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مقدمه

خانواده مهمترین نهاد بشر و حلقه اصلی زنجیره هر جامعیه اسیه .وجیود خیانوادههیا سیالم،
ً
مخصوصا ازلحاظ وانی میتواند تأثیر بسزایی د سالمه و بهداشه وانی جامعیه داشیته باشید.
تولد ودک معلول نهتنها والدین ،بلکه سایر اعضا خانواده ا تحه تأثیر قرا مییدهید .از عوامیل
رشا زا مؤثر بر والدین دا ا

ود ان استثنایی میتوان به موا د نظیر سختیها و رشا ها میالی

همچون هز ینهها پزشکی و توانبخش ی ،مشکالت عاطفی موجود د خانواده مثل مراقبه زییاد و
ارراطی یا طرد ودک ،اختصای دادن وقه م برا سیایر اعضیا خیانواده ،قربیانی یردن سیایر
ود ان ،مقصر دانستن والدین و احسا

ناه ،ارزای

تن و تعا عیات خیانواد ی ،مشیکالت و

مسائل د وابیط خی انواد ی و عوامیل رشیا زا ناشیی از زنید ی اجتمیاعی خیانواده اشیا ه یرد
(د ونپرو .)۱۳۹8 ،
نوا معلولیه ودک نیز میتواند د وععیه سالمه وانی والدین تأثیر ذا باشید .ملیکپیو
( )۱۳75د تحقیقی ،رشا وانی ماد ان ود ان عقبمانده ذهنی ا با ماد ان ود ان نابینا و ناشنوا
مقایسه رد .نتیجه تحقی نشان داد ه میزان رشا وانی ماد ان ودک عقبمانده ذهنی نسیبه بیه
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ماد ان ناشنوا و نابینا بیشتر اسه .همانطو ه اشا ه شد ،دا ا بودن ررزندان معلیول بیشیتر د ییک
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خانواده ،با ارزای سطح تن و استر و مشکالت دیگر همراه خواهید بیود .تولید ررزنید معلیول
حجم وسیعی از ناامید  ،غم ،اعطراب و د مانگر ا به خانواده تحمیل میی نید و سیختیهیا
نگهدا
تابآو

و مراقبه از این ررزندان شرایط ا برایشان دشوا و غیرقابلتحمل می ند.
به معنا انعطافپذیر د تفکرات ،احساسات و رتا ها د مواجهه بیا سیختیهیا

زند ی و دو هها طوالنی رشا زا اسه بهنحو ه ریرد پیس از طیی بحیران ،قیو تیر و توانمنیدتر
1

میشود (پمبرتون  .)۲۰۱5 ،همچنین تابآو

ا ساز ا

مثبه ررد د وا ن بیه شیرایط نیا وا

میدانند .ارراد تابآو  ،و یژ یها شخصیی هماننید شایسیتگی اجتمیاعی ،خودمختیا  ،نظیم،
صبر ،خوشبینی و هوش باال دا ند .آنان مها تها حل مسئله خوبی دا ند و احسا هدرمنید
و نترل شخصی ،عزت نفس بیاال ،برخیو دا از اهیداف آینیده و تمر یز بیر نقیاط قیوت ،از دیگیر
و یژ یها آنهاسه (شیخاالسالمی و ابراهیمی قوام .)۱۳8۹ ،والدین دا ا ررزند متوان ذهنیی،
1. Pemberton, C

هرچه تابآو

باالتر داشته باشند ،تیوان عملکیرد مثبتشیان د شیرایط نیا وا بیاالتر میی ود و

میتوانند د برابر ن ناشی از نگهدا

ررزند متوان ذهنی ،مقاومتر بوده و یفیه زند ی خود ا

ارزای دهند (ح نجبر ،ا اوند ،برجعلی و برما .)۱۳۹۰ ،
ا رچه ماد ان ررزندان معلول ،د یر نجند؛ اما نوا نگاه به ن و چگونگی معنادهی بیه آن ،د
ً
ساز ا ماد ان نسبه به ابتالئات پی آمده میتواند یامال تأثیر یذا باشید .ممکین اسیه بیرا
ررد  ،ن بیمعنا تلقی شود یا آن ا نوعی اهانه به خود بداند؛ اما ممکن اسه ررد این ونیه بیه
مسئله نگاه ند ه « مال حقیقی انسان جز از اه ن میسر نمیشود و سعادت جاوید ،پیچیده د
ن اسه و حتی خوشبختی این دنیا نیز د سایه ن هاسه و این حقیقه ه میتوان ن هیا ا بیا
بهره یر از آموزهها دینی به نردبان ترقی و تکامل و لیدها

