دانشگاه علوم پزشکی بابل ،نشريه اسالم و سالمت
دوره اول ،شماره چهارم ،زمستان  ،39صفحه84-84 :

اثربخشی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزیستی
روانشناختی دانشآموزان پسر مدارس شاهد
دريافت مقاله38/9/9 :

پذيرش مقاله38/5/48 :

چکیده

محمدرضا فرشاد ()MA

*4

سابقه و هدف :بهزیستی روانشناختی ازجمله مباحث مطرح در حوزه نگرش مثبت است .در دهههای اخیر توجه جدیای به آن مبذول گشته

2

سید محمد کالنترکوشه ()PhD

است .تعاریف متعدد و نیز تبیین انواع مختلفی از بهزیستی روانشناختی امروزه در جهان علم بسیار رایج شده است .در این بین نقش نگرشهای

2

کیومرث فرحبخش ()PhD

مثبت به طور عام و بهزیستی روانشناختی به طور اخص جای کندوکاو علمی دارد .بر همین اساس ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش
 .5دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .2گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران،
ایران

آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر مدارس شاهد میپردازد.
مواد و روش ها :روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .با روش نمونهگیری در دسترس ،مدرسه
پسرانه شاهد انتخاب و در مرحله بعد از میان سه کالس هشتم و با استفاده از جدول کوکران و فرمول تعدیل نمونه به طور تصادفی  51نفر

*نويسنده مسئول :محمدرضا فرشاد ،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

پسر در گروه کنترل و  51نفر پسر در گروه آزمایش قرار گرفتند .برای سنجش بهزیستی روانشناختی از پرسشنامه ریف ( )5191استفاده شد.
با استفاده از روش تحلیل کوواریانس دادهها تحلیل شدند.

تلفن+34 24 84932834 :

يافته ها :بین دو گروه آزمایش و کنترل به جز خودمختاری و تسلط بر محیط تفاوت معناداری دیده شد.

فاکس+34 24 84932834 :

نتیجه گیری :بر اساس یافتهها میتوان اظهار داشت که آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی تأثیر معناداری بر بهزیستی

Email:
mohamadfarshad70@gmail.com

روانشناختی دارد.
واژگان کلیدی :بهزيستی روانشناختی ،آرامش روانشناختی ،آموزههای اسالمی ،دانش آموزان پسر

مقدمه
فرزندان شاهد برای نیل به یک برنامهریزی صحیح و متناسب با اهداف عالی

خودپذیری ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،ارتباط مثبت با دیگران ،رشد

