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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خدا
بود .این پژوهش به روش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل ،و طرح پیش آزمون ـ پس آزمون انجام گرفت.
جامعه پژوهش ،مادران  80ـ  00ساله بودند که دخترانشان در سال تحصیلی  15ـ  16در دبیرستانهای متوسطه
شهر تهران تحصیل میکردند .نمونه آماری شامل  30زن بود که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب ،و بهطور
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیری شدند .سپس شرکتکنندگان درگروه آزمایش در ده جلسه
آموزشی مبتنی بر اسمای حسنا شرکت کردند .محتوای جلسات آموزشی با توجه به منابع و مرتبط با اسمای حسنا
و حدیث معروف پیامبر ،که در آن  11نام الهی شمرده شده ،تنظیم شده است .ابزار پژوهش ،مقیاس تصور نسبت
به خدا بود که هر دو گروه آن را تکمیل کردند .در پایان ،نتایج بین دو گروه از طریق تحلیل کوواریانس چند
متغیری مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که میانگین نمرههای کلی مقیاس تصور از خدا و  6زیر مقیاس
اصلی آن ،که شامل تأثیرپذیری ،مشیت الهی ،حضور ،چالش ،پذیرندگی و خیرخواهی است در مرحله پسآزمون
در گروه آزمایش افزایش معناداری یافته است ( .)p>0/005با توجه به یافتههای این پژوهش ،الگوی مشاورهای
اسمای حسنا بر اصالح تصور نسبت به خدا در زنان تأثیر دارد و میتواند به عنوان بخش الحاقی به مداخالت
روان درمانی مورد استفاده متخصصان قرارگیرد.
کلیدواژهها :مشاوره دینی ،الگوی مشاورهای اسمای حسنا ،تصور از خدا ،زنان و باورهای دینی.
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مقدمه
ضرورت طرح موضوع معنویت و دین از جهات مختلف در عصر جدید احساس ميشود.
یكي از این ضرورتها در عرصه انسانشناسي ،توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان
بویژه کارشناسان سازمان جهاني بهداشت است که بتازگي انسان را موجودی زیستي ،رواني،
اجتماعي و معنوی تعریف ميکنند .ضرورت دیگر طرح این موضوع ،ظهور دوباره کنش معنوی
و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان و کاربرد آن در زندگي روزانه ،همچنین گستره
معنویت و دین در همه زوایای زندگي انسان و نیز لزوم ارزیابي دوباره نقش دین در بهداشت
رواني است (بیرامي ،موحدی و موحدی.)2931 ،
یكي از ابعاد رشد ما به عنوان انسان ،رشد در قلمرو معنوی است .در ایمان به خدا ،نیروی
فوقالعادهای هست که نوعي قدرت معنوی به انسان دیندار ميبخشد و در تحمل سختيهای
زندگي به او کمک ميکند .این نیرو فرد را از نگراني ،اضطراب و در نتیجه پیامدهای
ناخوشایندی چون خودکشي باز ميدارد (حسیني ،علیجان پور آقاملكي ،مهرابي ،زیرکي دانا،
دادخواه .)2939 ،مطالعات بسیاری نشان داده است که نگرش مذهبي و دینداری با سطوح باالی
سالمت جسمي ،سالمت رواني ،اعتماد به خود و بهزیستي رابطه دارد (جانسون2331 ،؛ فرای،
1222؛ کن2331 ،؛ کوهن ،پیرس ،چمبرز ،مید ،گوروین وکونیگ 1221 ،نقل از علیلو ،زارعان،
بیرامي ،هاشمي ،الهامي اصل ،آیت مهر .)2932 ،همچنین تعداد زیادی از مطالعات با استفاده از
جامعه گوناگون و نمونههای بالیني مختلف ،ارتباط دعا و مناجات با خدا و پیامدهای سالمت
رواني مانند کاهش نشانههای افسردگي و پریشانیهای روحي ـ رواني و همچنین شاخصهای رفاه
مانند افزایش رضایت از زندگي و احساس خوشبختي را گزارش کرده است (ناني 2و وودرم،1
 1221؛ مالت بي 1222 ،9؛ ای 4و همكاران 1222 ،1222 ،؛ موزیک 2331 ، 1؛ فرای .)1222 ،6با
اینكه نتایج بررسیهای ساختارمند بیش از  9222مقاالت دانشگاهي مؤید ارتباط سالمت روان و
معنویت است و در مجموع نشان ميدهد که افرادی که معنویتر و مذهبيترند ،افسردگي،
اضطراب ،اقدام به خودکشي و سوء مصرف مواد کمتری دارند و از کیفیت زندگي بهتری
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برآبادی ،)2939 ،بیشتر درمانگران هرگز این موضوع را در کارهای بالیني و در عمل بهکار
نگرفتهاند و بیشتر مراجعان با نیازهای معنوی مطرح نشده و پاسخ نگرفته در درمان رها ميشوند
(کالیش 1221 ،نقل از احمد برآبادی)2939 ،؛ لذا اقدامات عملي الزم برای مداخالت درماني در
حوزه معنویت از جمله تصور از خدا ضروری است .تصور از خداوند ،حالتي روانشناختي است که
با چگونگي احساس فرد نسبت به خداوند و برداشت و ادراک شخص مبني بر چگونگي احساس
معبود نسبت به خود مربوط ميشود (گریمز .)1222 ،2در واقع ،تصور از خدا از جمله مؤلفههای
مهم معنویت قلمداد ميشود .بر این اساس درک و فهم تصور از خدا ميتواند به انسان در جهت
درک کاملي از رابطه فرد با خدا کمک کند (علوی.)1226 ،
ریچاردز ( )2331معتقد است که حداقل دو دلیل عمده وجود دارد که سنجش ادراک
مراجعان از ویژگیهای خداوند را الزم ميدارد :دلیل اول اینكه در ارتباط با تنیدن معنویت به بدنة
برنامه درماني ،باید در نظر گرفت مراجعاني که تصویر ذهني سختگیرانه و تنبیهکننده از خدا دارند،
معنویت درماني باید طوری طراحي شود که مراجعان را قادر سازد محبت خدا را درک؛ نزدیكي
حضرت باریتعالي را به خود لمس ،و به این امر باور پیدا کنند که خداوند آنان را دوست
ميدارد؛ فقط در این صورت است که اعتماد به نفس و عزت نفسشان افزایش پیدا ميکند و به
ارزش خود پي ميبرند .در تحقیق اخیری که صورت گرفته مشاهده شده است که معنویت درماني
متمرکز بر اطمینانبخشي از عشق و عالقه خدا به انسان ،باعث افزایش عزت نفس و ارزشمندی
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برخوردارند و به درمانهای روانپزشكي پاسخ بهتری ميدهند (بانلي و کوئینگ 1229 ،نقل از احمد

