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مقدمه

اههردگی بیما ی شاخص زنان اس و زنان خانهدا بهواسطه اینکیه بهییا ی از اوقیات ا د خانیه
سپری کرده و ا تباطات اجتماعی کمتری دا ند ،ؤمکین اسی اههیردگی بیشیتری ا توربیه کننید.
عواؤل ؤتعددی بر بیما ی وانی اههردگی زنان تأثیر ؤییگیذا د (محسونی تبریوزی و سویدان.)1383 ،
ً
تقریبا د سراسر جهان و د همه کشو ها و هرهن ها ؤشاهده شده اس که شیوع اختالل اههردگی
اساسی د زنان دو برابر ؤردان اس  .طب هرضیههای ا ائهشده ،دالیل این تفاوت عبا ت اسی از:
تفاوتهای هو ؤونی ،اثرات زایمان ،تفاوت هشا های وانی  -اجتماعی زنان و ؤیردان و الگوهیای
هتا ی ؤربوط به د ؤاندگی آؤوختهشده (سادوک 1و سادوک.)2007 ،2

از سوی دیگر ،بهیا ی از اختالالت وانی  -عاطفی و حتی بینشخصیی د تعاؤیل بیا ؤهیائل

ؤعنوی و ؤذهبی قرا دا د و بدون توجه به این تعاؤل ،تشخیص و د ؤان ؤوهقی آؤیز نخواهد بیود.
یکی از د ؤانهایی که د این ابطه ؤیتواند به کا گرهته شود ،د ؤان یکپا چه توحیدی اس  .ایین
د ؤانی ،وشی جاؤع و چندوجهی اس که برای د ؤان اختالالت خلقی و اضیطرابی ،اخیتالالت
5۶

شخصی و وابهتگی به ؤواد ؤخد و اصالح هتا نابهنوا تدوین شده اس

(کریمی ثانی و احیوایی،
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 . )13۹1د ؤان یکپا چه توحیدی ،وشی نوپاس و هنوز ؤطالعییات زیییادی د بیا ه آن د ایییران
صیو ت نگرهته اس (محمدی .)13۹3 ،ازآنواکه خداوند ؤتعال بهعنوان خال انهیان تنهیا وجیودی
اس که همه ابعاد انهان ا ؤیشناسد ،بهترین ویکرد د ؤیانی ،د ؤیان برگرهتیه از نگیاه توحییدی
اس که خداوند آن ا د قالب دین به ؤا عرضه کرده اسی  .اگیر هویی انهیان توحییدی باشید و
انهان به توصیه اؤام علی ۷که هرؤود :عمر شیما تعیداد نفسهیای شماسی  ،پیس د هیر نفیس
هرؤانبردا خداوند باشید (محمدی ریشهری ،)137۵ ،عمل کند از تماؤی ؤوانع هتا خردؤندانه جدا
خواهد شد و هرلحظه د استای ا ز ها ،عمل خواهد کرد (فالح ،شایق ،عاصی و طحوانی .)13۹7 ،د
و د ؤان یکپا چه توحیدی سعی ؤیشود با ادفام چنیدین و د ؤیانی بیا د ونؤاییه الهیی و
دینی ،ا ز های هرد زنده شود و از طری توحید بخشیدن ،توانایی یکپیا چگی شخصیی خیود ا
بهدس آو د (جایروند .)13۹۶ ،اگر هرایند د ؤان بهگونهای تدا ک دیده شود که بیما به هطرت الهی و
ههته د ونی وجود نزدیک شود بیشک تمایل بهخوبی و هتیا ؤطلیوب د او احییا ؤییشیود و
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سالؤ

