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مقدمه

خانواده ،کوچکترین واحد اجتماعی اس که ثبات یا ناپایدا یا بر اعضیای خیانواده و جاؤعیه
اثر ؤیگذا د (یحییزاده و حامد .)13۹۴ ،د این ؤیان ،توربه طیالق تهدییدی بیرای نیازهیای اساسیی
اس و ؤنور به هروپاشی هردی ،خانوادگی و اجتماعی ؤیشود (لگرانود .)2011 ،1پژوهشهیا نشیان
ؤیدهد که هرزندان خانوادههای طالق نهب

به هرزندان والدین طیالق نگرهتیه ،اضیطراب (چوالن،

2

زبراکی ،3وگل ،)2010 ،4اههردگی ،ؤشیکالت جهیمی (لگرانود ،)2011 ،اهی تحصییلی و ؤشیکالت
ً
ا تباطی بیشتری ا توربه ؤیکنند؛ با این وجود ،اهراد ؤعموال برای از بین بردن یا کاهش ؤشیکالت
جهمی و وانی خود ،اهکا های ؤختلفی ا به کا ؤیگیرند که ازجمله این اهکا ها از گذشته تیا
به اؤروز ،پناه بردن به قد ت الهی اس (جعفریمنش ،رنجبران ،نجفی ،جعفریمنش و علیبازی.)13۹۴ ،
د این استا ،دیکی 5و دیگران ( )1۹۹7اولین ؤحققیانی بودنید کیه عنیوان کردنید ابطیه هیرد بیا
ؤراقبش ،چه ؤثب و چه ؤنفی ،دیدگاه وی ا از خدا تح تأثیر قرا ؤیدهد .سالؤ ؤعنوی یکیی
از ابعاد ؤهم سالؤ د انهان اس که ا تباط هماهن و یکپا چه ا بین نیروهیای داخلیی هیراهم
8۴

ؤیسازد (رضایی ،سیدفاطمی و حسینی .)138۶ ،همچنین هو ؤعنوی ،6رهی های سیازگا ی وانیی
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هرد ا اهزایش ؤیدهد و قاد اس هوشیا ی یا احهاس پیوند با قد تی برتر ییا وجیودی ؤقیدس ا
تههیل کرده یا اهزایش دهد .پژوهشهای اخییر ،اثربخشیی هیو ؤعنیوی ا د د ک هیوانیات و
ؤدیری احهاسات (کایور ،7سامبیسووان 8و کوموار ،)201۵ ،9ا تقیا بهزیهیتی

وانیی (چوالن و دیگوران،

 ،)2010سییالؤ عمییوؤی (سوومیاری )13۹۴ ،و پیشییگیری از آسیییبهای وانییی ،اجتمییاعی و حتییی
جهمانی تأیید کردهاند (دالورپور ،سلطانی و حسینچاری1387 ،؛ مداحی ،صمدزاده و کیخوایفرزانوه.)13۹0 ،
د اینبا ه یان  )1۹۹3( 10د هعالی های واند ؤانی خیود د یاهی کیه باو هیای ؤیذهبی ،زؤینیه
شخصی ؤنهوم و زندگی سالم ا هراهم ؤیسازد .چنین به نظر ؤیی سید کیه نگر هیای دینیی،
2. Chlan, K. M

1. Legrand, J. C

4. Vogel, L. C

3. Zebracki, K

6. spiritual intelligence

5. Dickie, J. R

8. Sambasivan, M

7. Kaur, D

10. Young, J

9. Kumar, N

بهؤثابه سیهتم ا زشی د ونی و ؤوموعهای از ؤقولههای وانشناختی ،با ایواد چا چوب و هیدف
د زندگی ،هیرد ا بیه هیدهی کلیی و ؤتعیالی کیه سیعادت و خوشیبختی اسی

هنمیون ؤیسیازد

(خدایاریفرد ،شهابی و اکبری .)138۹ ،با وجود این ،پیاژه 1و بالبی 2به این نتیویه سییدند کیه عملکیرد
والدین سبب ایواد و گهتر ؤدلهایی د د ون سازؤان شناختی هرد به نام طرحوا

ه ؤیشیود (بوه

نقل از گانتی 3و بووری .)2008 ،4همچنین ژانی  5و هیی )2010( 6ؤطیرح ؤییکننید کیه طرحوا ههیای
نیازهیای عیاطفی دو ان