مراجعان شده است (غباری بناب.)2911 ،
دلیل دیگری که فهم و درک مراجعان از صفاتِ خداوندی را الزم ميدارد ،این است که
روانشناسان با دانستن نوع برداشت مراجع از صفات خداوندی بهتر ميتوانند به مشكالت رواني
و بین فردی مراجعان خود پي ببرند .طبق نظریه رابطة موضوعي و برخي تحقیقات ،ادراک افراد
از خداوند بهطور نزدیكي به ارتباط آنان با والدین ،دیگران و خود بستگي دارد (دیكي و
همكاران2339 ،؛ اسپرو 2331 ،نقل از غباری بناب .)2911 ،دانستن برداشت افراد از تصویر ذهني
خداوند ،اطالعات سودمندی به روان درمانگران ميدهد تا تصویر دروني شده ارتباط با خدا را
در روانِ مراجع خود شناسایي کنند و در مرحلة درمان بتوانند گامهایي اساسي برای تغییر آن
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بردارند (غباری بناب .)2911 ،نتایج تحقیقات دیگر نیز نشان داده است که جهتگیری دیني بر
صمیمیت ،تعهد و ارتباط زناشویي تأثیر دارد (رابینسون و بالنتون 2339 ،نقل از عطاری ،عباسي
سرچشمه ،مهرابي زاده هنرمند.)2911 ،
تحقیقات پارگامنت ( )2332نیز نشان داد که وقتي با افراد صمیمي ميشویم ،در ميیابیم که
دریافتها و برداشتهای مشخص و چندگانهای از دین در ذهن و قلب خود دارند که برخي از آنها
کمککننده و سودمند ،و برخي دیگر ناامیدکننده و زیانبار است .او فهمید که تقریباً تمام تعاریف
و دریافتهای مردم از خدا در دو الگوی کلي جای ميگیرد :در الگوی اول ،اشخاص خداوند را به
صورت منبعي از خشم ،قهر و انتقام کامل ميشناسند و انسان را گناهكاری در حال سقوط و اسیر
دستان این خدای غضبناک تصور ميکنند .شناخت خدا در این الگو ،خواسته یا ناخواسته ترسناک
و اضطرابآور است .افرادی که بر اساس این الگو با خدا ارتباط برقرار ميکنند ،روز به روز از
سالمت رواني خود دورتر ميشوند .در مقابل ،افرادی هستند که از الگوی دیگری در ارتباط با
خدا استفاده ميکنند .آنها در این الگو ،خداوند را بخشنده و دوست خود ميدانند و با او از طریق
برقراری رابطهای عاشقانه ،مالقات صمیمانه و گرم به عمل ميآورند .در این الگو ،خدا خیلي به
انسان نزدیک است .این گروه بسیاری از دشواریها و رنجها را فرصتهای رشد و تعالي بیشتر
ميدانند .افرادی که از این الگو پیروی ميکنند ،بهداشت رواني پایدارتری را تجربه ميکنند و از
زندگي خود بیشتر لذت ميبرند (خاکساری و خسروی.)2932 ،
از آنجا که در بررسي ادبیات پژوهش در مورد تصور از خدا ،بسیاری از این پژوهشها چه در
داخل و چه در خارج کشور مبتني بر مباني نظری روانكاوی و روابط ابژه شكل گرفته است که
بیشتر تحت تأثیر نگاه جسماني به خدا در مكتب مسیحیت و فرهنگ غیر اسالمي است ،ضرورت
دارد این مفهوم بر اساس آموزههای متعالي اسالم به منظور استفاده در فرهنگ ایراني ،وارد حوزه
روانشناسي و مشاوره گردد .از آنجا که بیشتر این پژوهشها در حد توصیفي و بررسي رابطه بین
تصور از خدا و دیگر متغیرها است و هیچ نگاه تجویزی برای اصالح تصورات ناکارامد ارائه
نكرده است ،هدف این مقاله ،بررسي تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر تصور زنان متأهل
نسبت به خدا بود .به نظر ميرسد اگر بتوان با استفاده از این الگو تصور خدای افراد را به نگرش
مثبت نسبت به خدایي که در دسترس و پاسخگو و حمایت کننده و مهربان است ،اصالح کرد به

01

سالمت روان و کیفیت زندگي آنها کمک شایاني ميشود .همچنین این مقاله ،ميتواند گامي در
جهت غني کردن این عرصه در پژوهشهای روانشناسي در نظرگرفته شود.

طرح این مقاله ،نیمه آزمایشي از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل است .در مقاله،
آزمودنیها به طریق تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .هر گروه قبل از
اجـرای برنامه آموزشي با مقیاس تصور از خدا (مظاهری و همكاران  )2914،مورد اندازهگیری
قرار گرفتند؛ سپس برنامه آموزشي الگوی مشاورهای اسمای حسنا به عنوان متغیر مستقل برای
گروه آزمایشي اجرا شد .پس از پایان جلسات آموزشي ،هر دو گروه دوباره مورد اندازهگیری قرار
گرفتند و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش ،زنان متأهل  41ـ  12ساله بودند که دختران آنها در سال  2931در
دبیرستان متوسطه شهید همت در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند.
پژوهشگر از بین مناطق  12گانه شهر تهران به قید قرعه ،منطقه  21را انتخاب ،و به بخش
مشاوره منطقه  21تهران مراجعه کرد .از بین تمام مدارس متوسطه دخترانه این منطقه به قید قرعه
دبیرستان متوسطه دخترانه شهید همت انتخاب شد؛ سپس محقق با هماهنگي مسئوالن دبیرستان در
جلسه انجمن مدرسه حضور به هم رسانید که تمام مادران در آن شرکت کرده بودند و درباره این
دوره آموزشي با اولیای دانش آموزان صحبت کرد و از آنها دعوت به عمل آمد تا در کالسهای
آموزشي شرکت کنند .از بین  42خانم متقاضي ،پس از مقیاس تصور از خدا (مظاهری و
همكاران 92 ،)2914 ،نفر که با توجه به نتیجه آزمون ،تصور از خدای منفي و نمرههای رو به پایین
داشتند و همچنین به شرکت در تمام جلسات آموزشي متعهد بودند ،انتخاب ،و تصادفي در دو
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روش

گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند و در دوره آموزشي که ده جلسه  32دقیقهای بود ،شرکت
کردند .به منظور رعایت اخالق پژوهشي به شرکتکنندگان گفته شد که اطالعات پرسشنامهها
محرمانه خواهد بود و فقط به منظور اهداف پژوهشي در اختیار پژوهشگران این تحقیق قرار خواهد
گرفت .محتوای جلسات آموزشي با توجه به منابع موجود درباره اسمای حسنا تنظیم شده که
بهطور مختصر در ادامه آورده شده است.
جلسه اول :آشنایي با اعضای گروه ،بیان قوانین و اهداف گروه و ایجاد حس تعهد برای ادامه
جلسات
روش اجرا  :ایجاد انگیزه و جلب توجه اعضا به محتوای کلي جلسات و ایجاد احساس نیاز و
حساسیت به مباحث بعدی ،آگاهيرساني و توضیح کلي در زمینه هدف کالسها و محتوایي که
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قرار است ارائه شود و زمان و ساعت برگزاری کالسها ،بررسي تمام پیشنهادها ،موارد مورد نیاز
اعضا در حال حاضر و هدایت آنها در جهت برنامه ،بررسي ادراک هر یک از اعضا نسبت به
موضوع مورد بحث (تصور از خدا و اسمای حسنا) و اینكه هر کدام امیدوارند که از این تجربه به
چه چیزی دست یابند ،صحبت هر یک از اعضای گروه درباره کیفیت رابطه با خدا و بررسي
نگرشهای آنها و دشواریهای ارتباطي موجود و بیان تجربه اعضا.
تكلیف :از اعضا خواسته ميشود تا در این هفته در مورد چگونگي و روشهای ارتباط برقرار
کردن با خدا ،تفكر کنند و نتیجه آن را برای جلسه بعد بیاورند.
جلسه دوم :آشنایي اعضای گروه با اسمای حسنا
روش اجرا 2 :ـ بررسي تكلیف جلسه قبل و بررسي پاسخهای افراد در موقعیتهای متفاوت،
تجزیه وتحلیل پاسخها در کالس توسط اعضای گروه ،مقدمهچیني برای آشنایي اعضای گروه با
اسمای حسنا و دالیل بهکارگیری این اسما با توضیح اینكه اسمای حُسني یا نامهای نیكوی خداوند،
نامهایي است که در اسالم برای اهلل بهکار رفته است .غالباً شمار آنها را  33نام دانستهاند که بیشتر
آنها در قرآن آمده است؛ ولي برخي دیگر بر این باورند که شمار آنها بیشتر است ،توزیع کپي
اسماء حسنا به همه اعضا و سپس روخواني از آن و سپس خواندن دوباره آن توسط مربي گروه و
توجه به معاني هر  33اسم با کمک اعضای گروه 1 .ـ بررسي تجربه گروه از هر یک از این نامها،
میزان آشنایي اعضا با این نامها و بررسي نگرش آنها نسبت به آنها ،ذکر خاطرات یا سوابق استفاده
اعضا از هر یک از این نامها.
تكلیف :مطالعه این نامها و معاني آنها در خانه با هدف آگاهي افراد از تمام نامها و معاني آنها
جلسه سوم :توضیحات بیشتر درباره اسما حسنا بعد از خواندن دوباره آن در کالس و شرح آیات
مربوط
روش اجرا 2 :ـ روخواني از روی نامها و مرور معاني هر یک ،توضیحات بیشتر درباره نامها با
این بیانات که این نامها همگي بیانگر صفات خداست و با توجه به اینكه همه نامها و صفات او
نیک است ،انتخاب این عنوان بیانگر این حقیقت است که این دسته از نامها اهمیت ویژهای دارد؛
اما این ویژگي از کجا سرچشمه ميگیرد و سپس شرح آن با تفسیر آیات و روایاتي که در این
زمینه وارد شده است همانند توضیح چهار آیه مهم در قرآن درباره نامهای نیكوی خداوند:
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الف) و هلل االسماء الحسني فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون في اسمائه :و برای خدا نامهای نیكي
است ،خدا را به آن بخوانید و آنها را که اسمای خدا را تحریف ميکنند رها سازید (اعراف.)212/