ن و خوشیبختی و سیرو تبیدیل

نمود» (شای  .)۱۳۹5 ،یکی از عوامل رشا وانی ،احسیا بییمعنیا بیودن حیوادث اسیه .ا یر
حوادث ناخوشایند زند ی ،بیمعنا و بیحاصل ا زیابی شوند ،قابل ّ
تحمل نخواهنید بیود؛ امیا ا یر
ا ها باو داشته باشد ،ا ها هرچند دشوا و سخه ا به خاطر معنیایی یه

اوسه .حال ا ر این معنایابی ،متناسب با حقای عالم باشد و توهمی و خییالی نباشید ،اثربخشیی
مضاعفی خواهد داشه.
والدین ود ان استثنایی ازجمله سانیاند ه از تابآو پایینتر نسبه به والیدین ود یان
ً
عییاد برخو دا نیید (حیی نجبییر ،ا اونیید ،برجعلییی و برمییا  .)۱۳۹۰ ،اصییوال تولیید ررزنیید
ساز ا ها جدید
نگهدا  ،پرستا

ا د خانواده طلب می ند چرا ه عالوه بر مشکالت و ییژها چیون ت ذییه،
و مانند آن ،رشا وانی بسیا

معلولیه ذهنی ،جسمی یا رتا

ا بر والدین تحمیل می ند .حال ا ر نیوزاد بیا

و یا تر یبی از آنها متولد شیود ،رشیا وانیی حاصیل از وجیود

چنین ررزند بر اعضا خانواده ،بهو یژه میاد ان ،چنیدین برابیر مییشیود یه ایین امیر سیبب بیر
همخو دن نظم ،آ ام و سازشیارتگی زند ی میشود و حتی اهی خانواده ا دچیا محیدودیه
1. Frankl, V
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انسان ،به معنادا
دا ندّ ،
تحمل خواهد رد .ما د زند ی خود نیاز به چیز دا یم یه «بیه خیاطر آن» سیختیهیا ا
ّ
تحمل نیم .نا امی د یارتن معنا ،از مهمترین عوامل تین زاسیه (پسیندیده .)۱۳۹۱ ،بیه عقییده
ّ
محیرک هیر ریرد د دو ان زنید ی
ررانکل )۱۹۶۴( 1تالش برا معنا د زند ی ،اساسیترین نیرو

ا تباط با دیگران و پنهان ردن ودک به دلیل وجود احساساتی نظیر شرم و ناه میی نید .همچنیین
این ود ان نیاز به توجه طوالنیمدت برا ت ذیه و امو د مانی و مراقبهها عمومی دا ند و ماد
پس از مدتی احسا خستگی می ند ه این امر میتواند تأثیر رراوانی بیر یفییه ابطیه زوجیین
داشته باشد .پژوه ها انجامشده نشان دادهاند ه ماد ان ود ان استثنایی بهشیدت تحیهرشیا
وانی و استر قرا داشته و سطح ارسرد ی و اعیطراب د آنهیا نسیبه بیه میاد ان دیگیر بیاالتر
اسه ،لذا با استفاده از برنامهها پیشگیرانه و مداخلها میتوان مها ت والدین ا د نا آمدن بیا
این مشکالت و میزان تابآو

ارزای داد (د ونپرو .)۱۳۹8 ،

با توجه به نق مهم باو ها مذهبی د بهداشه وانی انسان ،با پرو ش معنو یه و پیدا یردن
د ک صحیح از خداوند و ایجاد دلبستگی ایمن به خدا ،به معنادهی بیه نی هیا زنید ی بیا نگیاه
توحید میتوان امیدوا بود ه امهیا بسییا مهیم و ا زشیمند د جهیه اریزای تیابآو
ماد ان دا ا ررزند(ها ) معلول برداشته شود .معرری شییوههیایی مناسیب جهیه مقابلیه بیا ایین
ن ها ،معنا و چشمانداز جدید و حقیقی از ن برا ماد ان ررزندان معلول و آسیبدیده ریراهم
رد تا تابآو
30

این عزیزان د تحمل مسائلی ه با آنها مواجهانید ،ا تقیا یابید .بنیابراین ،ررعییه
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اصلی پژوه عبا ت اسه از اینکه آموزش معنادهی به ن  ،مبتنی بر نگاه اسالمی ،باعث ارزای
تابآو

د ماد ان ود ان استثنایی میشود.

