهده، درگير شـدن،       PTSD(3(اختالل استرسِ پس از سانحه      . بريزد
شـخص نـسبت بـه ايـن        . دهـد  وي مـي  زاي بـسيار شـديد ر      يا شنيدن يك آسيب روحي استرس     

كنـد و   دهـد، رخـداد را در ذهـن خـود مكـرر زنـده مـي        تجارب با ترس و درماندگي پاسخ مي    
هاي  عالئم بايد بيش از يك ماه ادامه يابند و در زمينه. كوشد از يادآور شدن آن اجتناب كند مي

ديـدگي تروماتيـك بـه        احتمال اينكـه داغ    .مهم زندگي نظير خانواده و شغل تداخل ايجاد كنند        
، ترجمـة فـرزين     2007 و سـادوك،     سـادوك ( تبـديل شـود، بـسيار زيـاد اسـت            PTSDاختالل  

  ). 1392رضاعي، 
تواند   كه مي  - ..محيطي و ،  جسمي،  زايي مانند برخي مشكالت رواني     حوادث آسيب 

  در برخي از افراد به ايجـاد تجربـة رشـد منجـر    ،به آشفتگي رواني شديد در افراد منجر شود  
 و  5دورسـان  ( تعريـف شـده اسـت      4)PTG (اين فرايند با عنوان رشد پـس از ضـربه         . شود مي

و ، شـناختي ، عنوان تغييـرات روانـي   تواند به  مي)PTG( رشد پس از ضربه    ).2014همكاران،  
از . زنـدگي تعريـف شـود    برانگيـز  هـاي چـالش   عاطفيِ مثبت پس از تجربة مبارزه بـا بحـران   

. شده است  شود حمايت اجتماعي ادراك    شد پس از سانحه منجر مي     عواملي كه به افزايشِ ر    
شـود فـرد حـس كنـد كـه            مـي   سـبب  هحمايت اجتماعي شامل مجموعه اطالعاتي اسـت كـ        

اي از  ديگران مراقب او هستند و او متعلق به شـبكه         ،  دوست داشته شده است و باارزش است      
  . )2014 ،6باگالما و اردوم (ارتباطات است

 در تحقيقي نـشان دادنـد كـه شـيوع اخـتالالت روانـي در                )1376 (انخسروي و همكار  
 نوجوان را مورد مطالعه قـرار       164ها   آن. شناختي داشتند بيشتر است    نوجواناني كه سوگ آسيب   

                                                                                                                                        
1. Arzaghi 
2. Elizabeth Kübler-Ross 
3. Post-Traumatic Stress Disorder 
4. Post Traumatic Growth 
5. Dursun 
6. Baglama & Erdem 
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ديدگي داشتند نمـرات بـاالتري در     هايي كه تجربة داغ    دادند و به اين نتيجه رسيدندكه آزمودني      
دارد س از سـانحه اهميـت سازشـي         رشـد پـ   . نـد ا  سـت آورده  د اختالل استرس پس از سانحه بـه      

 اما فقط طي چند سال اخيـر اسـت          ،هاست كه شناسايي شده    قرنو  ) 2004،  1تدسچي و كالهون  (
  ).1998 و همكاران، 3تدسچي؛ 1996 2آفلك و ترنن،( كه مورد تحقيق قرار گرفته است

، 4تـسنگ  (رماني برترنـد  د هاي مبتني بر فرهنگ مؤثرتر و از نظر پذيرش         درماني روان
هاي مقابله با فشار رواني است و نيز با توجه به اينكـه               از آنجايي كه صبر يكي از راه       ).2004

اي مبتني بـر     هاي دين اسالم دارد، اگر مداخله      هاي زيادي با آموزه    فرهنگ ايراني آميختگي  
ه ايـستاد و سـالمت      ها و مشكالت زندگي توانمندانـ      توان در برابر بحران    صبر انجام شود، مي   

در برابـر  ، صبر مقاومت آدمي در راه تكامل  . )1386،  حسين ثابت ( رواني خود را حفظ كرد    
  . )1389، باي(آفرين است  فسادآفرين و انحطاط، هاي شرآفرين انگيزه

واسـطة    نشان داد كه روش صبر به      )1388(  و همكاران  هاي پژوهش ايزدي طامه    يافته
يِ قوي و نزديكي با فضاي فكري و فرهنگي مردم ايران موجـب             برخورداري از پشتوانة نظر   

 و  يفيشـر . شـود  ها مي  جويي آن  رويي و مبارزه   تغييرات در آزمودني و افزايش ميزان سخت      
 يمذهب ةمقابل مختلف ابعاد با سوگ يمنف و مثبت آثار نيب دادند نشان زين )1391(همكاران  

 سهيمقا در بهنجار سوگ با انِيدانشجو و دارد دوجو يمعنادار ةرابط دهيد داغ انيدانشجو در
 ةمقابلـ  يراهبردهـا ،  يمذهب اعمال در يباالتر ةنمر نيانگيم،  نابهنجار سوگ با انيدانشجو با

 خداونـد  بـه  نـسبت  يمنفـ  احـساس  در يكمتر نمرات و منفعل يمذهب ةمقابل و،  فعال يمذهب
 يهـا  يريـ گ جهـت  ايـ  يشـناخت  ياه واره طرح يمذهب يباورها ،يكل طور به. اند كرده كسب
ــ فــراهم را يخاصــ يفلــسف ــر كــه آورد يم ــدن از فــرد ادراك ب ــ يزنــدگ تيــواقع و اي  ريثأت
. )1996 و همكـاران،     5فرانتـز  (كنـد  مـي  تحمـل  و درك قابـل  را بتيمص رنج لذا ؛گذارد مي
 عـدم  نيا. زند يم هم بر را انسان تعادل  و دهد يم رييتغ را يزندگ يعاد روال كردن يتاب يب

