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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر عزتنفس
دانشآموزان دبستاني با استفاده از طرح تجربي تک موردي با پيگيري يکماهه صورت گرفت .بدين
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مداخالت معنوي را به مدت  42جلسه دريافت کردند .بهمنظور جمعآوري دادهها از پرسشنامهي
عزتنفس آليس پوپ ( )4666استفاده شد و دادهها به روش تحليل نگارهاي و تعيين درصد بهبودي
عزتنفس مورد تحليل قرار گرفتند .در پايان مداخالت ،نتايج حاصل از درصد بهبودي عزتنفس هر سه
مراجع نشاندهندهي افزايش معنادار نمرات آنها در بُعد عزتنفس اجتماعي و عمومي بود .نمرات
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مقدمه
در چرخهي زندگي رواني هر فرد ،دوران کودکي يکي از مهمترين و تأثيرگذارترين
دورههاي رشدي محسوب ميشود که بدون اغراق ميتوان گفت تمام ابعاد شخصيت فرد
را تحت تأثير خود قرار ميدهد (کرين ،ترجمهي فدايي .)4261 ،روانشناسان بر اين مسئله
اتفاقنظر دارند که يکي از مهمترين مؤلفههاي تعيينکنندهي رفتار که پايههاي آن در اين
دورهي رشدي شکل ميگيرد و رفتارهاي آتي فرد را نيز تحت تأثير قرار ميدهد،
عزتنفس 4است (نوردستار ،نت ،جک ،هلدرس و جامنز.)3046 ،3
از ديدگاه کوپر اسميت ،)4665( 2عزتنفس در قالب قضاوت شخصي نسبتاً مداوم و
پيوستهي فرد مبني بر ارزشمندي خود تعريف شده است که تحت تأثير تجارب اجتماعي
شکل ميگيرد و سپس از طريق گزارشهاي کالمي و ديگر تظاهرات رفتاري آشکار به
ديگران منتقل ميشود و بهعنوان شاخصي از رشد رواني -اجتماعي کودکان مطرح است
(نگوان ،استرين و مارتين )3042 ،1بهطوريکه ميتوان گفت همبستگي مثبت معناداري
ميان عزتنفس و بسياري از ويژگيهاي تأثيرگذار بر زندگي فرد وجود دارد و تمامي
مسائل رواني بهجز اختالالت بيولوژيکي ،ريشه در کمي عزتنفس و داوري منفي فرد
در مورد خود دارد (قراچه داغي .)4261 ،بيابانگرد ( )4260و پارک و پارک )3042( 2نيز
در تأييد اين ارتباط ميگويند هرگونه کاهش و نقصان در عزتنفس ،باعث تغييراتي در
کل رفتار فرد و بروز مشکالت رفتاري ميگردد و ساوسس )3046( 6معتقد است
عزتنفس بهعنوان يک عامل حفاظتي مهم در برابر مشکالت دوران کودکي و نوجواني
مطرح است .در مطالعات ديگر نيز رابطهي بين عزتنفس پايين و ارتکاب جرائم جنسي
(انصاري نژاد ،)4264 ،مشکالت عاطفي (فاناج ،ملوناشي و اسکمبي ،)3042 ،5قلدري در
کودکان (ساوسس ،)3046 ،پرورش عقايد و رفتارهاي مثبت در خصوص اعتياد بهويژه
در مردان (هيل ،پروت ،بامان و گريز ،)3042 ،6بروز نشانگان افسردگي و نااميدي (جونز،
الليبت و پايسچر ،)3042 ،6سطح باالتر اضطراب امتحان ،پيشرفت تحصيلي پايينتر
6. Tsaousis, I.
7. Fanaj, N., Melonashi, E., & Shkembi, F.
8. Hale, W. J., Perrotte, J. K., Baumann,
M. R., & Garza, R. I.
9. Jones, A. S., Laliberte, T., & Piescher,
K. N.

1. self- esteem
2. Noordstar, J. J., Net, J., Jak, S., Helders,
P. J., & Jomgmans, M. J.
3. Cooper Smith
4. Negovan, V., Sterian, M., & Martin, O. P.
5. Park, K. M., & Park, H.
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(وفايي4264 ،؛ توليتي 4260 ،و ساوسس )3046 ،و اضطراب (فاناج و همکاران3042 ،؛
نوردستار و همکاران )3046 ،تأييد شده است .همچنين در راهنماي تشخيصي و آماري
اختالالت رواني ،4از کمبود عزتنفس بهعنوان نشانگان مرضي اختالالت کمبود توجه و
بيش فعالي نام برده شده است (بيابانگرد .)4260 ،پژوهش ديو ،برناردو و ينگ)3042( 3
نيز نشان داده است که عزتنفس فردي و ارتباطي از طريق تأثير بر مؤلفههاي چهارگانهي
اميد ،رضايت از زندگي فرد را بهطور معناداري تحت تأثير قرار ميدهد و افراد با
عزتنفس باال از خالقيت ،سازگاري بين فردي ،شادي ،اعتمادبهنفس و سالمت فردي
بيشتري برخوردارند و در مقايسه با افراد داراي عزتنفس پايين ،شرايط استرسزا را بهتر
مديريت ميکنند (پارک و پارک.)3042 ،
بر اساس تعريف ،عوامل تأثيرگذار بر عزتنفس فرد ،به دو دسته عوامل بيروني و
دروني قابلتقسيماند (فرو الدين عدل و شاکري .)4264 ،ازجمله عوامل بيروني
تأثيرگذار بر عزتنفس ميتوان به مواردي از قبيل کيفيت رابطه مادر با کودک ،تجارب
اجتماعي ،بازخوردهاي اطرافيان ،تجارب آسيبزا ،رويدادهاي جاري زندگي ،طالق،
بيخانماني (قراچه داغي ،)4261 ،بدرفتاري جسمي و جنسي (ليميس ،ويلسون ،شاهان
و کاسلو ،)3041 ،2سطح عزتنفس پدر و مادر (فيروزبخت ،)4261 ،روابط بين والدين
و ساختار خانواده (نگوان و همکاران )3042 ،اشاره کرد.
عليرغم تأثير عوامل مذکور ،براندن ،)4620( 1پدر جنبش عزتنفس معتقد است،
ازآنجاکه عزتنفس قضاوت شخصي فرد در مورد خود است ،تعيينکنندههاي اصلي آن
عوامل دروني ازجمله معنويت ميباشند نه عوامل بيروني (براندن ،ترجمهي قراچه داغي،
 .)4261نظريهي روانشناسي محيطي نيز با طرح اين ديدگاه که خود بومشناختي فرد
صرفاً بر اساس عوامل محيطي -زيستي شکل نميگيرد بلکه طيف وسيعي از ارتباطات
معنوي نيز در شکلگيري آن مؤثرند ،ديدگاه براندن در خصوص اهميت عوامل دروني
بهويژه عوامل معنوي را تأييد ميکند (کاميتسيس و فرنسيس)3042 ،2

