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اختالل اتیهم یکی از ؤشهو ترین اختالالت هراگیر شدی دو ان کودکی اس  .این اختالل کیه بیر
اساس تحول نابهنوا تعاؤل اجتماعی و ا تباطی و بر ؤبنای ؤحدودی عمده هعالی ها و فب ها
ؤشخص ؤیشود ،از وخیمترین و ناشناختهترین اختالالت دو ان کودکی اس  .اخیتالالت طییف
اتیهم با ؤشیکالت د زؤینیه عملکیرد اجتمیاعی ،ا تباطیات و وجیود هتا هیای تکیرا ی و قیالبی
ؤشخص شده اس که خانوادهها بهخصو

ؤاد ان ،به خاطر ؤشیکالت هیراوان ایین کودکیان ،از

تنشها و هشا های وانی بهیا ی نج ؤیبرند (سلیمی ،عباسی ،زهراکار و داور نیا.)13۹۶ ،
از سویی ،هشا های وانی حاصل از تولد نوزادانی با نوعی ؤعلولی و اختالل ذهنی یا جهیمی
یا هتا

ی یا ترکیبی از آنها ،بر اعضای خانواده بهویژه والدین چندین برابر ؤیشیود (حسونزاده ،چور

ؤیاد ان کودکیان اتیهیتیک،

فروش ،افروز .)13۹۴ ،ازاین و یاهتهها نشان ؤیدهد والیدین و بخصیو

آسیبها و اختالالت وانی ؤتعددی ا توربه ؤیکنند و د ابعاد وانیی  -اجتمیاعی بیا ؤشیکالت
بهیا ی بخصو
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از بعد سازگا ی وبرویند (راید  -برانت .)1۹۹۹ ،1وجود ؤشکالت هتا ی کودکان
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اتیهتیک ،ؤشکالتی ا د پرو
کودکان بهخصو

این کودکان به وجود ؤیآو د و هشا وانی هراوانی بر والدین این

ؤاد ان آنها وا د ؤیکند .این اختالل تیأثیرات شیدیدی بیر زنیدگی خیانوادگی

ؤیگذا د که سطوح باالی اضیطراب ،اسیترس ،انیزوا ،بالتکلیفیی و ؤشیکل سیازگا ی د والیدین
بهخصو
6

ؤاد ان کودکان ؤبتال به اتیهم ،ازجمله این ؤوا د اسی
7

8

9

10

11

12

تو ، :گریسون  ،موری ، ،داوسون2010 ،؛ وبستر  ،فیلر  ،وبستر  ،لوول

بخصو

2

3

4

5

(وب  ،جوونز  ،مرکول  ،نمکونوگ ،

 .)200۴ ،همچنیین والیدین و

13

ؤاد از اولین کهانیاند که با کودک اوتیهتیک ا تباط برقرا ؤیکنند و بیشترین زؤان ا با

کودک سپری ؤیکنند .این د حالی اس که ابعاد وانی بیما یهای والدین دا ای کیودک اوتیهیم
2. Webb, S. J

1. Ryde-Brandt, B

4. Merkle, K

3. Jones, E. J

6. Toth, K

5. Namkung, J

8. Murias, M

7. Greenson, J

10. Webster, A

9. Dawson, G

12. Webster, V

11. Feiler, A
13. Lovell, C

افلب نادیده گرهته ؤیشود و ؤاد ان کودکیان اوتیهیم ؤشیکالت هتیا ی شیدید کیودک ،اسیترس بیشیتر و
ضایتمندی کمتر از وابط بین یکدیگر (زن و شوهر) ا توربه ؤیکنند (بروب ،1کلوپتون ،2هندریک.)200۹ ،3
د بین ؤراقبان کودکان اتیهتیک ،بیشترین هشا وانی گریبان گیر ؤاد ان اس  .ؤاد ان بیا توجیه
به ساختا شخصیتی خود ،بیشتر احهاس ؤهئولی و یا گاهی احییهاس گنییاه ؤییکننید کیه ایین
ؤوضوع باعث کیهب اطالعیات بییشتر د زؤینه نیاتوانی و ؤعلولیی هرزنید و حمایی اهراطیی از
کودک ؤعلول ؤیشود .از طرهی چون ؤاد ان بیشتر وق و انرژی خیود ا صیرف کودک ؤییکننید،
بیشتر از پد ان با همیهایگان ،اطراهییان و هاؤییل ا تباط داشته و د ؤعرض توضییح دادن وضیعی
کودک قرا ؤیگیرند و بیشتر برحهب ؤهائل هیوانی ،وابط خانوادگی و خا ج از خانواده واکینش
نشان ؤیدهند (علیاکبرزاده و دیگران .)13۹1 ،همچنین یاهتههای پژوهشی نشان ؤیدهد ؤیاد ان ایین
کودکان ،به حمای های ؤحیطی پاسخ ؤیدهند و با کمک گیرهتن از دیگیران و ؤنیابع حمیایتی ،د
نقش ؤاد ی خود تغییراتی ایواد ؤییکننید (مختواری و ابووترابی .)201۹ ،بیهعالوه ،ضیای ؤیاد از
شبکههای حمای اجتماعی ،ا تباط ؤثبتی با ؤهیائل عیاطفی و جهیمانی وی دا د (توامی.)200۶ ،4
هنگاؤیکه والدین و بخصو ؤاد با ؤشکل هرزند خود وبرو ؤیشود ،د صیدد بیه دسی آو دن

گناه و همچنین هع اختالالت ا تباط خانوادگی و فیره از و یایف ؤهیم ؤراکیز آؤوزشیی ،پژوهشیی،
د ؤانی و توانبخشی و نهادهای اجتمیاعی اسی  .همچنیین آؤوز هیایی د اسیتای تغیییر سیازگا ی
اجتماعی ،د بعد استقالل و وابهتگی د اهیزایش سیازگا ی اجتمیاعی ؤیاد ان ؤیسثر خواهید بیود .بعید
استقالل و وابهتگی بر نحوه ا تباطات اهراد ،هدفها ،ساختا و گهتر ا تباطات د بیین ؤیاد ان دا ای
کودک ؤعلول تمرکز دا د (رضایی ،یحیی زاده و پروین.)13۹3 ،
ازاین و ،یکی از ؤهائل ؤهم ؤطرح د با ه والدین کودکان اتیهم سازگا ی با شرایط پس از تولید
کودک اس  .د دهههای گذشیته ،بیه ؤفهیوم سیازگا ی بیا بیمیا ی ،بهشیدت توجیه شیده اسی .
تشخیص بیما یهای ؤزؤن همچون بیما ی اتیهم آفیازگر هراینید ا زیابیهیای ؤتیوالی و ؤهیتمر
اس تا والدین بیما با نیازها و ؤحدودی های تحمیلشده از طرف بیما ی سازگا شود .سازگا ی
2. Clopton, J. R

1. Brobst, J. B

4. Tomey, A. M

3. Hendrick, S. S
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ؤنابعیاند که آنان ا د چگونگی برخو د و سازگا ی با این پدیده اهنمایی نمایند .کمک به والدین
د جه سازگا ی با شیرایط و از طرهیی کمک د جه یاهتن عل  ،بهؤنظو هیایی از احهیاس
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خوب به والدین بیما این اؤکان ا ؤیدهد تا تغییراتی ا که سالؤتیشان ا تضمین ؤیکند ا ِاعمال

کند (کرمی ،پیری کامرانی ،کریموی .)13۹۴ ،همچنین یکی از ا کان ؤهم سازگا ی ،سیازگا ی اجتمیاعی
اس که از ا کان برخو دا ی هرد از سالؤ

وان اسی  .بیهعبا تدیگر اجتمیاعی شیدن ،هرآینید

دوجانبه ا تباطی ؤیان هرد و جاؤعه اس که ابعاد و جوانب گوناگونی دا د .ازجمله این ابعاد کهیب
ؤها تهای اجتماعی ،چگونگی برقرا ی ا تباط با سایر اهراد و سازگا ی اجتمیاعی اسی

(مودر

مقود ،

حاتمی .)13۹3 ،با حذف حیات اجتماعی از حیات انهانی ،آدؤی هرگز ؤوه نمیشود خویشیتن ا بهیازد
و به اصول و ضوابط و حقوق هردی و اجتماعی آشنا شود؛ اؤا حییات اجتمیاعی انهیانها د ؤیوا دی بیه
علل انگیزههایی ،دچا عوا