 ةحادثـ  وقـوع  از شيپـ  انسان كه ييرفتارها بروز: شود انينما شكل دو به است ممكن تعادل
 داده يمـ  انجـام  قبالً كه ييكارها و رفتارها ترك و داده ينم انجام شا يزندگ در نديناخوشا
 و  ينـ ي د مي گفت درمان با روش صبر با درنظر گرفتن مفاه         توان يم حاضر پژوهش در. است

 درمـان و    ةهاي اخير گرايش زيادي به كاربرد مفاهيم ديني در حوز           در سال  نكهيبا توجه به ا   
                                                                                                                                        
1. Tedeschi & Calhoun 
2. Affleck & Ternen  
3. Tedeschi 
4. Teseng 
5. Frantz 
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 و با درك مـشكل      كند مي كمك   افراد دچار فقدان  به بازسازي    تغيير رفتار ايجاد شده است    
دهد و نيز بـه      ديدگي را كاهش مي    عواطف مرتبط با داغ   ،  اي همدالنه  يند مشاوره ادر يك فر  

هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان     ،  بنابراين. گرددبازي طبيعي   كند تا به زندگ    فرد كمك مي  
آثار سوگ و رشـد     كاهش  بر   - كه مبتني بر فرهنگ اسالمي است        -اثربخشي آموزش صبر    
  .دچار فقدان است يها پس از ضربه در خانواده

  روش
 بـوده   )كنتـرل آزمـايش و    آزمون بـا گـروه       آزمون و پس   پيش(آزمايشي   روش اين پژوهش نيمه   

 شـمال   )ره(هاي تحت پوشش كميتة امداد امام خمينـي        جامعة مطالعة اين پژوهش خانواده     .است
تعداد كل مددجويانِ كميتة امداد شمال غرب اسـتان تهـران در زمـان      . غرب استان تهران هستند   

هـا از بـين جامعـة آمـاري بـر اسـاس         نفر بودند كـه نمونـه  6535 خانوار و 3502اجراي پژوهش   
. گيري در دسترس استفاده شـد      در اين پژوهش از روش نمونه     . نتخاب شدند هاي تحقيق ا   مالك

گيري تـصادفي افـراد وجـود نـدارد يـا       شود كه امكان نمونه اين روش در مواردي استفاده مي از  
عـضو  هاي دچـار فقـدان       خانواده نفر از اعضاي جامعه بر اساس فهرست         50 تعداد   .مشكل است 

نتخاب شدند و با همـاهنگي مـددكار كميتـة امـداد از افـراد               صورت در دسترس ا    كميتة امداد به  
هاي نهايي بر اسـاس وضـعيت افـراد مطـابقِ            نمونه. عمل آمد  براي شركت در پژوهش دعوت به     

هـاي تحقيـق آزمايـشي و        بـا توجـه بـه اينكـه در روش         .  مورد استفاده انتخاب شـدند      نامة پرسش
كنـد،    نفر كفايت مـي 10 كنترل تعداد نمونه هاي آزمايش و آزمايشي براي هر يك از گروه  نيمه

نامة ارزيابيِ وضعيت    كنندگان بر اساس نتايج پرسش      نفر از شركت   20لذا در اين پژوهش تعداد      
نامه عالوه بر مشخصات فردي، مشخصات خانوادگي        اين پرسش . گذر از سوگ انتخاب شدند    

. رگ متوفـا تجربـه كـرده بودنـد        شد كه افراد در نتيجة م      و مشخصات متوفا شامل احساساتي مي     
.  و كنتـرل تقـسيم شـدند    نفرة آزمايش  10به دو گروه    صورت تصادفي    شده به  هاي انتخاب  نمونه

از دســت دادن فــرد عزيــز بــه غيــر از مــرگ ) 1: هــا عبــارت بودنــد از مــالك انتخــاب نمونــه
مال تـداوم   كه ميزان احت  (شده و ناگهاني مانند تصادف، سكته، خودكشي يا خشونت           بيني پيش

كه در ايـن تحقيـق از بـين مـادر و            (عضو اصلي خانواده باشد     ) 2 ؛)ها بيشتر است   سوگ در آن  
 بيـشتر   اوفرزندان پسر و دختر، فرزند دختر انتخاب شد كه ميـزان آسـيب ناشـي از سـوگ در                    

تـا بتواننـد    ( سـال    18دارا بـودن حـداقل سـن        ) 3 ؛)1382احمـدي و آشـتياني،      ) (شود ديده مي 
شـان تـصميم     جلسات را درك كننـد و بـراي رشـد و تكامـل خـود و مـسير زنـدگي                   محتواي  
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 6چون آثار سوگ بهنجار ممكـن اسـت تـا           ( ماه از مرگ متوفا      6گذشت حداقل   ) 4 ؛)بگيرند
از  .نـشده  تثبيت در يكي از مراحل سوگ و در واقع داشـتن سـوگ حـل              ) 5  و )ماه طول بكشد  
  .شد  خروج از مطالعه منجر مي غيبت بيش از يك جلسه نيز به،سويي ديگر

  ابزارها
  :ابزارهاي سنجش متغيرها عبارت بودند از

ي از ابزارهـاي     يك HGRC(1(هوگان  سياهة آثار سوگ     : هوگان  آثار سوگ  ةسياه. 1
معتبر در حيطة سنجش سوگ است و اين امتياز را دارد كه بر اساس مطالعات تجربـي روي                  

برتـري  ،  بت به ابزارهايي كه صرفاً اساس نظري دارنـد        ديدگان تدوين شود و بنابراين نس      داغ
  .)2003، 2 به نقل از ييلديريم1988هوگان، (دارد اي  قابل مالحظه

هاي اين سياهه عالوه بر ارائة       اند كه زيرمقياس    بر اين عقيده   )2001 ( و همكاران  3هوگان
ت بـه تغييـرات فراينـد       ديـدگيِ بهنجـار، نـسب      اطالعات معتبر و قابل اعتماد دربارة الگوهـاي داغ        