تعلیم و تربیت یک ضرورت است .با توجه به شرایط خاص این دانش آموزان

شخصی ،هدفمندی در زندگی میباشد .عالوه بر این ،بهزیستی روانشناختی

(فقدان پدر ،حضور یک جانباز یا معلول در خانواده) ،در تحقیقات متعددی

فقط به شادکامی و رضایتمندی محدود نمیشود ،بهزیستی روانشناختی

اثرگذاری این شرایط بر متغیرهای سالمت روانشناختی گزارش شده است و

شامل همهی فعالیتهایی میباشد که برای نگرش انسان موردنیاز است

اهمیت تحقیق را در این زمینه دو چندان میکند ( .)5بهزیستی روانشناختی،

( Tatlilioglu .)51بهزیستی روانشناختی را ارتباط مثبت داشتن با دیگران

یکی از مفاهیم مرتبط با فرزندان شاهد میباشد ،که به عنوان تجربه درونی

و خودادراکی مثبت میداند ( .)55بهزیستی روانشناختی درباره خوب زندگی

رضایتبخش و تجربه کردن«زندگی خوب» تعریف میشود ( .)2امروزه در

کردن می باشد ( )52و ارتباط نیرومندی با خودارزشمندی ،اطمینان به نفس،

علم روانشناسی ،تمرکز علمی از آسیبشناسی روانی به سمت تجربیات مثبت

عزت نفس و خودکارآمدی دارد ( .)53طبق نظر  Farhanaو همکاران،

انسان تغییر پیداکرده است (4و .)3در این دیدگاه علمی ،بر روی جنبههای

بهزیستی روانشناختی به سطحی از شادکامی و عواطف مثبتی که افراد دارند

مثبت سالمتی و بهزیستی و نیز توضیح وتبیین ماهیت بهزیستی روانشناختی

اشاره دارد .)54( .روانشناسان اجتماعی عالقهمندی خود را به عللی که بر

تمرکز میشود ( .)1این دیدگاه ،مقابل دیگر روشهای روانشناسی که بر

بهزیستی روانی تأثیرگذار هستند نشان دادهاند ( .)51در واقع یکی از

نقایص و بیماری که بیشتر وجههای پزشکی دارند و به دنبال درمان نشانهها

روشهای فهم بهتر بهزیستی روانشناختی مطالعه عوامل مؤثر بر آن میباشد؛

میباشند قرارگرفته است ( )6و در کنار شادکامی به عنوان هستهی

بهزیستی روانشناختی تحت تأثیر تجربیات فردی و جنبههای مختلف

روانشناسی مثبتنگر شناخته میشود (9و .)7بهزیستی برای اولین بار به

فیزیکی ،عملکرد ذهنی ،اجتماعی افراد قرار دارد .شناسایی علل مؤثر در آن

وسیله  Ryffمطرح شد ،بهزیستی روانشناختی مطرح شده بیشتر بهزیستی

اهمیت زیادی دارد ( .)56تحقیقات متعدد اهمیت معنویت و دین را در زندگی

ذهنی بود و با بهزیستی روانشناختی مدنظر در این پژوهش تفاوتهایی دارد

بزرگساالن و نوجوانان تصدیق کردهاند ( .)57در آیهی شریفه رعد ،آیهی 29

( Ryff .)1بهزیستی را به طور عمقی مورد بررسی قرار داد و بر همین

«اال بذکر اهلل تطمئن القلوب» نیز آرامش قلب یا همان روان انسان در اثر
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شناسایی موانع رشد فرهنگی و علمی و از همه مهمتر روانشناختی

اساس شش بعد در باب خودشکوفایی اشخاص معرفی کرد که شامل

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)8زمستان  ،39صفحه84-84 :
اثربخشی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزيستی روانشناختی دانشآموزان /محمدرضا فرشاد و ديگران

ذکر خدا میباشد .هنگامیکه انسان در برابر سختیهای زندگی از خود صبر

کمک کند ( .)36ولی با این حال پژوهشی در باب تأثیر آرامش روانشناختی

نشان دهد ،خداوند به او گشادگی سینه و سعهی صدر عطا میکند .در نتیجه،

مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر یافت

عاقبت کار او را به صالح او مبدل میگرداند که سرانجام مسرت و آرامش

نشد .با توجه به مطالب که فوق میتوان گفت آموزههای اسالمی دارای

روانی انسان را به دنبال دارد و این عامل به بهزیستی روانشناختی افراد کمک

چنین قابلیتی هستند که بر بهزیستی روانشناختی افراد تأثیر بگذارند .از این

شایانی میکند .در آیهی  521آلعمران نیز گفته شده است که «بَلی إن

رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر

ن
تَصبُروا وَ تَتَقُوا وَ یَأ ُتکُم مِن فَو ِرهِم هذا یُمدِمکُم رَبُکُم بخَمسَه االف م َ

آموزههای اسالمی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر مدارس شاهد

المالئکَة مُسَومینَ»؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،شکیبا باشید و در برابر

است.

دشمنان شکیبایی ورزید و نگهبان مرزها باشید و خودتان را از عذاب خدا
حفظ کنید ،باشد که شما رستگار شوید.

مواد و روش ها

صبر در نامالیمتیها و ستمگریها و یاری از خدا باعث آرامش روح

جامعه آماری دانش آموزان پسر مدارس شاهد شهر شهریار ( 991نفر)

انسان میگردد ،چنانچه امام علی (ع) در خطبه  513میفرماید« :وَ إِن بُغِیَ

میباشند ،که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس نمونه مورد نظر

عَلَیهِ صَبَرَ َحتَّیَ یَکُونَ اهللُ هَوُ الَّذِی یَنتَقِمُ لَهُ» یعنی و اگر به او ستمی روا

انتخاب شدند ،بدین صورت که ابتدا به آموزش و پرورش شهرستان شهریار

دارند صبر میکند تا خدا انتقام او را بگیرد .دعا یکی دیگر از آموزههای

رجوع کرده ،از بین مدارس دوره متوسطه اول یکی از مدارس به صورت

اسالمی است که به نظر آرامش را تأمین میکند و پژوهشهای مختلف بیان

نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب گردیده شد و بعد از بین کالسهای