را .هر کدام را بخوانید (همه از یک ذات خبر ميدهد و) برای او نامهای نیک است (اسراء.)222/
ج) اهلل ال اله اال هو له االسماء الحسني :او خداوندی است که معبودی جز او نیست برای او نامهای
نیک است (طه . )1/د) هو اهلل الخالق البارئ المصور له االسماء الحسني :او خداوندی است خالق ،و
آفریننده بدون سابقه و صورتگری است (بي نظیر) و برای او نامهای نیک است (حشر.)14/
 1ـ سپس توضیحاتي درباره ذکر و یاد خدا و اهمیت آن در اسالم داده شد با این شرح که یكي از
عباداتي که خداوند متعال ما را به آن امر کرده ،ذکر است؛ چنانكه در قرآن مجید و روایات ائمه و
معصومین(ع) در موارد بسیاری بر ذکر و یاد خدا تأکید شده است همانند سوره جمعه آیه  22که
ميفرمایند وَ اذکُرُا اهللَ کَثیراً لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ :خدا را بسیار یاد کنید؛ باشد که رستگار شوید و در
سوره بقره آیه  211نیز ميفرماید که فَاذکُرُوني أذکُرکُم :پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
همچنین در روایات آمده است که خداوند به حضرت موسي(ع) ميفرماید که یَا مُوسي أنَا جَلیسُ
مَن ذَکَرَني :من همنشین کسي هستم که مرا یاد کند (کلیني.)2931 ،
تكلیف :تا هفته بعد ،دوباره اسماء الحسني را با معني بخوانند یا برای اعضای خانواده یا دوستان
شرح بدهند و بررسي کنند که با کدام صفات خدا ارتباط بهتری (یا احساس بهتری) ميتوانند
برقرار کنند (هدف :ارتباط با نامها و معاني آنها).
جلسه چهارم :بهکارگیری اسمای حسنا
روش اجرا 2 :ـ پس از بررسي تكالیف جلسه گذشته در کالس ،شرح و تفسیر اسماء الحسني با

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

ب) قل ادعوا اهلل او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله االسماء الحسني :بگو «اهلل» را بخوانید یا «رحمان»

تفسیر آیه و هلل االسماء الحسني فادعوه بها بیان ،و سپس توضیح داده شد که منظور از خواندن خدا
به اسماء الحسني تنها این نیست که الفاظ را بر زبان جاری کنیم بلكه در واقع این است که این
صفات را در وجود خودمان به مقدار امكان اجرا کنیم و به تعبیر دیگر متصف به اوصاف او و
متجلي به اخالقش گردیم؛ چنانكه امام صادق(ع) در تفسیر این آیه فرمودند که به خدا سوگند ما
اسمای حسنای خدا هستیم که اشاره به آن است که پرتو نیرومندی از آن صفات الهي در وجود ما
منعكس شده است و شناخت ما به شناخت ذات پاکش کمک ميکند (علي بابایي)2916 ،؛ لذا ما
هم به تأسي از ائمه(ع) سعي ميکنیم این صفات را در خودمان پرورش دهیم و در ارتباط با
اعضای خانواده و دیگران از آنها کمک بگیریم 1 .ـ بررسي و مقایسه صفات نیكوی اخالقي که ما
در برابر نزدیكان و اطرافیانمان داریم با اسمای حسنا (هر وظیفه ما در کدام صفات خدا آشكار
ميشود).
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حسن خلق یا خوشرفتاری شامل اسمای بر ،شكور ،وهاب ،ودود ،لطیف ،ماجد ،معز ،مجیب،
مغني ،نافع ،رشید ،هادی ،رحیم ،رحمن ،سالم ،رئوف و مؤمن؛ ابراز محبت شامل نامهای رئوف،
رحیم ،لطیف ،ودود ،بر؛ عفو و گذشت و عذرخواهي که شامل صفات عفو ،غفار ،غفور ،تواب،
رحمن و وهاب؛ صبر و بردباری که شامل صبور ،حلیم و متین؛ رعایت انصاف و عدالت در
زندگي :مقسط ،عادل ،حكم؛ هدیه دادن :وهاب ،رحمن و کریم؛ توجه به همسر (رفتارهای مثبت):
رقیب ،مجیب ،ماجد و معز؛ قدرداني و تشكر :شكور و ماجد؛ احترام به همسرو ارزش گذاشتن به
کارهای هم :عزیز ،معز ،رافع ،مجید ،جلیل ،عظیم ،متعالي ،ذوالجالل و االکرام و حمید؛ همكاری
و همیاری کردن :ناصر ،والي و وکیل؛ کمک به پیشرفت و ترقي یكدیگر :معز ،رافع ،فتاح ،نافع و
غني؛ نظم و برنامه در کارها :هادی ،رشید ،مقتدر و واجد؛ زینت و آرایش برای همسر :مصور؛
حفظ تعهد و عفت خود و استقامت و پایداری در برابر مشكالت :قدوس ،سالم ،مؤمن ،حفیظ،
مهیمن و متین؛ صفا و صداقت :صادق و ودود 9 .ـ بررسي دیگر نظریات گروه در مورد صفات
خدا و ویژگیهای دیگری که الزم است در خود پرورش دهیم؛ همانند قناعت داشتن در زندگي:
صمد ،مغني ،قانع؛ برنامهریزی درباره مسائل مالي در زندگي :حسیب ،محصي ،رزاق ،باسط؛ تالش
در جهت رشد شخصي :غني ،قوی ،قادر؛ رسیدگي و توجه به خود :متعالي؛ افزایش آگاهي نسبت
به مسائل زندگي :خبیر ،واسع ،بصیر ،سمیع ،علیم ،حكیم؛ حفاظت از خود و اعضای خانواده و
زندگي مشترکمان :حفیظ ،مهیمن ،مقیت؛ سعي در افزایش تعقل و تفكر در مسائل زندگي :حكیم،
علیم؛ حمایت و پشتیباني از هم :مؤمن ،وکیل ،مجیب؛ در دسترس هم بودن و پاسخگو بودن:
مجیب؛ وفادار به هم و به عهد و پیمان :وفي.
تكلیف :از اعضای گروه خواسته شد تا در هفته جاری خالصه مباحث این جلسه را مرور ،و
تالش کنند تا این صفات را در خود و در ارتباط خود با اعضای خانواده بهکار گیرند و نتیجه را
یادداشت کنند (هدف :بهکارگیری نامها در زندگي روزمره).
جلسه پنجم :توضیحات کاملتر در چگونگي پرورش این صفات در اعضای گروه
روش اجرا  2 :ـ در پیگیری تكلیف جلسه گذشته ،چند تن از اعضا نتیجه عملكرد خود را در
هفته جاری خواندند و دیگر اعضا بازخورد دادند .سؤاالت و مسائلي را که در بهکارگیری این
نامها در زندگي خانوادگي و اجتماعي خود بهوجود آمده بود بیان کردند و توضیحات الزم داده
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شد .توضیح و بحث دربارۀ عواملي که مانع استفاده مناسب آنها یا ناآگاهي آنها در چگونگي
کاربرد این نامها در موقعیتهای متفاوت شده بود و بررسي و بحث در زمینة عوامل و راهبردهایي