نامـه را برخـي پژوهـشگران        ايـن پرسـش   . عنوان تابعي از زمان نيز حساس هـستند        ديدگي، به  داغ
دليل سهولت استفاده براي مراجعان و فراهم كـردن ارزشـيابي چندبعـدي از فراينـد مقابلـه بـا                      به

  ).2009، 4زگريو(اند  ي پيشنهاد كردهدگيد داغ
زدگـي، سـرزنش و      ه با شش زيرمقياسِ نااميدي، وحـشت       ماد 61نامه شامل    اين پرسش 

هوگـان و همكـاران،     (گيري و رشد شخـصي آمـاده شـده اسـت             ريختگي، كناره  خشم، درهم 
گيري ماهيت چندبعدي فرايند سوگ بهنجـار تنظـيم          سياهة هوگان براي اندازه   ). 2004- 2003

فاده از روش آلفـاي     همـساني درونـي آن را بـا اسـت         ). 2001هوگـان و همكـاران،      (شده اسـت    
 تـا   59/0ز  اي ا   و با اسـتفاده از روش بازآزمـايي در دامنـه           90/0 تا   79/0اي از    كرونباخ در دامنه  

شود تا شـدت احـساسات خـود را در طـول             دهنده خواسته مي   از پاسخ . اند گزارش كرده  84/0
كنـد    نمـي به هيچ وجه من را توصيف = 1(اي ليكرت     جه در 5دو هفتة گذشته بر اساس مقياس       

به اين ترتيب، دامنـة نمـرات در ايـن          . مشخص كند ) كند خيلي خوب من را توصيف مي     = 5تا  
دست آمده بـراي چهـار       در اين پژوهش ضرايبِ آلفاي كرونباخِ به      .  است 305 تا   61مقياس از   

سـرزنش  / زدگـي و خـشم     وحـشت /پريشاني، رشد شخـصي، درهـم ريختگـي       / عاملِ نااميدي 

                                                                                                                                        
1. Hogan Grief Reaction Checklist 
2. Yildirim 
3. Hogan 
4. Graves 



  1، سال اول، شمارة 1396، شناسي فرهنگي روان      120

. دست آمـده اسـت    به971/0نامه   و براي كل پرسش924/0 و  981/0،  958/0،  986/0ترتيب   به
نامـة سـياهة هوگـان بـا ديگـر           هاي پـژوهش حاضـر در رابطـه بـا اعتبـار و روايـي پرسـش                 يافته

 ؛2001 هوگـان و همكـاران،       ؛2000و همكـاران،     1كانيون(همسوست  ها در اين زمينه      پژوهش
و بيانگر قابل اسـتفاده بـودن ايـن ابـزار در           ) 2003،  مييلدري ؛2000،  2 ايمونن ـالكسو و پانيونن    

تواند به كمك متخصصان بهداشت روان در زمينة غربـالگري           اين ابزار مي  . جامعة ايراني است  
همچنـين، بـراي    . ديدگان از نظر احتمال سـوگ نابهنجـار مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد                اولية داغ 

ر سـوگ و تعيـين ميـزان اثربخـشي     هـاي پژوهـشي بـه منظـور سـنجش آثـا       اسـتفاده در محـيط  
  .هاي ويژة سوگ نيز كاربرد دارد و سودمند است درمان

تدسـچي و   ( ضـربه  رشد پـس از      ةنام پرسش :)PTG (ضربه رشد پس از     ةنام پرسش. 2
 طراحـي   ضـربه گيـري رشـد پـس از          ماده است و براي اندازه     21متشكل از    )2004كالهون،  

هاي خـود را در يـك         است كه فرد بايد جواب      اين آزمون يك ابزار خودسنجي     .شده است 
 تـا   21 نمرات آزمـون بـين       ة دامن . قرار دهد  )خيلي زياد  -6 تا    اصالً -1 (اي   نقطه مقياس شش 

  . دست آمد  به96/0آلفاي كرونباخ براي كل مقياس . است 126
= اي نشان داد كه ضريب پايايي با همساني دروني نهايي آلفـا             در نمونه  PTG ارزيابي

 است و اعتبار دو ماهـة       85/0 تا   67/0=هاي جداگانه از آلفا     و با همساني دروني مقياس     90/0
تدسـچي و كـالهون   ، همچنـين . دسـت آمـده اسـت     بـه = 71/0rبازآزمايي براي كل مقيـاس  

 افـرادي كـه     . شواهدي براي روايي سازه نـشان داده اسـت         PTG گزارش كردند كه     )2004(
زايي را تجربـه     بودند در مقايسه با افرادي كه حادثة آسيب       زايي را تجربه كرده      حادثة آسيب 

  .)2004تدسچي و كالهون، (اند  دست آورده  بهPTGنكرده بودند نمرة باالتري در 
 اسـالمي  هاي تعاليم و آموزه، كتب اخالقي،  و تفاسيرقرآنبراي تهية اين پروتكل از  

  يك ساعته  ة جلس 8در  پژوهش  اين  . رفتاري استفاده شده است    - همچنين رويكرد شناختي   و
در تمام مراحل آمـوزش واجـرا ازتكنيـك         و   حدود دو ماه و نيم به طول انجاميد        اجرا شد و  
  .مراقبه ومحاسبه استفاده شد، مشارطه

  )مبتني بر ديدگاه اسالمي(مراحل اعمال متغير آزمايشي صبر 
 پژوهش و   بيان هدف ،  معرفي روش كار  ،  معرفي اعضا ،  آزمون  انجام پيش  :جلسة اول 

                                                                                                                                        
1. Kaunonen 
2. Laaks & Paunonen-Ilmonen 
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  .بيان قواعد جلسات
معرفـي رفتارهـاي صـبورانه و فوايـد         ،   تعريف صبر و تفاوت آن با غفلت       :جلسة دوم 