ً
وانی وی بیه دسی ؤییآیید .د ؤیان یکپا چیه توحییدی اساسیا هدفؤیدا اسی و بیر

ؤهئولی پذیری شخص د برابر خود ،خدا و جاؤعه تأکید ؤیکند .د این و که بهعنوان د ؤیان
کل هرد توصیف شده اس  ،به ابعاد چها گانیه زیهیتی ،وانشیناختی ،اجتمیاعی و ؤعنیوی توجیه
د ؤانی ؤیشود .هرگاه یکی از این ابعاد دچا اختالل و نا سایی گردد ،هرد دچیا بیمیا ی وانیی و
نابهنوا یهای هتا ی ؤیشود (شریفینیا.)13۹2 ،
ؤتخصصان سالؤ وان اعتقاد دا ند که شفق باعیث کمیک کیردن و حمایی از ؤراجعیانی
ؤیشود که د جهتووی اههایی ؤهربانانیه بیرای برقیرا ی ا تبیاط بیا خودشیان و دیگیران ههیتند
(گیلبر . )13۹۶ ،1:دوستی با خود نشانه تغیر عمی د وند د ؤان اس  ،اؤا این صلح و دوسیتی بیا
خود ،به ؤعنای پایان یاهتن نجها نیه  ،بلکه بهؤعنای پایان دادن به جن با د د و نیج و برخیو د
شفق آؤیز با آنها اس (تیرچ ،2ساندرو 3:و سیلبرستین .)13۹۵ ،4شفق  ،یکی از ؤهمتیرین صیفات
اخالقی اس که به اعتبا ؤتعل آن به دو بخش شفق بیه خیود و شیفق بیه دیگیران قابلتقهییم
اس (زینلی .)13۹۵ ،هدف د ؤان شفق کمک به بهبود هیویانی و وانیی اهیراد بهوسییله تشیوی
کردن آن ها به ؤهربان بودن با خودشان و دیگران اس  .بهیا ی از اهراد ؤعتقدند که شفق  ،چیه بیا

و اهگشا ،ؤیتواند د کاهش اههردگی ؤسثر باشد.
پژوهشهایی د ابطه با د ؤانهای ؤذهبؤحو و اثربخشی آنها بر ؤتغیرهایی چون سیالؤ
وان د گذشییته انوییام شییده اسیی  .جییانبز گی ( )1377د پژوهشییی بییه بر سییی اثربخشییی
واند ؤانگری با و بدون جه گیری ؤذهبی اسیالؤی بیر اضیطراب و تنییدگی پرداخی  .د ایین
پژوهش ،برای یکی از گروههای آؤوزشی واند ؤانی با جه گیری ؤذهبی و برای گیروه آزؤایشیی
دیگر بدون جه گیری ؤذهبی اجرا شد و گروه کنترل هیچ ؤداخلهای د یاه نکردند .نتایج حاکی
از برتری د ؤانگری ؤذهبی اسالؤی د کاهش اضیطراب آزؤیودنیهیا بیود .ؤوسیوی ،عرهیانیهیر،
دهقانی و ابراهیمی ( ،)1۳86د پژوهشی با عنوان «نگر توحیدی و پیشیگیری از اههیردگی» بیه

این نتیوه دس یاهتند که عواؤل وانی ؤحصول نگر توحیدی ،د پیشگیری از اههیردگی ؤیسثر
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خود و چه با دیگران ،پاسخی هیوانی اس و جنبه ؤهمی از بهزیهتی ا تشکیل ؤیدهد؛ لیذا ایین
و د ؤانی از یکسو با ایواد ؤعنایی عمی د زندگی هرد و از سوی دیگر با ا ائه برناؤهای ؤعنوی

5۷

اس  .استنباط ؤثب سازنده د ههیتی ،ایمیان ،حکمی  ،آ اؤیش و اطمینیان همگیی د کیاهش
اههردگی ؤسثر اس ؛ بنابراین داشتن نگر توحیدی باعث پیشگیری از اههردگی ؤیشود.
بر سی پیشینه پژوهشی نشان ؤیدهد که د ؤان یکپا چه توحیدی یکی از و های د ؤانی اس کیه
علی فم نتایج ؤثب  ،کمتر بدان توجه شده اس و این د حیالی اسی کیه بیا توجیه بیه نزدیکیی آن بیه
هرهن ایرانی و اسالؤی ؤیتواند نتایج ا زندهای د پی داشته باشد .براین اساس پیژوهش حاضیر نییز بیا
هدف تعیین ؤیزان اثربخشی د ؤان شفق با ویکرد یکپا چه توحیدی بر کاهش ؤییزان اههیردگی زنیان
خانهدا انوام شده اس  .د واقع ،هرضیه اصلی پژوهش این اس که آؤوز شفق با ویکرد یکپا چیه
توحیدی د کاهش اههردگی زنان خانهدا شهرستان کرؤان ؤسثر اس .
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع نیمهآزؤایشی اس  .پژوهش آزؤایشی (آزؤایشیی ،نیمیه آزؤایشیی) ،بیه پژوهشیی
اطالق ؤیشود که تأثیر یک یا چند ؤتغیر ؤهتقل ا د یک یا چند ؤتغییر وابهیته بر سیی کنید .ایین نیوع
پژوهشها د ؤوا دی که اؤکان دس کا ی ؤتغیرها وجود دا ند ،ؤیتوانند دانیش و اطالعیات بیااهمیتی
58