3. Lamis, D. A., Wilson, C. K., Shahane,
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بر اين اساس يکي از عوامل دروني تأثيرگذار بر شکلگيري خود و عزتنفس
«معنويت »4است که آدلر 3نيز در مدل پنجبخشي «خود» ،آن را در کنار هويت بهعنوان
يکي از اجزاي اساسي خود مطرح کرده است (جونز و همکاران .)3042 ،در تعريف
سازمان بهداشت جهاني 2از سالمت نيز تأکيد بر لزوم توجه به بعد معنوي در کنار ساير
ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي و اقتصادي مؤيد تأثير معنويت بر سالمت روان افراد است
(کاميتسيس و فرنسيس.)3042 ،
در پژوهشهاي متعدد شخصيت انسان واجد حيطهي معنوي دانسته شده و تأثيرات
حفاظتي معنويت و مذهب بر ابعاد مختلف سالمت روان ازجمله عزتنفس تأييد شده
است .بهعنوانمثال ،ويسلديک ،هاسلم و مورتون )3046( 1نشان دادند که سالمت
جسماني و عزتنفس افراد مذهبي در مقايسه با منکران خدا بهصورت معناداري بيشتر
است .در پژوهشهاي ديگر نيز رابطهي بين معنويت و مذهب با گرايش کمتر به افکار و
رفتار خودکشيگرايانه نشان داده شده است (راسيک و همکاران3044 ،2؛ راسيک و
همکاران3006 ،6؛ الميس و همکاران .)3041 ،5پژوهشهاي ديگر نيز مؤيد رابطهي بين
معنويت و نشانگان کمتر افسردگي ميباشند (لوکت و همکاران3046 ،6؛ موريتز و
همکاران .)3044 ،6در پژوهش جونز و همکاران ( )3042نيز معنويت /مذهب بهعنوان
يکي از مؤلفههاي مهم مدنظر در مدل تدوينشدهي بهزيستي کودک مطرح است .همچنين
مايتروفن و کنستانتين )3042( 40الزمهي حل مشکالت مربوط به عزتنفس پايين را
تقويت ارتباطات معنوي ،رواني و بدني مراجعان دانستهاند و در پژوهش کانگ و رومو

44

( )3044تأثير معنويت در کاهش رفتارهاي پرخطر ،بهبود عملکرد تحصيلي و بيماريهاي
مزمن نوجوانان کره اي-آمريکايي  5تا  43ساله ،مثبت گزارش شده است .فراتحليل 52
مطالعهي انجام شده در فاصلهي سالهاي  4660تا  3040نيز مؤيد تأثير مثبت معنويت و
مذهب در افزايش عزتنفس ،بهزيستي رواني ،توافق جويي ،گشودگي ،برونگرايي و
6. Rasic, D. T., & etal.
7. Lamis, D.A., & etal.
8. Lucette, A., & etal.
9. Moritz, S., & etal.
10. Mitrofan, I., & Constantin, V.
11. Kang, P. P., & Romo, L. F.
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کاهش رفتارهاي انحرافي ،مصرف الکل و سيگار بوده است (يانکر ،اسنابلراچ و ديهان،4
 .)3043بر اساس يافتهي هوگان )3006( 3نيز معنويت کارکرد بسيار مهمي در رشد
اجتماعي ،شناختي و فردي کودکان دارد و توانايي سازشپذيري 2را بهعنوان مهارتي
ضروري براي زندگي در جهان در حال تغيير امروز افزايش ميدهد .بر اساس اين
پژوهش ،ضرورت توجه به معنويت بهعنوان امري حياتي در تقويت تفکر و خالقيت
دانشآموزان مورد تأکيد قرار گرفته است .در پژوهشهاي داخلي نيز تأثير مثبت معنادار
جهتگيري مذهبي بر بهزيستي روانشناختي و کاهش اضطراب وجودي شرکتکنندگان
تأييد شده است (عسکري ،حيدري و عسگري.)4261 ،
عليرغم تأييد نقش معنويت بهعنوان عاملي ضروري در بهزيستي مراجعان ،اين سازه
در عمل همچنان مورد غفلت واقع شده است و پژوهشهاي انجام شده در خصوص
معنويت کودکان نسبت به بزرگساالن بهطور قابلتوجهي کمتر است (دپوتي و همکاران،
 .)3046راتفليک )3001( 1در بررسي پايگاه دادهي انجمن کتابخانهي علوم ديني آمريکا
( 2)ATLAدريافت ،کليدواژهي «کودک» مقاالت کمي را به خود اختصاص داده است و
تعداد مقاالت نمايه شده با کليدواژهي «معنويت» حتي از آنهم کمتر است؛ بهعبارتديگر
درحاليکه مقاالت زيادي چرايي اهميت معنويت در رشد کودک را موردبحث قرار
دادهاند ،مطالعات کمي در خصوص نحوهي استفاده عملي از مفاهيم معنوي در جهت
رشد کودک انجام شده است .عالوه بر خأل مذکور ،بررسي پيشينهي معنويت در جوامع
مختلف بيانگر تفاوتهايي در مفهوم معنويت است که الزم است اين تفاوتها در
مداخالت معنويت محور نيز لحاظ شوند .بهعنوانمثال« ،تمرکز بر فرديت و خودمحوري»
بهعنوان يکي از ويژگيهاي اصلي معنويتهاي غير الهي عصر جديد در جوامع غربي
مطرح است .حالآنکه ويژگي اصلي متمايزکنندهي معنويت حاکم بر بافت جامعهي ايران
و ساير مکاتب الهي از معنويتهاي عصر جديد« ،خدامحوري» است (وست .)3001 ،6با
توجه به اين مسئله ،الزم به ذکر است که منظور از معنويت در پژوهش حاضر نيز معنويت
با محوريت خدا است که بهطور خاص آموزش مفاهيم معنوي «ارزشمندي وجودي»،
4. Ratcliff, D.
5. American Theological Library
Association
6. West, W.