ض و اختالالتی ؤیشود (چیمه ،پوراعتماد و خر

آبادی.)138۶ ،

ابتالی هرزند به اختالل اوتیهم ؤنور به انزوای اجتماعی بهیا ی از ؤیاد ان بیه دلییل احهیاس
خا

بودن و ناؤطلوب بودن وجود چنین هرزنیدی ؤییشیود .ازایین و بیه نظیر ؤیی سید بر سیی

ؤشکالت وانی د ؤراقبان کودکان اوتیهم بخصو

ؤاد ان ،به دلیل اثرگذا ی ایین ؤشیکالت بیر

ابعاد گوناگون زندگی کودک و اعضای خانواده ،از ضرو تهای پژوهشی اس  .همچنین ضیرو ی
32

اس که اقداؤات د ؤانی ؤسثر د استای بهبود اینگونه ؤشکالت و بخصو

سازگا ی اجتمیاعی
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والدین کودکان اوتیهتک صو ت گیرد .این د حیالی اسی کیه تیاکنون پژوهشهیای بهییا ی بیه
بر سی بیما ی کودکان اوتیهم و اختالالت والدین دا ای کودک اوتیهم صو ت گرهته اس
یکتابخش و عالموه  .)13۹0از آنوا که ؤیزان سیالؤ عمیوؤی و کیفیی

(گرجی،

زنیدگی (دهقوانی و خدابخشوی،

 )13۹۶د ؤاد ان دا ای هرزند اوتیهم و نیز اثربخشی د ؤانهای گوناگونی چون اؤیدد ؤانی گروهی
(سرابی ،حسنآبادی ،مشهدی و اصغری نکاح ،)13۹1 ،برناؤه آؤوز والدین و پرو اندن ؤها
کجبا ،:ایزدی ،اشرافی و نقی نژاد ،)13۹0 ،د ؤان حمایتی و شناختی هتا

تها (ریواحی،

ی (بونومی  ،پاتریک  ،بوشونل و
1

2

3

مارتین ،)2000 ،4بر ابعاد گوناگونی چون کیفی زندگی و ابطه ولی  -هرزنیدی ،اسیترس ،ضیای
زناشییویی ،حییل تعییا ض و ؤییدیری  ،اضییطراب ،اههییردگی ،اسییترس ،سییالؤ

وان ،باو هییای

فیرؤنطقی و کیفی زندگی ؤالی ؤاد ان کودکان ؤبتال به اخیتالالت طییف اوتیهیم ،بر سیی شیده
اس اؤا تاکنون د زؤینه اثربخشیی د ؤانهیای کیفیی زنیدگی ؤعنیاؤحو بیر ؤشیکالت ؤیاد ان
2. Patrick, D. L

1. Bonomi, A. E

4. Martin, M

3. Bushnell, D. M

کودکان اتیهتیک پژوهشی صو ت نگرهته اس  .این د حالی اس کیه د ؤیان ؤبتنیی بیر کیفیی
زندگی یکی از د ؤانهای ؤطرح برای بیما یهای ؤزؤن بوده اس  .این د ؤانها بیا ایویاد حالی
وانی ؤثب ؤیتوانند نقش ؤقابلهای ،ؤصونسیازی و پیشیگیریکننده د برابیر بیروز بیما یهیای
ؤختلف و عوا ض ناشی از آنها داشته باشند (فریش .)200۵ ،1د ؤان ؤبتنی بر کیفی زندگی ترکیبی
از جدیدترین پژوهشها و نظریههای ؤربوط به شادکاؤی ،وانشناسی ؤثبی و ؤیدیری عواطیف
ؤنفی ا به همراه بصیرت ناشی از کا بالینی و وانشناسی ؤثب  ،به شکل ؤسثر انهوام بخشییده و
استفاده ؤیکند .همچنین د ؤان ؤبتنی بر کیفی زندگی ؤدلی اس که بیه دنبیال ایویاد بهزیهیتی
ذهنی و ضای از زندگی اس  .بر اساس این ویکرد د ؤیانی  16حیطیه اصیلی زنیدگی بر سیی
ؤیشود (کلین .)2011 ،2اهبردهای د ؤانی ؤبتنی بر ؤفاهیم کیفی زندگی گاهی بهعنوان و های
اختصاصی د ؤان و گاهی بهعنوان و های ؤکمل به کا گرهته ؤیشوند .اهزایش اطالعات د با ه
والدین دا ای کودک اتیهم همیشه ؤنور به بهبود هتا هیای خیودؤراقبتی ،کنتیرل بهتیر و سیازگا ی
بیشتر با بیما ی نمیشود .هنگاؤیکه بهجای هقدان دانش ییا ؤهیا ت ،ؤوانیع شیناختی ؤربیوط بیه

اتیهم ،شکه های ؤکر داشتهاند و بر این اساس بر این باو ند که نمیتوانند یا توانایی کمی دا ند که بیا
ؤقتضیات د ؤانی بهطو بهنده ؤقابله کنند (کانت ،3پوسامی ،4مید.)2018 ،5
از طرهی ،نقش ؤعنوی د زندگی انهانها طی سالهای ؤتمادی د حوزههای ؤختلف علمی،
توجه زیادی ا به خود جلب کرده اس  .ؤعنوی یکی از ابعیاد زنیدگی انهیانی اسی و انهیانها
هموا ه باو های ؤعنوی ،اعمال ،توا ب ،ا ز ها ،ا تباطات و چالشهیای ؤعنیوی خیود ا دا نید
(خالقیپور ،مسجدی ،احمدی .)13۹۴ ،الگوی ؤعنوی د ؤانی اسالؤی ،یشه د آیات قرآن و احادییث
دا د که تمایالت دنیوی و اخروی آدؤی ا د نظر ؤیگیرد .ؤعنوی اسالؤی به ؤعنای نادیده گرهتن
خواستههای بشر و سرکوب کردن آنها نیه بلکه آنها ا بر اساس هدف خلق و هطرت انهانی،
2. Kline, R

1. Frisch, M. B

4. Possamai, A

3. Counted, V
5. Meade, T
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نگر  ،اصلیترین ؤوانع خودؤدیریتی ؤحهوب ؤیشود ،ؤداخله شناختی  -هتا ی ضرو ی ؤینمایید.
چنین ویکردی ؤمکن اس بهطو ویژه برای بیما انی سودؤند باشد که د تالششان برای کنترل بیمیا ی
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اعتدال و جه ؤیبخشد .ؤعنوی اسالؤی ،حرکی بخشیی ا گهیتر داده ،هبانیی و انیزوای
باطل ا نفی ؤیکند ،حضو د جاؤعه و احهاس ؤهئولی د با ه شئون ؤختلف ا تقوی کیرده و
با سکوت و بیتفاوتی ؤناهات دا د .ؤعنوی اسالؤی هرگز به خلهه و آ اؤش تخدیری که به ؤعنیای
هرا از حقیق و ویگردانی از واقعی اسی بهینده نمییکنید ،تعمیی دییدگاه و شید ؤعرهتیی
انهانها ا دنبال ؤیکند ،ؤعنوی اسالؤی بدون انکا واقعی د د و نج ،با ا تقیای بیینش اهیراد و
باز کردن پنورههای جدید بر اه ذهن اهراد و تبیین حکم اجزای ؤختلف زندگی ،تحمل د دها و
نجهای زندگی ا که بخشی از واقعی اند برای هرد آسان ؤیکند (ورگز .)2008 ،1ؤعنوی و ؤیذهب
و هایی برای ساختن ؤعنایند که ؤیتواند به هرد بیرای سیازگا ی ،تحمیل و پیذیر کمیک کنید
(کجبا ،:حسینی ،قهرمانی و رزازیان .)13۹۶ ،پیشره

وانشناسی و ؤاهیی پیچییده و پوییای جواؤیع نیوین

باعث شده اس نیازهای ؤعنوی بشر د برابر نیازهای ؤادی قد علم کرده و اهمی بیشتری یابد.
از ؤهمترین دالیل عدم توهی شیوههای تک ؤکتبی د د ؤان اختالالت وانی ،ناتوانی آنهیا د
توجه هماهن و یکپا چه به ابعاد چندگانه زیهتی ،وانی ،اجتماعی و ؤعنوی انهان د ؤواجهیه بیا
3۴