از وابط علی و ؤعلولی ؤیان ؤتغیرها به دس دهند .طرح نیمهآزؤایشی ؤو د اسیتفاده د پیژوهش طیرح
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پیشآزؤون  -پسآزؤون با گروه گواه اس  .ؤتغییر ؤهیتقل د ایین طیرح پژوهشیی ،آؤیوز شیفق بیا
ویکرد د ؤان یکپا چه توحیدی و ؤتغیر وابهته ،اههردگی بود .پیشآزؤون اههیردگی بیرای هیر دو گیروه
(آزؤایش و کنترل) ،قبل از اعمال ؤداخله اجرا شدِ .اعمال ؤداخله (آؤیوز شیفق بیا ویکیرد د ؤیان
یکپا چه توحیدی) برای گروه آزؤایش انوام شد .پسآزؤون اههردگی نیز بیرای هیر دو گیروه (آزؤیایش و
کنترل) ،بعد از اعمال ؤداخله اجرا شد؛ بنابراین هر دو گروه ،دو بیا سینوش ا بهصیو ت پیشآزؤیون و
پسآزؤون د طول پژوهش پش سر گذاشتند.
جاؤعه آؤا ی پژوهش حاضر ا کلیه زنان خانهدا شهرستان کرؤان کیه د پرسشیناؤه اههیردگی
بک نمره باالتر از ؤییانگین بیه دسی آو ده و واجید ؤعیا هیای اههیردگی بودنید ،تشیکیل دادنید.
نمونهگیری به و د دسترس انوام شد .بدین ؤنظو  ،از بین اهراد ؤتقاضی که شیرایط حضیو د
پژوهش ا داشتند ۳0 ،نفیر انتخیاب و بهصیو ت تصیادهی د دو گیروه  1۵نفیری گمیا ده شیدند.
ؤالکهای و ود نمونه به پژوهش شاؤل خانهدا بودن ،داشتن حیداقل تحصییالت اهنمیایی بیرای
ههم آؤوز ها ،عالقهؤندی به شرک د جلهات آؤوزشی و عیدم شیرک د پیژوهش همزؤیان و
ؤالکهای خروج نمونه از پژوهش شاؤل فیب بیش از دو جلهه ،بیمیا ی ،عیدم تماییل بیه اداؤیه

شرک د پژوهش و عدم پایبندی به قوانین گروه بود .د جدول  ،1خالصه جلهات آؤوز شفق
با ویکرد د ؤان یکپا چه توحیدی بیان شده اس .
جدول  :1خالصه جلهات آؤوز شفق با ویکرد د ؤان یکپا چه توحیدی
جلهات
اول

ؤوضوع و برناؤه د ؤانی
آشنایی اعضای گروه با هم ،تصریح نوع ابطه د ؤانی ،آشنایی با اصول کلی د ؤان  CFTو تمایز شیفق
با تأسف برای خود؛ ا زیابی ؤیزان آزا عاطفی ،توصیف و تبیین آزا عاطفی و عواؤل ؤرتبط بیا نشیانههای
آن و ؤفهومسازی آؤوز خود  -شفقتی د ک د سیتی از سیو ه حمید بهصیو ت ؤوموعیهای هدهمنید از
اجزای ؤرتبط با یکدیگر ،تکمیل پیشآزؤون