روش

پژوه حاعر از نوا نیمهآزمایشی اسه .د یک نگاه اجمالی به پژوه هایی آزمایشی (آزمایشی
و نیمه آزمایشی) فته میشود ه د آن تأثیر یک یا چند مت یر مستقل ا بر یک یا چند مت یر وابسته
بر سی شود .طرح نیمهآزمایشی مو داستفاده د پژوه  ،طرح پی آزمون-پسآزمون با روه یواه
اسه .مت یر مستقل ،معنادهی به ن و مت یر وابسته ،تابآو

بود .جامعه آما

پژوه حاعیر

ا لیه زنان دا ا ررزند(ها ) معلول شهرستان ییزد تشیکیل دادنید یه عالقیهمنید بیه حضیو د
جلسات آموزشی نیز بودند .نمونه یر به وش د دستر انجام شد .بدین منظیو  ،از بیین اریراد
متقاعی ه شرایط حضو د پژوه
 ۱5نفر

ا داشتند ۳۰ ،نفر انتخاب و بهصو ت تصیادری د دو یروه

ما ده شدند .بهمنظو تجزیهوتحلیل دادهها ،با استفاده از نیرماریزا  SPSSنسیخه  ،۲۱از

آزمونها آما

توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شد .بیهعبیا تدیگیر بیرا تجزییهوتحلییل

ررعیات پژوه از آزمون آما

تحلیل ووا یانس استفاده شد.

د جدول  ،۲خالصه محتوا جلسات آموزش معنادهی به ن بر مبنا نگاه اسالمی بیان شده
ً
اسه .محتیوا جلسیات عمیدتا از پیژوه شیای ( ،)۱۳۹5پسیندیده ( ۱۳۹۱و  ،)۱۳۹۶ریالح،
عاصی ،شای و طحانی ( )۱۳۹7و جواد آملی ( )۱۳۹7بر ررته شدهاند.
جدول  :1خالصه جلسات آموزش معنادهی به ن با ویکرد د مان یکپا چه توحید
جلسات
اول

موعوا و برنامه د مانی
معرری پژوهشگر و آشنایی اعضا

روه با یکدیگر؛ توعیح اجع بیه اهیداف بر یزا

ا یاه آموزشیی؛ معرریی

د مان یکپا چه توحید ؛ تکمیل پرسشنامه (پی آزمون)؛ بیان قواعد روه

سوم

آشنایی با مفهوم نی و ابیتال د انسیان و بحیث و تبیادلنظیر د بیا ه انیواا وا ین هیا متفیاوت نسیبه بیه آن
(مقصریابی ،سرزنشگر  ،زشهپندا ابتال ،و یژهخودپندا ابتال ،احسا خوا و اهانه ،توهم آسیانی ریاه
و )...

چها م

توعیح پیرامون انواا برداشهها اشتباه از ن و معرری نگاه جایگزین (دنبیال مقصیر نگشیتن ،عیدم سیرزن ،
زیباپندا ابتال ،نگاه عمومی به ابتال ،احسا رامه ،نگاه جدید د با ه ابتال بودن ریاه و دشیوا آن و  )...بیا
استفاده از آیات و وایات و بحث پیرامون موازنه میزان ابتال با توان و ظرریه انسان

پنجم

بحث و تبادل نظر اجع به موعوعات جلسه قبل و توعیح وجوه خیر و مثبه ابتال (تکامل انسان ،تطهیر ناهیان،
تقویه ا تباط با خداوند ،حفظ دین و ایمان ،ترریع د جه) بیرا انسیان؛ ا ائیه تکلییف بیرا جلسیه بعید د بیا ه
یادداشه انواا نگرانیها ،ارکا  ،احساسات و رتا ها