اعضا از طريق خودگويي به بيـان       ،  بيني جديد به اعضا    عنوان يك جهان   معرفي صبر به  ،  ها آن
  .هاي مثبت صبر و ضررهاي ناشكيبايي پرداختند جنبه

ي از مـشكالت و ارزيـابي مثبـت از رويـدادها بـه               ارزيابي مجـدد شـناخت     :جلسة سوم 
  .آشنايي در يافتن حكمت و فرصت در شرايط سخت و دشوار، منظور آموزش تغيير نگرش

هـاي صـبور و      مطالعـه و آشـنايي بـا انـسان        ،   آموزش روشِ الگـوگيري    :جلسة چهارم 
  .ها همانندسازي با آن
فاده از الگوهـاي روزانـه   چگـونگي اسـت  ،  آشنايي بيشتر با الگوهاي صـبر      :جلسة پنجم 

مراقبـه و  ، سـازي تقـابلي و مـشارطه     هـاي شـرطي    آموزش روش ،  براي افزايش صبر و تحمل    
  .محاسبه براي تقويت رفتارهاي صبورانه

 آشنايي اعضا با مدارا و تغافل و شناخت تفاوت اين صفات بـا سـازش و                 :جلسة ششم 
 .غفلت و آموزش مهارت حل مسئله

  .بخشودگي و تشويق اعضا براي آموزش صبر به ديگرانآموزش فنون  :جلسة هفتم
 .آزمون سازي و گرفتن پس خالصه، بندي  جمع:جلسة هشتم

هاي آمار توصيفي و آزمون  روش، SPSSشده با استفاده از ابزار  آوري هاي جمع داده
همگنـي  ،  هـا  همگني واريانس ،  گيري تصادفي  نمونه(هاي آن    با رعايت مفروضه   كوواريانس
ــر  ــيب ض ــيونش ــع  ، ايب رگرس ــودن توزي ــال ب ــيش  ، نرم ــة پ ــودن رابط ــي ب ــون و  خط آزم

هاي آمار توصيفي براي نمايش اطالعات دموگرافيـك و          از روش . تحليل شدند )آزمون پس
  .بندي اطالعات به منظور سهولت در درك و كسب آگاهي استفاده شده است دسته

  ها يافته
 محصل در مقطع دبيرستان بودند كـه         سالة 18ها دختران    در پژوهش حاضر تمامي آزمودني    

بـا توجـه بـه اينكـه يكـي از مفروضـات اسـتفاده از                . اخيراً سوگ پدر را تجربه كرده بودنـد       
براي بررسي اين مفروضه از آزمون لـوين  ، هاست آزمون كوورايانس شرط برابري واريانس 

عناداري هر  سطح م ،  شود در آزمون لوين     مشاهده مي  1طور كه در جدول      همان. استفاده شد 
 درصد  95 است؛ لذا با     05/0شش مؤلفة آثار سوگ و پنج مؤلفة رشد پس از ضربه بيشتر از              

  .ها برقرار است شرط برابري واريانس توان گفت اطمينان مي
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گانة آثار   هاي شش  واريانس نشان داد كه در مؤلفه     ونتايج حاصل از بررسي تحليل ك     
 )ريختگـي  انفصال و درهم، نش و خشمسرزرشد شخصي،  ،  زدگي وحشت،  نااميدي(سوگ  

 و  3/24،  2/16،  2/32،  7/33،  2/39ترتيـب    بـه (آزمون گـروه آزمـايش       ميانگين نمرات پيش  
، 1/15، 4/10، 1/45، 9/22، 1/25ترتيـب   به(آزمون همين گروه   بيشتر از ميانگين پس )8/13
  از نمـرة  كمتـر  )2/32(آزمـون گـروه آزمـايش         است؛ اما در رشد شخصي نمـرة پـيش         )7/9

  .)2جدول : نك( است )1/45( اين گروه آزمون پس

  ها جدول آزمون لوين براي بررسي برابري واريانس    1جدول 
  آثار سوگ  رشد پس از ضربه

سطح 
  معناداري

درجة 
 F  آزادي

 متغير سطح 
  معناداري

درجة 
 F  آزادي

 متغير

 18و 1  257/0  17و1  077/0  شيوة جديد 36/1 54/3  نااميدي
35/0   18و1 92/0 ارتباط با 

 ديگران

 17و1  92/0 01/0  زدگي وحشت

 18و1  274/0 28/1 قدرت 
 شخصي

 17و1  096/0 113/3  رشد شخصي

 18و1  83/0 05/0 ارزش زندگي  17و1  214/0 66/1  سرزنش و خشم

 18و1  132/0 49/2 تغييرات 
 معنوي

 17و1  263/0 34/1 انفصال و 
 گيري كناره

       17و1  98/0  001/0   تگيريخ درهم

 هاي آثار سوگ  توصيفي مؤلفهجدول آمارة    2جدول 

 وه كنترلگر  گروه آزمايش   
  آزمون پس  آزمون پيش  آزمون پس  آزمون پيش

انحراف  ميانگينانحراف معيار ميانگين  متغير
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

انحراف  ميانگين
 معيار

  24/4  7/26  19/7  9/28  72/7  1/25  97/11  2/39  نااميدي
 48/6 34/28  15/6  4/27  33/6  9/22  82/13  7/33  زدگي وحشت

  34/7 89/26  46/7 22/25  44/7  1/45  39/9  2/32  رشد شخصي
  84/3 66/15  78/2 67/15  71/1  4/10  49/4  2/16  سرزنش و خشم