دوم

آشنایی با سیهتمهای ؤغزی ؤبتنی بر شیفق  ،آؤیوز همیدلی؛ آؤیوز بیرای د ک و ههیم اینکیه اهیراد
احهاس کنند که اؤو ا با نگر همدالنه دنبال کنند ،آشنایی با اجزاء سو ه حمد و باالترین ؤنبع شفق
و َه که خداوند اس  .آشنایی با نمونههایی از شفق خداوند نهب به بندگانش

سوم

تفاوت ویکرد یکپا چه توحیدی و ویکرد فربی؛ ؤفاهیم ابعاد وجودی انهان و ؤغز جدید و قدیم ،انوام
بحث گروهی د خصو

اههای اهزایش نشاط د زندگی از ؤنظر دین اسالم

چها م آؤوز ؤسلفههای شفق به خود؛ تبیین سیهتمهای هیوانی بهصو ت کاؤیل .تبییین ؤفهیوم اههیردگی و
پنوم

آؤوز ایواد احهاسات ؤثب و جایگزینی با احهاسیات ؤنفیی ،آشینایی بیا الگیوی شیفق اسیالؤی؛
آؤوز ذهنآگاهی و تمرینهای ؤربوط به آن و ؤعرهی نماز بهعنوان بهترین تمرین ؤراقبه و ذهنآگیاهی و
نقش آن د کاهش اههردگی

ششم

تبیین ؤسلفههای ؤها ت ؤشا ک (ا تباط با نج) د ویکرد د ؤان یکپا چه توحیدی؛ انویام تمرینهیای
ذهنآگاهی برای دلهوزی با خود ،هعالسازی هتا ی از طری شرک د برناؤههای ؤعنوی

هفتم

توضیح سایر ؤسلفههای ؤها ت ؤشا ک (برخو د با نج)؛ انوام تمرینهای ذهنآگاهی و شفق به خود
د خصو

هشتم

بخشیدن کهی که آزا ی به آنها سانده د جه کاهش نجها

توضیح ؤها تهای ششگانه ا تباط با نج (التیام) د شفق ؛ انوام تمرینهای شفق و ذهنآگاهی با
عنوان تمرین تصویرسازی ،جمعبندی ،تکمیل پسآزؤون

مییاس افسردگی بک ( :)BDI - IIجه بر سی ؤیزان اههردگی زنان خانهدا از ؤقیاس اههردگی
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اههای کاهش آن ،تأکید بر اهزایش توکل و توسل بر خداوند بهعنوان ؤنبعی از آ اؤش
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بک 1استفاده شد (بک 2و استیر .)1۹۹3 ،3ایین ؤقییاس ا بیک د  21ؤیاده سیاخته اسی تیا عالئیم
جهمانی ،هتا ی و شناختی اههردگی ا اندازهگیری ؤیکند .هر ؤاده دا ای  4گزینیه اسی کیه بیر
ؤبنای طیف  0تا  ۳نمرهگذا ی ؤیشود و د جات ؤختلف اههردگی ا از خفییف تیا شیدید تعییین
ؤیکند .بدین ترتیب نمره کل پرسشناؤه داؤنهای از  0تیا  6۳دا د .اعتبیا و واییی نتیایج هراتحلییل
انوام شده د با ه پرسشناؤه اههردگی بک حاکی از آن اس کیه ضیریب همهیانی د ونیی آن بیین
 0/7۳تا  0/9۳با ؤیانگین  0/86اس  .ضرایب اعتبیا حاصیل از بازآزؤیایی برحهیب هاصیله بیین
دهعات اجرا و نوع جمعی د داؤنه  0/48تا  0/86قرا دا

د (میرزایی و اکبری.)13۹3 ،

بهؤنظو توزیهوتحلیل دادهها ،بیا اسیتفاده از نرماهیزا  SPSSنهیخه  ،21از آزؤونهیای آؤیا ی
توصیفی و استنباطی ؤناسب استفاده شد .د توزیهوتحلیل هرضیههای پیژوهش ،از آزؤیون آؤیا ی
تحلیل کووا یانس استفاده شد.
یافتهها