کردهاند که بر بهزیستی روانشناختی مؤثر میباشد (51و .)59در قرآن کریم

مدرسه ،پایه هشتم انتخاب شدند که شامل  3پایه تحصیلی بود و با استفاده

آمده است :ای پیامبر به بندگانم بگو اگر نبود دعای شما ،پروردگارم اعتنایی

از جدول کوکران و فرمول تعدیل نمونه تعداد  31نفر پسر به صورت تصادفی

به شما نمیکرد« :قُل مَا یَعبَاُ بِکُم رَبی لَولَا دُعَاوُکُم» .به هر حال یکی از

انتخاب شدند .این افراد بر اساس متغیرهایی چون  ،IQسن همتا شدند .در

عوامل رسیدن به آرامش روانشناختی و بهداشت روانی دعا و نیایش است

مرحله بعد  51نفر دانش آموز پسر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش

( .)21-22اساس دعا امری است که در اطمینانبخشی دلها تأثیرات بسیار

و  51نفر دانش آموز پسر به طور تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب

زیادی دارد .در پی انس و همنشینی با خدا و بازگو کردن رنج و اندوه و

شدند .گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند تا در نهایت با گروه آزمایش

رازهای سر به مهر ،فرد احساس میکند تحت حمایت پروردگار خود است،

مورد بررسی قرار گیرند.

او سخنانش را شنیده و بدان پاسخ میدهد ،لذا آسوده خاطر شده و به آرامش

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و

روانی دست مییابد ( .)59امام علی (ع) در صحبتی با نوف بکالی فرمودند:

استنباطی استفاده شد .با توجه به اینکه طرح پژوهش ،طرح نیمهآزمایشی

دعا به عنوان لباس روئین و محافظ فرد در نظر گرفته شده است و این باعث

پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بوده است ،در سطح آمار استنباطی

محافظت انسان میشود و به انسان آرامش خاصی را میدهد (.)23

پس از بررسی مفروضات آماری از تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده

هر چند که در زمینه آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی

شد .همچنین برای بررسی ثبات اثربخشی از آزمون  tوابسته استفاده شد.

بر بهزیستی روانشناختی پژوهش آنچنانی صورت نگرفته است ،اما

ابزار اندازهگیری پژوهش ،مقیاس بهزیستی روانشناختی ( Well-being

پژوهشهای مشابه نشان دادهاند که دین به طور معناداری سالمت روان را

 )psychological Scaleبود ،این آزمون دارای  94سؤال میباشد و 6

پیشبینی میکنند ( .)24در واقع بین دینداری و بهزیستی روانشناختی ارتباط

عامل را در بر میگیرد .شرکت کنندگان در مقیاسی  6گزینهای (کامالً

معناداری وجود دارد (26و ،)21انجام اعمال دینی از قبیل نماز باعث سالمت

مخالفم تا کامالً موافقم) به سؤاالت پاسخ میدهند 47 .سؤال مستقیم و 37

جسمانی و روانی میشود (29و27و .)51انجام اعمال دینی باعث کاهش

سؤال به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

افسردگی میشود و سالمت روانی را در کل افزایش میدهد ( .)21ارتباط

صفات شخصیتی را میسنجیدند استفاده کرد .آلفای کرونباخ به دست آمده

مثبت و معناداری بین جهتگیری درونی دینی با بهزیستی روانشناختی

در مطالعه  )1( Ryffبرای پذیرش خود ( ،)1/13ارتباط مثبت با دیگران

(35و )31و همچنین ارتباط معناداری بین سالمت روان و بهزیستی معنوی

( ،)1/15استقالل ( ،)1/96تسلط بر محیط ( )1/11و رشد شخصی ()1/97

وجود دارد .بهزیستی معنوی پیشبینی کننده قوی برای سالمت روانی ،فشار

گزارش شده است Kalantarkousheh .و  Navarbafiدر جمعیت

روانی و نشانههای روان میباشد (33و .)32همچنین پژوهشها نشان دادهاند

 961نفری پرسشنامه روانشناختی  Ryffرا هنجاریابی نمودند که آلفای

که ارتباط معناداری بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به

کرونباخ گزارش شده برای کل  1/12گزارش شد ( .)37بر اساس گزارش

بیماری آرتروز وجود دارد ( .)34در کارهای کلینیکی و درمانی نشان داده شده

ایشان ،پرسشنامه مذکور از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است .در پژوهش