ششم

بحث و تبادل نظر د با ه تکالیف جلسه قبل؛ پاسخگویی به ابهامات ماد ان د با ه ن ؛ بحث د با ه انواا نگرانیی
( ا ساز و د دسرساز) و دادن تکلیف د با ه یادداشه ردن هفتگی انواا نگرانیها

هفتم

بحث و تبادلنظر د با ه تکالیف جلسه قبل؛ ا ائه اهکا هایی جهه مقابله مناسب با انواا نگرانیها ( اهکا هیا
شناختی  -رتا با نگاه اسالمی)؛ شنیدن د د و دلها ماد ان

هشتم

جمعبند مطالب و مباحث؛ بر سی تکالیف؛ تالش جهه تثبیه انجام تکالیف و اهکا هیا یادشیده د طیی
جلسات؛ دادن تمرینها مختلف برا برطرف ردن نگرانیها و مواجهه مناسب با ن ها ( اهکا ها مبتنی بیر
نگاه اسالمی و شیوهها شناختی -رتا )؛ تکمیل پرسشنامه (پسآزمون)

ابزار پژوهش

پ:سشنامه تبابآوری :این پرسشنامه ا ونو و دیویدسون ( )۲۰۰۳با مرو منابع پژوهشیی -1۹۹1
1

2

1. Connor, K. m
2. Davidson, J. R. T
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دوم

تفسیر سو ه حمد و تطبی آن با ویکرد د مان یکپا چه توحید ؛ بیان وجوه تمایز این ویکرد با سایر ویکردها و
مکاتب وانشناختی

تهیییه ردنیید .بر سییی و یژ ییهییا

 1۹۷۹حییوزه تییابآو

وانسیینجی اییین مقیییا د ش ی

ییروه ،جمعیییه عمییومی ،مراجعییه ننیید ان بییه بخ ی مراقبییههییا اولیییه ،بیمییا ان سییرپایی
وان پزشکی ،بیما ان بیا مشیکل اخیتالل اعیطراب ررا ییر و دو یروه از بیمیا ان اسیتر پیس از
سانحه انجام شده اسه .تهیه نند ان این مقیا بر این باو ند یه ایین پرسشینامه بیهخیوبی قیاد
بییه تفکیییک ار یراد تییابآو از غیرتییابآو د ییروههییا بییالینی و غیربییالینی بییوده و م ییتوانیید
ونیو و دیویدسیون ۲۵

د موقعیهها پژوهشی و بیالینی اسیتفاده شیود .پرسشینامه تیابآو
ً
عبا ت دا د ه د مقیا لیکرت بین صفر ( امال ناد سه) تا پن (همیشه د سیه) نمیره یذا
میشود .طیف نمیرات آزمیون بیین  ۰تیا  1۰۰قیرا دا د .نمیرات بیاالتر بییانگر تیابآو

بیشیتر

آزمییودنی اسییه .نتییای تحلیییل عییاملی حییا ی از آن اسییه ییه اییین آزمییون دا ا  ۵عامییل:
تصو شایستگی ررد  ،اعتماد به غرایز ررد  ،تحمل عاطفه منفی ،پیذیرش مثبیه ت یییر و وابیط
ایمن ،نترل و تأثیرات معنو اسه .ونو و دیویدسون عریب آلفا

رونباخ مقیا تابآو

ا

 ۰/۸۹زا ش رده اند .همچنین عریب پاییایی حاصیل از وش بازآزمیایی د راصیله  ۴هفتیها ،
 ۰/۸۷بوده اسه .این مقیا
32

پایایی مقیا تاب آو

ا د ایران محمد ( )1۳۸۴هنجا یابی رده اسه .و بیرا تعییین
ونو و دیویدسون از وش آلفا

رونبیاخ بهیره ررتیه و عیریب پاییایی
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 ۰/۸۹ا زا ش رده اسه.
یافتهها

بر سی مفروعهها تحلیل ووا یانس شامل نرمال بیودن توزییع نمیرات ،برابیر وا ییانسهیا و
همگنی شیبها

رسیون د ادامه انجام شده اسه .نتای مربوط به بر سی نرمیال بیودن توزییع

نمرات ل مقیا تابآو
جدول  :2نتای آزمونها
د جه آزاد

د دو روه ،د جدول  ۲آمده اسه.
ولمو روف  -اسمیرنوف و شاپیرو  -ویلک جهه بر سی مفروعه نرمال بودن توزیع نمرات