در زندگي مشترکشان ميشود 1 .ـ بررسي و نظرخواهي از تمام اعضا درباره مباحث مربوط به
صفاتي که بیشتر اعضا مایل بودند آن را در خود بهوجود آورند یا رشد دهند (برای شرح و
گسترش بیشتر در جلسات بعدی) همانند بحث بخشش و چگونگي فرایند آن ،روشهای افزایش
محبت و صمیمیت در زندگي مشترک و اعضای خانواده ،مدیریت هیجانات بویژه مدیریت خشم
در خود و در ارتباط با همسر و دیگران که در جلسات بعد به آنها پرداخته شد.
تكلیف :بررسي فهرست صفات نیكوی اخالقي همراه با نامهای مرتبط که جلسه قبل نوشتهاند
و اینكه در مقابل هر صفت یادداشت کنند که چه خاطرهای در ذهن دارند که آن صفت را به خود
نسبت ميدهند.
جلسه ششم :شرح گسترش صفات انتخاب شده در جلسه قبل توسط اعضا که تمایل داشتند
بدانند چگونه ميتوانند این صفات را در خود رشد دهند و تكامل بخشند .موضوع این جلسه
دربارۀ صفت ابراز محبت و صمیمیت در بین اعضای خانواده و دیگران و توضیح روشهای افزایش
آن و راههای کسب صمیمیت از دیدگاه روانشناسي و آیات و روایات است (صفات مربوط به
ابراز محبت همانند رئوف ،رحیم ،لطیف ،ودود و بر).
روش اجرا 2 :ـ پس از پیگیری تكلیف جلسه قبل و اینكه چگونه افراد ميتوانند با آگاهي از
نامها ،صفات نیكوی اخالقي را در خود پرورش دهند ،شروع به توضیح و شرح مباحث مربوط به
صفت ابراز محبت و صمیمیت شد که شامل راههای میانبر برای تجربه صمیمیت در بین انسانها از

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

که سبب حفظ و تداوم استفاده مناسب اعضای گروه از این نامها و پرورش این صفات در خود یا

دیدگاه روانشناسي (ارتباط کالمي جذاب و روشن ،تأثیر ارتباط چشمي و تأثیر ارتباط لمسي) و
روشهای ابراز محبت همانند حسن معاشرت که شامل خوشخلقي و گشادهرویي ،احترام به فرد
مقابل و تكریم شخصیت او  ،زینت و آراستگي در خانواده ،همدلي و مشارکت در کارهای داخلي
خانواده ،حاکمیت فضای صمیمیت ،افزایش مودت و گذشت در خانواده (استفاده از واژههای
عاشقانه ،نشاندادن عشق روزانه ،توجه و رسیدگي به آراستگي ظاهر ،مروری بر خاطرات خوب
گذشته ،تفریح مناسب ،با هم خندیدن ،طراحي برنامههای غافلگیرانه ،ترکیب نقاط قوت یكدیگر و
استفاده مؤثر از نقاط قوت یكدیگر ،توجه به عالقههای فردی ،زبان نگاه ،احساس مسئولیت نسبت
به یكدیگر ،ابراز محبت به یكدیگر ،انعطاف پذیر بودن و ...ميشد 1 .ـ شرح موانع ارتباطي که مانع
ایجاد ارتباط مؤثر و صمیمیت و مهرورزی بین افراد ميشود؛ همانند توهمیشه /توهرگز ،همهاش
تقصیر توست ،چرا تو نمیتوني مثل ...باشي؟ اشكالگیری نسبت به ظاهر فرد ،فراموشش کن ،بله...
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اما ،انتقاد تقابلي ،روش مرغ و تخم مرغ ،جر و بحث ،تحقیر به جای احترام ،ناسپاسي به جای
قدرداني ،خردهگیری و عیبجویي ،نیش و کنایه ،محاکمه کردن به جای معالجه کردن ،تحریک
کردن و دست روی نقطه ضعف گذاشتن ،تحمیل به جای تفهیم و 9 ...ـ ارائه نظر دانشمندان و
زوج درمانگران در زمینه شماره  2و  1همانند گالسر و گالسر ( )2932و گاتمن و گاتمن (.)1221
تكلیف :از اعضا خواسته ميشود تا بر روابط خود با دیگران در طول هفته توجه کنند .روش و
چگونگي ارتباط برقرار کردن خود با همسر و دیگر اعضای خانواده در طي هفته جاری را بررسي
کنند و سپس پیدا کردن ویروسهای ارتباطي که آنها در ارتباط با همسرشان و دیگر اعضا بهکار
ميبرند ،یادداشت برداری و بر آن تفكر کنند.
جلسه هفتم :در ادامه جلسه قبل درباره چگونگي صفت ابراز محبت و مهرورزی در این جلسه
درباره ارتباط با نزدیكترین فرد به اعضا در زندگي (که به انتخاب اعضا همسرشان بود) از دیدگاه
قران و روایات پرداخته شد (آشنایي با آداب معاشرت همسران در قرآن کریم و روایات).
روش اجرا 2 :ـ آشنایي با ضرورت تشكیل خانواده در قرآن و روایات و توضیح درباره آیات
مهم قرآن کریم درباره زوجینَ همانند آیه مِن آیاتِه أن خَلَق لكم مِن انفسكم اَزواجا لِتسكُنوا اِلیها و
جَعَل بَینكُم مَوّدۀً و رَحمةً (روم :)12/یكي از نشانههای خداوند این است که برای شما از جنس
خودتان همسراني آفرید تا به وسیله آنها آرام گیرید و میان شما و همسرانتان مودّت و رحمت
برقرار ساخت یا آیه هُوَ الَّذی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَۀٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْكُنَ إِلَیْها
(اعراف :)213/اوست که شما را از یک نفس بیافرید و همسر او را از جنس او بیافرید تا با او
آرامش بیابید و آیه هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (بقره :)212/آنها لباس شما هستند و شما لباس
آنها؛ هر دو زینت هم و سبب حفظ یكدیگرید 1 .ـ توضیح مصداقهای هر یک از آیات همانند
الف :توضیح تفاوت بین واژههای محبت و مودت و رحمت با این تبیین که مودت همانند محبت
به معني دوستي و محبت است؛ اما با اندکي تفاوت که محبت همان عشق و ارادت قلبي است ولي
مودت ،محبت و عشق قلبي به اضافه ابراز و نشاندادن این محبت است و رحمت به معنای مهر و
شفقت و رقت قلب است که به پایان زندگي و دوران ضعف و سستي یكي از دو طرف اختصاص
دارد که به دلیل عجز از خدمات ،رحمت جایگزین آن خواهد شد .رشد و بقای جوامع بشری و
بویژه خانواده به هر دو نیازمند است .ب :لباس چه ویژگیهایي دارد؟ لباس زینت است؛ پس زن و
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مرد هم زینت یكدیگر و مایه مباهات و افتخار همدیگر هستند .لباس ما را از آلودگيها حفظ
ميکند؛ همانطور که زن و مرد مایه تهذیب نفس یكدیگرند و همدیگر را از آلودگي به گناه باز