است که دین و معنویت به طور معناداری بر سالمت مراجعان اثر دارد (،)31

حاضر آلفای کرونباخ برای پذیرش خود ( ،)1/14ارتباط مثبت با دیگران

 Mahbobiو همکاران در پژوهشی نشان دادند که بهبود بهزیستی معنوی،

( ،)1/66خودمختاری ( ،)1/47تساط بر محیط ( ،)1/13هدفمندی در زندگی

بهعنوان نیروی قدرتمند در نظر گرفته میشود که بر سالمت ذهنی ،فیزیکی

( )1/11و رشد شخصی ( )1/75و نمره کلی  1/72به دست آمد .روش اجرای

و اجتماعی تأثیرگذار میباشد و میتواند به افراد در کنترل اضطراب اجتماعی

پژوهش به شرح زیر میباشد .برای اجرای این پژوهش ابتدا به اداره آموزش
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نشانههای جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،نارسایی در عملکرد اجتماعی و

 Ryffبرای بررسی روایی ابزار و سنجش رابطه آن از آزمونهایی که

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 41-48
Effectiveness of Psychological tranquility based on Islamic teachings on psychological well-being students/ Farshad MR, et al.

جدول  .4خالصه جلسات آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی
شماره جلسه

عناوين آموزش

جلسه اول

برقراری ارتباط و آشنایی با دانش آموزان ،بیان اهداف ،روش کار و تشریح جلسات

جلسه دوم

آرامش روانشناختی و اهمیت آن در زندگی

جلسه سوم

آموزش صبر و انواع آن

جلسه چهارم

اثرات صبر بر سختیها و مزایای آن

جلسه پنجم

ویژگی صابران (کنترل خشم)

جلسه ششم

شناخت دعا به عنوان عامل مکمل صبر و راهگشای آرامش روانشناختی (هدف گذاری)

جلسه هفتم

آموزش دعا

جلسه هشتم

آرامش روانشناختی بر مبنای دعا درمانی ،جمع بندی و ازیابی روند کار.

جدول  .2آمارههای توصیفی متغیر بهزيستی روانشناختی و مؤلفههای مربوط به آن به تفکیک گروهها
گروه گواه
رديف

گروه آزمايش

بهزيستی روانشناختی و مؤلفه های

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

آن
5

خودپذیری

Mean±SD
47/21±1/14

Mean±SD
19/73±6/93

Mean±SD
41/96±4/19

Mean±SD
12/13±9/41

Mean±SD
15/11±6/31

2

ارتباط مثبت با دیگران

41/11±4/49

47/26±7/21

47/11±7/31

15/21±7/21

11/13±7/19

3

خودمختاری

49/13±1/26

11/26±4/31

14/26±4/29

12/11±1/65

14/73±6/99

4

تسلط بر محیط

11/26±51/29

12/91±6/29

14/66±6/45

14/11±6/16

14/33±1/16

1

هدفمندی در زندگی

16/21±7/11

11/96±7/39

12/16±9/59

11/53±1/19

11/91±1/22

6

رشد شخصی

17/16±6/55

17/11±6/11

17/91±4/37

63/46±6/33

62/53±6/92

7

بهزیستی روانشناختی به طور کلی

351/16±36/75

355/22±36/51

311/26±21/15

351/66±32/61

357/73±35/71

و پرورش مراجعه شد و پس از هماهنگیهای الزم پروتکل  9جلسهای که

آزمون تفاوت معناداری مشاهده میشود  .F)31،5(=7/53 ، P<1/11همچنین

هر جلسه به مدت یک ساعت بود برگزار گردید .خالصهی  9جلسه آموزش

بر اساس جدول شماره  3مشاهده میشود بین میانگین مؤلفههای پذیرش

در جدول شماره  5آورده شده است.