انفصال و 
  گيري كناره

3/24  118/7  1/15  52/5  6/49  24/3  44/15 92/2  

  05/4 22/12  6/3  9/11  62/2  7/9  8/13 26/4  ريختگي درهم
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آزمـونِ رشـد پـس از     آزمون به پـس   همچنين نتايج نشان داد كه افزايش در نمرات پيش        
 شـيوة   :گانـه  هـاي پـنج    شود؛ بدين ترتيـب كـه در مؤلفـه         ضربه در گروه آزمايش نيز مشاهده مي      

آزمـون   جديد، ارتباط با ديگران، قـدرت شخـصي، ارزش زنـدگي و تغييـرات معنـوي از پـيش           
تغييـر يافتـه    ) 1/9 و   5/13،  8/18،  7/27،  5/23(آزمون   به پس ) 7/7 و   4/11،  1/15،  5/25،  6/21(

 .)3جدول  (است

 هاي رشد پس از ضربه جدول آمارة توصيفي مؤلفه    3جدول

    گروه كنترل  شيآزما گروه
  آزمون پس  آزمون شيپ  آزمون پس آزمون شيپ

 انحراف نيانگيم متغير
 اريمع

 انحراف نيانگيم
 اريمع

 انحراف نيانگيم
 اريمع

 انحراف نيانگيم
 اريمع

  69/3  4/18  64/4  19  6/4  5/23  98/5  6/21 جديد شيوة
  92/4  6/23  18/6  7/23  67/8  7/27  41/8  5/25 ديگران با ارتباط
  53/3  13  78/3  9/12  29/3  8/18  3/5  1/15  يشخص قدرت
  42/2  9/9  3/2  2/11  41/2  5/13  4/3  4/11  يزندگ ارزش

  01/3  2/6  21/3  1/7  79/1  1/9  31/2  7/7  يمعنو تراييتغ
  

در اين قسمت به منظور بررسي رابطة خطي بين متغيـر وابـسته و همپـراش بـراي هـر                    
طـور كـه در      همان .)2 و   1نمودار  : نك (طور جداگانه از نمودار استفاده شده است       به،  گروه

هاي رشـد     مؤلفه ةگان  پنج هاي  و نيز نمودار   هاي آثار سوگ است     مؤلفه ةگان نمودارهاي شش 
 براي هر گروه    )خط مستقيم ( رابطة خطي     كه  مشخص است  مشاهده مي كنيد،  پس از ضربه    

بـر اسـاس نتـايج حاصـل از ايـن مفروضـه             .  در همة متغيرهـا وجـود دارد       )كنترلمايش و آز(
  .توان از آزمون كوواريانس براي مقايسة دو گروه استفاده كرد مي

  گيري و نتيجهبحث 
 رشـد تـسهيل   اثربخشي آموزش صبر بر كاهش آثار سوگ و       اين پژوهش شناخت   هدف از 

 بـسيار  نقش كه است مفاهيمي از يكي صبر . است  پدر دچار فقدان پس از ضربه در دختران      
 چيـز اعـم از     همـه  گفـت  توان مي اجمال به. دارد او رواني سالمت و انسان زندگي در مثبتي
 كـسي  هر كه براي  مقصدي هر خالصه و آميز شرارت پست مقاصد،  انساني هاي آرمان،  دنيا

   در را آدمـي  كه است اين صبر ديگر خواص از. است پايداري و صبر گروِ در،  است مطرح
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  زدگي در دو گروه وحشت) ب                                  نااميدي در دو گروه)الف                         

  
  در دو گروهو خشم  سرزنش )د                           شد شخصي در دو گروهر) ج                     

  
  ريختگي در دو گروه درهم) و                در دو گروهگيري  و كناره انفصال)ه                 

گروه :  گروه آزمايش و رنگ سبز:رنگ آبي (گانة آثار سوگ هاي خطي متغيرهاي شش رابطه   1نمودار 
  )كنترل
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   ارتباط با ديگران در دو گروه)ب                                جديد در دو گروهةشيوارتباط  )الف            

  
   تغييرات معنوي در دو گروه)د                                   ارزش زندگي در دو گروه)ج                

  
   قدرت شخصي در دو گروه)ه

گروه : رنگ آبي گروه آزمايش و رنگ سبز(گانة رشد پس از ضربه هاي خطي متغيرهاي پنج رابطه   2نمودار 
  )كنترل
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هـاي ايـن پـژوهش       يافتـه  .سازد مي تر متكي به او  و تر نزديك خدا به باشد حدي و مرحله هر
خـشم و   ،  نااميـدي ،  در ابعاد رشد شخصي   (آموزش صبر بر كاهش آثار سوگ       نشان داد كه    

در ( رشد پس از ضربه      بر  و همچنين  )گيري ريختگي و كناره   درهم،  يزدگ وحشت،  سرزنش
در  )تغيير معنـوي    و ارزش زندگي ،  قدرت شخصي ،  ارتباط با ديگران  ،  هاي جديد  ابعاد شيوه 
 بـا  درمـاني  روان مـداخالت  در ايـن آمـوزش  ، درنتيجـه .  تأثير دارد پدردچار فقدان دخترانِ

در ابعـاد  ( آثار سوگد كه آموزش صبر بر كاهش نتايج نشان دا. اجراست قابل دگانيد داغ
ر د )گيـري  ريختگي و كناره   درهم،  زدگي وحشت،  خشم و سرزنش  ،  نااميدي،  رشد شخصي 

توان گفت كساني كـه در ايـن          مي بر اين اساس  . دختران داراي تجربة سوگ پدر تأثير دارد      
ا توجه به نتايج    ب،  همچنين. گروه آزمايشي شركت داشتند كاهش آثار سوگ را نشان دادند         

خـشم و   ،  نااميـدي ،  رشـد شخـصي   هـاي    دست آمـده آمـوزش روش صـبر بـر زيرمقيـاس            به
  .  مؤثر استگيري ريختگي و كناره درهم، زدگي وحشت، سرزنش