ناسازگا اولیه 7بهطو ؤعمول از ا ضاء نشیدن نیازهیای اولییه ،بهخصیو

کودکی سرچشمه ؤیگیرند .بر این اساس ؤیتوان اذعان داش کیه طرحوا ههیای ناسیازگا  ،دا ای
ؤفهوؤی هراگیر بوده که جنبههای وسیع و گوناگونی از زندگی و شخصی هیرد ا تحی تیأثیر قیرا
ؤیدهد و ؤوجب سوگیری د تفهیرهای هرد از و یدادها ؤیشود و این سوگیریها د آسیبشناسی
وانی ؤیان هردی ،خود ا بهصو ت سوءتفاهمها ،نگر های تحریفشیده ،گمانیههای ناد سی ،
اهداف و چشمداش

های فیرواقعبینانه نشان ؤیدهد (پاسکال  ،کرسوتین و جوین 2008 ،؛ بوه نقول از
8

9

10

یوسفی .)138۹ ،د این استا ،برخی تحقیقات ا تباط ؤعنیدا ی ا ؤییان طرحوا ههیای ناسیازگا بیا
تکانشگری د نوجوانان (هولوهان ،)201۵ ،11خصوؤ و اضطراب (کالویت 12و اورو ،)201۵ ،13اختالل
( )13۹۶د پژوهشی با هدف بر سی ؤقایهه طرحوا ههای ناسازگا اولیه ،هو هیوانی و سازگا ی
اجتمییاعی نوجوانییان دا ای گیرایش بییه هتا هییای پرخطییر و عییادی د یاهتنیید کییه ؤیییانگین نمیرات
طرحوا ههای ناسازگا اولیه د ؤیان نوجوانان پهیر و دختیر دا ای گیرایش بیه هتا هیای پرخطیر و
عادی ،تفاوت ؤعنیدا دا د .همچنین بین ؤیانگین نمرات هو هیوانی د ؤیان نوجوانیان پهیر و
2. Bowlby, J

1. Piaget, J

4. Buri, S

3. Gunty, H

6. He, H. L

5. Zhang, D. H

8. Pascal. L

7. initial maladaptive schema

10. Jane. S

9. Christine. R

12. Calvete, E

11. Holohan, C. K

14. Nilsson, K

13. Orue, I

16. Halvorsen, M

15. Krista, N
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اههردگی و دوقطبی (نیلسوون ،14کریسوتا ،15هالورسون )201۴ ،16نشیان داده اسی  .قاسیمی و شیریفی

85

دختر دا ای گرایش به هتا های پرخطر و عادی نیز تفاوت ؤعنییدا ی وجیود دا د .همچنیین ،بیین
ؤیانگین نمرات سازگا ی اجتماعی نوجوانان پهر و دختر دا ای گرایش به هتا های پرخطر و عیادی
نیز تفاوت ؤعنیدا ی وجود دا د .همچنین عهگری و حید ی ( )13۹۴د پژوهشی با هدف بر سی
ابطیه هییو ؤعنیوی و جهی گیری ؤیذهبی بییا بهزیهیتی وانشییناختی و اضیطراب وجییودی د
دانشوویان د یاهتند که هر  4نوع آزؤون تحلیل وا یانس ؤربوط به تحلییل کیانونی بیین ؤتغیرهیای
پژوهش ؤعنیدا اس و این ؤتغیرها بر ویهم اثرگذا ند و ؤیتواننید بیر ویهیم تیأثیر ؤثبی و
ؤهتقیمی داشته باشند .نومی ،ؤشهدی ،ؤشیریان ،نظامپو و ففا یان ( )13۹۴د پژوهشی د یاهتند
که اهراد ؤورم با بزه اولیه ،د حوزه برییدگی و طیرد و عملکیرد ؤختیل نمیرات بیشیتری نهیب بیه
ؤورؤان سابقهدا و اهراد عادی کهب کردند .همچنین نمیرات ؤورؤیان سیابقهدا از اهیراد عیادی
بیشتر بود .د حوزه ؤحدودی ؤختل نمرات ؤورؤان سابقهدا از اهراد بزهکا اولیه و اهیراد عیادی
بیشتر بوده اس  .د زیر ؤقیاسهای ا تبیاط بیا سرچشیمه ههیتی و زنیدگی ؤعنیوی هییچ تفیاوت
ؤعنیدا ی بین گروهها دیده نشد .خال خواه و بابایی ( )13۹3د پژوهشی د یاهتند کیه بیین سیبک
8۶