مرد و زن نیز عیب یكدیگر را ميپوشانند و اصالح ميکنند .لباس محدودیت ميآورد .اما
مصونیّتزا است؛ همانطورکه جنس لباس آرامش ميدهد ،همسر مناسب نیز مایه آرامش روحي و
رواني است .لباس زیبا ،نشانه شادابي است .در خانواده نیز اگر زن و شوهر خودشان را برای
همدیگر آرایش و زینت کنند ،این آرایش و زینت شادیبخش است (جالل 9 .)2913 ،ـ آشنایي
و توضیح راههای جلب محبت در زندگي مشترک از دیدگاه روایات شامل حسن خلق ،خوشرویي
در نگاه و لبخند و گفتار ،خوشگویي ،خوشخویي ،استقبال گرم از همسر ،غمزدایي ،توجه به
همسر ،عذرخواهي ،عفو و گذشت ،صفا و صداقت ،همیاری و همكاری ،هدیه دادن ،تشكر و
قدرداني ،ارزش گذاشتن به کار یكدیگر ،ابراز محبت ،توجه به رفتارهای مثبت ،کمک به پیشرفت
و ترقي همسر  ،نظم و برنامه و ترتیب در خانه (ملک محمودی .)2939 ،در آخر جلسه به ذکر
آیات و احادیث و روایات معتبر در این زمینه پرداخته شد.
تكلیف :از اعضا خواسته ميشود تا نامهای نیكو را با معاني آن یک بار در خانه مرور کنند و
هم ده آیه اول از جوشن کبیر را مطالعه کنند و صفاتي از خدا را یادداشت کنند که به مباحث این
جلسه ميتواند مربوط باشد و برای جلسه بعد بیاورند.
جلسه هشتم :در ادامه شرح و گسترش صفات انتخاب شده توسط اعضا که تمایل داشتند تا
بدانند چگونه ميتوانند این صفات را در خود رشد دهند و تكامل بخشند .موضوع این جلسه
دربارۀ صفت عفو و بخشش بین اعضای خانواده و دیگران و توضیح روش و شیوههای آن از

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

ميدارند و سبب تكامل همدیگر ميشوند؛ همچنانكه لباس ،عیبها و زشتيهای بدن را ميپوشاند،

دیدگاه روانشناسي و آیات و روایات است (صفات مربوط به عفو و گذشت و عذرخواهي همانند
عفو ،غفار ،غفور ،تواب ،رحمن و وهاب).
روش اجرا 2 :ـ در ابتدا به ذکر آیات و روایات و احادیث و یا نامهای خدا پرداخته شد که در
دعاهای دیگر بیان شده ولي در ارتباط و نزدیک به مبحث عفو و بخشش است؛ به عنوان مثال در
دعای جوشن کبیر نیز ميخوانیم :یا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمیلَ وَ سَتَرَ الْقَبیحَ :ای آن که زیبایي را آشكار
ميسازی و زشتي را ميپوشاني .خداوند متعال نیز بارها در آیات مختلف در قرآن کریم ،عفو و
بخشش خود را ذکر کرده است؛ چنانكه در سوره بقره آیه  11ميفرمایند ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ
ذلِکَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ :آنگاه شما را پس از چنین کار زشت بخشیدیم؛ شاید سپاسگزار شوید و
همچنین مؤمنان را به عفو و بخشش دعوت کرده است .یكي از این آیات ،سوره نور آیه  ،11است
که ميفرماید وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ :و باید عفو ،و
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گذشت کنند مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان است؛ همچنین
در سوره توبه آیه  49ميفرماید که خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ :عفو را پیشه کن
و به نیكي فرمان ده و از جاهالن اعراض کن؛ لذا خداوند بزرگ ،عیبپوش بندگان است و چه
نیكوست که ما نیز در این صفت زیبا به پروردگارمان اقتدا کنیم 1 .ـ سپس مراحل و چگونگي
بخشش برای اعضا توضیح داده شد که شامل مراحل اندیشه ،احساس عاطفي و پیامدهای آن،
تمایل و تصمیم به بخشش و ابراز عملي بخشش است .در مرحلة اندیشه به فرد خاطي توجه ميکند
و خوبیها ،خدمات ،انسان بودن وی و یا قرابت و قوم و خویشي وی را نسبت به خود مورد توجه
قرار ميدهد و در این مرحله موقعیت رفتاری او را هنگام لغزش نیز در نظر ميگیرد (توجه به
فراسوی خود) .در مرحله دوم احساسات مثبت جایگزین احساسات منفي ميگردد و نگرش فرد و
قضاوتهای وی نسبت به رنجاننده تغییر پیدا ميکند و فرد در این مرحله چارهجویي ميکند .در
مرحله سوم ،فرد ،خالف و خالفكار را جدا ميبیند و به دنبال چارهجویي ،تمایل به گذشت پیدا
ميکند و در مرحله چهارم ،فرد به دنبال تصمیمي که گرفته است به بخشش و ابراز آن اقدام
ميکند و برای برخورد صحیح با خاطي آماده ميشود که ممكن است از مصافحه ،سالم و
احوالپرسي شروع شود و تا ایجاد رابطه و کارهای دیگر ادامه یابد؛ سپس درباره پیامدهای
بخشایشگری توضیحاتي داده شد؛ همانند اینكه احساسات منفي نسبت به فرد خاطي کاهش پیدا
ميکند و کینه از بین ميرود؛ رشد معنوی ،کمال و ارزش انساني در فرد بخشنده پدید ميآید
(عزت نفس) .پیدا کردن معنا در عفو و گذشت ،به دست آوردن آرامش دروني ،رضا و خشنودی،
ایجاد و تحكیم روابط دوستانه و احسان و نیكي نسبت به فرد خاطي .در این مرحله ،احساس
رنجش وجود ندارد.
تكلیف :از اعضا خواسته شد تا فردی را انتخاب کنند که آنها را رنجانده است و سعي کنند با
این روشها او را ببخشند.
جلسه نهم :در ادامه جلسات قبل (شرح گسترش صفات انتخاب شده توسط اعضا) ،موضوع
این جلسه دربارۀ توضیح روشهای مدیریت هیجانات بویژه خشم بین اعضای خانواده و دیگران بود
که با صفات صبور بودن ،رعایت انصاف و عدالت در زندگي و حفظ احترام در ارتباط است (صبر
و بردباری :صبور ،حلیم ،متین؛ رعایت انصاف و عدالت در زندگي :مقسط ،عادل ،حكم؛ احترام
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به دیگران و ارزش گذاشتن به کارهای هم :عزیز ،معز ،رافع ،مجید ،جلیل ،عظیم ،متعالي،
ذوالجالل و االکرام ،حمید) و توضیحاتي درباره روش و شیوههای کنترل خشم از دیدگاه