& 1. Yonker, J. E., Schnabelrauch, C. A.,
Dehaan, L. G.
2. Hogan, M. J.
3. adaptability
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«تقدم باطن بر ظاهر»« ،بخشش و دعا»« ،حسن ظن»« ،اميدواري»« ،توکل» و «توجه آگاهانه
به نعمتهاي درون و بيرون از خود» را موردتوجه قرار داده است.
بر اين اساس و با توجه به اثرات مخرب عزتنفس معيوب بر سالمت روان کودکان
بهعنوان قشر آيندهساز جامعه ،ايجاد چالشهاي مخرب در خرده سيستم خانواده ،گسترش
نابهنجاريهاي رفتاري و تحميل هزينههاي گزاف بر جامعه ،پژوهش حاضر در قالب
رويکردي پيشگيرانه و بومي به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا آموزش مفاهيم
معنوي با محوريت مذهب (معنويت خدامحور) عزتنفس کودکان را افزايش ميدهد؟
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري :جامعهي آماري پژوهش عبارت است از کليهي
دانشآموزان دختر پايهي سوم دبستانهاي دولتي واقع در منطقه  6تهران در سال تحصيلي
 61-62که از بين آنها ،دانشآموزان پايهي سوم يک دبستان (انديشه) بر اساس مالکهاي
ورود و به جهت تمايل مدرسه به همکاري با محقق بهعنوان نمونه انتخاب شدند .سپس
پرسشنامهي عزتنفس آليس پوپ )4666( 4بر روي کليهي اين دانشآموزان اجرا شده و
از بين آنها ،تعداد سه نفر که مالکهاي ورود به پژوهش را داشتند ،انتخاب و مداخالت
گروهي را در طول  43جلسهي  12دقيقهاي دريافت کردند .همچنين کسب نمرهي کلي
ضعيف يا متوسط در پرسشنامهي عزتنفس ،عدم دريافت خدمات مشاوره ،رواندرماني
يا روانپزشکي بهصورت همزمان و رضايت آگاهانه اوليا براي شرکت دانشآموزان در
جلسات بهعنوان مالکهاي ورود به پژوهش و عدم تمايل دانشآموزان /اوليا به ادامهي
جلسات ،بهعنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شد .ابزار مورداستفاده در اين
پژوهش به شرح زير است :پرسشنامهي عزتنفس آليس پوپ .:اين پرسشنامه  60سؤالي
از  2بعد عزتنفس عمومي ،جسمي ،خانوادگي ،تحصيلي ،اجتماعي و يک مقياس
درو سنج تشکيل شده و دامنهي نمرات آن بين  0تا  400قرار دارد که نمرهي درو سنج
باالتر از  40نشاندهندهي وانمود خوب بوده و پرسشنامه را بياعتبار ميکند .مجموع
نمرات حاصل از گويه هاي  )16( ،)12( ،25 ،24 ،32 ،)46( ،)42( ،5 ،4و ()22
تعيينکنندهي عزتنفس کلي فرد است و جمع نمرات گويههاي (،)36( ،30 ،)41( ،6 ،)3
 11 ،)26( ،23و ( )20عزتنفس تحصيلي فرد را مشخص ميکند .همچنين عزتنفس
جسمي از حاصل جمع نمرات گويههاي ( 12 ،)26( ،22 ،)35( ،34 ،42 ،6 ،)2و ()24
1. Ellis Poop self- esteem inventory
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به دست ميآيد و مجموع نمرات بهدستآمده از گويههاي ،21 ،36 ،)33( ،)46( ،40 ،1
 )23( ،)16( ،10و ( )26نشاندهندهي عزتنفس خانوادگي فرد است .آخرين بعد
(عزتنفس اجتماعي) نيز از جمع نمرات گويههاي (،)22( ،)36( ،32 ،45 ،)44( ،)2
( 22 ،15 ،)14و  25محاسبه ميشود .به ميزاني که شرکتکننده در هر مقياس نمرهي
باالتري به دست آورد ،نشاندهندهي آن است که در آن بعد از عزتنفس بيشتري
برخوردار است و شيوهي نمرهگذاري بهصورت ليکرت است .همچنين سؤاالتي که در
هر مقياس در پرانتز مشخص شدهاند بهصورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .در ايران
غفاري و رمضاني ( )4252پرسشنامهي عزتنفس کودکان و نوجوانان را در جمعيت
دانشآموزان دبيرستاني مناطق  46گانهي تهران ( 4026نفر) هنجاريابي کردهاند که پايايي
آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  0/61و با روش دو نيمه کردن  0/65گزارش شده
است .همچنين روايي آزمون با استفاده از روش سازه (همساني دروني) بين  0/23تا 0/62
گزارش شده است و از روايي عاملي نيز براي تأييد عاملها استفاده شده است .بر اساس
گزارش محققين ،اين ابزار با سادهسازي عبارات ،قابليت استفاده در گروه کودکان را نيز
دارد و نقطهي برش تعيينکنندهي عزتنفس ضعيف در آن 2 ،است.
روش
در اين پژوهش از طرح تجربي تک موردي )SCED( 4از نوع  ABيا مشاهدهي مستقيم
مکرر با پيگيري  4ماهه استفاده شد که به آن آزمايش تک آزمودني 3نيز گفته ميشود و
شامل دورهي خط پايهي اوليه و دورههاي ارزيابي متعدد مجزا است و براي پژوهشهاي
مشاوره ،رواندرماني و اصالح رفتار مناسب است (نصر و همکاران .)4262 ،در اين
پژوهش پس از دو آزمون خط پايهي اوليه 5 ،دورهي مشاهده و ارزيابي مجدد صورت
گرفت و در ادامه بهمنظور تحليل دادهها از روشهاي آماري زير استفاده شد :الف) تحليل
نگارهاي :در اين تحليل که بهصورت ديداري انجام ميگيرد ،از رسم نمودار چندضلعي
استفاده ميشود .به اين صورت که نمرات بهدستآمده از مراحل مختلف در نمودار وارد
شده و فرازوفرود نمودار متغير وابسته ،مبناي قضاوت در مورد ميزان تغيير قرارمي گيرد
و ب) تعيين درصد بهبودي با استفاده از فرمول زير:
2. single - subject experiment