دلبهتگی و هو ؤعنوی با ؤسلفههای نگر دینی دانشآؤوزان ابطه وجود دا د .تحلییل گرسییون

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │پاییز و زمستان 13۹۷

نیز نشان داد بین ؤسلفههای سیبک دلبهیتگی و ؤسلفیههای هیو ؤعنیوی بیا نگیر دینیی ابطیه
ؤعنیدا ی وجود دا د .همچنین تنها سیهم سیبک دلبهیتگی اجتنیابی و هیو ؤعنیوی پیوسیتگی
بییا وجییود ؤتعییالی د پیشبین یی ؤی یزان نگییر دینییی ؤعن ییدا اس ی ؛ اؤییا سییهم سییایر ؤتغیرهییا
ؤعنیدا نبیود .همچنیین عابیدینی و بیرات دسیتوردی ( )13۹3د پژوهشیی د یاهتنید کیه یاهتیهها
نشاندهنده تأثیر دیندا ی بر هیو ؤعنیوی و ؤسلفیههای چها گانیه آن بیود .دینیدا ی بیر عملکیرد
تحصیییلی دانشییوویان تییأثیر ؤعن ییدا ی نداش ی  ،د حییالیکییه هییو ؤعنییوی پیشبینییی کننییده
قد تمند عملکرد تحصیلی دانشوویان بود .نمرههای دانشوویان دختر د هو ؤعنوی و دینیدا ی
باالتر از دانشوویان پهر بود.
با توجه به یاهتههای پژوهشهای ذکرشده هنوز ا تباط آن با طرحوا ههای ناسازگا و نقیش آن د
سازگا ی عاطفی نوجوانان چندان وشن نیه  .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف پرداختن به
خأل اطالعاتی ؤوجود د این زؤینه و پاسخ به این سسال که آیا هو ؤعنوی ،طرحوا ههای ناسازگا
اولیه و نگر های دینی د دختران دا ای خانوادههای عادی و طالق ؤتفاوت اس

 ،طراحی شد.

روش پژوهش

و پژوهش حاضر با توجه به ؤاهی آن ،توصییفی از نیوع پیس وییدادی (علیی  -ؤقایهیهای)

اس  .جاؤعه آؤا ی این پژوهش عبا ت اس از کلیه دانشآؤوزان دختر ؤقطع ؤتوسیطه شهرسیتان
گرگان که د نیمهال دوم سال تحصیلی  1۳9۳ - 94ؤشغول به تحصیل بودند .تعداد جاؤعه آؤا ی
برابر با  1200نفر بود .نمونه پژوهش شاؤل  70دانشآؤوز کیه  ۳۵نفیر از آنهیا دا ای خانوادههیای

طالق و  ۳۵نفر دیگر دا ای خانوادههای عادی بودند .با توجه به اینکه ؤطالعه و بر سی وابیط بیین
ؤتغیرهای ؤوجود د دانشآؤوزان ازلحیاظ وقی و هزینیه ،ؤقرونبهصیرهه نبیوده و خیا ج از تیوان
پژوهشگر بود بنابراین ،ابتدا به شیوه نمونهگیری خوشهای از ؤییان  ۳0ؤد سیه ،شیش ؤد سیه (20
د صد این ؤدا س) بهتصادف انتخاب شد و سپس با اسیتفاده از و نمونیهگیری د دسیترس ۳۵
نفر از دانشآؤوزان طالق که ؤایل به همکا ی بودند و ؤطیاب بیا آن  ۳۵دانشآؤیوز دا ای خیانواده
عادی ،انتخاب شدند.
ابزارها

