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تاریخ پذیرش مقاله1393/8/14 :
چکیده
این تحقیق به منظور اثربخشی دو روش معنادرمالانی قالرآن و معنادرمالانی فرانلالب بالر بهزیسالتی هنالی و
سمم

روان مادران افسرده صورت گرفته اس  .از بین  1350نفر مادر افسرده با استفاده از تس افسالردگی

 21سؤالی بک ( )BDI-IIتعداد  45نفر به عنوان نموناله انتخالاو و در ساله گالروه همگالن قالرار گرفتنالد و بالا
استفاده از دو تس

(بهزیستی هنی  39سؤالی مولوی و هملاران )1390 ،و تس ( 28سؤالی سالمم

گلدبرگ )1972،پیشآزمون برگزار شد و بعد از اجرای دو مداخله درمانی دادههای به دس
تحلیب شد و نتایج زیر به دس
بر سمم

روان

آمده تجزیه و

آمد .مقدار معنادرمانی قرآن بر بهزیستی هنی مالادران افسالرده ( )p<0/04و

روان مادران افسرده ( )p<0/01اس  .همچنین مقدار معنادرمانی فرانلب بر بهزیستی هنی مادران

افسالالرده ( )p<0/01اسال و بالالر سالالمم روان آنالالان( )p<0/04اسال  .ایالالن پالالژوهش تالالیثیر معنالالادار دو روش
معنادرمانی قرآن و فرانلب را بر سمم روان و بهزیستی هنی تییید نمود.
کلیدددوا ههددا :بهزیسالالتی هنالالی ،سالالمم روان ،افسالالردگی ،معنادرمالالانی قالالرآن ،معنادرمالالانی فرانلالالب
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 -1مقدمه
ارتقای سممتی افراد جامعه یلی از مهمترین مسائب اساسالی هالر کشوراسال
مختلف از جمله نیاز روانی مورد توجه قرار گیرد .وظیفه ی اصلی بهداش

کاله بایالد از ابعالاد

روانالی تالامین سالمم

فلر و روان افراد جامعه اس  .طبق تعریف سازمان جهانی بهداش  ،بهداش روانی در مفهوم کلی
یعنی توانایی کامب برای ایفای نقشهای اجتماعی ،روانیوجسمیاس
متخصصان ،ممک بهنجاری را در دو بعد سالمم
(سن ،پاور و دبلیو .)1988 ،سمم
احساس مثب

و هماهنگی سمم

(گنجی.)10 :1385 ،

روان و بهزیسالتی هنالی متمرکالز کالردهانالد

روان؛ قدرت سازگاری با مشلمت دوران رشد ،انطباقپذیری،
رفتاری با احساس هنالی اسال

(بنالی جمالالی .)1370 ،سالمم

روان در فرهنگهای مختلف به عمللرد بر اساس هنجارهای جامعه و سازگاری با آنها در جهال
شلوفایی استعدادها و تطابق با موقعی هالای مختلالف اطالمق مالیگالردد کاله باعال ،نشالاخ خالود و
دیگران میشود .فردی که از سالمم

روان برخالوردار اسال  ،در نگالرشهالای مربالوخ باله خالود و

دیگران و الزامهای زندگی به صورت متعادل برخورد میکند و قدرت سازگاری با این موقعی هالا
را دارد ،به خود و دیگران احترام میگذارد ،محدودی های خود را شناخته و باله تمامیال
اعتقاد دارد (شاملو .)128 :1376 ،بهزیستی هنی باع ،شادمانی و تیثیرات مثب
افراد میشود (کرمی نوری و هملاران .)42 :2002 ،کاهش سمم

رفتارهالا

بر عمللرد و رفتار

روان و بهزیستی هنی منجر به

اختمالت روانی میشود.
مذهب و باورهای معنادار زندگی می تواند در تمامی امور ،نقش مؤثری در استرس زایی داشته
باشد و در ارزیابی موقعی  ،ارزیابی شناختی فرد ،فعالی

های مقابله و منابع حمایتی سبب کالاهش

گرفتاری روانی همانند افسردگی شود .بر این اساس ،امروزه چنین تصور می شود که بالین مالذهب
وسمم

روان ارتباخ مثبتی وجود دارد و اخیراً نیز روانشناسی مذهب ،حمایتهای تجربی زیالادی را

در راستای این زمینه فراهم آورده اس
دینی صورت گرف

(حمید .)185:1391 ،پژوهشهایی که در زمیناله اعتقالادات

نشان داد که داشتن عقاید مالذهبی و گالرایش باله دیالن باعال ،افالزایش امیالد و

بهزیستی هنی در افراد میشود .داشتن اعتقاد به اینله نیرویی در سختیها و مشاللمت یالار و پنالاه
انسان اس

فرد را امیدوار کرده و شادمانی فرد را باال میبرد (آقاباقری.)30 :1390 ،
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 -1-1پیشینه
تحقیقات نشان دادند که افرادی که در زندگی ،مذهبیترند و به قضا و قدر الهی در برخورد با
مشلمت اعتقاد دارند در برخورد با گرفتاریهالا تحمالب و تالاوآوری بالاالتری داشالته از بهزیسالتی
هنی باالتری برخوردار هستند (بهالادری ،هاشالمی نصالرتآبالاد .)30 :1390 ،در مقایساله اثربخشالی
درمان شناختی –رفتاری و روان درمانی معنوی مالذهبی مبتنالی بالر آمالوزه هالای اسالممی بالر کالاهش
اضطراو آشلارا تییید شد که درمانهای مذهبی اسممی همانند درمانهای شناختی رفتاری میتوانند
در کاهش اضطراو مؤثر باشند (یعقوبی ،بهرامی ،محمالدزاده .)106 :1391 ،مطالعالات و تحقیقالات
بسیاری نشان میدهد که بیش از  1500میلیون نفر از جمعی