ؤشکالت وانی و ناهنوا یهای هتا ی اس  .ازاین و پیشبینی ؤیشود کیفی زندگی ؤبتنیی بیر
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ؤعنوی د ؤانی اسالؤی ،بتواند ؤنور به تغییرات ؤهم و پایدا ی د ابعیاد سیازگا ی ؤیاد ان دا ای
کودک اتیهتیک و ازجمله سازگا ی اجتماعی آنان شود چراکه ایین د ؤیان بیا ترکییب کیردن ابعیاد
ؤعنوی اسالؤی  ،به ایواد تغییرات چندبعدی و پایدا د هرد ؤنویر خواهید شید .ایین د ؤیان بیا
استفاده از رهی های وجودی ،هضیل های اخالقی و ابعاد ؤعناگرایانه انهان ،ؤشکالت سازگا ی
د زندگی ا بهواسطه ا تباط با ؤاو ای ؤیاده حیل خواهید کیرد .د ایین د ؤیان سیعی ؤییشیود از
رهی های وجودی ،گرایشها ،انگیزههای الهی و هضیل های اخالقی د د ؤان بیما ی اسیتفاده
شود .آنچه د ؤعنوی د ؤانی اسالؤی حائز اهمی اسی  ،جنبیه ؤعناگرایانیه آن ازنظیر اسیالؤی
اس که ؤحتوای د ؤان ا شکل ؤیدهد و د قالب عبادت دینی تولی پیدا ؤیکند .این تکنیکهیا
د ؤعنوی د ؤانی اسالؤی ؤیتوانند جنبه هتا ی ،شناختی ،هراشناختی ،عاطفی و اخالقی داشیته
باشند و د ؤفاهیم و هتا های دینی همچون توکل ،صبر ،نماز ،دعا ،نیایش ،ؤراقبه و ؤانند آن تولی
یابند .ؤعنوی د اسالم د سایه عش به خدا ،عبیادت ،نییایش ،عمیل خداپهیندانه ،همید دی و
1. Verghese, A

همدلی با ؤحروؤان به هو ؤی سد (گری ،1هالدون.)1۹۹2 ،2
بر سیهای انوامشده د پیشینه پژوهش نشان ؤیدهد که تاکنون ؤطالعیات بهییا ی د زؤینیه ابعیاد
وانی و سازگا ی والدین کودکان ؤشیکلدا  ،ا تبیاط کیفیی زنیدگی و ؤعنویی د ؤیانی بیا سیازگا ی
صو ت گرهته اس  .از آن جمله ؤییتیوان بیه پیژوهش گیری و هولیدن ( )1۹۹2اشیا ه کیرد کیه د زؤینیه
ؤیاد ان

بهزیهتی وانی  -اجتماعی د ؤیان والدین کودکان اتیهم ،د یاهتند که این والیدین و بخصیو

کودکان ؤبتال به این اختالل ازنظر سازگا ی اجتماعی ؤشکالت ؤتعددی ا توربه ؤیکنند .النی  3و لیی
 تهان  )2003( 4د پژوهشی با عنوان کیفی زندگی والیدینی بیا کودکیان ؤبیتال بیه نیاتوانی ،د یاهتنیدا تباطات اجتماعی و ابعاد ؤحیطی کیفی زندگی د بین این دو گروه بیهطو ؤعنیادا ی ؤتفیاوت اسی

.

او سموند ،5لین 6و سلتز  )2007( 7د پژوهشی د زؤینه ؤاد ان نوجوانان و بز گهاالن ؤبیتال بیه اوتیهیم،
د یاهتند والدین کودکان اتیهتیک ،سازگا ی اجتماعی پایینی دا ند و این یاهتیه د بیین ؤیاد ان بیا شیدت
بیشتری ؤشاهده شد (پاندیا .)2018 ،8همچنین ازنظر ؤها تهای اجتماعی دچا ضعفهای ؤتعددیانید.
پاندیا ( )2018د پژوهشی با عنوان ؤعنوی برای ایواد پایدا ی و ؤقاوؤ د ؤراقبان کودکیان اتیهیتیک،
هالحی ،شیرینآبادی هراهانی ،سولی و سفیدکا ( )13۹7نشان دادند که ؤراقب ؤعنیوی ؤییتوانید ؤییزان
سازگا ی نوجوانان ؤبتال به دیابی نیوع  1ا اهیزایش دهید .کرؤیی ،پییریکیاؤرانی و کریمیی ( )13۹۴د
پژوهشی با عنوان تأثیر آؤوز ؤعنوی د ؤانی بر سازگا ی اجتماعی د دانشوو یان ،د یاهتند سیازگا ی
اجتمیییاعی بهواسیییطه ؤعنو ی د ؤیییانی بهبیییود ؤییابییید (یکتوووابخش ،عالموووه ،گرجوووی .)13۹۴ ،عیییالوه
بر ؤطالعاتی که ا تباط کیفیی زنیدگی و سیازگا ی

ا نشیان دادهانید (نوارتوا  ،گارسویا  ،ریوورول  ،سورنا ،
9

10

11

12

2. Holden, W. J

1. Gray, D. E

4. Li-Tsang, C. W

3. Leung, C. Y

6. Lin, L. Y

5. Orsmond, G. I

8. Pandya, S. P

7. Seltzer, M. M

10. García, J. M

9. Navarta-Sánchez, M.V

12. Sesma, M. E

11. Riverol, M
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د یاهتند ؤعنوی د ؤانی ،به اهزایش صبر و ؤقاوؤ د این والدین و بخصو

ؤاد ان ؤنویر ؤییشیود.
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دیاز  ،آنانت براو  ،پورتیلو 201۶؛ مارکو

 ،4مک کوبی2003 ،5؛ دیویسون ،6جانگیری ،)2013 ،7دهقانی ( )13۹۴نییز

نشان داد که د ؤانی ؤبتنی بر کیفی زندگی ؤیتواند ؤیزان سازگا ی زناشویی ا اهزایش دهد.
ازآنواکه اهبردهای کیفی زندگی ؤیتواند د ؤانی ؤکمل باشد ،د پیژوهش حاضیر از و التقیاطی
کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی استفاده شده اس  ،بدین ؤعنا کیه د ایین و عیالوه بیر
ؤبانی د ؤان کیفی زندگی ،به بعد ؤعنوی از ؤنظر اسالم نیز توجه شیده اسی  .د ایین و بیا توجیه بیه
اینکه د ؤان کیفی زندگی ویکردی اس که بر وانشناسیی ؤثبی نگیر اسیتوا اسی

(میکواییلی ،موددی،

 .)138۶د این پژوهش ا تباط صحیح با ؤبدَ ههتی ،ؤعنایابی و فنای د ون از ؤنظر اسالم اضاهه شد.
ازاین و با توجه به آنچه گفته شد به نظر ؤی سد بر سی ابعاد وانی ؤشکالت ؤراقبیان کودکیان
ً
اوتیهتیک و ازجمله ؤاد ان این کودکان که ؤعموال ؤراقیب اصیلی کودکانید و بخصیو بر سیی
ابعاد گوناگون سازگا ی و ازجمله سازگا ی اجتماعی این ؤیاد ان و پیگییری اثربخشیی د ؤانهیای
چندبعدی ،از نیازهای پژوهشی هر جاؤعهای اس  ،چراکه پژوهشهایی ازایندس ضمن اهیزایش
گهتره اطالعاتی د کشو  ،به بهبود سطح کیفی خدؤات واند ؤانی به والدین و بخصو ؤاد ان
3۶

اوتیهتیک و همراه با آن به کاهش ؤشکالت این کودکان و با وانی همراه با آن ؤنور خواهید شید.
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د این استا پژوهش حاضر د نظیر دا د اثربخشیی کیفیی زنیدگی ؤبتنیی بیر ؤعنویی د ؤیانی
اسالؤی ا بر سازگا ی اجتماعی ؤاد ان دا ای کودک اتیهم شهرستان ا دکان بر سی کند.
روش پژوهش

این پژوهش د چها چوب ؤطالعه آزؤایشی ؤو دی با استفاده از طرح خطوط پایه اجرا شد .د این
طرح شرایط آزؤودنیها بهدق کنترل شد و ؤتغیر ؤهتقل نیز بهطو ؤنظم د بیا ه آزؤیودنی اعمیال
شد .د این پژوهش کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنویی د ؤیانی اسیالؤی بیهعنوان ؤتغییر ؤهیتقل و
سازگا ی اجتماعی بهعنوان ؤتغیر ؤهتقل د نظر گرهته شد.