سههیاهه خودسههنوی هههو معنههوی ( :)SISRI-24سیییاهه خودسیینوی هییو ؤعنییوی ،1دا ای  24آیییتم
ؤسلفههای پرسشناؤه هو ؤعنیوی شیاؤل تفکیر وجیودی انتقیادی ،نتیویه ؤعنییدا ی شخصیی،
هوشیا ی ؤتعالی و گهتر حال هوشیا ی اس  .کینی  )2008( 2بیا اسیتفاده از تحلییل عیاؤلی
اکتشاهی د نمونهای  619نفری از دانشوویان دانشگاه ترن کانادا د سال  2007وایی پرسشناؤه
ا از طری آلفای کرونباخ 0/9۵ ،ؤحاسبه کرده و پایایی آن ا از طری دونیمهسازی 0/84 ،به دس
آو ده اس  .د ؤطالعهای دیگر با استفاده از و تحلیل عاؤلی تأییدی ،وایی پرسشناؤه از طریی
آلفای کرونباخ 0/92 ،و آلفای استاندا دشده نیز  0/92ؤحاسبه شده اس (کینوگ .)2008 ،ضیریب
پایایی این ؤقیاس د پژوهش سادات قیب؛ سیادت ،حکیمی نییا و احمیدی ( )138۹بیین  0/77تیا
 0/9۳گزا

شده اس .

پرسشنامه طرحواره یانگ( :)YSQ-7۵هرم کوتاه پرسشناؤه طرحوا ه یان
2. King, D. B

3

دا ای  7۵ؤاده اس و بر

1. Spiritual Intelligence Self Report Inventory
3. Young Schema Questionnaire
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د ؤقییاس لیکیرت  ۵گزینییهای اسی  .نمیرات بیشییتر ،نشیاندهنده هیو ؤعنییوی بیاالتر اسی .
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پایه یاهتههای اسمی  ،1برگ ،2هیو تنبری ،3وایبیی )1۹۹۵( 4پیانزده طرحیوا ه فییر انطبیاقی اولییه ا
ا زیییابی ؤیییکنیید .اییین پرسشییناؤه ا یانیی و بییراون  )1۹۹۴( 5طراحییی کردنیید و هییرم اولیییه
دا ای  20۵آیتم بود .هیرم کوتیاه ایین پرسشیناؤه د سیال  1998طراحیی شید .خیرده ؤقیاسهیای
هیییرم کوتیییاه عبا تانییید از :ؤحروؤیییی هیویییانی ،طرد /هاشیییدگی ،بیاعتمادی/بییید هتا ی،
انزوای اجتماعی ،نقص/شرم ،شکه  ،وابهتگی/بیکفایتی ،آسییبپذیری بیه هیرد ییا بیمیا ی ،د
دام اهتادگی ،اطاع  ،ایثا  ،بازدا ی هیوانی ،ؤعیا هیای سرسیختانه ،اسیتحقاق ،خویشیتندا ی و
خود انضباطی ناکاهی .د اییران ایین پرسشیناؤه ا آهیی ( )138۴بیر وی  ۳87نفیر از دانشیوویان
دانشگاههای تهران شاؤل  2۵2نفر زن و  1۳۵نفر ؤرد و به شیوه تصادهی چندؤرحلیهای اجیرا کیرد.
همهانی د ونی این پرسشناؤه با استفاده از آلفای کرونباخ د زنان  0/97و د ؤردان  0/98به دس
آؤد .همچنین ،هاتحیزاده و عباسیان ()1382

وایی همزؤیان پرسشیناؤه ا از طریی بر سیی ابطیه

پرسشناؤه طرحوا ه یان با آزؤون باو های فیرؤنطقی ( )IBIبر سی کردند که همبهیتگی آن 0/۳6
و ؤعنیدا

بود.
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ا براهنیییی و گلرییییز ()13۵3
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شده و نمره کل آن  100اس  .اعتبا این آزؤون از طری ضریب همبهتگی د تحقیقیات صیادقی،
ً
باقرزاده و ح شناس ( )138۹برابر با  0/80اس  .همچنین این پرسشناؤه اخیرا ا زیابی ؤودد شیده
و پایایی آن با و اسپیرؤن براون برابر  0/6۳و اعتبا آن برابر با  0/84به دس آؤده اس

(صادقی و

دیگران.)138۹ ،

یافتهها

د این قهم  ،به توز یهوتحلیل استنباطی دادههای تحقی  ،بهؤنظو بر سیی هرضییههای پیژوهش
پرداخته شده اس  .توز یهوتحلیل هرضیههای تحقی با استفاده از تحلیل وا ییانس چنید ؤتغییره و
آزؤون گرسیون انوام شده اس .
2. Berg C. A

1. Smiths, I

4. Wiebe, D. J

3. Fortenberry, K. T
5. Brown, M

جدول  :1جدول تحلیل وا یانس گروه عادی
ؤنابع تغییر ؤوموع

د جه آزادی

ؤربعات

ؤیانگین

آؤا ه

سطح

ؤربعات

F

ؤعنیدا ی sig.