خود ( ،)F)31،5(=21/14 ،P<1/11هدفمندی در زندگی (،P<1/11
 ،)F)31،5(=7/35روابط مثبت با دیگران ( ،)F)31،5(=1/22 ،P <1/11رشد

يافته ها

شخصی ( ،)F)31،5(=7/13 ،P<1/11در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت

یکی از بخشهای مهم آن فرآیند محسوب میشود که در جای خود از

روانشناختی مبتنی بر آزمونهای اسالمی تأثیر معناداری بر مؤلفههای

اهمیت فراوانی برخوردار است ،لذا تحلیل این بخش از دادهها نیز در فرآیند

پذیرش خود ،ارتباط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی و رشد شخصی

تحقیق و پژوهش مفید و مؤثر خواهد بود .اطالعات توصیفی میزان بهزیستی

در پسآزمون گروه آزمایششده است؛ اما در خودمختاری (،P<1/11

روانشناختی در جدول شماره  2به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون در گروه

 ،)F)31،5(=2/91تسلط بر محیط ( ،)F)31،5(=2/59 ،P<1/11در دو گروه

آزمایش و کنترل ارائه شده است .همچنان که مالحظه میشود میانگین گروه

آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری به دست نیامد ،به عبارت دیگر آموزش

آزمایش در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون افزایش نشان میدهد.

آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی باعث ایجاد تأثیر معنادار در

همچنین جدول شماره  2اطالعات توصیفی میزان بهزیستی روانشناختی و

گروه آزمایش نشده است .به منظور بررسی ثبات آرامش روانشناختی مبتنی

مؤلفههای آن را به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایش و

بر آموزههای اسالمی بر بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای آن از آزمون t

کنترل و نیز کل افراد نمونه نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود میانگین

وابسته استفاده شده است ،که اطالعات آن در جدول شماره  4مندرج شده

گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،نسبت بهپیش آزمون در تمامی مؤلفههای

است و بیان کننده آن میباشد که در پیگیری نیز تفاوت معناداری میان

بهزیستی روانشناختی به جزء خودمختاری و تسلط بر محیط افزایش نشان

نمرات پسآزمون و پیگیری در مؤلفه خوپذیری ( ،)t=5/51 , P>1/11ارتباط

میدهد .همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،با حذف تأثیر

مثبت با دیگران ( ،)t=1/59 , P>1/11تسلط بر محیط (, P>1/11

متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که

 ،)t=5/27خودمختاری ( ،)t=-1/32 , P>1/11رشد شخصی (, P>1/11

بین میانگینهای تعدیلشده نمرات کلی بهزیستی روانشناختی

 )t=5/63وجود ندارد .این به معناست که آموزش مذکور با گذشت زمان مقرر

شرکتکنندگان برحسب عضویت گروهی «آزمایش و کنترل» در مرحله پس

( 41روز) تأثیر باثباتی بر مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در پیگیری دارد.
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در هر پژوهشی آمار توصیفی و بررسی متغیرهای جمعیت شناختی

معنیداری به دست آمده است ()P<1/11؛ به عبارت دیگر ،آموزش آرامش

نشريه اسالم و سالمت ،دوره اول ،شماره ( ،)8زمستان  ،39صفحه84-84 :
اثربخشی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزيستی روانشناختی دانشآموزان /محمدرضا فرشاد و ديگران

جدول  .9نتايج تحلیل کوواريانس برای مقايسه گروهها در بهزيستی روانشناختی و مؤلفههای آن
متغیر

Df

MS

F

P

میزان تأثیر

پیش آزمون

5

919/97

21/14

1/115

1/11

گروه

5

537/93

21/14

1/139

1/11

ارتباط مثبت با

پیش آزمون

5

471/74

52/91

1/115

1/13

دیگران

گروه

5

512/12

1/22

1/131

1/11

پیش آزمون

5

241/66

22/62

1/115

1/11

گروه

5

31/77

2/91

1/51

1/37

پیش آزمون

5

271/19

9/27

1/119

1/71

گروه

5

75/44

2/59

1/51

1/21

پیش آزمون

5

363/74

52/91

1/115

1/13

گروه

5

216/49

7/35

1/152

1/74

پیش آزمون

5

541/46

3/74

1/164

1/46

گروه

5

292/13

7/13

1/155

1/71

بهزیستی روانشناختی

پیش آزمون

5

5672/41

5/42

1/24

1/25

کلی

گروه

5

9344/41

7/53

1/153

1/73

خود پذیری

خودمختاری
تسلط بر محیط
هدفمندی در زندگی
رشد شخصی

جدول  .8پیگیری آرامش روانشناختی مبتنی بر ديدگاه اسالمی بر بهزيستی روانشناختی و مؤلفههای آن
متغیر