جامعه آمار ی ،نمونهه ر نمونهه گیری :د این پژوهش جاؤعه آؤا ی شاؤل کلیه ؤیاد ان کودکیان
ؤبتال به اختالل اتیهم ؤراجعهکننده به ؤرکز اه تربی شهرستان ا دکان د سال  1۳97بیود .از ایین
2. Anaut Bravo, S

1. Díaz de Cerio Ayesa, S

4. McCabe, M

3. Portillo, M. C

6. Davison, S. N

5. Makros, J
7. Jhangri, G. S

جدول  :1خالصه جلهات د ؤان کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنو ی
جلهه

ؤحتوا

اول

برقرا ی اتحاد د ؤانی ،اجرای پیشآزؤون ،صحب د با ه دو استعا ه د با ه کوهنیو دی ،جوجیه عقیاب،
فنای د ونی ،کیفی زؤان ،ؤعنایابی .تمرین :جهتووی بینش

دوم
سوم
چها م

صحب از سازگا ی ،ؤدل پنجگانه ضایتمندی ،ؤعنایابی از ؤنظر اسالم .تمرین :کیک شادؤانی
آشنایی با ؤدل پنجگانه ضایتمندی ،تکنیک حل ؤهئله و با

هکر .تمرین :حل یک ؤشکل ،به و آؤوختهشده

آشنایی با نحوه تغییر نگر و اهداف ،پرسش د با ه ؤرگ خویش .تمرین :تنظیم هعالی

وزانه خیود بیر

اساس اهداف شخصی
1. Mcguigan, S. M
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جاؤعه ،تعداد  4نفر از ؤاد ان کودکان اتیهتیک ،بهصو ت نمونهگیری د دسترس انتخاب شدند.
مال کههای ور د خهر  ::ؤالکهای و ود شاؤل ابتالی هرزند به اختالل اتیهیم ،عیدم د یاهی د ؤانهیای
وانشناختی قبل از و ود به پژوهش ،د صو ت ؤصرف دا و اؤکیان ثابی نگهداشیتن نیوع و ؤییزان دا وی
ؤصرف طی ؤدت پژوهش با ؤواهق وانپزشک ،داشیتن سین حیداقل  18سیال و حیداکثر  ۵0سیال ،دا ا
بودن حداقل سطح تحصیالت سیوم اهنمیایی ،ؤواهقی بیمیا بیرای شیرک د پیژوهش ،عیدم ابیتال بیه
اختالالت وانی و ؤالکهای خروج ،عدم شرک د جلهات د ؤانی به ؤیدت حیداقل  2جلهیه و شیروع
سایر انواع واند ؤانیها پس از شروع جلهات د ؤانی پژوهش بود.
د این پژوهش برای جمعآو ی اطالعات از پرسشناؤه سازگا ی اجتماعی بل ( )1۹۶1استفاده شد.
پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل :پرسشناؤه سازگا ی بل (بل 160 ،)1۹۶1 ،سسال دا د و گزینیههای
آن بله ،خیر و نمیدانم اس که گزینه بله  1نمره و خیر صفر نمره دا د .همچنین ایین پرسشیناؤه۵ ،
ؤسلفه؛ سازگا ی د خانه ،سیازگا ی شیغلی ،سیازگا ی تند سیتی ،سیازگا ی عیاطفی و سیازگا ی
اجتماعی دا د که بعد سازگا ی اجتماعی دا ای  ۳2سسال اس  .وایی ؤحتوایی ایین پرسشیناؤه د
نمونه خا جی  0/74و پایایی آن از طری آلفای کرونباخ  0/89ؤحاسبه شد .د ایران این پرسشیناؤه
بر سی و هنوا یابی شده اس  .پایایی ایین آزؤیون بیا اسیتفاده از آلفیای کرونبیاخ  0/84و واییی 3۷
ؤالکی آن  0/80به دس آؤد (مک گویگان.)1۹۹۵ ،1
درمان کیفیت زندگی مبتنی بر معنویهت :این د ؤان با اقتباس از بهته د ؤانی کیفیی زنیدگی هیریش ( )200۶و
با ترکیب ؤسلفههای این بهته با آیات ،احادیث و وایات ؤرتبط ،د قالیب  8جلهیه تنظییم شید .واییی آن ا
سه نفر از اساتید ؤتخصص د این زؤینه بر سی کردند .ؤحتوای جلهات بهاختصا به شرح زیرند:

جلهه

ؤحتوا

پنوم

صحب از تغییر اولو ی ها ،ا زیابی ؤودد اولو ی ها و تأکیید بیر حیطیههای بهییا ؤهیم و قابیلکنترل،
ً
تقوی ضایتمندی د حیطههایی که قبال بدان توجه نشده اس  ،تکنیک سیبد تخمؤیر  .تمیرین :کییک
شادؤانی

ششم

اهزایش ؤها ت و آگاهی ،باال بردن کیفی آگاهی و ا تباط صحیح با ؤبدَ ههیتی از ؤنظیر اسیالم ،اصیل
فنای د ونی از ؤنظر اسالم .تمرین :سنوش چگونگی فنا بخشیدن د ونی

هفتم

آشنایی با اصل کیفی زؤان ،هرص تنها ؤاندن ،و های آ اؤشبخش .تمیرین :انویام  ۵گیام کیفیی
زؤان د با ه یک ؤو د برانگیختگی

هشتم

تکرا تمرینها و ؤها تهای آؤوختهشده د ؤواقع هشا آو  ،استعا ه سوا کا ی جه جلیوگیری از عیود.
تمرین :برگه کا ی پیشگیری از عود

جه توزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نهخه  ،SPSS 20از و های آؤا توصیفی (ؤحاسیبه
هراوانی ،ؤیانگین و انحراف ؤعیا ) و استنباطی ( و تحلیل نگا های) استفاده شد.
یافتهها
38

ویژگیهای جمعی شناختی شرک کنندگان د جدول  2نشان داده شده اسی ؛  ۳شیرک کننده ؤتأهیل و 1
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نفر بیوه ،سن شرک کنندگان به ترتیب ۳8 ،42 ،۳۵ ،و  48سال ،وضعی تحصیلی آنهیا بیه ترتییب دییپلم،
زیردیپلم ،لیهانس و زیردیپلم و ؤیزان د آؤد آنها نیز به ترتیب پایین ،پایین ،ؤتوسط و پایین ،بود.
همچنین جدول  ۳ؤیانگین و انحراف استاندا د نمرات ؤقیاس سازگا ی اجتمیاعی ا د ؤراحیل
سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چهیا م نشیان ؤییدهید .ؤییانگین نمیرات ؤقییاس سیازگا ی
اجتماعی د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م به ترتیب  17/2۵ ،14/2۵ ،12/۵و
 21/۵0و انحراف استاندا د به ترتیب  2/62 ،2/7۵ ،2/۳8و  2/08اس .
جدول  :2و یژگیهای جمعی شناختی شرک کنندگان
شرک کننده

وضعی تأهل سن وضعی تحصیالت ؤیزان د آؤد

شرک کننده اول

ؤتأهل

۳6

دیپلم

پایین

شرک کننده دوم

بیوه

47

زیردیپلم

پایین

شرک کننده سوم

ؤتأهل

۳4

لیهانس

ؤتوسط

شرک کننده چها م

ؤتأهل

4۳

زیردیپلم

پایین

جدول  :۳ؤیانگین و انحراف استاندا د نمرات ؤقیاس سازگا ی اجتماعی د ؤراحل سنوش اول ،دوم ،سوم و چها م
ؤراحل سنوش هراوانی ؤیانگین انحراف ؤعیا
اول (خط پایه)

4

12/۵

2/۳8

دوم

4

14/2۵

2/7۵

سوم

4

17/2۵

2/62

چها م

4

21/۵0

2/08

بهؤنظو بر سی هرضیه پژوهش حاضر از و تحلیل نگا های استفاده شید .تحلییل نگیا های،
هراینییدی دیییدا ی اس ی کییه بهوسیییله آن ،تغیی یرات حاصییل د هتییا بییه تغیی یرات ؤیینظم ؤتغیییر
ؤهییتقل ،نهییب داده ؤیشییود .انوییام اینگونییه نتیوییهگیریها بهییتگی بییه اییین دا د کییه تغیییرات
هتا ی بهاندازهای عمیی باشید کیه بتیوان بیا چشیم فیرؤهیلح آنهیا ا ؤشیاهده کیرد؛ بنیابراین،
و تحلیل نگا های و بهیا حهاسی بیرای تحلییل دادههیا نیهی و ایین اؤیر ازنظیر برخیی
از پژوهشگران ،حهن تلقی ؤیشود زیرا ؤعتقدند اگیر تیأثیر ؤتغییر ؤهیتقل بهانیدازهای نباشید کیه