جهان به اختمالت عصالبی ،روانالی و

اجتماعی مبتم هستند (حسینی ،به نقب از لطالافتی و حیالدرنیا )1391 ،کاله افسالردگی شالایعترین ایالن
اختمالت اس  .خطر ابتم به اختمالت روانالی در بچالههالای والالدین افسالرده ساله برابالر بیشتراسال
(غفاری ،شلری عمقمند .)261 :1384 ،از سوی دیگالر ،در تحقیالق (تبرائالی )62 :1389،بالا عنالوان
بررسی جایگاه معنوی

درالگوهای عمده سمم

نقش بسیار عمده ای درسمم

روان که صورت گرف  ،اثبات شد که معنویال

روان دارد .همچنین در پژوهش بهرامی (چگنالی )91 :1389،تحال

عنوان بررسی رابطه دین داری با اختمالت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد خرم ،نتایج حاصب نشان
داد که ،نگرش مذهبی کلی و ابعاداعتقادی ومناسلی روابط معنالاداری بالا اخالتمالت روانالی کلالی
وحیطههای آن دارنالد .باله عالموه ،شالواهد باله دسال

کاله ابعالاد مناساللی

آمالده حالاکی ازآن اسال

واعتقادی نقش بیشتری درپیش بینی اختمالت روان شناختی همانند افسردگی ایفا میکننالد .بیشالتر
دین های جهان (با آن کهبا یلدیگر تفاوت هایی دارند) پیروان خود را به فعالی
می خوانند .درمذهب یلی از عوامب تیثیر گذار بر رفتار و شالناخ

های مثبال  ،فالرا

باله شالمار مالی رود .بسالیاری از

جنبه های مذهب بر امید ،خوش بینی ،همدلی ،پیوندجویی ،عفو و بخشش ،تیکید دارنالد .از سالوی
دیگالر ،پرهیالالز از تجالاوز و رفتارهالالای ضالداجتماعی ماننالالد فسالاد ،خودفروشالالی و دزدی در مالالذاهب
گوناگون پیوسته سفارش شده اس  .هر دو جنبه مذهب ،پرداختن به فعالیال
کردن از فعالی

های منفی ،ب اع ،پدیالد آمالدن احسالاس ارزش مثبال

هالای مثبال

و دوری

در پیالروان ادیالان مالی شالود

(شومان .)2002 ،1مذهب به عنوان یک میانجی بر فرآینالد فلالری و ارزیالابی رویالدادهای روزمالره
زندگی فرد ،تیثیر می گذارد.
1. Schumann
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بدین ترتیب حتی بسیاری از رویدادهای به ظاهر منفی ،مثب

و معنادار ارزیابی می شوند و فرد

از آن ها احساس مثبتی خواهد داش  .بسیاری از پژوهشگران بر این باورند کاله باله کمالک ایمالان،
برخورد با هیجان ها و شرایط اجتماعی آسان تر می شود (دینر ،نیلرسون ،لوکالاس و سالندویک،1

 . )2002همچنین مهمترین عامب را در شالادکامی روان شالناختی کاله مالوردی حمالایتی در بهزیسالتی
هنی کاله از افسالر دگی جلالوگیری مالی کنالد ،انتخالاو داوطلباناله مالذهبی بالودن کالر شالده اسال
(پارگمن

و ماهونی.)2002 ،2

برای برگرداندن سمم

روان و کالاهش افسالردگی درمانهالای زیالادی از قبیالب رواندرمالانی و

درمانهای دارویی صورت گرفته اس
داروهای ضدافسردگی بالغ بر هف

که طبق برآورد انستیتو تلنولوژى ماساچوس ارزش جهانى
میلیارد دالر اس

که انتظار مالیرود در پالنج سالال آینالده %50

رشد داشته باشد! ولی آمار رو به افزایش بیماریهای روانی در جهان حلای

از آن دارد کاله ایالن

درمانها از کارایی مؤثر و مفیدی برخوردار نبودهاند .به نظر میرسند با توجاله باله نامگالذاری هالزاره
سالوم باله عصالر ایمالان (بابالایی )177 :1388 ،و کالمتالوجهی متخصصالین و رواندرمالانگران از تالالیثیر
درمانهای معنوی و با توجه به اینله کشور ایران از یک باف

مذهبی برخوردار اسال  ،مالیتالوان از

درمانهای معنوی برای درمان اختمالت روانی و روحی در ایران و حتی در جهان استفاده نمود .بالر
این اساس محققین این مقال به تالیثیر معنادرمالانی قالرآن و معنادرمالانی فرانلالب بالر سالمم

روان و

بهزیستی هنی مادران افسرده پرداختهاند.
 -2-1طرح پژوهش:
این پژوهش از نوع تجربی با پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل میباشد.
 -3-1نمونه و شیوه نمونهگیری:
با استفاده از تس

افسردگی ( 21سؤالی بک) از بین  1350نفر  45مادر از افرادی که در تس

افسردگی نمره باالی  35را اخذ نموده بودند انتخاو شدند .تعداد  45نفالر باله روش تصالادفی سالاده
انتخاو و در سه گروه همگن قرار گرفتند .از سه گروه بهطور همزمان پیشآزمون سالمم
بهزیستی هنی گرفتاله شالد .در سالمم

روان و

روان مالمک ورود باله آمالوزش نمالرات بالاالتر از  23و در
1. Diener, Nickerson, Lucas & Sandvik
2. Pargament & Mahoney
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بهزیستی هنی ممک ورود به آموزش نمرات کمتر از  30بالود .دو گالروه آزمالایش و یالک گالروه
کنترل هر گروه شامب  15نفر بود .ابتدا به گروه کنتالرل اطمینالان داده شالد کاله در فرصال
تح

آموزش قرار خواهند گرف

تح

آموزش قرار گرفتند (گروه فرانلب آمالوزش وجالودی و گالروه قرآنالی آمالوزش مؤلفالههالای

قرآنی) .قابب کر اس

و دو گروه آموزش هرکدام به مدت هش

مناسالب

جلسه  120دقیقهای

متغیرهای مزاحم ،سن ،تعداد فرزند ،وضع اقتصادی ،سواد ،کنترل گردید و

در پایان دوره آموزش پسآزمون و در سه ماه بعد آزمون پیگیری گرفته شد.
-4-1فرضیات تحقیق:
 -1-4-1معنادرمانی قرآنی بر بهزیستی هنی و سمم
 -2-4-1معنادرمانی فرانلب بر سمم

روان مادران افسرده مؤثر اس .