دهند كه آموزش صبر براي افرادي كه تجربة فقدان          نتايج تحقيق حاضر نشان مي    
ثبتي دارد و به طي شـدن دوران   مآثاركنند  عزيزي را دارند و دوران سوگ را سپري مي  

 بخشي با حاضر پژوهش در اين خصوص نتايج. كند صورت بهنجار كمك مي سوگ به

 جهـت  در صبر مبني بر تأثير مثبت آموزش) 1392( زارع بواني هاي پژوهش هاي يافته از
با هدف بررسـي رابطـة      ) 1391(شناسي؛ شريفي و همكاران      روان بهزيستي و اميد ارتقاي
اثربخـشي   با تأييد ) 1391(؛ شريفي فالورجاني    مذهبي با آثار مثبت و منفي سوگ      مقابلة  
) 1390(پـور    ؛ نعمتـي  رفتاري با رويكرد اسالمي بـر آثـار سـوگ           -درماني شناختي  سوگ

ديـدگي؛ صـبوري     مبني بر اثربخشي آموزش صبر به شيوة گروهي بـر كـاهش آثـار داغ              
و ؛ ايـزدي طامـه       كاهش پرخاشگري  برصبر  اثربخشي آموزشي گروهي    مبني بر   ) 1388(

 بـه تقويـت     بـراي كمـك   اي صـبر      اسـتفاده از روش مداخلـه      مبنـي بـر   ) 1388(همكاران  
؛ ميرسـاردو و    ل مـسئله  رويي، كاهش پرخاشگري و انتخاب راهبـرد حـ         هاي سخت  مؤلفه

؛ غباري  انهاي اجتماعي نوجوان    فقدان پدر بر آسيب     مثبت ثيرأت مبني بر ) 1381(مهدوي  
و » توكــل بــه خــدا«مبنــي بــر وجــود همبــستگي مثبــت بــين  ) 1379(مكــاران بنــاب و ه

مبنـي  ) 1373(در دانشجويان؛ عبـدالهي     » صبر و تحمل  «و  » توكل به خدا   «، و »اميدواري«
بـا  ) 1371(و محمدي    ر فقدان پدر در پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي فرزندان         يث تأ بر

جتمــاعي و موفقيــت تحــصيلي بررســي اثــر فقــدان پــدر بــر ســازگاري فــردي و ا هــدف
  .، همخواني داردآموزان دانش
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ها و رويدادهاي سـختي كـه ممكـن اسـت در      در آموزش صبر افراد با انواع موقعيت     
يابند كه مرگ و فقـدان عزيـزان         درمي افراد در اين آموزش   . شوند انتظار آنان باشد آشنا مي    

كارگيري صـبر هنگـام مواجهـه بـا      توانند با به آموزند كه چطور مي    ناپذير است و مي    اجتناب
شـود   در آموزش صـبر سـعي مـي        .ديدگي عمل كنند   اين رويداد در جهت كاهش آثار داغ      

تالش جسمي و فكري افراد براي كاهش آثار سوگ و برطـرف كـردن مـشكالت افـزايش              
هـاي   آموزند كه حتي اگر امكانات الزم براي مبارزه بـا بحـران            افراد در اين مداخله مي    . يابد
 .از طريق دعا و توكل نقش مثبتي را در فرايند حل مشكل خود ايفا كننـد      ،  ندگي را ندارند  ز

، هـاي جديـد   در ابعاد شـيوه ( رشد پس از ضربه آموزش صبر برنتايج نشان داد كه  ،  همچنين
دختـران دارايِ تجربـة     در   )ارزش زندگي و تغيير معنوي    ،  قدرت شخصي ،  ارتباط با ديگران  
آمـوزش صـبر    تـوان گفـت      بر اساس نتـايج تحليـل كوواريـانس مـي          .ددارسوگ پدر تأثير    

طـور    بـه  .شود   آزمايش تفاوت معناداري با گروه كنترل دارد و فرضية دوم تأييد مي             درگروه
.  شـركت داشـتند رشـد پـس از ضـربه را نـشان دادنـد                 كساني كه در گـروه آزمـايش       ،كلي

هـاي   هـاي شـيوه    صـبر بـر زيرمقيـاس   دست آمده آموزشِ روش   با توجه به نتايج به    ،  همچنين
نتـايج   .ارزش زندگي و تغيير معنوي مـؤثر اسـت        ،  قدرت شخصي ،  ارتباط با ديگران  ،  جديد

بـر افـراد دچـار فقـدان و          قابـل تـوجهي      آثاردهد كه آموزش صبر      تحقيقِ پيش رو نشان مي    
در . ندتواند آنان را به رشد شخصيتي پس از ايـن واقعـه برسـا              دارد و مي   شوك ناشي از آن   

هـاي محققـان همخـواني     پـژوهش  هاي يافته از بخشي با حاضر پژوهش  نتايج،اين خصوص
آموزش صـبر و حيـا    مبني بر تأثير مثبت )1393(پژوهش احمدي و همكاران  :دارد؛ ازجمله 

؛ هاي ارتبـاطي و بهبـود خودپنـدارة دانـش آمـوزان            بهبود مهارت ،   بهبود مديريت هيجان   در
درماني  عمال مديريت استرس به همراه معنويتا در زمينة )1393( ران گلكار و همكاكلهرنيا

كيفيـت زنـدگي و     ،  اي مفيـد در بهبـود اضـطراب         يـك روش مداخلـه     ةمنزلـ  تواند بـه   ميكه  
هـاي    آمـوزه  مبنـي بـر    )1392(؛ خشكاب   كار رود  فشارخون بيماران مبتال به فشارخون باال به      

زناشـويي و سـازگاري زناشـويي زوجـين          باعـث افـزايش رضـايت         كـه   ازجمله صـبر   ،ديني
پـس از   افـزايش رشـد      زمينـة  در   )1389(؛ سيد محمودي و همكاران      شود مي طالق   متقاضيِ