تحلیل نگا های ،نمرات ؤربوط بیه پرسشیناؤههایی کیه بهصیو ت پیوسیته د جلهیات ؤتعیدد (د
اینوا جلهه اول (خط پایه) ،سوم ،پنوم و هشتم) اجرا ؤیشوند ،همراه با هیم د نمیودا ی خطیی
نمایش داده ؤیشوند و نمرات پرسشناؤههایی که هقط یکبا قبل از د ؤان ،پس از د ؤان و پیگیری
اجرا ؤیگردند نیز د نمودا ی ستونی ترسیم ؤیشوند .د این قهم  ،به بر سیی هرضییه پیژوهش
پرداخته خواهد شد.
نمودا  1و شکل  1به ؤقایهه نمرات چها شرک کننده د چها ؤرحله از سنوش ؤییپیردازد.
شیب نمودا برای هر چها شرک کننده د پیژوهش طیی سینوش اول (خیط پاییه) ،دوم ،سیوم و
چها م سیر صعودی ا نشان ؤیدهد .ازاین و یاهتهها نشاندهنده اثربخشی د ؤیان کیفیی زنیدگی
ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بر سازگا ی اجتماعی ؤاد ان دا ای کودک اوتیهم اس .
1. Ogles, B. M
2. Bonesteel, K
3. Lunnen, K. M

اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسالمی...

تغییر هراوانی د نمودا ایواد کند ،چنین ا زیابی ؤیشود که این تیأثیر پاییا نیهی و بیدین ترتییب
ً
ؤیتییوانیم از تحلیییل آؤییا ی خییوددا ی کنیییم (اوگلوو ،1،النوون ،2بونسووتییل .)2001 ،3ؤعمییوال د
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نمودا  :1نمرات چها شرک کننده د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م

۴0
پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ پاییز و زمستان 13۹۷

شکل  :1نمرات چها شرک کننده د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م

یاهتههای حاصل از شکل  2نشان ؤیدهد ،کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بر سیازگا ی
اجتماعی اولین شرک کننده ؤسثر بوده اس بهگونهای کیه نمیره سیازگا ی اجتمیاعی از  11د سینوش اول
(خط پایه) ،به  1۳د سنوش دوم 1۵ ،د سنوش سوم و  22د سنوش چها م اهزایش یاهته اس .

شکل  :2نمرات شرک کننده اول د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م
یاهتههای حاصل از شکل  ۳نشان ؤیدهد ،کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بر سیازگا ی
اجتماعی دوؤین شرک کننده ؤسثر بوده اس بهگونهای که نمیره سیازگا ی اجتمیاعی از  12د سینوش اول
(خط پایه) ،به  16د سنوش دوم 19 ،د سنوش سوم و  21د سنوش چها م اهزایش یاهته اس .
۴1

یاهتههای حاصل از شکل  4نشان ؤیدهد ،کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بر سیازگا ی
اجتماعی سوؤین شرک کننده ؤسثر بوده اس بهگونهای که نمره سیازگا ی اجتمیاعی از  16د سینوش اول

اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسالمی...

شکل  :۳نمرات شرک کننده دوم د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م

(خط پایه) ،به  17د سنوش دوم 20 ،د سنوش سوم و  24د سنوش چها م اهزایش یاهته اس .
یاهتههای حاصل از شکل  ۵نشان ؤیدهد ،کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بر سیازگا ی
اجتماعی چها ؤین شرک کننده ؤسثر بوده اس بهگونهای که نمره سازگا ی اجتماعی از  11د سینوش اول
(خط پایه) ،به  11د سنوش دوم 1۵ ،د سنوش سوم و  19د سنوش چها م اهزایش یاهته اس .
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شکل  :4نمرات شرک کننده سوم د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م

شکل  :۵نمرات شرک کننده چها م د ؤراحل سنوش اول (خط پایه) ،دوم ،سوم و چها م

همچنین از هرؤول  =AO( A% = AO - AI / AOؤشکل آؤاجی د جلهیه پییش از د ؤیان؛ =AI
ؤشکل آؤاجی د جلهه پس از د ؤان و  =A%د صید بهبیودی) اسیتفاده شیده اسی

(حبیبوی ونود،

 .)1387د صد بهبودی برای هر چهیا شیرک کننده د ؤقییاس سیازگا ی اجتمیاعی د جیدول 4
خالصه شده اس .
جدول  :4د صد بهبودی برای شرک کنندگان د ؤقیاس سازگا ی اجتماعی
شرک کنندگان ؤیانگین نمرات ؤیانگین
سنوش اول
(خط پایه)

نمرات

ؤیانگین ؤیانگین نمرات د صد بهبودی د صد بهبودی د صد بهبودی
نمرات

سنوش دوم سنوش سوم

سنوش
چها م

د ؤرحله

د ؤرحله

د ؤرحله

سنوش دوم سنوش سوم سنوش چها م

اول

11

1۳

1۵

22

18

۳6

90

دوم

12

16

19

21

۳۳

۵8

7۵

سوم

16

17

20

24

6

2۵

۵0

چها م

11

11

1۵

19

0

27

72

کل

۵0

۵7

69

86

14

۳8

72

با توجه به نتایج بهدسی آؤده د جیدول  4د ؤقییاس سیازگا ی اجتمیاعی ،د بیا ه هیر چهیا
سوم تا چها م ،چشمگیر بوده اس .
بحث و نتیجهگیری

یاهتهها نشان داد کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بیر سیازگا ی اجتمیاعی ؤیاد ان
دا ای کودک اوتیهم اثربخش اس  .د با ه هر چها شرک کننده ،بهبودی هراوانی د پاییان د ؤیان
ؤشاهده شد و د صد بهبودی از ؤرحله سنوش سوم تا چها م ،چشمگیر بوده اسی  .ایین یاهتیه بیا
نتایج پژوهش پاندیا ( )2018و دهقانی ( )13۹۴همخوانی دا د .د تبیین این یاهته ؤیتوان گفی کیه
پیشره

وانشناس ی و ؤاهی پیچیده و پویای جواؤع نوین باعث شده اس نیازهای ؤعنوی بشیر

د برابر نیازهای ؤادی قد علیم کیرده و اهمیی بیشیتری بیایید (رضوایی شهسووارلو و دیگوران.)2013 ،
ؤعنوی باعث ایواد اؤیدوا ی ،شادکاؤی ،اهزایش ضای از زندگی ؤیشود و هرد ا از اضطراب و
اههردگی دو ؤیکند و این احهاس ا ایواد ؤیکند که با قد ت بیپایانی د ا تباط اس کیه او ا
از ؤشکالت حفظ ؤیکند (تمیمی آمودی .)1383 ،ؤعنوی اسالؤی عالوه بیر اتکیا بیه توکیل ،صیبر،

اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسالمی...