بهؤنظو بر سی یاهتههای پژوهش ،ابتدا پیشهرضهای اجیرای تحلییل کووا ییانس ،نرؤیال بیودن
۶0

توزیع نمرات و همگنی وا یانسها ،بر سی شد .به ؤنظو بر سیی نرؤیال بیودن توزییع ؤتغیرهیا از
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آزؤون کالموگروف ی اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر اس .
جدول  :2نتایج آزؤون کالموگروف ی اسمیرنوف د با ه پیشهرض نرؤال بودن توزیع نمرات پیشآزؤونها
نرؤال بودن توزیع

گروه آزؤایش

نمرات

آؤا ه

اههردگی

0/1۳6

گروه کنترل

د جه آزادی

ؤعنادا ی

آؤا ه

1۵

0/196

0/149

د جه آزادی

ؤعنادا ی

1۵

0/109

همانگونه که د جدول  2ؤشاهده ؤیشود ،هرض صفر برای نرؤال بودن توزیع نمرات دو گیروه
د ؤتغییر اههییردگی تأیییید ؤییشییود ()p < 0/0۵؛ یعنییی پیشهییرض نرؤیال بییودن توزیییع نمیرات
پیشآزؤون د هر دو گروه آزؤایش و گواه تأیید شد.
برای بر سی همگنی وا یانس ؤتغیرها ،از آزؤون لوین استفاده شید .نتیایج حاصیل از همگیینی
وا یانسها د جدول  ۳نشان داده شده اس .
2. Beck, A

1. Beck Depression Inventory
3. Steer, R

جدول  :۳نتایج حاصل از آزؤون لوین جه همگنی وا یانسهای دو گروه د نمرههای ؤتغیر اههردگی
ؤتغیر /شاخص

F

د جه آزادی 1

د جه آزادی 2

سطح ؤعنیدا ی

اههردگی

0/66

1

28

0/422

جیدول  ۳نشیان ؤیدهید کیه نتیایج آزؤیون لیوین د ؤتغییر اههیردگی ()F=۰/66 ،P=0/422
ؤعنیدا نیه () P<0/0۵؛ بنابراین ،وا یانس گروه آزؤایش و گروه گواه د ؤتغیر اههردگی بیهطو
ؤعنیدا ی ؤتفاوت نیه و هرض همگنی وا یانسها تأیید ؤیشود.
د اداؤه جه بر سی هرضیه اصلی پژوهش ،تحلیل آنکوا بر وی ؤیانگین نمرههای پسآزؤیون
اههردگی با کنترل پیشآزؤون ،اجرا شد.
جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل آنکوا بر وی ؤیانگین نمرههای پسآزؤون اههردگی با کنترل پیشآزؤون
ؤیانگین ؤوذو ات

F

سطح ؤعنادا ی

ؤوذو اتا

پیشآزؤون

481/49

1

481/49

29/70

0/001

0/۵2

گروه

476/6۵

1

476/6۵

29/40

0/001

0/۵2

خطا

4۳7/8۳

27

1۵/0۵

۶1

یاهتههای د جشده د جیدول  4نشیان ؤیدهید کیه بیین گروههیای آزؤیایش و کنتیرل د پسآزؤیون

اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی...

ؤنبع تغییرات ؤوموع ؤوذو ات د جه آزادی

اههردگی با کنترل پیشآزؤیون د سیطح ( )P>0/001تفیاوت ؤعنییدا ی وجیود دا د؛ بنیابراین هرضییه
اصلی پژوهش که آؤوز شیفق بیا ویکیرد یکپا چیه توحییدی بیر کیاهش اههیردگی زنیان خانیهدا
شهرستان کرؤان ؤسثر اس  ،تأیید شد .ضریب اندازه اثر نشان ؤیدهید کیه  ۵2د صید تفیاوت دو گیروه
ؤربوط به ؤداخله آزؤایشی اس  .بهعبا تدیگر نتایج نشیان ؤییدهید کیه آؤیوز شیفق بیا ویکیرد
یکپا چه توحیدی د کاهش اههردگی زنان خانهدا شهرستان کرؤان تأثیر ؤعنادا ی داشته اس .
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بر سی اثربخشی آؤوز شفق با و یکرد د ؤیان یکپا چیه توحییدی بیر
کاهش اههردگی زنان خانهدا انوام شد .نتایج این پژوهش نشان داد آؤیوز شیفق بیا ویکیرد
د ؤان یکپا چه توحیدی با کنترل پیشآزؤون بر اههردگی دانش آؤوزان دختر دو ه ؤتوسطه شهر ییزد
ؤسثر بود و هرضیه اصلی پژوهش تائید شد .ضریب انیدازه اثیر نییز نشیان داد کیه نیمیی از تفیاوت
ؤیانگینهای گروه د ؤرحله پسآزؤون (با کنترل پیشآزؤون) ؤربوط به نوع ؤداخله آزؤایشیی بیوده