1. single-case experimental design
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× 100

𝐼𝐴𝐴𝑂−
𝑂𝐴

= A%

( =AOمشکل آماجي در جلسه پيش از مداخله؛  =AIمشکل آماجي در جلسه پس
از مداخالت يا پيگيري و  =A%درصد بهبودي) .در اين فرمول اختالف نمره پيشآزمون
و پسآزمون بر نمرهي پيشآزمون تقسيم ميشود و بهبودي  %20يا بيشتر معنادار خواهد
بود (دالور.)4262 ،
روش اجرا :پس از نمونهگيري از جامعه ،سه نفر از دانشآموزان که مالکهاي ورود
به پژوهش را داشته و در پرسشنامهي عزتنفس آليس پوپ نيز نمرهي متوسط يا ضعيف
کسب کرده بودند ،انتخاب شدند و جهت بررسي ثبات نمرات خط پايهي اوليه ،مجدداً
به پرسشنامهي عزتنفس پاسخ دادند .پس از تأييد ثبات نمرات ،شرکتکنندگان به مدت
 42جلسهي  12دقيقهاي (هر هفته يک جلسه) ،مداخالت آموزش مفاهيم معنوي با
محوريت مذهب را دريافت نمودند .به دليل استفاده از طرح تجربي تک موردي با
اندازهگيري مکرر ،آزمودنيها در جلسات  44 ،6 ،5 ،2 ،2و  42نيز مجدداً به پرسشنامه
دادند و با توجه به در نظر گرفتن پيگيري يکماهه ،يک ماه پس از پايان مداخالت نيز
ارزيابي مجدد با استفاده از ابراز پژوهش صورت گرفت تا ثبات تغييرات آزمودنيها
مشخص شود .سپس دادههاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحليل نگارهاي و
تعيين درصد بهبودي مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند.
محتواي جلسات آموزشي ،برگرفته از برنامهي تربيت معنوي جنکينز )3006( 4براي
کودکان است که با توجه به مفاهيم مشترک اين برنامه با دين اسالم و عدم وجود موارد
متباين ،محقق پس از تأييد اساتيد راهنما و مشاور از اين برنامه در کار خود بهره گرفت.
ازجمله مفاهيم معنوي آموزش داده شده ميتوان به «ارزشمندي وجودي»« ،تقدم باطن بر
ظاهر»« ،بخشش و دعا»« ،حسن ظن»« ،اميدواري»« ،توکل» و «توجه آگاهانه به نعمتهاي
درون و بيرون» اشاره کرد که شرح کامل آن در جدول زير آمده است.

1. Jenkins, P.
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جدول  .1خالصهي جلسات آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب.
شماره

هدف

جلسه

برقراري رابطپپهي مؤثر ،بيپپان اهپپداف و
4

قوانين ،پرداختن بپه ترسها و نگرانيها
و بررسپپپي تصپپپورات در مورد خود و
خدا.

محتوا

 )4خوشپپپامدگويي ،بيان قوانين و کپامپل کردن نقاشپپپي
هدف و ترسيم تصور اعضا از خود تصورات در مورد خود
و خدا و اجراي آزمون 4

آشپپپنپايي با مفهوم تقدم باطن بر ظاهر،
3

ارزشپپپمندي فطري و ويژگيهاي الهي  )4اجراي فعاليت بادکنک  )3انجام
درون خود ،تشپپپخيص مالک اصپپپلي فعاليت فکري «نان و تکههاي نان».
برتري
آگپاهي از تپأثير افکار و رفتارها بر خود

2

و ديپگران از طريق اجراي آزمپپايش،
آشپپپنپپايي بپپا تپپأثير بخشپپپش ،دعپپا و
عذرخواهي
آشپپپنپايي بپا نعمتهاي الهي و نحوهي

1

سپپپپاس گزاري از آنها ،بررسپپپي تأثير
شکرگزاري و حسن ظن در بيشتر شدن
نعمتها
آگپپاهي از ارزشپپپمنپپدي وجودي خود

2

بپپه عنوان بهترين آفريپپدهي خپپداونپپد و
شناسايي استعدادهاي دروني خود.

کليپ و آزمون .2
 )4بپررسپپپي تکليف )3 .انجپپام
آزمپايش «آهنربپپا» ،توضپپپيح نقش
شکرگزاري در بيشتر شدن نعمت.
 )4بررسي تکليف  )3مشاهده فيلم
«پيله و پروانه» و آزمون .1

توکپپل در جپپذب خوبي ،تمرين تفکر آزمپايش «آهنربا و برچسپپپبهاي
مثبپپت در مورد خپپدا ،خود ،ديگران و افکار خوشبينانه و بدبينانه»
آينده
تپپأثير گفتپپار و رفتپپار نيپپک بر خود و بر اسپپپاس آيپپه قرآن( 4طپه،)11 ،
ديگران.

6

آشنايي با نيروي خيالپردازي و نحوهي
استفادهي صحيح

تپپعپپيپپين ويژگي الهي
دروني و رشپپپد آن در
طول هفته.