شرک کننده ،بهبودی هراوانی د پایان د ؤان ؤشاهده ؤیشود .د صید بهبیودی از ؤرحلیه سینوش
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گذش و شکرگزا ی ،بر حضو هرد د جاؤعه و احهاس ؤهئولی نیز تأکیید ؤییکنید کیه باعیث
ؤیشود به اهراد قد ت و توانمندی بدهد تا بتوانند د برابر ؤشیکالت بایهیتند و بیا شیرایط دشیوا
سازگا شوند .ازاین و کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بیه ا ائیه الگیویی ؤناسیب
جه ؤواجهه با نا ضایتیها د تمام حیطهها و ا ائه اصول و ؤها تها برای کا برد د هیر ییک از
حیطهها پرداخ و به دنبیال آن بیود تیا ؤیاد ان ا قیاد سیازد بیرای اهیزایش ضیای خیویش د
حیطههای ؤختلف از این ؤدل و اصول استفاده کننید .چراکیه ا تقیاء سیطح سیالؤ

وان د ایین

ؤاد ان بهواسطه د ؤانهای اثربخش ،به اهزایش سازگا ی آنها د ابعاد گونیاگون و بخصیو

بعید

اجتماعی ؤنور ؤیشود .د ؤان ؤبتنی بر کیفی زندگی با بهره گیری از ویکرد شیناختی و هتیا ی
به تغییر شناخ ها و ؤعیا ها اقدام کرده و با استفاده از وانشناسی ؤثب  ،تفکیر ؤثبی

ا بیا تفکیر

ؤنفی جایگزین ؤیکند .ازآنواییکه باو ها ،زیربنای تغییر نگر ها و د نتیوه هتا هردند و با تغییر
هتا  ،د ؤان اثربخشتری برجای ؤیؤاند ،اضاهه شدن باو هایی شاؤل باو به وجود خداوند ،باو
به ؤعاد و توجه به زندگی پس از ؤرگ (گری ،هولدن .)2003 ،د د ؤان کیفی زندگی ،ؤوجب بیدا ی
۴۴

انهان ؤیشود ،به او کمک ؤیکند تا به اصالح خود بپردازد ،هرص زندگی دنیا ا از دس ندهد و
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خود ا برای زندگی جاوید آؤاده کند .همچنین کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی بیه
هرد آؤوز ؤیدهد که کیفی زندگی باال د گرو نزدیک شدن به خیدا اسی  .د ایین د ؤیان هیرد
ؤیآؤوزد که با انوام اعمالی که او ا به خدا نزدیک ؤیکند و پرهیز از ا تکاب بیه گنیاه ،بیه اهیزایش
سطح کیفی زندگی خود از ؤنظر ؤعنوی بپردازد .بدینوسیله ،یکی از ا کان اهزایش کیفی زنیدگی
د این د ؤان برقرا ی وابیط بیین هیردی سیالم و ثمیربخش اسی کیه بیهخودیخود و بهواسیطه
همنشینی هرد با اهرادی که به اعتقاد دین ،نماد صالحاناند ،سطح سازگا ی اجتماعی د هرد اهزایش
خواهد یاه .
همچنین یکی از ؤشکالتی که ؤیاد ان شیرک کننده د پیژوهش بیا آن ؤواجیه بودنید تحرییف
واقعی بود که اههردگی و خل پایین ا برای آنها به همراه داش  .این د حالی اس کیه یکیی از
ؤوا د ؤطرح شده د د ؤان کیفی زندگی توجه به ؤوضوع واقعگرایی اسی (کلوین .)2011 ،د ایین
د ؤان به ؤاد ان آؤوز داده شد که ؤوقعی فالبا به آن بدی کیه ؤیا هکیر ؤییکنییم نیهی و بایید
و یدادها ا بهطو واقعگرایانه ا زیابی کرد و اینکه به جای تمرکز بر اهکا ؤنفی که ناشی از تحریف
واقعی و یا سیاهنماییها ی ذهنی اس  ،الزؤه حرک د زندگی ،هایی از اهکا ؤنفی خواهد بود.

همچنین با اشا ه به سو ه ؤبا که ضحی ،از ؤحاسین و پیاؤیدهای ؤثبی اندیشیی د ابعیاد ؤعنیوی
صحب شد و این که هرکس اطمینان داشته باشد آنچیه خداونید بیرایش تقیدیر کیرده اسی بیه او
ؤیی سیید دلیش آ ام ؤییگییرد (مجلسوی .)1380 ،ازاییین و اهیزایش سیازگا ی اجتمییاعی د ؤییاد ان
شرک کننده ؤیتواند ناشی از اهزایش ؤثب اندیشی و د نتیوه باال هتن خل و اهزایش گیرایش بیه
ایواد تنوع د هعالی ها بهعنوان پیاؤدی از خل باشد که این هعالی ها ،هعالی هیای اجتمیاعی ا
نیز ؤیتواند د برگیرد.
عدم اولو ی بندی د زندگی از دیگر ؤشکالت ؤاد ان کودکان اتیهتیک بود .د این اسیتا بیرای
آنها توضیح داده شد که اهراد پیچیدهاند و اهرادی که به یک یا دو حیطه زندگی هقط نیازؤنید باشیند
انگش شما ند .ازاین و کهی که تمام انرژی خود ا صرف ؤراقب از هرزندانش ؤییکنید و سیایر
نیازهای اساسی ؤثل تفریح ،ا تباط ،عبادت ا نادیده ؤیگییرد د ؤعیرض آسییب اسی  .همچنیین
ؤطرح شد که سول اکرم صلی ا علی و آلیه ؤییهرؤاینید خردؤنید سیاعات خیویش ا بیه چهیا
قهم تقهیم ؤیکند - 1 :از و نیاز با خدا  - 2ؤحاسبه نفیس  - ۳آؤیوختن علیم  - 4اسیتفاده از
لذتهای ؤشروع (مجلسی .)1380 ،ازاین و کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی به آنها
کهی که د د ون احهاس خوبی دا د ؤیتواند د جه

سیدن به شادؤانی به دیگران هیم کمیک

کند (کلینی )137۹ ،و وابط گرؤی با دیگران برقرا کند .بهعالوه د این د ؤیان اصیل فنیای د ونیی
ؤطرح شد .از ؤنظر اسالم باال بردن کیفی آگاهی و ا تباط صحیح با ؤبدَ ههیتی ؤیدنظر اسی و
فنای د ونی به ؤعنای استراح کاهی و ؤراقب از جهم خویش شاؤل و ز هیای ؤینظم ،ایویاد
تعادل ،نیایش و برناؤه یزی اس و اینکه هرد خود ا فرق د ؤهئولی ها و برناؤههای کا ی نکنید.
همچنین بر برقرا ی وابط اجتماعی و گهتر شبکههای ا تباطی تأکید شد و نیز ؤطیرح شید کیه
بهرهؤندی از توا ب دیگران د زندگی ؤنور به اهزایش فنای د ونی خواهد شد .بهعالوه د وایات
اسالؤی ؤطرح شده اس که ؤسؤن با براد ؤسؤنش آ اؤش پیدا ؤیکند ،چنانکه تشنه بیا آب خنیک
آ اؤش ؤییابد (مجلسی.)1380 ،
بهعالوه ،ؤعنوی باعیث خیو بینی و اعتمادبیهنفس ؤییشیود و پناهگیاه اؤنیی د حیوادث و
طوهانهای زندگی به شما ؤیآید .ؤذهب و ؤعنوی شیوههایی برای ساختن ؤعنایند که به توانیایی
هرد د سازگا ی ،تحمل و پذیر کمک ؤیکنند (ورگیز .)2008 ،اعتقاد به ؤعاد و اینکه انهیان بیرای

اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسالمی...

آؤوخ که باید احهاس تمرکز و آ اؤش داشته باشند و ازلحاظ د ونی احهاس خیوبی پییدا کننید،
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آخرت آهریده شده اس  ،تحمل شداید و ؤصائب ا آسان ؤیکند ،زییرا گذشیته از اینکیه اتفاقیات
دنیوی نتیوه قضا و قد الهی اس  ،صبر و شیکیبایی د ؤقابیل ؤصیائب نییز دا ای اجیر عظیمیی
اس  .انهان شکیبا ا ز خود ا بر اساس دستاو دهای خود د این دنییا ،ؤیالک قیرا ؤییدهید.
بنابراین عواؤلی از قبیل توکل به خداوند ،صبر ،قناع  ،نگر ؤثب به آینده ،اعتقاد به ؤعاد و ؤانند
آن که د سایه ایمان به خداوند و ابطه عمی  ،نزدیک و خالصانه با او ؤحق ؤییشیود ،ؤییتواننید
باعث آ اؤش هرد شوند (گری .)1۹۹2 ،همچنین د طی جلهیات د ؤیان کیفیی زنیدگی ؤبتنیی بیر
ؤعنوی  ،به ؤاد ان آؤوخته شد که خدایی حکیم گرداننده اؤو اس و او خیرخواه بندگانش اسی .
ازاین و طرح این دیدگاه با کاهش ؤهئولی پذیری اهراطی د ؤاد ان (بیرای نمونیه برعهیده گیرهتن
ؤهئولی تماؤی ؤشکالت کودک اتیهتیک) ،به ایواد زؤینهای برای کاهش تینش و اهیزایش ؤییزان
شادی بهعنوان ؤسلفهای از د ؤان کیفی زندگی ؤنور ؤیشود .د این د ؤان بیا ویکیردی ؤعنیوی
ؤحاسن شادی ؤطرح ؤیشود و اینکه شادی باعث انبهیاط وح و ایویاد وجید و نشیاط ؤییشیود
(مک گوییگان .)1۹۹۵ ،بدینوسیله ؤاد ان شادتر وابط ؤفیدتری د کا های وزؤره دا نید و ؤوهقیی
۴۶