روش اجرا 2 :ـ در ابتدا به ذکر آیات و روایات و احادیث و یا نامهای خدا پرداخته شد که در
دعاهای دیگر بیان شده ولي در ارتباط و نزدیک به این مبحث است؛ به عنوان مثال حضرت
علي(ع) در نهجالبالغه ميفرمایند که الغَضَبُ نارٌ مُوقَدَۀٌ مَنْ کَظَمَهُ اَطْفَاَها وَمَنْ اَطْلَقَهُ کانَ اَوَّلَ
مُحْتَرِقٍ بِها :خشم ،آتش شعلهوری است؛ هر که خشم خود را فرو خورد ،آتش را خاموش ميکند
و هر که عنان خشم را رها سازد ،نخست خود به آتش آن سوزد (واسطي)2912 ،؛ سپس به بحث
روشهای مدیریت خشم همانند بررسي افكار برانگیزنده خشم ،پرهیز از رفتارهای پرخاشگرانه،
دوری از موقعیتهای خشمبرانگیز ،بهکارگیری روشهای آرمیدگي ،استفاده از خودگوییهای
آرامکننده ،جستجوی آرامش معنوی ،برطرف ساختن علل و انگیزههای خشم ،بررسي مفاسد
خشم و فواید بردباری ،دوری از افراد بدخلق و عصباني ،عفو و گذشت ،مراودات دوستانه و
خوشخلقي ،استفاده از الگوها و شیوههای رفتاری پرداخته شد 9 .ـ در آخر ،رسیدن به آرامش با
خودگوییهای مثبت و گفتگو با خدا در زمان آرمیدگي آموزش داده شد.
تكلیف :از اعضا خواسته شد تا در هفته جاری با استفاده از این روشها ،خشم خود را کنترل کنند.
جلسه دهم :پایان دوره و جمعبندی
روش اجرا 2 :ـ پس از پیگیری تكلیف جلسه گذشته و بحث و بررسي آن از اعضا خواسته شد
تا بیان کنند که چه احساسي دارند و چگونه فكر ميکنند .خواندن دوباره اسمای حسنا با معني با
اعضای گروه ،جمعبندی و بیان خالصه مباحث بیان شده از اولین جلسه تا آخرین جلسه ،توضیح

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

روانشناسي و آیات و روایات داده شد.

هر یک از اعضا درباره تجربهای که در این دوره داشتند و تغییراتي که در خود و در زندگي با
دیگران پیدا کردند؛ سپس با همراهي اعضا به ارزیابي کلي آنها از جلسات و ارائه پیشنهادها
پرداخته شد.
ابزار پژوهش :مقیاس تصور از خدا( 2مظاهری و همكاران )2914 ،دارای  21سؤال و  6زیر مقیاس
اصلي "تأثیر پذیری"( :من تا چه حد ميتوانم بر خداوند و خواست او تأثیر بگذارم) " ،مشیت
الهي"( :خداوند تا چه حد توان تأثیر گذاردن بر من را دارد؟)" ،حضور"( :آیا خداوند اینجا
حضور دارد؟)" ،چالش"( :آیا خداوند ميخواهد من رشد و پیشرفت کنم؟) "پذیرندگي"( :آیا
من شایستگي دوست داشته شدن از جانب خداوند را دارم؟) و "خیر خواهي"( :آیا خداوند همانند
09
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کساني است که دوستم دارند و آنچه را برایم بهتر است برایم ميخواهند؟) است .هر یک از مواد
این مقیاس توصیف کوتاهي از چگونگي تصور فرد نسبت به خدا است .آزمودنیها پس از مطالعه
هر جمله ،میزان تطابق آن را با حاالت و تجربههای خود در زمینة تصور از خدا دربارۀ یک مقیاس
 1درجهای از کامال مخالف تا کامال موافق ،تعیین ميکنند .هر زیر مقیاس  21سؤال را در بر
ميگیرد و در مورد هر زیر مقیاس ،هر چه نمره محاسبهشده بزرگتر باشد ،تصور از خدای فرد در
آن زیر مقیاس بهتر و در مجموع ،فرد تصور مثبتتری از خدا دارد .این مقیاس در مطالعه مقدماتي
مظاهری و همكاران (  )2914دربارۀ  92نفر از دانشجویان اجرا و پایایي آن توسط آلفای کرونباخ
 2/16گزارش شده است .برای به دست آوردن روایي این مقیاس از روش روایي محتوایي استفاده
شد .سپس پایایي آزمون با روش اجرای دوباره مورد اندازهگیری قرار گرفت و ضریب همبستگي
پیرسون برای محاسبه میزان همبستگي بین نمرههای دو بار اجرای آزمون  %12و پایایي پرسشنامه
در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ  %13به دست آمد.

یافتهها
شاخصهای توصیفي مربوط به نمرههای پیشآزمون و پسآزمون نمرههای تصور از خدا و
زیرمقیاسهای آن در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  2آورده شده است.

متغیر

گروه

تعداد

آزمایش

75

تصور از خدا
کنترل

75

آزمایش

75

حضور خدا
کنترل

75

آزمایش

75

چالش
کنترل

75

آزمایش

75

کنترل

75

آزمایش

75

کنترل

75

آزمایش

75

کنترل

75

آزمایش

75

پذیرش

خیرخواهی

تأثیر

مشیت خدا
کنترل

75

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

007/13

031/33

71/00

76/51

006/81

007/33

76/33

76/30

31/53

87/06

8/58

8/01

80/53

80/53

8/00

3/11

31/06

31/00

3/15

0/65

31/53

36/06

3/33

3/51

38/13

31/06

8/87

5/37

36/00

35/13

3/17

8/77

31/33

80/13

3/06

3/16

30/13

30/00

3/17

3/01

36/13

31/13

8/50

3/06

30/00

31/73

8/70

8/00

33/13

36/33

3/17

0/66

38/66

33/86

3/06

3/33

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیش آزمون ،پسآزمون تصور از خدا

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود در تمامي زیرمقیاسهای تصور از خدا میانگین
نمرههای پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایش و گواه با هم متفاوت است .نمره پسآزمون
نسبت به نمره پیشآزمون در گروه آزمایش افزایش یافته است .برای تحلیل دادهها و بهمنظور
کنترل اثر پیشآزمون از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .ابتدا فرضهای آزمون
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تحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسي شد .بهمنظور بررسي فرض برابری واریانسها از آزمون لوین
استفاده شد که نتایج در جدول  1آورده شده است.
جدول  :2نتایج آزمون لوین به منظور همگنی واریانسها در مرحله پسآزمون
مرحله

پس آزمون

متغیر

درجه آزادی 1

درجه آزادی  2سطح معنیداری

F
0/173

7

00

0/385

حضور خدا

0/601

7

00

0/877

چالش

0/566

7

00

0/850

پذیرش

7/863

7

00

0/031

خیرخواهی

0/073

7

00

0/100

تأثیر

0/701

7

00

0/107

مشیت خدا

0/867

7

00

0/507

تصور از خدا

نتایج جدول  1نشان ميدهد که در تمامي متغیرها در سطح پسآزمون ،سطح معنيداری از
 2/21بزرگتر است و فرض همساني واریانسها تأیید شده است .برای بررسي عادی بودن توزیع
دادهها نیز از آزمون شاپیرو ـ ویلكز استفاده شد که نتایج آن در جدول  9آورده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلکز در مورد پیشفرض عادی بودن توزیع نمرهها
متغیر
چالش
پذیرش
خیرخواهی
تأثیر
مشیت خدا
تصور از خدا
حضور خدا
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2