اجراي آزمپپايش «آب و نمکپپدان» ،نصب جمالت مثبت بر

با ادب و احترام سپخن گفتن ،آشنايي با  )4اجراي بازي کلمات )3.داسپپتان
5

و خدا

 )4بررسپپي تکليف جلسپپه قبل )3 .تپکپميپپل کپپاربرگ و

آگاهي از نقش حسپپن ظن ،اميدواري و  )4بپررسپپپي تکليف )3 .انجپپام
6

تکليف

ارائهي تکليف و آزمون .2
 )4فعاليت قيچي و مداد خيالي)3 .
بررسپپپي احسپپپاسپپپات و ارائهي
تکليف.

آب.

کپپامپپل کردن کپپاربرگ
«برنامهي سپاس».
بيپپان يپپک اسپپپتعپپداد
شخصي و تالش براي
رشد آن.
جمالت خوشبينپانه و
دعپپا براي موفقيپپت در
مسابقه.
رعپايت ادب در گفتار
و رفتار با دوستان.
استفاده از قيچي و مداد
خيالي در طول هفته.

 .0اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى (بهسوی فرعون بروید که طغیان کرده است ،اما با او به نرمی سخن
گویید تا متذکر شود و یا از خداوند بترسد).
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شماره

هدف

جلسه

آگاهي از تأثير افکار بر احسپپاسپپات از
6

طريق انجام آزمايش عملي ،شپناسايي و
اصالح افکار منفي اعضاي گروه.

تکليف

محتوا

 )4انجپام آزمايش افکار ،تکليف و افکپار مثبت با توجه به
آزمون .6

آزمايش

 )4بررسپپپي تکليف )3 .فعپپاليپپت بپپازخورد ويژگيهپپاي
40

پرورش حسن ظن نسبت به خود

عپمپلي «ليوان و لوبيپپا» و ارائپپه مپپثپپبپپت در آيپپنپپه و
تکليف.

44

آشپپنايي عملي با مسپپئله لزوم دوسپپت
داشتن خود

 )4بررسپپپي تکليف )3 .فعپپاليپپت
«قطرهچکان من و دوستي» ،بررسي
احساسات و آزمون .5

شکرگزاري
تپمپريپن قطره چکپپان
دوستي در طول هفته.

توجپه بپه نعمپتهاي الهي درون خود )4 ،بررسپپپي تکليف  )3مسپپپئلهي اجراي بپپازي نخهپپاي
43

ديگران و اتفپاقات خوب آينده با تأکيد «توجپپه و چگونگي آن» از طريق توجپه در موقعيتهاي
بر مهرباني و قدرت خدا

فعاليت عملي.

بررسپپي احسپپاسپپات دانشآموزان در  )4گفتوگو در مورد احسپپاسات،
42

مرحله خاتمه بخشپپي به گروه (کوري و آموختپهها ،آزمون  6و مشپپپخص
کوري )3003 ،و اعالم پايان جلسات.

کردن زمان آزمون پيگيري.

مختلف.
اجراي آموختپپههپپا در
طول يک ماه آينده.

يافتهها
شرکتکنندگان اين پژوهش را تعداد سه نفر از دانشآموزان دختر پايهي سوم دبستان
تشکيل دادند که قبل از شروع مداخالت داراي عزتنفس ضعيف و يا متوسط بودند.
آمارههاي توصيفي آزمودنيها در ابعاد پنجگانهي عزتنفس (کلي ،تحصيلي ،جسمي،
خانوادگي و اجتماعي) در جدول  4ارائه شده است.

414

اثربخشی آموزش مفاهيم معنوی با محوريت مذهب بر ...

جدول  .1روند تغيير مراحل درمان آزمودنيها در ابعاد پنجگانهي پرسشنامهي عزتنفس

آزمودني

ابعاد عزتنفس

خط پايه 4

خط پايه 3

جلسه 2

جلسه 2

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 44

جلسه 42

درصد بهبودي

سوم

پيگيري يکماهه

دوم

درصد بهبودي نهايي

اول

GS4

6

6

43

42

42

46

42

46

20

46

20

AS3

6

6

6

40

40

44

44

43

22/2

40

30

PS2

43

43

43

42

42

45

45

45

36/14

46

32

FS1

41

42

41

42

41

45

45

46

46/52

46

46/52

SS2

40

6

43

42

41

46

45

46

23/62

45

15/02

GS

40

6

40

40

42

41

41

42

10

41

22/54

AS

6

6

6

6

6

40

44

44

33/35

42

26/16

PS

6

6

5

44

41

42

42

46

63/2

42

60

FS

44

44

44

42

42

42

41

46

24/32

42

36/66

SS

2

2

1

44

43

42

46

45

63/22

41

65/25

GS

2

6

5

44

42

42

45

45

61/5

41

25/41

AS

43

6

40

40

44

43

44

43

20

44

12/12

PS

6

6

5

40

42

42

42

42

26/16

42

16/66

FS

6

5

40

40

43

42

44

43

14/66

43

14/66

SS

2

2

6

40

41

42

45

45

50/26

42

66/66

جدول  .2درصد بهبود کلي هر سه مراجع پس از مداخالت و پس از پيگيري يکماهه.
درصد بهبود کلي /ابعاد عزتنفس
درصد بهبود کلي هر سه مراجع پس
از مداخالت
درصد بهبود کلي هر سه مراجع پس
از پيگيري يکماهه