Mean±SD

T

درجه آزادی

سطح معنیداری

خود پذیری
ارتباط مثبت با دیگران
خودمختاری
تسلط بر محیط
هدفمندی در زندگی
رشد شخصی
بهزیستی روانشناختی به طور کلی

6/71±5/13
1/11±1/26
1/65±-1/46
7/72±2/13
3/33±5/71
3/51±5/33
1/14±3/13

5/51
1/59
-1/32
5/27
7/57
5/63
5/13

54
54
54
54
54
54
54

1/29
1/91
1/71
1/22
1/115
1/52
1/54

بحث و نتیجه گیری
روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزیستی روانشناختی

سرطانی که معنویت باالتری را گزارش کردهاند از سطوح باالتر پذیرش خود

دانشآموزان پسر مدارس شاهد میباشد .بر اساس یافتههای حاصل از این

برخوردار بودهاند ( .)45در معنویتگرایی اعتقاد بر این است که خداوند انسان

پژوهش ،آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی بر بهزیستی

را با تمام تقصیرها و ضعفهایش میپذیرد و شایسته است که انسان خود و

روانشناختی دانش آموزان پسر مدارس شاهد تأثیر مثبت و معناداری داشته

دیگران را همانطور بپذیرد ( .)42همچنین آموزش آرامش روانشناختی مبتنی

است .پژوهشهای مختلف اثربخشی مؤلفههای اسالمی بر بهزیستی

بر دیدگاه اسالمی تأثیر معناداری بر ارتباط مثبت با دیگران دانش آموزان

روانشناختی را تأیید کردهاند و با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشند

پسر مدارس شاهد دارد .در بین پژوهشهای اخیر Rippentrop ،و

(31و39و31و29و27و22و21و51و James .)57و  Wellsدر پژوهشی

همکاران و 44( Idlerو )43سودمندی کارکردهای دینی و معنوی بر

نشان دادند که افراد دینی دارای نوعی چارچوب ذهنی می باشند که بر

بهزیستی و سالمت روان را بسیار پررنگ کردهاند .شروع زندگی با داشتن

بهزیستی روانشناختی آنها تأثیر میگذارد ( .)41در تیببن آموزش آرامش

اعتقادات دینی خاص و ارزشهای صحیح در زندگی به افراد کمک میکند

روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی بر پذیرش خود دانش آموزان پسر

تا عادتهای خاص زندگی کردن و ارتباط با دیگران را برای خود فراهم

مدارس شاهد میتوان گفت که در حقیقت داشتن اعتقادات دینی باعث تمرکز

کنند ،همچنین اجتماعات دینی باعث به وجود آمدن حسی از حمایت و ارتباط

انسان بر خود میشود و این امر منجر به افزایش پذیرش خود میشود (.)33

با دیگران در افراد میشود .در کل تأثیرات این قبیل کارکردها بر سالمت

افراد معتقد به مسائل دینی خود را آنگونه که هستند میپذیرند و قادرند با

روان و بهزیستی روانشناختی در طول زندگی و ارتباط با دیگران مثبت ارزیابی

احساساتشان ارتباط برقرار کنند و در موقعیتهای استرسزا از خود محافظت

میشود ( .)41ارتباط با یک نیروی معنوی و ماوراءالطبیعه برای زندگی افراد

کنند .آنها قادر به دستیابی به تعادل عاطفی و روانی بوده و میتوانند مشکالت

بسیار ضروری میباشد و افرادی که بتوانند با یک نیروی الهی پیوند برقرار
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هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش آرامش

زندگی را کنار زده و خود را بعد از بحران ،مجدداً قوی کنند ،از این رو بیماران

Islam and Health Journal. 2014; 1(4): 41-48
Effectiveness of Psychological tranquility based on Islamic teachings on psychological well-being students/ Farshad MR, et al.