روان و بهزیستی هنی مادران افسرده مؤثر اس .

 -3-4-1میزان تیثیر معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانلب بر بهزیسالتی هنالی و سالمم

روان

مادران افسرده متفاوت اس .
 -5-1ابزار اندازهگیری:
در این پژوهش از سه پرسشنامه یب استفاده شد.
 -1پرسشنامه  21سؤالی افسردگی بک ( )BDI-llبه منظور انتخاو نمونه
 -2پرسشنامه بهزیستی هنی؛ ساخ

و هنجاریالابی ایالن پرسشالنامه توسالط (مولالوی ،ترکالان

سلطانی و پاالهنگ )238 :1389 ،صورت گرفته اس .
 -3پرسشنامه سمم

عمومی ( 28سؤالی گلدبرگ.)2008 ،

 -2معنادرمانی فرانکل و معنادرمانی قرآن
معنادرمانی 1در لغ

به معنی «درمان از طریق معنالا» اسال

و هالدآ آن کمالک باله بیمالار بالرای

رهایی از درد و رنج 2اس  .در این ملتب درد و رنج باع ،ناراحتی انسان نیس  ،آنچه باع ،رنالج
انسان اس  ،نداشتن معنا در زندگی میباشد (فرانلب .)1380 ،از این روش برای درمان افرادی کاله
دچار پوچی زندگی و بیهدفی شدهاند ،افراد ناامید و افسرده و افرادی که قصالد خودکشالی دارنالد

1. Logotherapy
2. Suffering
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استفاده میگردد (فرانلب ،ترجمه میمنی .)1388 ،فرانلب معتقد اسال
عشق و رنج میتوان معنای زندگی را یاف

از طریالق کالاری ارزشالمند،

(غزالی.)1386 ،

فرانلب در نظریه خود از متون مذهبی وام گرفته و هدفداری و معنالاداری را مقتضالای زنالدگی
میداند؛ قرآن نیز به عنوان یالک مالتن الهالی هالدآ از خلقال
رحم  4و رسیدن به مقام قرو الهی 5میداند .قرآن کریم جه

بشالر را آزمالایش ،1عبالادت ،2علالم،3
وصول به آرامش روان و برطرآ

شدن بیماریهای روحی و روانی انسانها راهلارهای مناسبی ارائه میکند .متخصصین علوم روان-
شناسی این سازوکارها (تلنیکها) را در قالب سه دسته یب ارائه میکنند:
 -1-2سازوکارهای شناختی
 -1-1-2ایمان و عمل:
«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُووَ الححَو م مِون َِّّبمِْوَف رَ َّونَ عَونحَُْف
سَيمئَاتَِِْف وَأَصفلَحَ بَالََُْف :و آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهاند و به آنچه بر محمد [ص]
نازل آمده گرویده اند [که] آن خود حق [و] از جانب پروردگارشان اس

[خالدا نیالز] بدیهایشالان را

زدود و حال [و روز] شان را بهبود بخشید» (محمد.)2/
 -2-1-2امید به رحمت خداوند در مشکالت:
«وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الحغَيفثَ مِن بَعفدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُنُ َِّحفمَتَهُ وَهُوَ الحوَلِيُّ الححَمِيودُ :و اوسال
باران را پس از آنله [مردم] نومید شدند فرود مىآورد و رحم
سرپرس

کسالى کاله

خویش را مىگسالترد و هموسال

ستوده» (شوری.)28/

 .1الَّذِي خَلَ َ الحمَوفتَ وَالححَيَاةَ لِيَبفلُوَرَُف أَيُّكَُف أَحفسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الحعَزِيزُ الحغَ ُوُِّ (ملک.)2/

.2

وَمَا خَلَقحتُ الحجِنَّ وَالحإِنسَ إِلَّا لِيَعفبُدُونِ (ذاِّيات.)56/

 .3اللَّهُ الَّذِي خَلَ َ سَبفعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الحأَِّفضِ مِثحلَُْنَّ يَتَنَزَّلُ الحأَمفنُ بَيفنَُْنَّ لِتَعفلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى رُلِّ شَيفءٍ قَدِينٌ (طالق.)12/
ن ،إِالَّ مَن َِّّحََِ َِّبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقََُْف وَتَمَّتف رَلِمَةُ َِّبمکَ
 .4وَلَوف شَاء َِّبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُونَ مُخحتَلِ ِي َ
ألَمفألنَّ جََْنَََّ مِنَ الحجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجفمَعِينَ (هود.)118-119/
 .5وَأَنَّ إِلَى َِّبمکَ الحمُنتََْى (نجَ ،)42/إِنَّ إِلَى َِّبمکَ النمجفعَى (عل  ،)8/إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيفهِ َِّاجِعونَ (بقنه )156/و . ...
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پروردگالارش

نومید مىشود» (حجر.)56/
 -3-1-2صبر بر مصائب:
«يَا ايَُّْا الَّذِينَ آمَنُوا اصفبِنُوا وَ صَابِنُوا وَ َِّابِطوا وَ اتَّقُواللّهَ لَعَلَّكَُ تُ حلِحُوونَ :اى کسالانى کاله ایمالان
آورده اید صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنید و از خدا پروا نمایید امید اس