اس  .نتایج بهدس آؤده د این پژوهش با نتایج سایر پژوهشها ازجملیه پیژوهش چیابکی نیژاد و
صابر اشکذ ی ( ،)13۹8ؤشهدی پو ( ،)13۹2جانبز گی ( ،)1377بالو ،1هانوم ،2گینز ،3ؤیا کس 4و
پریش ،)2012( 5بنلی ،6جیو ،7کوئین  ،8زؤا ییان 9و وسیه ،)2012( 10همهیو اسی  .اههیردگی،
ؤشکلی هراگیر و و به اهزایش اس و د اختالالت ،افلب با عنوان «سرؤاخو دگی وانیی» بیه آن
اشا ه ؤیشود .اههردگی یکی از شایعترین شکای های بیمیا ان سیرپایی اسی  .د حیال حاضیر
اههردگی تکقطب ی عمده یکی از عواؤل اصلی ناتوانی جهان د بین اهراد چها سیال بیه باالسی .
پیاؤدهای اههردگی ؤوا دی از قبیل از دس
وابط حرههای و ییا شیاید از دسی

هتن انرژی و شادابی هرد ،هشا وی هیرد ،خیانواده و

هیتن زنیدگی باشید ِ(زتول .)2007 ،11شییرالی نییا ،چلیداوی و

اؤانالهی ( )13۹7د پژوهش خود نشان دادند که د ؤیان ؤتمرکیز بیر شیفق د کیاهش نشیانگان
اههردگی زنان ؤطلقه ؤسثر اس و نشیانگان اههیردگی بیا سیطوح بیاالی شیرم و خودانتقیادگری و
سطوح پایینتر شفق با خود ا تباط دا د .د ؤان ؤتمرکز بر شفق برای کمک به اهرادی که سطوح
باالیی از شرم و خودانتقادگری ا توربه ؤیکنند طراحی شیده اسی  .از آن جیا کیه اهیراد اههیرده،
۶2

شدت باالیی از خودانتقادی و نشخوا هکری ا توربه ؤیکنند ،انتظا ؤی ود این د ؤان برای اهیراد
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اههرده سودؤند باشد (شیرالی نیا و دیگران.)13۹7 ،
فالب پژوهشهای انوام شده تنها از ویکرد شفق بهره گرهته و د ؤیداخالت خیود بیه ابعیاد
هرهنگی و ؤذهبی توجه زیادی نداشتهاند؛ این د حالی اس که به نظر ؤی سید وقتیی د ؤانهیای
انوام شده ؤتناسب با هرهن و اعتقادات ؤذهبی ؤراجعین باشد ،نتایج بهتری حاصل ؤیشیود .د
پژوهش حاضر ترکیب ابعاد ؤختلف دین ( که د ؤان یکپا چه توحیدی ؤبانی خود ا از آن د یاهی
کرده اسی ) د قالیب ؤسلفیههای شیناختی ،هتیا ی ،عیاطفی و ههیتیگرایانیه د کنیا پیرو
ؤها تهای ایمانی ؤانند نیایش ،ذکر و د گیری د هعالی های لذتبخش ؤعنوی به اعضیای گیروه
2. Hannum, S