کنند و در نتیجه این امر باعث ارتقاء کیفیت زندگی و خوشرویی افراد و به

و شامل ارزشهای شخصی ،ادراکات وایمانی نزد افراد میباشد که آنها را به

دست آوردن دیدی مثبت در آنها میشود که این امر به برقراری ارتباط با

سمت هدف مشخصی راهنمایی میکند ( .)27در پژوهشی توسط

دیگران کمک شایانی میکند ( ،)27این افراد نوعدوستی را ویژگی اصلی

 Monsonنشان داده شد که داشتن تجربه معنوی به افراد در رسیدن به

خود میدانند و دنیا را زیبا میدانند و در جهت بهبود ارتباط با دیگران و بهبود

هدف زندگی ،کمک میکند ( .)33در پژوهشی توسط  Hosseiniنشان

زندگی خود کوشا میباشند ( .)42پژوهشگران افسردگی را یکی از عللی

داده شد که معنویتگرایی باعث ارتقاء هدفمندی در زندگی میگردد (.)39

میدانند که انسان را از داشتن ارتباطی مثبت و خوشبینانه با دیگران باز

همچنین ،در پژوهشی که توسط  Burkhardtو Nagai-Jacobson

میدارد و بیان میدارند افرادی که درگیر گروههای دینی میشوند و اعتقادات

انجام گرفت ،نشان داده شد که انجام اعمال دینی و اعتقاد به رسوم دینی

دینی ریسک رشد افسردگی را در خود کاهش میدهند و در تعامالت خود با

باعث هدفمندی افراد در زندگی میگردد ( Ghobari benab .)47ارتباط

دیگران بشاشتر میشوند و ارتباطی مثبت و خوشبینانه با دیگران برقرار

با نیروی الهی را در زندگی امری واجب میداند و معتقد است که انسان به

میکنند (.)27

صورت هدفمند به سوی آینده در حرکت میباشد و حرکت به سوی آینده را

آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسالمی تأثیر معناداری

نیازمند یاری طلبی از نیروی الهی میداند و انسان باید این یاری را از طریق

بر خودمختاری دانش آموزان پسر مدارس شاهد دارد Monson .در

نماز ،دعا و اعمال نیک به دست آورد و مداومت بخشد و از این بعد ارباب

پژوهش خود نشان داد که تجارب معنوی اثر حداقلی بر خودمختاری دارد

الهی بتواند به خوبی در زندگی استفاده کند .افرادی که در زندگی خود به این

( Hosseini .)33در پژوهش خود نشان داد که آموزش مؤلفههای معنوی

ویژگیهای اصیل پایبند بودهاند هدفمند به سوی آینده در حرکت هستند

بر خودمختاری سرپرست خانوار مؤثر نمیباشد و نتایج این پژوهش با پژوهش

( .)42آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آزموزههای اسالمی تأثیر

حاضر همسو و در یک راستا میباشد؛اما سایر پژوهشها حاکی از رابطه مثبت

معناداری بر رشد شخصی دانش آموزان پسر مدارس شاهد دارد .در پژوهشی

بین مؤلفههای دینی و معنویت با خودمختاری هستند ( Vespa .)39و

که توسط  Yasunoانجام گرفت ،نشان داده شد که معنویتگرایی به عنوان

همکاران در پژوهش خود نشان دادند که بیمارانی که نمرات پایینی در

عاملی مهم در شادکامی و رشد فردی میباشد ( .)49همچنین معنوی بودن

معنویت به دست بیاورند خودمختاری کمتری در انتخابهایشان دارند (.)45

بخشی از سالمت فردی افراد و اصلی مهم در زندگی افراد میباشد و عامل

میتوان گفت که دانش آموزان به دلیل اینکه در دورهی نوجوانی قرار دارند

چند وجهه میباشد که باعث ارتباط با خود ،دیگران و طبیعت میشود و به

و قصد دارند از محیط خانواده مستقل شوند همواره در پی آن هستند که

معنای تجربه جهانی در نظر گرفته میشود ،با این وصف میتوان معنوی

مؤلفه خودمختاری را در سطح باالتری نگه دارند .با این حال ،اگر به طور

بودن را مؤثر بر رشد شخصی افراد دانست ( .)27در حقیقت آموزههای

مستقیم به مبحث خودمختاری پرداخته شود ،امکان افزایش سطح مؤلفه

اسالمی ازجمله دعا ،باعث آرامشی برای افراد میگردد که بتوانند در جهت

خودمختاری نیز وجود دارد و بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری

شکوفایی و رشد شخصی خود حرکت کنند (.)42
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش آرامش روانشناختی مبتنی

ایجاد میشود.
بر تسلط بر محیط دانش آموزان پسر مدارس شاهد دارد .پژوهشها حاکی از

ترتیب که به کارگیری این آموزههای اسالمی باعث ارتقاء سطح بهزیستی

آن هستند که معنویت و مذهب باعث تسلط بر دیگران میشود ،اما در

روانشناختی در دانش آموزان میگردد و همچنین باعث کاهش گرفتاریها و

پژوهش حاضر فرضیه مورد نظر مورد تأیید قرار نگرفت ،نتایج پژوهشها

سختیهای انسان میگردد .آموزههای اسالمی میتواند چارچوب معتبر و

نشان میدهد که افرادی که بهزیستی معنوی باالیی دارند ،از تسلط بر محیط

پایداری را برای بهزیستی روانشناختی افراد فراهم آورد و افراد را از نظر تعادل

باالتری برخوردارند ( .)46برای مثال ،در پژوهشی که توسط García-

روحی ارتقاء داده و سالمت روانی آنها را تضمین کند .ازجمله محدودیتهای

 Alandeteو  )31( Bernabé-Valeroدر باب فهم ماهیت و نقش

پژوهش اینکه نمونه شامل دانش آموزان مدارس شاهد هستند در تعمیم

معنویت در تسلط و غلبه کردن و سالمتی انجام شد ،نشان داده شد که ابعاد

نتایج به سایر دانش آموزان محدودیت وجود دارد .همچنین امکان آن وجود

معنویتگرایی و دینی بر فرآیند تسلط و غلبه کردن مؤثر میباشد ( .)39با

دارد که رسانه بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان و ایجاد تفاوت معنادار

توجه به پژوهشهای گذشته میتوان اظهار داشت که مؤلفههای دینی بر

تأثیرگذار باشد .پیشنهاد میشود پژوهشهایی در باب راستی آزمایی تأثیر

تسلط بر محیط تأثیرگذار میباشند و افرادی که از نظر دینی معتقدتر باشند

آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزههای اسالمی بر بهزیستی روانشناختی

بر محیط اطراف خود کنترل بیشتری دارند .اما ناهمسو بودن یافته این

دانش آموزان دختر مدارس شاهد انجام شود .همچنین پژوهشی در باب

پژوهش با پژوهشهای قبل ممکن است به دلیل شرایط محیطی و

فرزندان خانوادههای تک سرپرست و دارای هر دو سرپرست آزاده و ایثارگر

محدودیتهای پژوهش باشد و معنادار کردن این مؤلفه را در این پژوهش با

در مدارس شاهد انجام شود و مقایسه آنها انجام پذیرد.

مشکل مواجهه کرده است .آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه
اسالمی تأثیر معناداری بر هدفمندی در زندگی دانش آموزان پسر مدارس

تقدير و تشکر

شاهد دارد .در پژوهشی توسط  Seawardنشان داده شد که دیندار بودن
نیرویی مشخص میباشد که باعث فراهم کردن معنایی برای زندگی میگردد

از کلیه دانشآموزان و کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودهاند
از جمله پرسنل آموزش و پرورش شهرستان شهریار تشکر و قدرانی میشود.
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Introduction: psychological well-being one of the discussions in a positive attitude.
In recent decades attention has been paid to it. Numerous compliments and explain
the various types of psychological well-being is common in the world today. The
role of positive attitudes in general and in particular psychological well-being rather
than scientific curiosity. The main objective: Accordingly, the present study
examined the psychological effects of Psychological tranquility Based on Islamic
teaching on psychological well-being in school's Boy students.
Methods: This quasi -experimental design with pretest-posttest control group. By
sampling randomly selected secondary schools and then randomly selected from
among three classes of 15 students in the control group and 15 in the experimental
group. The investigation was done using psychological well-being Reef (1989)
Questionnaire. The analysis of the variables was done using analysis of covariance.
Findings: The experimental and control groups except for autonomy and Mastery
of the environment significantly difference was seen.
Conclusion: Based on these results, we suggest that psychological tranquility based
on Islamic teachings can effect on psychological well-being and this effect is
important.
Keywords: Psychological well-being, Psychological tranquility, Islamic teachings, Boy
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