گروهها

شاپیرو ـ ویلکز
آماره

درجه آزادی

معنیداری

آزمایش

0/163

75

0/131

کنترل

0/167

75

0/178

آزمایش

0/150

75

0/667

کنترل

0/153

75

0/511

آزمایش

0/130

75

0/001

کنترل

0/118

75

0/101

آزمایش

0/163

75

0/186

کنترل

0/105

75

0/030

آزمایش

0/155

75

0/600

کنترل

0/160

75

0/105

آزمایش

0/150

75

0/501

کنترل

0/138

75

0/371

آزمایش

0/138

75

0/300

کنترل

0/110

75

0/050
1 - Levene's Test

دو گروه آزمایش و کنترل تأیید ميگردد .نتایج بررسي همگني شیبهای رگرسیون نمرهها در
جدول  4آمده است.
جدول  :4بررسی همگنی شیب نمرهها
F

سطح معنیداری

تغییرات

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

تصور از خدا

6/885

7

6/885

0/030

0/160

حضور خدا

036/580

7

036/580

8/187

0/01

چالش

0/017

7

0/017

0/010

0/161

پذیرش

7/631

7

7/631

7/605

0/001

خیرخواهی

0/031

7

0/031

0/050

0/008

تأثیر

0/773

7

0/773

0/013

0/101

مشیت خدا

3/608

7

3/608

0/103

0/701

با توجه به سطح معناداری تعامل گروه با متغیرهای مختلف ،که بیشتر از خطای مفروض در
پژوهش شده است ،همگني شیب رگرسیون نمرهها تأیید ميشود .با توجه به رعایت پیشفرضهای
عادی بودن توزیع نمرهها ،همساني واریانسها و همگني شیب خط رگرسیون ،تحلیل کواریانس
یكراهه و چند متغیره برای بررسي فرضیههای پژوهش انجام گرفت که نتایج در جدول  1آورده
شده است.

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

با توجه به توزیع نرمال نمرههای ،پیشفرض عادی بودن توزیع نمرهها در پیشآزمون و در هر

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرههای تصور از خدا
متغیرهای
پژوهش
پیش آزمون

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

F

سطح

مجذور اتا

توان

معنیداری (میزان تأثیر) آماری

8861/161

7

30/811 8861/161

0/000

0/500

7/000

عضویت گروهی 0118/551

7

08/061 0118/551

0/000

0/817

0/111

3738/011

01

-

-

-

خطا

776/701

-

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،پس از حذف تأثیر پیشآزمون بر متغیر وابسته
و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شده مشاهده ميشود که بین میانگینهای تعدیلشده نمرههای تصور
از خدا شرکتکنندگان بر حسب عضویت گروهي (گروه آزمایشي و گروه کنترل) در مرحله
پسآزمون ( )F=14/263تفاوت معنادار وجود دارد ()P=2/2221؛ لذا فرضیه اصلي دوم تأیید
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ميگردد .بنابراین آموزش الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر تصور از خدا در گروه آزمایش در
پسآزمون تأثیر داشته است .میزان این تأثیر در مرحله پسآزمون  ،2/422است.
جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرههای مؤلفههای تصور از خدا
متغیرهای پژوهش

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور اتا

توان

معنیداری (میزان تأثیر) آماری

حضور

عضویت گروهی

37/051

7

37/051

8/310

0/080

0/766

0/576

خدا

خطا

760/016

00

1/016

-

-

-

-

عضویت گروهی

06/081

7

06/081

78/531

0/007

0/310

0/158

خطا

730/007

00

5/171

-

-

-

-

عضویت گروهی 716/517

7

0/000

0/368

0/108

خطا

300/060

00

78/070

-

-

-

-

عضویت گروهی

50/560

7

50/560

77/350

0/003

0/380

0/016

خطا

773/830

00

5/756

-

-

-

-

عضویت گروهی

07/103

7

07/103

70/600

0/008

0/301

0/010

خطا

760/700

00

1/685

-

-

-

-

مشیت

عضویت گروهی

61/003

7

61/003

70/705

0/000

0/355

0/178

خدا

خطا

705/380

00

5/610

-

-

-

-

چالش
پذیرش
خیرخواهی
تأثیر

70/607 716/517

همان طور که در جدول  6نشان داده شده است ،پس از حذف تأثیر پیشآزمون بر متغیر
وابسته و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شده مشاهده ميشود که بین میانگینهای تعدیلشده
نمرههای تمامي متغیرها بر حسب عضویت گروهي شرکت کنندگان (گروه آزمایشي و گروه
کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت معنادار وجود دارد ()P=2/21؛ بنابراین آموزش الگوی
مشاورهای اسمای حسنا بر مؤلفههای تصور از خدا در گروه آزمایش در پسآزمون تأثیر داشته
است.

بحث و نتیجه گیری
11

هدف این پژوهش ،بررسي تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل
نسبت به خدا بود .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که این الگوی مشاورهای بر اصالح تصور از

خیرخواهي ،تأثیر و مشیت الهي بود ( .)p>2/221این یافته با مطالعه احمد برابادی ( )2939در
زمینه تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور از خدا همسو است .پژوهش لطفي
( )2911نیز نشان داد که نامهای الهي هم ازجنبه انذار و هم از جنبه الگوبرداری ،کارکرد تربیتي
برای انسان دارد که یكي از آنها ميتواند اصالح تصور نسبت به خدا باشد.
در تبیین نتیجه این تحقیق ،ميتوان گفت که یكي از اهداف اصلي این الگوی مشاورهای،
افزایش شناخت و آگاهي شرکت کنندگان از نامها و اوصاف الهي و سپس تالش در جهت تخلق
و اتصاف به این اوصاف بود؛ چرا که در درون هر یک از این نامها و صفات الهي جنبههای
مختلفي از هدایت و تربیت انسان نهفته است که بهطور قطع یكي از برجستهترین تأثیرات آن در
حوزه اصالح شناخت فرد از خداوند است (همتي مرادآبادی)2913 ،؛ چنانكه مطالعه احمد
برآبادی و همكاران ( )2934نشان داد که تصور از خدا براساس اسمای حسنا دو بعد کلي دارد:
نامهایي که منشأ آنها مالحظه ذات خداوند بدون در نظر گرفتن غیر است و نامهایي که به ارتباط
خداوند با جهان آفرینش اشاره دارد .به عقیده این پژوهشگران برای داشتن الگوی سبک زندگي
اسالمي ابتدا نیاز به نظریه پردازیهای مفهومي درباره اعتقادات اسالمي بویژه در مورد خدا وجود
دارد و اسمای حسني الهي این امكان را دارد که در ارائه تصوری درست و جامع از خداوند در
جهت ارائه الگویي مفهومي مورد استفاده قرار گیرد .در واقع براساس هستيشناسي اسالمي ميتوان
کیفیت رابطه خدا با جهان و انسان را در الگوی اسماء حسنا مشاهده کرد .به عقیده جوادی آملي

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

خدا و تمامي زیرمقیاسهای آن تأثیر معناداری داشته است که شامل حضور خدا ،چالش ،پذیرش،