عزتنفس عزتنفس عزتنفس عزتنفس
عمومي تحصيلي جسمي خانوادگي

عزتنفس
اجتماعي

24/26

26/62

12/12

20/22

66/23

15/64

21/62

12/66

36/03

61/06

4. family self esteem
5. social self-esteem

1. general self-esteem
2. academic self-esteem
3. physical self-esteem
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با تحليل روند تغيير نمرات آزمودنيها در زير مقياس اول (عزتنفس کلي) ،درصد
بهبود مراجعان  3 ،4و  2به ترتيب  %10 ،%20و  %61/5به دست آمد که درمجموع 24/26
درصد بهبودي را تأييد ميکند .بررسي روند تغيير نمرات پس از پيگيري يکماهه نيز با
درصد بهبود کلي  15/64براي هر سه مراجع مشخص شده است .در اين ارزيابي درصد
بهبود نهايي مراجع اول همچنان  %20بهدستآمده که ثبات تغييرات و تأثير مثبت معنادار
آموزشها را تأييد ميکند .در مراجع دوم و سوم نيز اگرچه به ترتيب افت  %1/36و
 %5/26در بهبود کلي اتفاق افتاده است اما درصد بهبود کلي  %15/64است که اگرچه تا
معناداري باليني اندکي فاصله دارد اما نشاندهندهي ثبات معنادار تغييرات در بُعد
عزتنفس کلي آزمودنيهاست.
در زير مقياس عزتنفس تحصيلي ،تفسير دادهها نشاندهندهي تفاوت آزمودنيها در
تغييرات اين بُعد عزتنفس است .به اين صورت که عزتنفس تحصيلي مراجع اول در
پايان مداخالت  %22/2بهبود داشته است که پس از پيگيري يکماهه به  %30رسيده است.
همچنين نمرهي وي در مرحلهي اول و دوم خط پايه  6بوده و در جلسهي هفتم مداخله
به  43افزايش يافته و در مرحلهي پيگيري به  40رسيده است .درحاليکه در مراجع دوم
عزتنفس تحصيلي پس از دورهي پيگيري رشد قابلتوجهي داشته و از بهبود %35/35
به  %26/16رسيده است که اين نشاندهندهي افزايش پيشرفت وي در عزتنفس تحصيلي
در دورهي پيگيري بوده است .در مراجع سوم نيز اگرچه در دورهي پيگيري درصد بهبود
از  %20که به لحاظ باليني معنادار است به  %12/12رسيده است اما درصد بهبودي همچنان
باال و قابلتوجه است .درمجموع درصد بهبود کلي  %21/62در عزتنفس تحصيلي هر
سه مراجع ،اگرچه رقم قابلتوجهي است اما به لحاظ باليني معنادار نيست.
بررسي درصد بهبودي و روند تغيير نمرات مراجعان در مقياس عزتنفس جسمي نيز
نشان ميدهد که درصد بهبودي مراجع اول در مقياس عزتنفس جسمي ،پس از پايان
جلسات مداخله  %36/14بوده و پس از پايان دوره پيگيري به  %32کاهش يافته است و
همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود ،نمره مراجع اول در مرحله اول و دوم خط
پايه برابر با  43بوده و در جلسه هفتم مداخله به  45افزايش يافته است و در مرحله
پيگيري با  4نمره کاهش به  46رسيده است .درصد بهبودي مراجع دوم پس از پايان
جلسات مداخله  %63/2بوده و پس از پايان دوره پيگيري به  %60رسيده است که اين
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نشاندهندهي کاهش پيشرفت وي در عزتنفس جسمي در دوره پيگيري بوده است ولي
ميزان بهبودي همچنان باال و قابلتوجه و به لحاظ باليني معنادار است .نمره اين مراجع
در مرحله اول و دوم خط پايه برابر با  6و  6بوده است و در جلسه هفتم مداخله به 46
افزايش يافته و در مرحله پيگيري با  4نمره کاهش به  42رسيده است .در مراجع سوم
نيز ،درصد بهبودي در مقياس عزتنفس جسمي ،پس از پايان جلسات مداخله %26/16
بوده و پس از پايان دوره پيگيري به  %16/66رسيده است که اين نشاندهنده تداوم
پيشرفت وي در عزتنفس جسمي در دوره پيگيري بوده است .بهطورکلي درصد بهبود
عزتنفس جسمي هر سه مراجع پس از پيگيري  %12/66است که اگرچه به لحاظ باليني
معنادار نيست اما شروع پيشرفت آزمودنيها در بعد عزتنفس جسمي را تأييد ميکند.
درصد بهبود عزتنفس خانوادگي مراجع  4و  3و  2پس از مداخالت به ترتيب ،%46/52
 %24/32و  %14/66بوده است که در مراجع اول و سوم در مرحلهي پيگيري نيز ثابت
مانده است و در مراجع دوم در مرحلهي پيگيري به  %36/66رسيده است .درصد بهبود
کلي هر سه مراجع در عزتنفس خانوادگي پس از پيگيري  %36/03گزارش شده است
که کمتر از ميزان رشد عزتنفس آزمودنيها در ساير ابعاد عزتنفس است و به لحاظ
باليني معنادار نيست .اما ثبات نمرات در مرحلهي پيگيري نشاندهندهي شروع پيشرفت
آزمودنيها در اين بعد است.
در بررسي آخرين بُعد عزتنفس (عزتنفس اجتماعي) نيز يافتههاي پژوهش مؤيد
تأثير مثبت معنادار آموزشها بر رشد اين بعد ميباشند .عزتنفس اجتماعي آزمودنيهاي
 3 ،4و  2پس از پايان مداخالت به ترتيب  63/32 ،23/62و  50/26درصد رشد داشتهاند
که با وجود افت در دوره پيگيري ،همچنان رقمي باال و معنادار است و بهطورکلي بر
اساس يافتههاي پژوهش ميتوان گفت ،بعد عزتنفس اجتماعي بيشترين معناداري باليني
را به دست آورده است.
بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مفاهيم معنوي با محوريت مذهب بر
عزتنفس کودکان انجام شد .تحليل يافتههاي پژوهش با استفاده از روش تحليل نگارهاي
و تعيين درصد بهبودي مؤيد تأثير مثبت آموزشها بر افزايش عزتنفس کودکان در پنج
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بُعد کلي ،اجتماعي ،تحصيلي ،خانوادگي و جسمي است که با توجه به فرمول درصد
بهبودي ،اين تأثير در بُعد عزتنفس اجتماعي به لحاظ باليني معنادار است.
بر اساس يافتههاي ارائه شده در جدول شمارهي  ،2برنامهي آموزش معنويت محور
به ترتيب بيشترين تأثير را بر عزتنفس اجتماعي ،عمومي ،جسمي ،تحصيلي و سپس
عزتنفس خانوادگي شرکتکنندگان داشته است و عزتنفس اجتماعي هر سه
شرکتکننده نسبت به ساير ابعاد عزتنفس رشد قابلتوجهي داشته است .در تبيين اين
يافته بايد گفت ،به نظر ميرسد شکلگيري «رابطهي درماني مؤثر» در رشد عزتنفس
اجتماعي مراجعان تأثير بسزايي داشته است.
همچنين بر اساس يافتههاي پژوهش ،عزتنفس عمومي و جسمي پس از عزتنفس
اجتماعي به ترتيب بيشترين رشد را داشتهاند ( 15/64و  .)12/66اين يافته نشاندهندهي
آن است که آموزش معنويت محور تأثير زيادي بر رشد ابعاد مختلف عزتنفس
شرکتکنندگان داشته است اما ازآنجاکه تغيير در احساس کلي فرد نسبت به خود و
جسمش (عزتنفس عمومي و جسمي) سريعتر آغاز ميشود ،اين دو بُعد نسبت به ابعاد
تحصيلي و خانوادگي  -که دو خرده نظام مدرسه و خانواده بر آنها تأثير پايداري دارند-
رشد سريعتري داشتهاند .بنابراين به نظر ميرسد شروع تغييرات در دو بعد عزتنفس
خانوادگي و تحصيلي نشاندهندهي تأثير مثبت آموزش معنويت محور است و با توجه
به مقاومت بيشتر اين دو بُعد نسبت به درمان ،الزم است تا از طريق افزايش مدتزمان
مداخالت و درگير کردن خانواده و مدرسه در فرايند مداخله ،اين ابعاد نيز بهصورت
معناداري بهبود يابند.
نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش جونز و همکاران ( )3042مبني بر ضرورت
توجه به مذهب بهعنوان يک مؤلفهي مهم در مدل بهزيستي کودک همسو است .مايتروفن
و کنستانتين ( )3042نيز در پژوهش خود تقويت ارتباطات معنوي ،رواني و بدني مراجعان
جهت حل مشکالت مربوط به عزتنفس پايين را موردتوجه قرار دادهاند که با نتايج
پژوهش حاضر همسو است .االيس و همکاران )3042( 4نيز در راستاي نتايج پژوهش
حاضر ،تأثير مداخالت معنويت محور بر رشد عزتنفس را مورد تأييد قرار دادهاند.