شاپیرو  -ویلک
سطح معنادا

آما ه

د جه آزاد

ولمو روف  -اسمیرنوف
سطح معنادا

آما ه

۱۴

۰/۲۱۹

۰/۹۲۰

۱۴

۰/۲۰۰

۰/۱5۱

۱۴

۰/۳7۳

۰/۹۳۶

۱۴

۰/۱۲۹

۰/۲۰۱

روه
واه
آزمای

همان ونه ه د جدول  ۲مشاهده میشود ،ررض صفر برا نرمال بودن توزیع نمیرات دو یروه
د مت ییر تیابآو

تأییید شید ()p>۰/۰5؛ بنیابراین پیی ریرض نرمیال بییودن توزییع نمیرات د

پی آزمون و د هر دو روه آزمای و نترل تأیید شد.
رسیون برا مت یر تابآو

د جدول  ،۳مفروعه همگنی شیبها

جدول  :۳بر سی مفر وضه همگنی شیبها
منبع

بر سی شده اسه.

رسیون

مجموا مجذو ها د جه آزاد مجذو میانگین  Fسطح معنادا

تعامل روه با پی آزمون تصو از ایستگی ررد

۳۲/۴55

۲

۱۶/۲۲7

۱/۴۴۳

۰/۲۶۱

تعامل روه با پی آزمون تحمل عاطفه منفی

۱۳/۴۲8

۲

۶/7۱۴

۰/58۹

۰/5۶5

تعامل روه با پی آزمون پذیرش مثبه ت ییر

/۳۶۱

۲

۰/۱8۰

۰/۰۳8

۰/۹۶۳

تعامل روه با پی آزمون نترل

۱۰/8۹۴

۲

5/۴۴7

۱/۱۱۶

۰/۳۴8

تعامل روه با پی آزمون تأثیرات معنو

۰/۱۱۲

۲

۰/۰5۶

۰/۰7۲

۰/۹۳۱

همان ونه ه د جدول  ۳مشاهده میشود ،این مفروعه برا هیر پین زیرمقییا «تیابآو » برقیرا
ووا یانس (آزمون ام با س) بر سی شده اسه.

اسه .د جدول  ،۴مفروعه برابر ماتریسها

جدول  :۴بر سی مفروعه برابر ماتریسها
F

د جه آزاد 1

د جه آزاد ۲

سطح معنادا

۰/87۶

۱5

۲7۲۱/78۹

۰/5۹۱

Box's M

۱۶/۶۴۹

ووا یانس با آزمون ام با س
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برا بر سی برابر وا یانسها انجام شده اسه.
جدول  ۵بر سی مفروعه برابر وا یانسها با آزمون لوین
د جه آزاد ۲

د جه آزاد 1

F

مت یر
تصو از شایستگی ررد

۰/85۹

۲۶

۱

۰/۰۳۲

تحمل عاطفه منفی

۰/۴۱۳

۲۶

۱

۰/۶۹۱

پذیرش مثبه ت ییر

۰/۱۹۶

۲۶

۱

۱/7۶۴

نترل

۰/775

۲۶

۱

۰/۰8۳

۰/۲۶7

۲۶

۱

۱/۲85

تأثیرات معنو

معنادا

همیان ونییه یه د جییدول  5مشییاهده مییشییود ،مفروعیه برابییر وا ییانسهیا بیرا تمییامی
زیرمقیا ها تابآو

برقرا اسه.

اثربخشی آموزش معنادهی به رنج با رویکرد یکپارچه توحیدی...

همان ونه ه د جدول  ۴مالحظه میشود ،مفروعه برقرا اسیه .د جیدول  ،5آزمیون لیوین

پس از بر سی پی ررضها ،ا نون نوبه به بر سی ررعییه اصیلی پیژوه  ،یعنیی اثربخشیی
د ماد ان ود ان استثنایی شیهر

آموزش معنادهی به ن با و یکرد یکپا چه توحید بر تابآو
یزد می سد .جدول  ،۶نتای آزمون ررعیه ا نشان میدهد.