بیشتری ا د زندگی توربه ؤیکنند .همچنین اهزایش شادی ،ؤیزان ساز هیرد ا بیا ؤوقعی هیای
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گوناگون ازجمله ؤوقعی های اجتماعی ،اهزایش داده و بهخودیخود ؤنور به احهاس شادی بیشتر
خواهد شد.
کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی با کمیک بیه؛ شناسیایی هیوانهیای ؤثبی و
ؤنفی ،آؤیوختن اهبردهیای پیذیر هیوانهیای ؤثبی و ؤنفیی ،اصیالح باو هیای ناد سی د
خصو

هیوانها و آؤوز باو های صحیح ،زؤینه ا برای شناسایی ،ثبات و ؤدیری عواطیف و

هیوانات هراهم ؤیسازد و د نتیوه عواطف ؤنفی آنان کاهش ؤییابد .د همین استا کهانی که د
این دو هها شرک ؤیکنند ،د زؤینههایی چون سازگا ی بیا انیواع ؤشیکالت عیاطفی و هیویانی،
کمتر دچا ؤشکل ؤیشوند .ایین توانیایی عیاطفی سیبب ؤییشیود کیه آنهیا د ؤقابیل هشیا ها و
تکانههای عمل و ناؤالیماتی که د پیش و دا ند ،ؤقاوم و ایمن شوند .همچنین آؤوز هایی چیون
آؤوز ؤدیری هیوانات د طی د ؤان کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی  ،بیه خیودکنترلی د هیرد
ؤنور ؤیشود و خودکنترلی یکیی از عواؤیل ؤیسثر بیر سیازگا ی اجتمیاعی اسی  .اهیزایش سیطح
شناسایی احهاسات اهراد سبب اهزایش قد ت ا زییابی ؤحرکهیای ؤحیطیی و بیاال هیتن قید ت
برقرا ی وابط عاطفی و ابراز همدلی ؤیشود و از این طری  ،اؤکان تعاؤل سازنده هرد بیا ؤحییط ا

هراهم ؤیآو د (بشار ،:صالحی و شاه مرادی .)1388 ،بهعالوه آؤوز شییوههای حلؤهیئله بیا ویکیرد
ؤعناؤحو به اهزایش قد ت حل ؤهائل و ؤشکالت بینهیردی و سیازگا ی اجتمیاعی بیشیتر ؤنویر
خواهد شد .ضمن آنکه آؤوز ؤها تهای کیفیی زنیدگی ؤبتنیی بیر ؤعنویی د ؤیانی اسیالؤی باعیث
ؤیشود که ؤاد ان بتوانند با هرزندان خود ابطه سیالمتری برقیرا سیازند؛ چراکیه توانیایی برقیرا ی ابطیهای
خوب توَم با کنترل عواطف ؤنفی باعث ؤیشود که ؤاد ان بتوانند به شیوه ؤطلوبتری نیازهای هرزند خیود ا
د ک کنند و بر همین اساس به شیوه ؤطلوبتری پاسخگوی نیازهای ویژه آنان باشند.
عدم برخو دا ی از کیفی زندگی ؤطلوب ،بر ا تباطات بین هردی نیز اثرگذا اس و سبب ؤییشیود کیه
هرد سازوکا های ؤقابله و سازگا ی ناؤسثر ا به کا گیرد و د نتیوه ؤوجب اهیزایش تینش د آنهیا ؤییگیردد.
ازاین و د ؤان کیفی زندگی با اهزایش کیفی د ابعاد ؤختلف زندگی ،به اهزایش سطح تحمل پریشیانی د
ؤاد ان ؤنور خواهد شد .این د حالی اس که ؤعنوی د اسالم دا ای ؤضمون حکم گراییی ؤبتنیی بیر
دخال نیرویی هرا انهانی (خداوند ؤتعال) د اؤو انهانها اس  .تکیهبر ا ز های ؤعنیوی نظییر اعتمیاد،
ا زشمندی و کراؤ انهان ،باو به اهداف ؤثب و ؤطلوب د زندگی انهان شکلی از اعتمیاد و بیه دنبیال آن
تأثیرگذا ی ؤعنوی ا هراهم ؤیکند (گری.)2000 ،
دستیابی به اهداف و کهب ضای اس (کلینی .)137۹ ،همچنین ایین د ؤیان بیه اهیراد د تعییین
اهداهی ؤتناسب با شرایط خود کمک ؤیکند و نیز ؤطرح ؤیکند که د نهای

ضای واقعی د هر

عملی ضای الهی اس  .بهعالوه د این د ؤان از لذتهای حالل بهعنوان عاؤل نیروؤندی انهان
و کمک گرهتن برای اؤو دین و دنیا یاد ؤیشود (بشار :و همکاران .)1388 ،د زؤینه شادیهای ؤعنوی
به ؤناجات با خدا اشا ه ؤیشود .همچنین به ؤاد ان آؤوخته شید کیه بیا تغیییر دادن ؤیوا دی ؤاننید
وابط خود ،ؤحل زندگی و ؤحل کا  ،چالشهای بیؤو د ا د زندگی به خود حداقل برسانند.
آؤوز ؤها تهای همدلی د ترکیب با ویکرد ؤعنوی د طی این د ؤان باعث ا تقای همدلی
ً
د ؤاد ان ؤیشود و اهزایش همدلی بهعنوان ؤتغیری واسطهای ،ؤتعاقبا شایهتگیهیای اجتمیاعی و
وانشناختی آنها ا باال ؤیبرد و بدینوسیله شبکههای اجتماعی ؤتعددی د پیراؤیون هیرد شیکل
گرهته و ؤاد ان ؤیتوانند به طرق ؤختلف از وجود آنها د ؤواقع بحران و تنشهای وانیی اسیتفاده
کنند .ؤعنوی د اسالم د سایه همد دی و همیدلی بیا ؤحروؤیان بیه هیو ؤیی

سید (کجبوا :و

همکاران .)13۹۴ ،آؤوز همدلی با ویکردی ؤعنوی به ؤاد ان کودکان اتیهتیک ،با اهزایش همیدلی
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کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی ؤطرح ؤییکنید کیه ؤیدل شیادکاؤی ،حاصیل

۴۷

ؤاد  ،نهتنها با اهرادی خا ج از حیطه زندگی شخصی بلکه ؤهمتر از همه با اهزایش همیدلی نهیب
به هرزند اتیهتیک خود ،ضمن ا هزایش سازگا ی ؤاد ان با شرایط و ؤطالبیات ؤتعیدد اجتمیاعی ،بیا
هراهم کردن حمای های اجتماعی برای این ؤاد ان ،ؤییتوانید پیاؤیدهای ؤهمتیری چیون اهیزایش
سطح کیفی وابط والد هرزندی ا د ؤاد ان به همراه داشته باشد .همچنین توربه همیدلی ؤیاد ان
کودکان اتیهتیک با اهراد سالم ،د اهزایش همدلی با هرزند نیز ؤیتواند اثربخش باشد .کاهش تنش
و هشا های وانی د ا تباط ؤاد با کودک اتیهم ،به اهزایش ضیایتمندی ؤیاد و اهیزایش ؤییل بیه
برقرا ی وابطی خا ج از ؤحدوده خیانواده ؤنویر ؤییشیود و ؤیاد ا از احهیاس تنهیایی و انیزوا
بهواسطه داشتن کودک اتیهتیک خا ج خواهد کرد.
د نهای ؤیتوان گف د ؤان به شیوه گروهی ،خود ؤیتواند تأثیر ؤثبتیی د اهیزایش سیازگا ی
داشته باشد؛ چراکه د د ؤان گروهی اهراد با آگاهی از ؤشکالت ؤشابهی که دیگیران دا نید ،هشیا
وانی کمتری احهاس کرده و به هرد د استفاده از اهبردهای انطباق با شرایط ؤوجود کمک ؤنویر
ؤیکند .یاهتههای پژوهشی نشان ؤیدهد اکثر ؤیاد ان بیه هنگیام تشیخیص اخیتالل اتیهیم دچیا
۴8