که

رستگار شوید» (آل عمران.)200/
 -4-1-2توجه به فلسفه رنجها و قضا و قدر الهی:
«عَسىَ أَن تَكحنَهُواح شَيفا وَ هُوَ خَينح لَّكَُف :بسا چیزى را خوش نمالىداریالد و آن بالراى شالما خالوو
اس » (بقره.)216/
«وَ نَبفلُورَُ بِالشَّنِّ وَ الخحينح فِتحنَةً وَ إِلَيفنَا تُنحجَعُون :و شما را از راه آزمالایش باله بالد و نیالک خالواهیم
آزمود و به سوى ما بازگردانیده مىشوید» (انبیا.)35/
 -5-1-2احساس پشیمانی و میل به جبران گناه
«وَقَالُوا لَوف رُنَّا نَسفمَعُ أَوف نَعفقِلُ مَا رُنَّا فِي أَصفحَابِ السَّعِينِ :و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا
تعقب کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم»(ملک.)10/
 -6-1-2اعتقاد به سرای آخرت
« اللّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ لَيَجفمَعَنَّكَُف إِلَى يَوفمِ الحقِيَامَةِ الَ َِّيفبَ فِيهِ وَمَنح أَصفدَقُ مِنَ اللّوهِ حَودِيثًا :خداونالد
کسى اس

که هیچ معبودى جز او نیس

به یقین در روز رستاخیز که هیچ شلى در آن نیس شالما

را گرد خواهد آورد و راستگوتر از خدا در سخن کیس »(نساء.)87/
با توجه به آیه  21سوره اریات «وَفِي أَن ُسِكَُف أَفَلَا تُبفصِنُون :و در وجود خود شالما (نیالز آیالاتی
اس ) ،آیا نمیبینید؟» و آیه  53سوره فصالل

«سَنُنِيَِْف آيَاتِنَا فِي الحآفَاقِ وَفِي أَن ُسَِِْف حَتَّى يَتَبَيَّنَ لََُْف

أَنَّهُ الححَ م أَوَلََف يَكحفِ بِنَبمکَ أَنَّهُ عَلَوى رُولِّ شَويفءٍ شَوِْيد :باله زودى نشالانههالاى خالود را در افقهالا [ى
گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حالق اسال
کافى نیس

که پروردگارت خود شاهد هر چیزى اس » ،قرآن جه

شناخ

آیالا

خداوند انسانهالا را
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به سم

شناخ

خود هدای

میکند ،بنابراین انسان با شناخ

مقدمه میتالوان در علالم روانشناسالی از شالناخ

خود خداشناس مالیگالردد .بالا ایالن

خالدا و سالیر و ساللوک بالهسالوی او کاله از طریالق

خودشناسی صورت میگیرد به رواندرمانی و معنادرمانی قرآن دس

یاف .

 -2-2ساز و کارهای عاطفی:
 -1-2-2توبه:
«أَلََف يَعفلَمُواح أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقحبَلُ التَّوفبَةَ عَنح عِبَادِهِ وَيَأحخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّووَّابُ الونَّحِيَُ :آیالا
ندانسته اند که تنها خداس

که از بندگانش توبه را مىپذیرد و صدقات را مىگیرد و خداسال

کاله

خود توبهپذیر مهربان اس »(توبه.)104/
 -2-2-2توسل به ائمه و بزرگان دین برای رفع تنش:
«يَا أَيَُّْا الَّذِينَ آمَنُواح اتَّقُواح اللّهَ وَابفتَغُواح إِلَيهِ الحوَسِيلَةَ :اى کسانى که ایمالان آوردهایالد از خالدا پالروا
کنید و به او [توسب و] تقرو جویید»(مائده.)35/
 -3-2-2عفو و گذشت:
«خُذِ الحعَ حوَ وَأحمُنح بِالحعُنحفِ وَأَعفنِضف عَنِ الحجَاهِلِينَ :گذش پیشه کن و به [کار] پسندیده فرمان ده و
از نادانان رخ برتاو» (اعراآ.)199/
 -4-2-2انفاق در راه خدا:
«لِيُن ِ ح ذُو سَعَةٍ ممن سَعَتِهِ وَمَن قُدَِِّ عَلَيف هِ ِِّزفقُهُ فَلحيُن ِ ح مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ حسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجفعَلُ اللَّهُ بَعفدَ عُسفنٍ يُسفنًا :بر توانگر اس

که از دارایى خود هزینه کند و هالر کاله روزى او تنالگ

باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز [باله قالدر] آنچاله باله او داده اسال
تللیف نمىکند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مىکند» (طمق.)7/
« مَّثَلُ الَّذِينَ يُن ِقُونَ أَمفوَالََُْف فِي سَبِيلِ اللّهِ رَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتف سَبفعَ سَنَابِلَ فِي رُلِّ سُونبُلَةٍ ممئَوةُ حَبَّوةٍ
وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِع عَلِيَ :مَثَب (صدقات) کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق
مىکنند همانند دانه اى اس

که هف

خوشه برویاند که در هر خوشهاى صد دانه باشد؛ و خداونالد

براى هر کس که بخواهد (آن را) چند برابر مىکند و خداوند گشایشگر داناس » (بقره.)261/
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 -5-2-2روزه گرفتن:
«وَأَن تَصُومُواح خَيفنٌ لَّكُوَف إِن رُنوتَُف تَعفلَمُوونَ :و روزه دا شالتن بالرای شالما بهتالر اسال

اگالر بدانیالد»

(بقره.)184/
 -6-2-2نذر کردن:
«وَمَا أَن َقحتَُ ممن نَّ َقَةٍ أَوف نَذَِّفتَُ ممن نَّذحٍِّ فَإِنَّ اللّهَ يَعفلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنح أَنصَاٍِّ :و هر نفقهاى را که
انفاق ،یا هر نذری را که عهد کردهاید ،قطعاً خداوند آن را مىداند و براى ستملاران هالیچ یالاورى
نیس » (بقره.)270/
از دیگر راهلارهای درمانی قرآن این اس