نـشان داد    كـه    )1388(؛ و سيد محمـودي      اي هاي مقابله   آن با سبك   ةسانحه طي زمان و رابط    
حمايـت  ، ش و در ايـن افـزاي   يابـد  مـي طور معناداري طي زمان افزايش       رشد پس از سانحه به    

  . مثبت نقش مهمي دارندةمدار و عاطف لهئاي مس هاي مقابله سبك، اجتماعي
ها و  آموزش صبر سعي بر اين دارد اين مطلب را به افراد تفهيم كند كه گاهي بحران         
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مشكالت زندگي از سوي پروردگار و براي امتحان انسان است و حتي ممكن است به رشد                
ها در جهت رسيدن به رشد و تعالي         ينكه هرگونه تالش آن   ضمن ا  ؛و تعالي انسان منجر شود    

  . شود هاي دنيوي و اخروي مي موجب پاداش
 و انـسان  زنـدگي  در مثبـت  بـسيار  نقـش  كـه  اسـت  مفاهيمي از يكي صبرترتيب،    بدين

 دنيـا، هـم    چيـز، هـم    همـه  گفت توان مي سخن يك به و جمله يك در. دارد او رواني سالمت
 كـسي  هـر  بـراي  مقصدي كـه   هر خالصه و آميز شرارت پست مقاصد مه و انساني هاي آرمان
 و باشـد  الزم هـم  اسـتداللي  مطلـب  ايـن  بـر  اگـر . اسـت  پايداري و صبر گرو است، در  مطرح

 و قطعـي  فرمـول  ايـن  نيايـد  نظـر  بـه  كننـده  قـانع  اش زندگي ممتد تاريخ طول در بشر تجربيات
 و صـبر  حركـت، مـستلزم    و اسـت  حركـت  محتاج هدفي هر به كه رسيدن  است بسنده روشن

 آزمـوده  را فرمول اين ماجرا، درستي  چندين در الاقل خود عمر مدت در كس هر و استقامت
 سـر  هماننـد  ايمان براي صبر زيرا باشيد؛ داشته شكيبايي«: فرمود السالم عليه اميرالمؤمنين. است
 .»نـدارد  نيـست، ارزشـي    ههمـرا  شكيبايي با كه ايماني نيز و ندارد سر كه بدني. بدن براي است

 ناپـذير  شكـست  و ضـربه  ضـد  را صـابر  انـسان  كـه  است آن صبر سازندة و مثبت تأثير نخستين
 و استواري راز. آورد مي بار نيرومند و مقاوم را دشوار، او  ورزشي و تمرين همچون و سازد مي

 در كـه  الهـي  رجال و آنان، پيامبران  رأس در و بشر تاريخ سازندگان و بزرگ مردان پايمردي
 و پابرجـاتر  گرفتنـد  مي قرار طغيانگران) شكنجه و آزار (ايذاء مورد بيشتر چه دعوت، هر  آغازِ
 هـر  در را آدمـي  كـه  اسـت  ايـن  صـبر  ديگـر  خواص از. است نكته همين شدند، در  مي تر فعال

  .سازد مي تر متكي بدو و تر نزديك خدا به باشد حدي و مرحله
 را ها يافته كه تفسير شود مي هايي محدوديت دچار ناپذير طور اجتناب به اي مطالعه هر

 پـژوهش  پيـشنهادات  و هـا  ترين محدوديت مهم از .سازد ضروري مي ها بستر محدوديت در

. كرد اشاره دخترِ خانواده تمركز بر فرزندان  وكوچك بودن اندازة نمونه توان به  حاضر مي
شـود   پيـشنهاد مـي  . شـود  انجام احتياط با بايد مطالعه اين از حاصل تعميم اطالعات، بنابراين

. گيـرد  قـرار  بررسـي  مـورد  كـشور هـم   هـاي  فرهنـگ  خرده ديگر دراثربخشي اين آموزش 
توان  مي،  دليل ساده بودن روش آموزش پروتكل صبر و جذابيت براي نوجوانان           به،  همچنين

اينكـه روش صـبر     با توجه به     همچنين،   .آموزان آموزش داد   اين روش را در مدارس به دانش      
گذارد و بـا توجـه   باي بر كاهش آثار سوگ و رشد پس از ضربه       سازنده و مثبت توانست تأثير 

ايرانـي اسـت؛ لـذا توسـعة آن در بـين مـشاوران و         -به اينكه اين روش مبتني بر الگوي اسـالمي  
  .شود كارگيري آن براي افراد دچار سوگ پيشنهاد مي به
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  قدرداني
 امـداد   از مـسئوالن كميتـة   اين تحقيق شركت كردند و     كه در  ديده  سوگهاي     تمامي خانواده  از

  .شود كه هماهنگي اجراي تحقيق را فراهم آوردند، قدرداني مي) ره(امام خميني 

  منابع
 ديـدگاه  از حيـا  و صبر آموزش تأثير .)1393 (.، ف جعفرجاللي و .، جباري، ط  .آبادي، ع  ، شفيع .احمدي، خ 
 .گرگـان  شهرسـتان  متوسـطه  اول پايـة  آمـوزان  دانش در ارتباطي هاي مهارت بهبود بر اسالمي هاي آموزه
 يمركـز راهبـري مهندسـي فرهنگـي شـوراي فرهنگـ           : ، بوشـهر  دينـي  انديشة و فرهنگ المللي بين كنگرة

  .عمومي استان بوشهر
 .شناختي فرزندان شهدا و فرزندان متوفيان سپاهي        مقايسة مشكالت روان   .)1382 (.، ع  و آشتياني  .احمدي، خ 

  .283-277، )4(5، طب نظامي
له بـر  ئثير آمـوزش صـبر و حـل مـس     أ تـ  ةمقايـس ). 1388(.، ح   اسـكندري   و .، ع دالور،  .ا،  برجعلي،  .طامه، ا  ايزدي