واکنش انکا  ،سرد گمی ،خشم و اههردگی ؤیشوند اؤا وجود بعضی ؤشکالت جهیمی و هتیا ی
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کودک با داشتن ؤوا د ؤشابه د اطراهیان واکنش خفیفتری ا د این ؤاد

ان ایواد ؤیکند (یکتابخش

و همکاران .)13۹۴ ،بهعبا تدیگر قرا گرهتن ؤاد ان دا ای کودکان اتیهتیک د کنا هم به آنها آؤوخ کیه د
این جاؤعه تنها نیهتند و اهرادی دیگر ؤشابه با آنها با ؤشکالتی دسی وپنوه نیرم ؤییکننید .همچنیین قیرا
گرهتن این ؤاد ان د کنا هم هرصتی برای طرح توا ب شخصی و نیز بهرهؤندی هریک از تویا ب دیگیری
بود .ازاین و بهواسطه ایواد احهاسات خوشایند د جمعی صمیمانه و توربه گروه بیا ویکیردی ؤنطبی بیا
ؤشکالت شخصی آنها ،د پایان جلهات د ؤانی هریک از این ؤاد ان تغییرات ؤحهوسی ا د ویکیرد و
نگاه خود به وابط اجتماعی احهاس ؤیکردند.
هر پژوهش دا ای ؤحدودی هایی اس  .د پژوهش حاضر ،تعداد کم شرک کنندگان که اؤکان
تعمیمپذیری و بهط نتیایج ا بیا ؤشیکل ؤواجیه ؤییکنید ،اسیتفاده از پرسشیناؤههایی بیا ویکیرد
خودگزا شی به دلیل احتمال سخ انگا ی د دادن اطالعاتی از خود و یا دادن اطالعات ناد سی
و نیز عدم ؤقایهه کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسیالؤی بیا سیایر انیواع واند ؤانیهیا
جه تعیین د ؤان اثربخشتر ،از ؤحدودی های پژوهش بود .د این استا بیه سیایر پژوهشیگران
پیشنهاد ؤیشود با اهزایش تعداد نمونه اؤکان تعمیمپذیری نتایج ا اهزایش دهند .بهعالوه استفاده از

سایر ویکردهای ا زیابی به پژوهشگران پیشنهاد ؤیگردد .همچنین اثربخشی کیفی زندگی ؤبتنی
بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی ا بر سایر ؤشکالت اجتماعی ؤراقبان کودکان اوتیهتیک بر سی کرده و
کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی ا با سایر ویکردهای واند ؤانی ؤقایهیه کننید.
ضمن آن که با توجه به اثربخشی کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنویی د ؤیانی اسیالؤی بیر سیازگا ی
اجتماعی ؤاد ان دا ای کودک اوتیهم ،به دس اند کا ان د حوزه سالؤ

وان خانوادههیای دا ای

کودکان اوتیهتیک پیشنهاد ؤیشود از این د ؤان جه بهبود ؤشکالت اجتمیاعی ؤیاد ان کودکیان
اوتیهتیک بهره گیرند .عالوه بیر ایین ،ؤراکیز آؤوزشیی د حیوزه تعلییم و تربیی

واند ؤیانگران،

ؤیتوانند با تدوین دو هها و کا گاههای آؤوزشی کیفی زندگی ؤبتنی بر ؤعنوی د ؤانی اسالؤی و
هراهم کردن شرایط برگزا ی این دو هها ،شرایط ا برای پیرو

واند ؤیانگرانی بیا تخصیصهای

کا بردی د حوزه سالؤ وان خانوادههای دا ای کودکان اوتیهتیک هراهم آو ند.
د پایان از کلیه کهانی که د اجرای این پژوهش اثرگذا بودند ،بهویژه دس اند کا ان ؤرکیز اه
تربی شهرستان ا دکان تشکر و قد دانی ؤیکنم.
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.126 - 104 .)11(۳ . پژوهشهای نوین وانشناختی.ا وؤیه
Bonomi, A. E., Patrick, D. L., Bushnell, D. M., & Martin, M. (2000). Quality of life
measurement: Will we ever be satisfied? Journal of Clinical Epidemiology, 53, 19–23.

...اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسالمی

51

Brobst, J. B., Clopton, J. R., & Hendrick, S. S. (2009). Parenting children with autism
spectrum disorders: The couple's relationship. Focus on Autism and Other Developmental
Disabilities, 24(1), 38 - 49.
Counted, V., Possamai, A., & Meade, T. (2018). Relational spirituality and quality of life 2007 to
2017: an integrative research review. Health and quality of life outcomes, 16(1), 75.
Davison, S. N., & Jhangri, G. S. (2013). The relationship between spirituality, psychosocial
adjustment to illness, and health - related quality of life in patients with advanced chronic
kidney disease. Journal of pain and symptom management, 45(2), 170 - 178.
Frisch, M. B. (2005). Quality of life therapy: Applying a life satisfaction approach to positive
psychology and cognitive therapy. John Wiley & Sons.
Gray, DE, & Holden, W.J. (1992). Psycho - social well - being among parents of children
with autism. Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 18, 83–93.
Howcroft, J., Klejman, S., Fehlings, D., Wright, V., Zabjek, K., Andrysek, J., & Biddiss, E.
(2012). Active video game play in children with cerebral palsy: potential for physical

activity promotion and rehabilitation therapies. Archives of physical medicine and
rehabilitation, 93(8), 1448 - 1456.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford
publications.
Leung, C. Y. S., & Li - Tsang, C. W. P. (2003). Quality of life of parents who have children
with disabilities. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 13(1), 19 - 24.
Makros, J., & McCabe, M. (2003). The relationship between religion, spirituality,
psyhological adjustment and quality of life among people with multiple sclerosis. Journal
of Religion & Health, 42, 143–159.
McGuigan, S. M. (1995). The use of statistics in the British Journal of Psychiatry. The British
Journal of Psychiatry, 167(5), 683 - 688.
Mokhtari, M., & Abootorabi, F. (2019). Lived experiences of mothers of children with

244.
Navarta - Sánchez, M. V., García, J. M. S., Riverol, M., Sesma, M. E. U., de Cerio Ayesa, S.
D., Bravo, S. A., & Portillo, M. C. (2016). Factors influencing psychosocial adjustment and
quality of life in Parkinson patients and informal caregivers. Quality of Life Research,
25(8), 1959 - 1968.
Ogles, B. M., Lunnen, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: History,
application, and current practice. Clinical psychology review, 21(3), 421 - 446.
Orsmond, G. I., Lin, L. Y., & Seltzer, M. M. (2007). Mothers of adolescents and adults with
autism: Parenting multiple children with disabilities. Intellectual and Developmental
Disabilities, 45(4), 257 - 270.
Pandya, S. P. (2018). Spirituality to build resilience in primary caregiver parents of children
with autism spectrum disorders: A cross - country experiment. International Journal of
Developmental Disabilities, 64(1), 53 - 64.

52
13۹۷ پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ پاییز و زمستان

cerebral palsy in Iran: A phenomenological study. Child & Youth Services, 40 (3), 224 -

Ryde - Brandt B. Anxiety and defence strategies in mothers of children with disabilities. Br J
Soc Psychol 1990; 63:183 - 92. 26
Rezaee Shahsavarloo, Z., Lotfi, M. S., Taghadosi, M., Mousavi, M. S., Yousefi, Z., &
Amirkhosravi, N. (2015). Relationship between components of Spiritual well - being with
hope and life satisfaction in elderly cancer patients in Kashan, 2013. Journal of Geriatric
Nursing, 1(2), 43 - 54.
Tomey, A. M. (2006). Nursing theorists of historical significance. Nursing theorists and their
work, 54 - 67.
Verghese, A. (2008). Spirituality and mental health. Indian journal of psychiatry, 50(4), 233.
Webb, S. J., Jones, E. J., Merkle, K., Namkung, J., Toth, K., Greenson, J., & Dawson, G.
(2010). Toddlers with elevated autism symptoms show slowed habituation to faces. Child
Neuropsychology, 16(3), 255 - 278.

...اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسالمی

53

Webster, A., Feiler, A., Webster, V., & Lovell, C. (2004). Parental perspectives on early
intensive intervention for children diagnosed with autistic spectrum disorder. Journal of
early childhood research, 2(1), 25 - 49.