1. Elias, A. C., & et al.
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عليرغم تأييد تأثير معنويت بر رشد عزتنفس کودکان در پژوهش حاضر ،مکانيزم
اين تأثير همچنان جاي بررسي دارد .در تبيين اين يافته ميتوان گفت ،ارتباط مثبت
معناداري بين تصور فرد از خدا و معنويت با سطح عزتنفس وجود دارد (راتکليف،
 )3001و بر اين اساس به نظر ميرسد سازوکار اصلي رشد عزتنفس شرکتکنندگان
پژوهش حاضر نيز از طريق تأثيري که آموزش معنويت محور بر باورهاي آنها در مورد
خدا و معنويت داشته ،قابل تبيين است .اين تغيير بهصورت غيرمستقيم عزتنفس
شرکتکنندگان را نيز تا حد زيادي تحت تأثير قرار داده است .بهعبارتديگر موفقيت در
بهبود تصورات کودکان در مورد معنويت و خدا ميتواند تصورات آنها در مورد خودشان
(عزتنفس) را نيز تحت تأثير قرار دهد.
اما نکتهي قابلتوجه آن است که آموزشهاي ارائه شده چگونه در کاربرد باليني نيز
بهصورت معناداري منجر به رشد عزتنفس شده است ،درحاليکه عليرغم تمايل
گستردهي مدارس سراسر دنيا به گنجاندن مفاهيم معنوي و مذهبي در چشمانداز برنامهي
درسي خود ،بسياري از اين آموزشها در عمل از اثربخشي کافي برخوردار نيستند
(راتکليف !)3001 ،در تبيين چرايي اين مسئله ميتوان گفت ،در موارد زيادي آموزش
معنويت به کودکان با عرضهي راهکارها و دستورات ديني با شيوههاي رفتاري (تشويق
و تنبيه) صورت ميگيرد درحاليکه آموزش صحيح معنويت ،مستلزم استفاده از روشهاي
چالشبرانگيز ،گفتوگو محور و مشارکتي است .در اين راستا بيش از  32سال بررسي
انجام شده بهوسيلهي راتکليف ( )3001در زمينهي رشد معنويت کودک نيز تأييدکنندهي
اين نکته است که آموزش مفاهيم معنوي انتزاعي به کودکان مستلزم استفاده از روشهاي
چندبعدي است که موردتوجه قرار دادن آنها در پژوهش حاضر ازجمله عوامل مؤثر در
معناداري نتايج است .در اين زمينه الزم است تا از کودکان به روشهاي مختلف (مانند
کشف و بررسي نوار ضبط قبل از شروع مداخالت ،بحث و گفتوگو) بهعنوان عضوي
فعال ،متخصص و مشارکتکننده استفاده شود تا از طريق کسب اطالعات غنيتر از آنها،
طراحي و پيشبرد مداخالت غيرمستقيم ،مؤثرتر واقع شود .همچنين استفاده از انواع
«بازيهاي معنويت محور» يکي ديگر از فاکتورهاي تبيينکنندهي چگونگي رشد
عزتنفس شرکتکنندگان است .اين بازيها بهعنوان امري تسهيلکننده مطرحاند که از
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طريق ايجاد احساسي از آزادي ذهن ،شگفتي و حيرت ،دريچهاي براي رشد معنويت
بهصورت مستقيم و رشد عزتنفس بهصورت غيرمستقيم ايجاد ميکنند.
بر اساس اصول علمي آموزش معنويت به کودکان ،استفاده صرف از تستهاي
روانشناختي نيز مفيد نخواهد بود و الزم است واژگان توصيفي کودک در مورد خدا ،قبل
از شروع مداخالت کشفشده و سپس در طول مداخالت از تکرار و يا توضيح پاسخهاي
اوليهي کودک ،بهعنوان فرصتي براي تفکر در مورد عقايد اوليه و تعميق آنها استفاده
شود .همچنين بر اساس ديدگاه راتفليک ( ،)3001گفتوگوي مشارکتي محقق و کودک
ميتواند اثربخشي بيشتري نسبت به مداخالت رسمي داشته باشد و عالوه بر همافزايي
تعاملي عقايد جديد ،آرامش و تسلي کودک را نيز به همراه داشته باشد .عالوه بر موارد