جدول  :۶تحلیل ووا یانس چندمت یره جهه آزمون ررعیه
شاخص

مقدا

نسبه F

د جه آزاد ررعیهها

د جه آزاد خطا

سطح p

اندازه اثر

اثر پیالیی

/۶5۶

۶/۴۹5

5

۱7

۰/۰۰۲

۰/۶5۶

المبدا ویلکز

/۳۴۴

۶/۴۹5

5

۱7

۰/۰۰۲

۰/۶5۶

اثر هتلینگ

۱/۹۱۰

۶/۴۹5

5

۱7

۰/۰۰۲

۰/۶5۶

بز گترین یشه و

۱/۹۱۰

۶/۴۹5

5

۱7

۰/۰۰۲

۰/۶5۶

مند جات جدول  ۶نشان میدهد ه بین روهها آزمیای و یواه ازلحیاظ پیسآزمیون مقییا هیا
تابآو با نتیرل پیی آزمیون ،د سیطح  ،۰/۰5تفیاوت معنییدا وجیود دا د ()F=۶/۴۹۵, P=۰/۰۰۲؛
بنابراین ررعیه اصلی د پژوه

حاعر تأیید شد .عریب اندازه اثر نشان میدهد یه حیدود ۰/۶۶

تفاوت دو روه ،به مداخله آزمایشی مربوط اسه .بر این اسا میتوان بیان داشه ه دسه م د
3۴

یکی از مت یرها وابسته (زیرمقیا ها تابآو ) د پسآزمون بین دو روه اختالف معنیدا
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وجود دا د .جهه پی بردن به تفاوتها تکمت یر  ،تحلیل ووا یانس یکمت یر د متن مانکوا
انجام رره ه نتای آن د جدول  7ذ ر شده اسه.
جدول  :7نتای تحلیل آنکوا بر و میانگین نمرهها پسآزمون مت یرها با نترل پی آزمون
مت یر  /شاخص

مجموا مجذو ات د جه آزاد

میانگین مجذو ات

F

سطح معنیدا

اندازه اثر (مجذو اتا)

تصو از شایستگی ررد

۳۰۳/۶5۰

۱

۳۰۹/۶5۰

۲۶/۴۲5

/۰۰۰۱

/557

تحمل عاطفه منفی

۴۱/۳۰۱

۱

۴۱/۳۰۱

۳/77۱

/۰۶۶

/۱5۲

پذیرش مثبه ت ییر

5۴/۱۰۲

۱

5۴/۱۰۲

۱۲/5۴8

/۰۰۲

/۳7۴

نترل

5۱/۳۱5

۱

5۱/۳۱5

۱۰/۴۰۰

/۰۰۴

/۳۳۱

۴/۳۴۹

۱

۴/۳۴۹

۶/۱۴5

/۰۲۲

/۲۲۶

تأثیرات معنو

د با ه تأثیر آموزش معنادهی به ن بیا و یکیرد یکپا چیه توحیید بیر تیابآو  ،منید جات
جدول  7نشان میدهد ه بین روهها آزمای و نترل د پیسآزمیون ،تمیامی زیرمقییا هیا
ً
تابآو  ،بهجز تحمل عاطفه منفی ،تفاوت معنیادا وجیود دا د؛ بنیابراین ،صیررا ررعییه تیأثیر

معنادهی به ن با و یکرد یکپا چه توحید بر تحمل عاطفه منفی تأیید نشد؛ اما د ا تباط با تأثیر
آموزش معنادهی به ن با و یکرد یکپا چه توحید بر سایر زیرمقیا هیا تیابآو

(تصیو از

شایستگی ررد  ،پذیرش مثبه ت ییر ،نترل و تأثیرات معنو ) بین روههیا آزمیای و نتیرل د
پسآزمون این مت یرها با نترل پی آزمون تفاوت معنییدا

وجیود دا د؛ بنیابراین ررعییه اصیلی

پژوه تأیید شد.
بحث و نتیجهگیری

نتای پژوه حاعر نشان داد ه آموزش معنادهی به ن بر مبنا نگاه اسیالمی ،مییتوانید تیأثیر
رراوانی بر میزان تابآو