که بالا اسالتفاده از وسالایب بازدارنالده آرامسالازی 1و

تخلیه هیجانی 2و  ...به مقابله با فشار روانی میپردازد« :الَّذِينَ آمَنُواح وَتَطحمَئِنم قُلُوبَُُْ بِذِرحنِ اللّهِ أَالَ بِذِرحنِ
اللّهِ تَطحمَئِنم الحقُلُوبُ :همان کسانى که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىگیرد آگاه باش
که با یاد خدا دلها آرامش مىیابد» (رعد.)28/
 -3-2سازوکارهای رفتاری:
 -1-3-2انتخاب تصمیم بر اساس رضایت خداوند
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوفلَئِکَ هَُف خَيفنُ الحبَنِيَّةِ جَزَاؤُهَُف عِندَ َِّبمَِْف جَنَّاتُ عَدفنٍ تَجفونِي
مِن تَحفتَِْا الحأَنحَْاُِّ خَالِدِينَ فِيَْا أَبَدًا َِّّضِيَ اللَّهُ عَنحَُْف وََِّضُوا عَنحهُ ذَلِکَ لِمَونح خَشِويَ َِّبَّوهُ :در حقیقال
کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کردهانالد آناننالد کاله بهتالرین آفریدگاننالد ،پالاداش آنالان نالزد
جاوداناله در آن

پروردگارشان باغهاى همیشگى اس

کاله از زیالر [درختالان] آن نهرهالا روان اسال

همى مانند خدا از آنان خ شنود اس

و [آنان نیز] از او خشنود این [پاداش] براى کسى اس

کاله از

پروردگارش بترسد» (بینه.)8/
 -2-3-2انجام اعمال و رفتارها در حدود دین:
« الَّذِينَ يُؤحمِنُونَ بِالحغَيفبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا َِّزَقحنَاهَُف يُن ِقُونَ والَّذِينَ يُؤحمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيفکَ وَمَوا
أُنزِلَ مِن قَبفلِکَ وَبِاآلخِنَةِ هَُف يُوقِنُونَ أُوفلَئِکَ عَلَى هُدًى ممن َِّّبمَِْف وَأُوفلَئِکَ هَُُ الحمُ حلِحُونَ :آنان کاله باله
1. Relaxation
2. Cattersis
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غیب ایمان مىآورند و نماز را بر پا مىدارند و از آنچه به ایشالان روزى دادهایالم انفالاق مالیکننالد و
آنان که بدان چه بهسوی تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نالازل شالده اسال

ایمالان مالیآورنالد و

آنانند که به آخرت یقین دارند آنان برخوردار از هدایتى از سوى پروردگار خویشند و آنان همالان
رستگارانند» (بقره.)5/
«وَمَنح أَحفسَنُ قَوفلًا مممَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِونَ الحمُسفولِمِينَ :و کیسال

خالوش

گفتارتر از آنکس که بهسوی خدا دعوت نماید و کار نیک کنالد و گویالد مالن [در برابالر خالدا] از
تسلیمشدگانم» (فصل .)33/
« لَهُ دَعفوَةُ الححَ ِّ وَالَّذِينَ يَدفعُونَ مِن دُونِهِ الَ يَسفتَجِيبُونَ لََُْ بِشَيفءٍ إِالَّ رَبَاسِطِ رَ َّيفهِ إِلَى الحمَاء لِيَبفلُوََ
فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الحكَافِنِينَ إِالَّ فِي ضَالَلٍ :دعوت حق براى اوس

و کسانى که [مشرکان]

جز او مىخوانند هیچ جوابى به آنان نمى دهند مگالر ماننالد کسالى کاله دو دسالتش را باله سالوى آو
بگشاید تا [آو] به دهانش برسد درحالیکه [آو] به [دهان] او نخواهد رسید و دعای کالافران جالز
بر هدر نباشد» (رعد.)14/
«وَمَنح أَضَلم مِمَّن يَدفعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسفتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الحقِيَامَةِ وَهَُف عَن دُعَائَِِْف غَوافِلُونَ:
و کیس

گمراهتر از آنکس که بهجای خالدا کسالى را مالىخوانالد کاله تالا روز قیامال

او را پاسالخ

نمىدهد و آنها از دعایشان بىخبرند» (احقاآ.)5/
 -3-3-2مشورت با دیگران در فشارهای روانی:
«وَشَاوِِّفهَُف فِي األَمفنِ فَإِذَا عَزَمفتَ فَتَوَرَّلح عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الحمُتَوَرِّلِينَ :و در کار [ها] بالا آنالان
مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خالدا توکالب کالن زیالرا خداونالد توکالبکننالدگان را دوسال
مىدارد» (آل عمران.)159/
«وَأَمفنُهَُف شُووَِّى بَيفونََُْف :و کارهایشالان باله طریالق مشالورت در میالان آنهالا صالورت مالیگیالرد»
(شوری.)38/

اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سالمت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده

119

 -4-3-2شکر و سپاسگزاری:
«وَإِذح تَأَذَّنَ َِّبُّكَُف لَئِن شَكَنحتَُف ألَزِيدَنَّكَُف وَلَئِن رَ َنحتَُف إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد :و آنگاه کاله پروردگارتالان
اعمم کرد که اگر واقعا سپاسگزارى کنید [نعم ] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسى نمایید
قطعا عذاو من سخ

خواهد بود» (ابراهیم.)7/

«وَلَقَدف آتَيفنَا لُقحمَانَ الححِكحمَةَ أَنِ اشحكُنح لِلَّهِ وَمَن يَشحكُنح فَإِنَّمَا يَشحكُنُ لِنَ حسِهِ وَمَن رَ َنَ فَوإِنَّ اللَّوهَ غَنِوي
حَمِيد :و به راستى لقمان را حلم

دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها براى

خود سپاس مىگزارد و هر کس کفران کند در حقیق

خدا بىنیاز ستوده اس » (لقمان.)12/

 -5-3-2خودداری از گناه:
« وَاذحرُن َِّّبَّکَ فِي نَ حسِکَ تَضَنمعًا وَخِي َةً وَدُونَ الحجَْفنِ مِنَ الحقَوفلِ بِالحغُودُوم وَاآلصَوالِ وَالَ تَكُون ممونَ
الحغَووافِلِينَ :پروردگالالارت را در دل خالالود ،از روی تضالالرع و خالالوآ ،آهسالالته و آرام صالالبحگاهان و
شامگاهان یاد کن و از غافمن مباش» (اعراآ.)205/
«إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوفا إِذا مَسََُّْف طائِف مِنَ الشَّيفطانِ تَذَرَّنُوا فَإِذا هَُف مُبفصِنُون :پرهیزگالاران هنگالامیکاله
گرفتار وسوسههای شیطان شوند به یاد خدا میافتند و بینا میگردند» (اعراآ.)201/
«يَوفمَ تَجِدُ رُلم نَ حسٍ ما عَمِلَتف مِنح خَيفنٍ مُحفضَناً وَ ما عَمِلَتف مِنح سُوءٍ تَوَدُّ لَوف أَنَّ بَيفنَْا وَ بَيفنَهُ أَمَوداً
بَعيدا :روز قیام  ،روزی اس

که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده ،حاضر میبینالد و آرزو

میکند میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده ،فاصله زمانی زیادی باشد» (آل عمران.)30/
 -6-3-2مراقبه:
«وَ اتَّقُوا يَوفماً ال تَجفزي نَ حس عَنح نَ حسٍ شَيفئاً وَ ال يُقحبَلُ مِنحْا شَ اعَةٌ وَ ال يُؤحخَذُ مِنحْا عَدفلٌ وَ ال هَُف
يُنحصَنُون :بپرهیز از روزی که هیچ کس به جای دیگری جزا داده نمیشود و نه شفاع

و نه غرام

و بدلی از او پذیرفته میشود و نه کسی به یاری او میآید» (بقره.)48/
«يَا أَيَُّْا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلحتَنظُنح نَ حس مَّا قَدَّمَتف لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِينٌ بِمَا تَعفمَلُوونَ :اى
کسانى که ایمان آوردهاید از خدا پروا دارید و هرکسی باید بنگرد که براى فردا [ى خود] از پیش
چه فرستاده اس

و [باز] از خدا بترسید در حقیق

خدا به آنچه مىکنید آگاه اس » (حشر.)18/
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 -4-2محاسبه:
«وَإِن تُبفدُواح مَا فِي أَن ُسِكَُف أَوف تُخح ُوهُ يُحَاسِبفكَُ بِهِ اللّهُ :و اگر آنچه در دلهاى خود دارید ،آشلار
یا پنهان کنید ،خداوند شما را به آن محاسبه مىکند» (بقره.)284/
«وَاعفلَمُواح أَنَّ اللّهَ يَعفلََُ مَا فِي أَن ُسِكَُف فَاحفذَُِّوه :بدانید آنچه را در دل دارید خدا میداند؛ پس از
آن حذر کنید» (بقره.)235/
 -3شاخصههای معنادرمانی قرآن:
در معنادرمانی قرآن انسانهای سالم دارای خصایص زیر هستند:
 -1-3امیدوارند:
« قُلح يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسفنَفُوا عَلَى أَن ُسَِِْف لَا تَقحنَطُوا مِن َِّّحفمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغح ِنُ الذمنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الحغَ ُوُِّ النَّحِيَُ :بگو اى بندگان من که بر خویشتن زیادهروى روا داشتهاید از رحم
مشوید در حقیق

خدا نومید

خدا همه گناهان را مىآمرزد که او خود آمرزنده مهربان اس » (زمر.)53/

 -2-3معتقد به توحیدند:
«قَُولُواح آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيفنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبفنَاهِيََ وَإِسفمَاعِيلَ وَإِسفحَاقَ وَيَعفقُوبَ وَاألسفبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن َِّّبمَِْف الَ نُ َنِّقُ بَيفنَ أَحَدٍ ممنحَُْف وَنَحفنُ لَهُ مُسفلِمُونَ :بگویید مالا
به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیب و اسحاق و یعقوو و اسالباخ نالازل
آمده و به آنچه به موسى و عیسى داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سالوى پروردگارشالان داده
شالالده ایمالالان آوردهایالالم میالالان هالیچیالالک از ایشالالان فالالرق نمالالىگالالذاریم و در برابالالر او تسالاللیم هسالالتیم»
(بقره.)136/
 -3-3آرامش روانی دارند:
«الَّذِينَ آمَنُواح وَتَطحمَئِنم قُلُوبَُُْ بِذِرحنِ اللّهِ أَالَ بِذِرحنِ اللّوهِ تَطحمَوئِنم الحقُلُووبُ :همالان کسالانى کاله ایمالان
آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى گیرد آگاه بالاش کاله بالا یالاد خالدا دلهالا آرامالش مالىیابالد»
(رعد.)28/
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 -4-3با عمل صالح به رضایت در زندگی میرسند:
« مَنح عَمِلَ صَالِحًا ممن ذَرَنٍ أَوف أُنثَى وَهُوَ مُؤحمِنٌ فَلَنُحفيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيمبَةً وَلَنَجفزِيَنََُّْف أَجفنَهَُ بِأَحفسَنِ مَوا
رَانُواح يَعفمَلُونَ :هر کس از مرد و زن عمب شایسته کننالد و مالومن باشالد .او را زنالدگی نیلالو دهالیم و
پاداششان را بهتر از آنچه عمب میکردهاند میدهیم» (نحب.)97/
 -5-3زمام نفس را در دست دارند:
« زُيمنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشََّْوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالحبَنِينَ وَالحقَنَاطِينِ الحمُقَنطَنَةِ مِونَ الوذَّهَبِ وَالح ِضَّوةِ وَالحخَيفولِ
الحمُسَوَّمَةِ وَاألَنحعَامِ وَالححَنحثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الححَيَاةِ الدُّنحيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسفنُ الحمَآبِ ،قُلح أَؤُنَبموئُكَُ بِخَيفونٍ ممون
ذَلِكَُف لِلَّذِينَ اتَّقَوفا عِندَ َِّبمَِْف جَنَّات تَجفنِي مِن تَحفتَِْا األَنحَْاُِّ خَالِدِينَ فِيَْا وَأَزفوَاج مُّطََّْنَةٌ وَِِّضحوَانٌ ممنَ
اللّهِ وَاللّهُ بَصِينٌ بِالحعِبَادِ ،الَّذِينَ يَقُولُونَ َِّبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغح ِنح لَنَوا ذُنُوبَنَوا وَقِنَوا عَوذَابَ النَّواِّ ،الصَّوابِنِينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالحقَانِتِينَ وَالحمُن ِقِينَ وَالحمُسفتَغح ِنِينَ بِاألَسفحَاِِّ :دوستى خواستنیها [ى گوناگون] از زنالان و
پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسبهاى نشاندار و دامها و کشتزار [ها] بالراى مالردم آراسالته
شده [لیلن] این جمله مایه تمتع زندگى دنیاس