( )2911انسان با یادگیری و درک معاني نامهای الهي ميتواند این حقایق را در جان خود اجرا کند
و هرکسي به اندازه هستي خود ميتواند به این اسما و صفات دسترسي داشته باشد و به آنها اتصاف
پیدا کند؛ چنانكه ،احمد برآبادی و همكاران ( )2934در بحث در زمینة الگوی مفهومي ابعاد تصور
از خدا براساس اسمای حسنا اظهار کردهاند که" :انسان برای طي مسیر رشدی تا خلیفه الهي باید
تحت تربیت الهي قرارگیرد؛ یعني خدا را با یكایک اسما و صفاتش بشناسد و موضعگیری دروني
و قلبي متناسب با آن اسم اتخاذ کند و سپس واقعیت زندگي خود را با این موضعگیری تطبیق دهد
که سبک زندگیش را شكل ميدهد" .بهطور کلي ،مطالعات نشان ميدهد که دلبستگي ایمن به
خدا با پریشاني و اندوه رابطه معكوس دارد در حالي که دلبستگي مضطربگونه به خدا و حوادث
تنشزا در زندگي بهطور مثبتي با پریشاني رواني مرتبط است .هنگامي که تغییرات در الگوهای
دلبستگي به خدا اصالح ميشود ،میزان پریشاني نیز کاهش ميیابد (براد شاو ،الیسون و مارکوم،
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 .)1222تحقیقات متعددی نشان ميدهد که تفاوت معناداری در سالمت رواني ،نگراني در مورد
عود و پریشاني رواني افراد بر اساس دیدگاه آنها نسبت به خدا وجود دارد؛ البته بسته به اینكه آنها
خدا را عصباني تصور کنند یا خیر .افرادی که اعتقاد به خدا در آنها قوی بود و خدا را یاریدهنده
تصور ميکردند بهطور معناداری ،سالمت روان بیشتر ،ترس کمتر از عود بیماری ،تنش کمتر و
پریشاني رواني کمتری داشتند و در صورتي که تصور آنها از خدا ،خدای عصباني باشد ،پریشاني
و نگراني آنها بیشتر و سالمت رواني آنها کمتر است .در واقع ،باور به خدایي که یاریکننده و
حاضر است ،عامل محافظ در سازگاری رواني در بحرانهای زندگي است (اسشرایبر1222 ،؛
اسشرایبرو بروکاپ .)1223 ،همچنین پژوهشها نشان ميدهد اشخاصي که اغلب دعا و مناجات
ميکنند ،با تالش برای پرورش رابطهای شخصي با یک اله ،ممكن است حس معنا و هدف در
زندگي بیابند و خود متعالي را تجربه کنند (لوین .)1224 ،کساني که اغلب دعا ميکنند ،ممكن
است از روابط اجتماعي غنيتر و روابط شخصي حمایتيتری برخوردار باشند که ميتواند سالمت
و خوشي عاطفي (خوشبختي) را آسان کند (کوئینگ و همكاران2332 ،؛ لدد و مكینتاش 1221 ،؛
لدد و اسپیلكا .)1221 ،در نهایت ،بسیاری از افراد دعا و مناجات را به عنوان راهبرد مقابلهای بهکار
ميبرند .شواهدی هست که دعا و مناجات با خدا ميتواند به افراد کمک کند تا احساسات منفي
در ارتباط با حوادث مختلف و یا عوامل تنشزای مزمن را مدیریت کنند (ناني و وودروم1221 ،؛
پرگمنت)2332 ،؛ لذا به نظر ميرسد که اصالح نگرش افراد درباره خداوند و تصوری که از خدا
دارند ،ميتواند در بهبود وضعیت رواني آنها نیز مؤثر باشد .هر چند دالیل درست و دقیقي برای
پیشبیني این حقیقت وجود دارد که افرادی که بارها دعا و نیایش با خدای خود دارند از سالمت
روان مطلوبتری نسبت به دیگران برخوردارند؛ با این حال ،یافتههای تجربي در این مورد مختلف
است .امروزه ،محققان تالش ميکنند تا مطالعات دقیقتری برای این موضوع انجام دهند که یكي از
این مطالعات به تصور از خدا بین افراد مربوط است (کرکپاتریک .)1221 ،بر همین اساس پیشنهاد
ميشود از الگوی مشاورهای اسمای حسنا به عنوان ضمیمهای الحاقي در تدوین برنامههای روان
درماني مراجعان مسلمان به منظور اصالح تصور افراد نسبت به خداوند و به دنبال آن بهبود وضعیت
روانشناختي آنان استفاده گردد .از محدودیتهای عمده این پژوهش مالحظات فرهنگي است که
تعمیم نتایج را به دیگر گروههای فرهنگي و اجتماعي با محدودیت روبهرو ميسازد؛ لذا پیشنهاد
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ميشود پژوهشهای دیگری با حجم نمونه بزرگتر و گروههای فرهنگي متفاوت به منظور تأیید
بیشتر اثربخشي و کاربردپذیری این مداخله انجام گیرد .همچنین در این مطالعه به دلیل تنگي وقت،

لذا پیشنهاد ميشود در مطالعات آینده با اجرای دورههای پیگیری تأثیر بلند مدت این مداخله
بررسي گردد.
منابع
قرآن کریم.
احمد برآبادی ،حسین ( .)7313تدوین و بررسی اثربخشی الگوی مشاورهای اسماء حسنا بر اصالح تصور از
خدا و کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی .پایاننامه دکترای روانشناسی .دانشگاه عالمه طباطبایی.
احمد برآبادی ،حسین؛ اسمعیلی ،معصومه؛ سلیمی بجستانی ،حسین؛ کالنتر کوشه ،سیدمحمد ( .)7318الگوی
مفهومی ابعاد تصور ازخدا براساس اسماء حسنا مبنایی برای مطالعات سبک زندگی اسالمی و روانشناسی
دین .مجله روان شناسی و دین .شماره  5 :3تا .06
بیرامی ،منصور؛ موحدی ،یزدان؛ موحدی ،معصومه ( .)7310نقش هوش معنوی در پیشبینی استرس ادراک شده،
اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان .مجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل .شماره :7
 56تا .60
جالل ،زهرا ( .)7301وجه تشبیه زن و شوهر به لباس .گروه دین و اندیشه .سایت تبیان به نشانی:
https://article.tebyan.net
جوادی آملی ،عبداهلل ( .)7300تفسیر موضوعی قرآن کریم .صورت و سیرت انسان در قرآن .قم :انتشارات
اسراء.
حسینی ،راضیه السادات؛ علیجان پور آقاملکی ،معصومه؛ مهرابی ،طیبه؛ زیرکی دانا ،اکرم؛ دادخواه ،عادله (.)7313
ارتباط بعد وجودی سالمت معنوی با کیفیت زندگی در زنان نابارور .مجله سالمت و مراقبت .شماره  3و :8

بررسی تأثیر الگوی مشاورهای اسمای حسنا بر اصالح تصور زنان متأهل نسبت به خداوند

امكان اجرای پیگیری میسر نشد و لذا پایداری تأثیرات مداخله در بلندمدت بررسي نشده است و

 53تا .60
خاکساری ،زهرا؛ خسروی ،زهره ( .)7317خدا؛ و تصور مثبت و منفی از او و رابطة آن با عزّت نفس و سالمت
روانی دانشآموزان .مجله روانشناسی و دین .شماره  03 :0تا .10
عطاری ،یوسفعلی؛ عباسی سرچشمه ،ابوالفضل؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز ( .)7305بررسی روابط ساده و چندگانه
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علی بابایی ،احمد ( .)7306برگزیده تفسیر نمونه .ج دوم .تهران :دارالکتب اسالمیه.
واسطی ،علی بن محمد بن ابی نزار ( .)7301عیون الحکم والمواعظ؛ تحقیق قسم الدراسات االسالمیه .قم:
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