میاد ان دا ا ررزنید(ها ) معلیول بیر جیا بگیذا د .پیی

از شیروا

آموزش ،د با ه ارکا و نگرانیها ماد ان صحبههایی انجام می رره .ماد ان ،ارکا منفیی ا از
قبیل اینکه چرا باید ررزند من دچا معلولیه باشد ،معلولیه ررزندم به خاطر اشتباهات من اسیه،
عله معلول شدن ررزندم ناهان من اسه ،دیگران بچهام ا آزا میدهند ،آینده ررزندم چه میشود
و مانند آن زا ش می ردند .د طی جلسات ،تالش بر این بود ه چشیمانیدازها اشیتباه میاد ان
د با ه نجی ه متحمل میشوند ،اه یارته و نگاه جدید و صحیحی به ن خود شیکل دهنید.
بدین منظو با استفاده از آیات و وایات و تب مرتبط ،مباحثی ا ائه میشد .برا نمونیه ،د ابطیه
نیات ما با دو بینها دنیا د حال ثبه و عبط اسه»« ،دنیا محل آزمای اسه»« ،تدبیر عله و
معلولها عالم د دسیه خداونید اسیه» (ریالح و همکیا ان )۱۳۹7 ،و ماننید آن مطیرح شید.
ً
همچنین الگوها صحیح و ناصحیح از دنیا مطرح میشدند .مثال الگیو صیحیح «انتظیا نی
متناوب» ،بهجا الگو غلط «جهان بدون نی » (پسیندیده .)۱۳۹۶ ،همچنیین تصیحیح تفسییر
صحیح از بال از اهداف مهم جلسات بود .برا نمونیه ،تبیدیل «تیوهم خیوا » از بیال بیه «بیاو
رامه» ،یا تبدیل «زشهپندا

مصیبه» به «زیباپندا

مصیبه» ،تبدیل باو «تنها بیال دییدن»

به «ررا یر بال» (همان) و مانند آن مدنظر قرا رره .د ک معنا د سه از سیختیهیا بیهعنیوان
«آزمون تکامل»« ،تطهیر ناهان»« ،تقویه ا تباط با خداوند» (پسندیده )۱۳۹۱ ،و مانند آن نیز د
جلسات به بحث ذاشته شد .ماد ان د جلسات آموختند ه «از خدا شیکایه نکننید» ولیی «بیه
خدا شکایه ببرند» (همان) .برخی از ماد ان احسا
مسبب بیما

ناه شدید داشتند یه مبیادا ناهیان آنیان

ررزندانشان اسه .د این خصیوی ،د جلسیات ،د بیا ه علیل متفیاوت ابتالئیات

اثربخشی آموزش معنادهی به رنج با رویکرد یکپارچه توحیدی...

با واقعیهشناسی دنیا ،مباحثی از این قبیل ه «دنیا محل ذ (ناپایدا ) اسه»« ،اعمیال و رتیا و
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بحث شد .با بیان داستان معروف مرد مسیحی و امام باقر ،۷به ماد ان فته شد ه ا یر سیی بیه
شما فه «این مشکل به خاطر ناه شماسه» ،د پاسیخ بگوییید« :ا یر تیو اسیه میی یو یی،
خداوند مرا بیامرزد و ا ر اشتباه می و یی ،خداوند تو ا بیامرزد» .ازجمله نگرانیها والدین ،ایین
بود ه مبادا ررزندانشان زیاد غصه بخو ند و د واقع ن ماد ان از ن بردن ررزنیدانشیان بیود .د
این خصوی نیز با بیان توعیحاتی ،د با ه علل عدم مال خلقه برخی ارراد ه د توحید مفضیل
آمده پاسخ فته شد و د با ه موازنه صبر و بال نیز توعیحاتی ا ائه شید و بیه آ امی میاد ان میک
رد .د با ه نگرانی والدین از آینده ررزندانشیان ،د صیو ت نبیود آنیان ،داسیتان فالیه حضیرت
ز ریا ۷برا حضرت مریم ۳از جانب خداوند (آلعمران )۳7 :مطرح شد .د جلسیات دیگیر،
برا شناسایی ارکا منفی و چگونگی اثر ذا

از رنون شناختی  -رتا
رتا ها ،شناسایی نگرانیها

ا ساز و د دسرساز ،دید پیوستا

آنهیا بیر احساسیات و
1

بیه مسیائل (لییهیی  )۲۰۰۳ ،و

مانند آن بحث و تبادلنظر شد .د جلسات پایانی نیز به بیان اهکا ها مواجهیه بیا نی پرداختیه
شد .اهکا هایی از قبیل «مقایسه نزولی» « ،شف داشتهها»« ،توسل» (پسندیده« ،)۱۳۹۶ ،ییارتن
اهحل برا نگرانیها
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«یادآو