و [حال آنله] فرجام نیلو نزد خداس  ،بگالو آیالا

شما را به بهتر از اینها خبر دهم براى کسانى که تقوا پیشاله کالردهانالد نالزد پروردگارشالان باغهالایى
اس

که از زیر [درختان] آنها نهرها روان اس

در آن جاودانه بمانند و همسالرانى پالاکیزه و [نیالز]

خشنودى خدا [را دارند] و خداوند به [امور] بندگان [خود] بیناس  ،همالان کسالانى کاله مالىگوینالد
پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عالذاو آتالش نگالاهدار ،ایناننالد
شلیبایان و راسالتگویان و فرمالانبرداران و انفالاقکننالدگان و آمالرزشخواهالان در سالحرگاهان» (آل
عمران.)17-14/
 -6-3مسئولیت مادی و معنوی کارها را شخصاً بر عهده میگیرند:
«وَال تَزِِّوا وازَِِّةً وِِزَِّ اُخوني :...هالیچ گناهلالاری بالار گنالاه دیگالری را بالر دوش نمالیکشالد»
(اسرا.)15/
«وَال تَقفُ ما لَيسَ لَکَ بِهِ عِلَ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَنَ وَال ُؤادَ رُلم اولئکَ رانَ عَنوهُ مَسوئوالً :از آنچاله
نمیدانی پیروی نلن ،چرا که گوش و چشم و دلها همه مسئولند» (االسرا.)36/
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 -7-3فداکارند:
«لِلح ُقَنَاءِ الحمَُْاجِنِينَ الَّذِينَ أُخحنِجُوا مِن دِيَنِهَِف وَأَمفوَالَِِْف يَبفتَغُونَ فَضالً ممنَ اللَّهِ وَِّضووَناً وَيَنصونُونَ
اللَّهَ وَ َِّسولَهُ أُولَئكَُُْ الصدِقُونَ ،وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّاَِّ وَ االيمَنَ مِن قَبفلَِِْف يحِبُّونَ مَنح هَاجَنَ إِلَويَِْف وَ ال
يجِدُونَ فى صدُوِِّهَِف حَاجَةً مممَّا أُوتُوا وَ يُؤحثِنُونَ عَلى أَن ُسَِِْف وَ لَوف رانَ بَِْف خَصاصةٌ وَ مَن يُوقَ شحَّ
نَ حسِهِ فَأُولَئک هَُُ الحمُ حلِحُونَ ،وَ الَّذِينَ جَاءُو مِن بَعفدِهَِف يَقُولُونَ َِّبَّنَا اغح ِنح لَنَا وَ الخحوَنِنَا الَّوذِينَ سوبَقُونَا
بِااليمَنِ وَ ال تجفعَلح فى قُلُوبِنَا غِالًّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا َِّبَّنَا إِنَّک َِّءُوف َِّّحِيَ :این غنائم نخس

اختصالاص

به بینوایان مهاجرى دارد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند خواستار فضب خدا و خشنودى [او]
مىباشند و خدا و پیامبرش را یارى مىکنند اینان همان مردم درس کردارند و [نیز] کسانى که قبب
از [مهاجران] در [مدینه] جاى گرفته و ایمان آوردهاند هر کس را که باله سالوى آنالان کالود کالرده
دوس

دارند و نسب

به آنچه به ایشان داده شده اس

در دلهایشان حسدى نمىیابند و هرچنالد در

خودشان احتیاجى [مبرم] باشد آنها را بر خودشان مقدم مىدارند و هر کس از خس

نفالس خالود

مصون ماند ایشانند که رستگارانند و [نیز] کسانى که بعد از آنان [=مهاجران و انصار] آمالدهانالد [و]
مىگویند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشى گرفتند ببخشالاى و در
دلهایمان نسب

به کسانى که ایمان آوردهاند [هیچگونه] کینهاى مگذار پروردگالارا راسالتى کاله تالو

رئوآ و مهربانى» (حشر.)8-10/
 -8-3اهدافشان در راستای اهداف خلقت است:
 -1-8-3انتخاب اهداف عبادت محور« :وَمَا خَلَقحتُ الحجِنَّ وَالحإِنسَ إِلَّا لِيَعفبُودُونِ :و جالن و
انس را نیافریدم جز براى آنله مرا بپرستند» ( اریات.)56/
 -2-8-3توجه به عامل سربلندی در آزمون های الهی در اهدداف« :الَّوذِي خَلَو َ
الحمَوفتَ وَالححَيَاةَ لِيَبفلُوَرَُف أَيُّكَُف أَحفسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الحعَزِيزُ الحغَ ُوُِّ :همانله مرگ و زنالدگى را پدیالد آورد
تا شما را بیازماید که کدامتان نیلوکارترید و اوس