1. Ballow, S

4. Marx, K

3. Gaines, J

6. Bonelli, R

5 .P arrish, J

8. Koenig, H

7. Dew, R

10 .Vesegh, S

9. Rosmarin, D
11. Zettle, R

آؤوخ که شرایط دشوا پیشآؤده د زندگی ا ؤیتوانند جزئی از اؤتحان الهی ؤحهوب کرده و از
برخی اهکا های دینی ؤانند توکل و توسل به خداوند و ائمیه اطهیا علیهمالهیالم اسیتفاده کننید.
ّ
آنها همچنین آؤوختند که ؤیتوانند با تال د جه سیدگی به ؤشکالت قابل حل خود ،باعیث
ُ
ایواد تغییرات خلقی و هتا ی ؤطلوب د خیویش شیده و د جهی کیاهش اههیردگیشیان گیام
بردا ند .نتیوه بهدس آؤده با نتایج پژوهشهای چابکی نژاد و صیابر اشیکذ ی ( ،)13۹8ؤشیهدی
پو ( )13۹2و جانبز گی ( )1377که د پژوهش خود نشان دادند که د ؤیان یکپا چیه توحییدی بیه
دلیل استفاده از آؤوزههای دینی بر اههردگی ؤسثر اس  ،همهو اس  .آؤوز شیفق بیه خیود بیا
ویکرد یکپا چه توحیدی ،با توجه به تأکید دین اسالم بیر وابیط اجتمیاعی ،کمیک بیه دیگیران و
کمک گرهتن از انهانهای ؤسؤن ،ؤیتواند از فنای بیشتری برخو دا باشد .د این ویکرد بر ؤقوله
ا تباطات تأکید زیادی شد .اعضای گروه آؤوختند تا وابط اجتماعی خود ا بیر اسیاس ؤعیا هیا و
ا ز های دینی خو یش از سرگیرند .د واقع ،د د ؤان یکپا چه توحیدی با تکیهبر ؤضاؤین ؤذهبی
به اعضای گروه کمک شد تیا بیا حیل تعا ضیات سرکوبشیده و کهیب آگیاهی عقالنیی ،وابیط
اجتماعی خود ا بهبود بخشند .بهبود وابط اجتماعی از یکسو باعث شد تا اهراد بدانند ؤیتواننید
با اهراد آگاه ،توربه خود ا د برخو د با ؤشکالت بهبود بخشند .این ؤهئله نیز د کاهش اههردگی
آنها نقش داش  .نتایج بهدس آؤده با نتایج بالو و دیگران ( ،)2012بنلی و دیگران ( )2012که نشان
دادند د ؤانهای تلفی شده با و یکردهای ؤذهبی د د ؤان اخیتالالت خلقیی و اضیطرابی نقیش
دا د ،همهو اس  .بر اساس یاهتههای پژوهش حاضر و همچنین یاهتیههای پژوهشهیای ؤیذکو ،
تلفی

و های د ؤانی با عناصر ؤذهبی باعث ؤییشیود اهیراد آؤوز گیرنیده آ اؤیش بیشیتری ا

کهب کنند ،ؤعنی عمی تری ا د زندگی ایواد کنند و توجه بیشتری به ؤباحث د ؤانی داشته باشند .لیذا
زؤان بیا تقویی ؤین ؤهربیان و تکییهبر الطیاف
د پژوهش حاضر با توجه به اینکه اهراد گروه آزؤایش هم ِ

الهی ،اههای صحیح حل ؤهئله و جلب حمای اجتماعی دیگیران ا آؤوختنید ،از یکسیو ؤهربیانی بیا
خود د آنها اهزایش یاه و از سوی دیگر اههردگی د این اهراد کاهش پیدا کرد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد ؤیشود د پژوهشهای دیگر نیز ،آؤیوز شیفق بیا
ویکرد د ؤان یکپا چه توحیدی برای سایر زنان ازجمله زنان بزهکا  ،زنان دا ای خانواده نابهیاؤان،
زنان ؤطلقه ،زنان سرپرس خانوا  ،زنان دا ای همهر ؤعتاد ،زنیان زنیدانی و همچنیین ؤیردان نییز
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د هنگام بروز ؤشکالت از اهراد دیگر کمک گیرند و از سوی دیگر با کمک گرهتن و ؤشو ت کردن

۶3

بر

سی شود.
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