فوق ،استفاده از نقاشي –بهعنوان ابزار عمدهي کودکان براي صحبت در مورد معنويت-
پنجمين عامل اثرگذار بر رشد عزتنفس شرکتکنندگان پژوهش حاضر است که توجه
به آن در کنار ساير عوامل مذکور ،اثربخشي نتايج را تبيين ميکند.

عالوه بر موارد فوق ،يکي ديگر از تبيينکنندههاي اصلي اثربخشي آموزشها ،محور
قرار دادن مذهب در کل آموزشهاست ،چراکه بر اساس آموزههاي دين اسالم ،تکوين
شخصيت عزتمند بهعنوان يکي از مهمترين موضوعات تربيتي ،از الگوي مخصوص به
خود پيروي ميکند که بر دو نکتهي زير استوار است و استفاده از آن بهويژه در بافت
فرهنگي جامعهي اسالمي ايران ،ميتواند رشد عزتنفس آزمودنيها را توضيح دهد:
 )4اکرام شخصيتي :تبيين جايگاه واالي انساني ،برقراري رابطهي محبتآميز ،رفع نياز به
وابستگي و  )3شناسايي استعدادها و استفاده از روشهاي صحيح به فعليت رساندن آنها:
ايجاد امنيت و آرامش بخشي ،ارتباط کالمي ،شناسايي استعدادها و ارزشگذاري،
جهتبخشي و آيندهنگري (خزعلي.)4266 ،
در پژوهش حاضر نيز محوريت برنامهي فوق در ابعاد مختلف موردتوجه قرار گرفت.
بهعنوانمثال کودکان شرکتکننده در پژوهش با مفاهيمي از قبيل دميده شدن روح الهي
در انسان (تبيين جايگاه واالي انساني) ،توجه به روابط بين فردي و اثر رفتار خود بر
ديگران (برقراري رابطهي محبتآميز) ،توبه و توکل به خدا در کارها (رفع نياز به
وابستگي) ،حمايت خدا از بندگان (ايجاد امنيت و آرامش بخشي) ،خوب گوش دادن و
خوب صحبت کردن (ارتباط کالمي) ،شناخت استعدادهاي خود (شناسايي استعدادها و
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ارزشگذاري) و تصويرسازي مثبت از آينده (جهتبخشي و آيندهنگري) بهصورت عملي
آشنا شدند که در راستاي آموزههاي وحياني قرآن ،در عمل نيز رشد عزتنفس هر سه
شرکتکننده را به دنبال داشت.
با خالصه کردن موارد فوق ميتوان نتيجه گرفت که آموزش مفاهيم معنوي با
محوريت مذهب ،ابعاد مختلف عزتنفس کودکان را بهبود ميبخشد .لذا با توجه به بافت
اسالمي جامعهي ا يران و همچنين ضرورت توجه به رويکردهاي پيشگيرانه در حيطهي
عزتنفس جهت جلوگيري از ايجاد انواع مشکالت فردي و اجتماعي و اهميت
سرمايهگذاري در اين حيطه بهعنوان مهمترين سرمايهگذاري در طول زندگي (قراچه
داغي ،)4261 ،پيشنهاد ميشود چنين آموزشهايي در سرفصلهاي درسي
آموزشوپرورش گنجانده شود .همچنين مشاوران و درمانگران کودک نيز ميتوانند در
کار باليني با کودکان داراي مشکالت عزتنفس از روش معنويت محور استفاده کنند.
پژوهش حاضر با محدوديتهايي از قبيل حجم محدود جامعه آماري و محدوديت
زماني مواجه بود .بااينحال اميد است اطالعات حاصل از اين پژوهش دستمايهي
پژوهشهاي بيشتر در حوزهي سالمت روان کودکان قرار گيرد.
منابع
اسکيرالدي ،گ .)4615( .راهنماي عملي عزتنفس (ترجمه اصغر فرو الدين عدل و نوشين
شاکري) .)4264( .تهران :روان.

انصاري نژاد ،ن .)4264( .تحليل بزهکاري نوجوانان کانون اصالح و تربيت تهران .مجلهي رفاه
اجتماعي.266-262 ،)12(43 ،
براندن ،ن .)4620( .روانشناسي عزتنفس (ترجمه مهدي قراچه داغي) .)4261( .تهران:
نخستين.
بيابانگرد ،ا .)4260( .روشهاي افزايش عزتنفس در کودکان و نوجوانان .تهران :انجمن اوليا و مربيان.

توليتي ،ز .)4260( .تبيين نقش عزتنفس و پيشينهي تحصيلي در عملکرد تحصيلي دانشجويان
دانشگاههاي دولتي شهر تهران .فصلنامهي پژوهش در نظامهاي آموزشي.436-406 ،)43(2 ،
جنکينز ،پ .)3006( .آموزش و تربيت معنوي کودکان( .ترجمه زهرا غالمي ،مريم بوالهري و
سهيال منيري جاويد) .)4261( .تهران :دانژه.
خزعلي ،ا .)4266( .اسالم و مباني تکوين شخصيت سالم .فصلنامه انديشه 2(42 .و .411-442 ،)6
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. رشد: تهران. مباني نظري و عملي تحقيق در علوم انساني و اجتماعي.)4262( . ع،دالور
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