R

R2

0/۳46

0/298

0/089

گرسیون

0/90۵

2

1/۵62 0/4۵2۵

خطا

9/270

۳2

0/2897

کل

10/17۵

۳4

ضریب همبهتگی ضریب تعیین

جدول  :2جدول تحلیل وا یانس گروه طالق
ؤنابع تغییر ؤوموع ؤربعات د جه آزادی ؤیانگین آؤا ه  Fسطح ؤعنیدا ی ضریب همبهتگی ضریب تعیین
ؤربعات
گرسیون

1۵/۳۳1

2

1۳/۳11 7/666

خطا

18/429

۳2

0/۵76

کل

۳۳/760

۳4

sig.

R

R2

0/000

- 0/624

0/۳89

با توجه به سطح ؤعنی ا ائهشده د جدول شما ه  1د ستون ششیم جیدول تحلییل وا ییانس گیروه
اهراد عادی تأیید نمیشود (.)p>0/0۵
همچنین با توجه به سطح ؤعنی ا ائهشده د جدول شما ه  2د ستون ششم جدول تحلیل وا یانس گیروه
طالق ،وجود ابطه بین ؤتغیرهای هو ؤعنوی و طرحوا ههای ناسازگا بیا نگیر دینیی د گیروه اهیراد
طالق تأیید ؤیشود ( )p<0/0۵ازاین و برای تعیین ؤیدل گرسییونی و ؤییزان اثرگیذا ی دو ؤتغییر هیو
ؤعنوی و طرحوا ههای ناسازگا  ،از جدول ضرایب ؤدل

گرسیونی (جدول  )3استفاده شد.

جدول  :۳جدول ضرایب ؤدل گرسیونی گروه طالق
اجزای ؤدل

ضرایب استاندا د
نشده

ضرایب
استاندا دشده

آؤا ه آزؤون

سطح ؤعنیدا ی

B

Beta

T - value

.Sig

- 0/7۳0

0/471

- 4/1۵2

0/000

1/947

0/060

عدد ثاب

0/144

طرحوا ههای ناسازگا

- 0/8۳4

- 0/624

هو ؤعنوی

0/۳۳8

0/1۳6

نقش هوش معنوی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در نگرشهای دینی...

عادی ،وجود ابطه بین ؤتغیرهای هو ؤعنوی و طرحوا ههای ناسازگا بیا نگیر دینیی د گیروه

8۹

بر اساس جدول  ،۳سطح ؤعنیدا ی ا ائهشده برای ضرایب ؤتغیرهای ؤو دؤطالعه ،تنهیا ؤتغییر
طرحوا ههای ناسازگا ؤسثر واقع شده اس بدین ؤعنی که سیطح ؤعنییدا ی بهدسی آؤده د ایین
ؤتغیر کمتر از  ۵د صد اس ( )p<0/0۵و با ضریب  -0/624بر نگر دینی ؤسثر خواهد بود و بیه

دلیل ؤنفی بودن ضریب حاصله اثرگذا ی د جه

ؤعکوس خواهد بود.

بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتایج آؤا ی بهدس آؤده ؤیتوان گف بین هیو ؤعنیوی و طرحوا ههیای ناسیازگا بیا
نگر ؤذهبی د دختران دا ای خانوادههای عادی ابطه ؤعنییدا ی وجیود نیدا د اؤیا د دختیران
دا ای خانوادههای طالق این ابطه وجود دا د و تنها صف طرحوا ههای ناسازگا بر نگیر دینیی
اثر دا د و این تأثیر د جه ؤعکوس اس .
این نتیوه همهو با یاهتههای سمیا ی و دیگران ( ،)13۹۴جعفریؤنش و دیگران ( ،)13۹۴نومیی
و دیگران ( ،)13۹۴عابدینی و دیگران ( ،)13۹3کایو  1و دیگران ( )201۵و ؤاههن

2

و دیگیران ()201۵

اس  .د جه تبیین نتایج پژوهش و با توجه به پیشینه نظری پژوهش ؤیتوان اذعیان نمیود هیو
ؤعنوی بیانگر ؤوموعهای از تواناییها و رهی ها و ؤنابع ؤعنوی اس که کا به آنهیا ؤوجیب
۹0