ا ساز و تفکییک آنهیا از نگرانییهیا د دسرسیاز» (لییهیی،)۲۰۰۳ ،

پاداش تحمل»« ،استعانه از نماز و وزه»« ،توزیع تنید ی بیر یذ زمیان» (پسیندیده،
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« ،)۱۳۹۱صبر»« ،خود ا د بال بز گتر ررض ردن»« ،ذ رها دارع و ارع غم»« ،شاد ردن
دل»« ،دعا» (شای  )۱۳۹5 ،و مانند آن مطرح شد .د مجموا ،به نظر می سید ،معنیادهی صیحیح
به ن ها بر مبنا نگاه اعتقاد حقیقی ،د نا یاد یر شیوههیا و رنیونی بیرا میدیریه ارکیا ،
احساسات ،نگرانیها و رتا ها میتواند د جهیه اریزای تیابآو

میاد ان دا ا ررزنید(ها )

معلول اثر ذا باشد.
فهرست منابع

قرآن ریم
 پسندیده ،عبا ( .)۱۳۹۱عایه از زند ی .قم :سازمان چاپ و نشر دا الحدیث.
 پسندیده ،عبا ( .)۱۳۹۶الگو اسالمی شاد امی .قم :سازمان چاپ و نشر دا الحدیث.
 پمبرتون ،ا ول الحسینی ( .)۱۳۹8تابآو

(اقدام د وچینگ) .ترجمیه مقدسیی و نزا یه،
1. Leahy, R

 Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The
Connor‐ Davidson resilience scale (CD‐ RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.

 Pemberton, C. (2015). EBOOK: Resilience: A Practical Guide for Coaches. McGraw-Hill
Education (UK).
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تهران :نشر پروچستا.
 جواد آملی ،عبداهّٰلل ( .)۱۳۹7تفسیر تسنیم .انتشا ات اسراء.
 ح نجبر ،ررخ؛ ا اوند ،علیرعیا؛ برجعلیی ،احمید و برمیا  ،حامید ( .)۱۳۹۰تیابآو و
یفیه زند ی ماد ان دا ا ررزندان متوان ذهنی .سالمه و وانشناسی.۱77-۱87 ،۱)۱( ،
 د ونپرو  ،طوبی ( .)۱۳۹8اثربخشی آموزش معنادهی بیه نی بیا و یکیرد یکپا چیه توحیید
( )MITبر تابآو ماد ان ود ان استثنایی شهر یزد .پایاننامه ا شناسیی ا شید ،دانشیگاه آزاد
اسالمی واحد یزد.
 شای  ،محمد عا ( .)۱۳۹5اسرا ن ها .یزد :بهشه دا العباده.
 شیخاالسالمی ،علی و ابراهیمیقوام ،صی ر ( .)۱۳8۹تیابآو و اهکا هیا پیرو ش آن د
ا آمد.۲7-۳۱ ،۲)۱۰( ،
دان آموزان .رصلنامه مدا
 ررانکل ،ویکتو ( .)۱۳۹۲انسان د جستجو معنا .ترجمه نهضه صیالحیان و مهیین میالنیی.
تهران :انتشا ات ُد سا.
 رالح ،محمدحسین؛ شای  ،محمد عا؛ عاصی ،ابوالقاسم؛ و طحانی ،علی ( .)۱۳۹7سیاختمان
زند ی خود ا ایمن بسازید (د مان یکپا چه توحید ) .یزد :شهد علم.
 لیهی ،ابرت ( .)۱۳۹۰تکنیکهیا شیناخهد میانی ( اهنمیا یا برد بیرا متخصصیان
بالینی) .ترجمه حسن حمیدپو و زهرا اندوز ،تهران :انتشا ات ا جمند.
 محمد  ،مسعود ( .)۱۳8۴عوامل مؤثر د تابآو د ارراد د معرض خطر سو مصیرف میواد
مخد  .پایاننامه تخصصی وانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 ملکپو  ،مختا ( .)۱۳75مقایسه استر ماد ان ود ان عقبمانده ذهنیی بیا میاد ان ناشینوا و
نابینا .مجله دانشکده پزشکی.7۶-8۱ ،۴8)۱5( ،