 .44، 3، دانش انتظامي. ظامياي دانشجويان دانشگاه علوم انت كاهش پرخاشگري و انتخاب راهبردهاي مقابله
علـوم،   وزارت (نـور  اميـ پ انـشگاه د. ساالن بزرگ نيب در صبر و يمذهب نگرش ةرابط يبررس .)1389 (.، ز يبا

  . نور اميپ  مركز:تهران، ارشد يكارشناس ةنام انيپا .)يفناور قات، ويتحق
 آمـوزان  دانـش  بر اضطراب، افسردگي، شادكامي   بر صبر آموزش شياثربخ تعيين .)1386 (.ثابت، ف  حسين

  . دانشگاه عالمه طباطبائي،نامة دكتري پايان. تربيتي وعلوم شناسي روان دانشكدة
شــناختي و بهنجــار در شــيوع  نقــش ســوگ آســيب .)1376(. و فن،  حاجيــا و.ناكبــرزاده، ، .خــسروي، ز
  .39-32، 10 و 9 ،اليني ايرانشناسي ب پزشكي و روان روان .هاي رواني نوجوانان اختالل

 بــر) بخــشش و توكــل، صــبر، نمــاز، دعــا (دينــي مفــاهيم آمــوزش اثربخــشي بررســي .)1392 (.ب، مخــشكا
 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد  پايان.زناشويي سازگاري و زناشويي نديم رضايت

 تـوان  كم كودكانِ مادران در يشناخت روان يستيبهز و ديام بر صبر آموزش ياثربخش .)1392 (.، ر يبوان زارع
  .ئيطباطبا عالمه دانشگاه ،ارشد يكارشناس ةنام انيپا .يذهن
 حمايـت  و مثبـت  بينـي، عاطفـة     اي، خـوش    مقابلـه  هـاي  سـبك  رابطـة  بررسـي  .)1388(.س ج محمودي،   سيد

 .مثبـت  HIV به مبتال افراد در سانحه از پس رشد و سانحه از پس استرس اختالل عالئم شدت و اجتماعي
  .شيراز ارشد، دانشگاه كارشناسي نامة پايان

 هاي سبك با آن رابطة و زمان طي در سانحه از پس رشد  افزايش .)1389 (همكاران و .س ج محمودي،   سيد
ــهمبــتال افــراد در بينــي خــوش و اي مقابلــه  و تربيتــي علــوم شــناختي روان اوردهايدســت .مثبــت HIV  ب
  .186-165، )2( 4، شناسي روان

ــاتحي  و. ا، احمــدي، س.شــريفي، م ــ ةرابطــ يبررســ .)1391 (.، مزاده ف ــار ســوگ در يمــذهب ةمقابل ــا آث  ب
  .127-115، )2( 5، نيد و يشناس روان .دهيد داغ انيدانشجو

 برآثـار  ياسـالم  كـرد يرو با يگروه يرفتار يشناخت يدرمان سوگ ياثربخش .)1391 (.، م يفالورجان يفيشر
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان  پايان.فالورجان شهرستان ةديد داغ يها درخانواده سوگ
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 و شـاهد  فرزنـدان  پرخاشـگري  كـاهش  بـر  حلـم  گروهـي  آموزشـي  اثربخـشي  بررسي .)1388 (.زصبوري،  
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي  پايان.آبدانان شهر سالة 18 تا 12 ايثارگر

طـرح   .شـاهد  فرزنـدان  اجتمـاعي  رشـد  و تحصيلي پيشرفت در پدر فقدان اثر بررسي .)1373(. ر عبدالهي، ح 
  . وزارت آموزش و پرورشي، پژوهش

سازي مقيـاس نگـرش مـذهبي دانـش           آماده .)1379 (.، م كتاي يشكوه و   .مفرد،   ياري، خدا .بناب، ب  يغبار
  .285-268، )3(4، يتيترب معلو و يشناس روان ةدانشكد .جويان

جلـد   .ينيبـال  يپزشـك  روان /يرفتـار  علوم يپزشك روان ةخالص .)2007 ( .آ. ، و سادوك و .ج. سادوك، ب 
  .ارجمند: تهران ،)1392(ي عرضا نيفرز ةترجم .دوم

ي تركيـب  اثربخـش  .)1393 (.، حاحـدي   و.ح ر،  حـاتمي ،. ه، بهرامـي ، .ش،  بني جمـالي ،.، مكلهرنيا گلكار
آموزش مديريت استرس و معنويت درماني بر فشار خون، اضطراب و كيفيت زنـدگي بيمـاران مبـتال بـه                    

  .11-1، )23 (3، لينيشناسي با روان .فشار خون باال
 بـر  پـدر  فـوت  تـأثير  شـناختي  جامعـه  خـانواده، مطالعـة    بـر  پـدر  فقـدان  تـأثير  .)1381 (.، م مهدوي و .ميرساردو، ط 
  .238-211، 35 ،شناسي جامعه نامة ويژه ي،انسان علومة پژوهشنام .نوجوانان اجتماعي هاي آسيب

 آموزان  دانش يليتحص تي و موفق  ي و اجتماع  ي فرد ي اثر فقدان پدر بر سازگار     يبررس .)1371 (.غ،  يمحمد
  .وزارت آموزش و پرورش، شيطرح پژوه .)ييراهنمامقطع  (شاهد

 سـطح  يارتقـا  و   يدگيـ د داغ آثـار  كاهش بر يگروه ةويش آموزش صبر به     ياثربخش .)1390 (.زپور،   ينعمت
 دانـشگاه آزاد    ،نامـة كارشناسـي ارشـد       پايـان  .انـد  داده خود را از دست      فرزند كه يمادران يزندگ تيفيك
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