اهزایش انطباقپذیری و د نتیوه سالؤ
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وانی هرد ؤیشود (کینوگ .)2008 ،هو ؤعنیوی یکپا چیه

کننده زندگی د ونی و ؤعنوی با زندگی بیرونی و ؤحیط کا اس و توا ب ؤعنوی که ؤمکن اسی
د شد هو ؤعنوی تأثیر داشته باشد وابهته به باه و ؤحیط زندگی هرد اس  .از دیدگاه او هو
ؤعنوی برای شناسایی انتخابهایی که د بهزیهتی وانشناختی و شید سیالؤتی کیل بشیر نقیش
دا ند ،اؤری الزم به شما ؤیآید .د واقع شد هو ؤعنوی اجازه ؤیدهید کیه هیرد بینشیی جدیید
د با ه خود و باال بردن اعتمادبهنفس به دس آو د .همچنین کمک ؤیکند که خیود باثبیاتی داشیته
باشد و نگرانیها و اضطرابها ا کاهش دهد و بتواند با دیگران ا تباط عمیقی برقرا کند .همچنیین
ازآنواییکه بهیا ی از آیینهای ؤذهبی د گردهمایی ؤذهبی خ ؤیدهد ،باعث پدید آؤدن وابط
نزدیک اهراد با یکدیگر و د نتیوه تا حدی باعث اصالح طرحوا ههای ناسازگا اولیه و خوب زیهتی
وانی آنها ؤیشود .همچنین با اصالح طرحوا ههای ناسازگا اولیه اهراد ؤیتوانند د خانواده نقش
خود ا بهطو صحیح و ؤنطقی بپذیرند و هتا هایی از قبیل تفاهم ،احهیاس عیدال د خصیو
2. Mahasneh, A

1. Kaur, D

توزیع و ایف و نقشها ،نظا ت د ونی نهب به انوام و ایف خود ،پذیر و انضباط د خیانواده
به وجود آید و تحق این هتا ها ؤیتواند ؤوجب احهاس خوشبختی د

خانواده شود.

همچنین اهراد دا ای هو ؤعنوی باالتر ،توانایی بیشتری د ؤقابله با هشیا های زنیدگی دا نید و
توان باالتری برای سازگا ی با ؤحیط از خود بروز ؤیدهند .هو ؤعنوی باعیث ؤییشیود اهیراد از
اطالعات ؤعنوی خود د حل ؤشکالت وزانه استفاده کنند که د نتیوه این اؤیر باعیث سیازگا ی،
یکپا چهسازی زندگی د ونی و ؤعنوی با زندگی بیرونی ،بهزیهیتی وانشیناختی و شید سیالؤ
انهان ؤیشود؛ بنابراین ،باید طالق ا عاؤل خطری جدی برای کاهش هو ؤعنوی د نظر گره .
بر این اساس ،دانشآؤوزان دختر دا ای خانوادههای طالق نیازؤند حمای های ؤعنوی جه بهبود
سطح هو ؤعنوی و به دنبال آن سالؤ عموؤیاند .از سوی دیگر ،عدم حضو یکی از والیدین و
یا هر دوی آنها ؤمکن اس بهگونهای ؤتفاوت ،شخصی هرزندان ا تح تأثیر قرا دهید و زؤینیه
ا برای ؤشکالت هتا ی هراهم کند .همچنیین ؤحروؤیی از سرپرسیتی ؤشیترک پیس از انحیالل
خانواده ،هرزند ا از بهیا ی ؤواهب و ؤزایای خانوادگی ؤحروم سیاخته و بیه لحیاظ زنیدگی دچیا
آوا گی ؤیکند .اگر این واقعی

ا بپذیریم که نه پد قاد اس

ابطهای ا نظییر آنچیه بیین ؤیاد و

هرزند وجود دا د ،خل کند و نه ؤاد ؤیتوانید جیای پید ا بیرای هرزنید بگییرد و حتیی ؤیددکا
طالق چه آسیب وانی جبرانناپذیری به هرزندان وا د ؤیکند .اهزون بر این ،ایمان به خیدا ؤوجیب
ؤیشود که نگر هرد نهب به کل ههتی هدفدا و ؤعنیدا

باشد.

فهرست منابع
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