ارجمند آمرزنده» (ملک.)2/

 -3-8-3تالش در جهت افزایش علم و آگاهی« :اللَّهُ الَّذِي خَلَ َ سَبفعَ سَومَاوَاتٍ وَمِونَ
الحأَِّفضِ مِثحلَُْنَّ يَتَنَزَّلُ الحأَمفنُ بَيفنَُْنَّ لِتَعفلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى رُلِّ شَيفءٍ قَدِينٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدف أَحَواطَ بِكُولِّ شَويفءٍ
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عِلحمًا :خدا همان کسى اس

که هف

آسمان و همانند آنها هف

آنها فرود مى آید تا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناس
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زمین آفرید فرمان [خدا ]در میان

و به راستى دانش وى هر چیالزى را در بالر

گرفته اس » (طمق.)12/
 -4-8-3تالش در جهت بهره مندی از رحمت الهی« :وَلَوف شَاء َِّبُّوکَ لَجَعَولَ النَّواسَ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُونَ مُخحتَلِ ِينَ ،إِالَّ مَن َِّّحََِ َِّبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقََُْف :و اگر پروردگار تو مالىخواسال
قطعا همه مردم را ام

واحدى قرار مالىداد در حالالى کاله پیوسالته در اختمفنالد ،مگالر کسالانى کاله

پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده اس » (هود 118/و .)119
 -5-8-3وصول به بهشت لقا« :وَأَنَّ إِلَوى َِّبموکَ الحمُنتََْوى :و اینلاله پایالان [کالار] باله سالوى
پروردگار توس (».نجم« ،)42/إِنَّ إِلَى َِّبموکَ النمجفعَوى :در حقیقال

بازگشال

باله سالوى پروردگالار

توس » (علق )8/و . ...
 -9-3به فلسفه رنجها در زندگی اعتقاد دارند:
«عَسىَ أَن تَكحنَهُواح شَيفا وَ هُوَ خَينح لَّكَُف :بسا چیزى را خوش نمالىداریالد و آن بالراى شالما خالوو
اس » (بقره.)216/
«وَ نَبفلُورَُ بِالشَّنِّ وَ الخحينح فِتحنَةً وَ إِلَيفنَا تُنحجَعُون :و شما را از راه آزمالایش باله بالد و نیالک خالواهیم
آزمود و به سوى ما بازگردانیده مىشوید» (انبیا.)35/
 -4علل تنشزای روانی در معنادرمانی قرآن:
در قرآن از بیماریهای زیر به عنوان علب تنشزای روانی نام برده شده اس :
 -1-4ترجیح دنیا بر آخرت:
« مَن رَ َنَ بِاللّهِ مِن بَعفدِ إيمَانِهِ إِالَّ مَنح أُرحنِهَ وَقَلحبُهُ مُطحمَئِنٌّ بِاإلِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَونَََ بِوالحكُ حنِ صَودفًِّا
فَعَلَيفَِْف غَضَب ممنَ اللّهِ وَلََُْف عَذَاب عَظِيَ ،ذَلِکَ بِأَنََُُّْ اسفتَحَبُّواح الححَيَاةَ الحدُّنحيَا عَلَى اآلخِونَةِ وَأَنَّ اللّوهَ الَ
يَْفدِي الحقَوفمَ الحكَافِنِينَ :هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد [عالذابى سالخ خواهالد
داش ] مگر آن کس که مجبور شده و[لى] قلبش به ایمان اطمینان دارد لیلن هالر کاله سالینهاش باله
کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان اس

و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود ،زیالرا آنالان زنالدگى
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دنیا را بر آخرت برترى دادند و [هم] اینله خدا گروه کالافران را هالدای

نمالىکنالد» (نحالب-106/

.)107
«قُلح إِن رَانَ آبَاؤُرَُف وَأَبفنَآؤُرَُف وَإِخحووَانُكَُف وَأَزفوَاجُكُوَف وَعَشِوينَتُكَُف وَأَمفووَالٌ اقحتَنَفحتُمُوهَوا وَتِجَواَِّةٌ
تَخحشَوفنَ رَسَادَهَا وَمَسَارِنُ تَنحضَوفنََْا أَحَبَّ إِلَيفكَُ ممنَ اللّهِ وََِّسُولِهِ وَجَِْادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَنَبَّصُواح حَتَّى يَأحتِيَ
اللّهُ بِأَمفنِهِ وَاللّهُ الَ يَْفدِي الحقَوفمَ الح َاسِقِينَ :بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خانالدان شالما و
اموالى که گرد آوردهاید و تجارتى که از کسادش بیمناکید و سراهایى را که خوش مىداریالد نالزد
شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وى دوس داشتنىتر اس

پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را

[به اجرا در]آورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمایى نمىکند» (توبه.)24/
 -2-4کفر وبی ایمانی:
«وَمَثَلُ الَّذِينَ رَ َنُواح رَمَثَلِ الَّذِي يَنحعِ ُ بِمَا الَ يَسفمَعُ إِالَّ دُعَاء وَنِدَاء صَُ بُكحَ عُمفي فََُْف الَ يَعفقِلُونَ :و
مثب [دعوتکننده] کافران چون مثب کسى اس

که حیوانى را که جز صدا و نالدایى مالبهم چیالزى]

نمىشنود بانگ مىزند [آرى] کرند اللند کورند [و] درنمىیابند» (بقره.)171/
«وَمَن يَكح ُنح بِاإلِيمَانِ فَقَدف حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي اآلخِنَةِ مِنَ الحخَاسِنِينَ :و هر کس که به اسمم کافر
شود عملش ناچیز شود و در آخرت از زیانلاران خواهد بود» (مائده.)5/
 -3-4انکار آخرت:
« وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنحيَا نَمُوتُ وَنَحفيَا وَمَا يُْفلِكُنَا إِلَّا الدَّهفنُ وَمَا لََُْ بِذَلِکَ مِنح عِلحوٍَ إِنح هُوَف
إِلَّا يَظُنمونَ :و گفتند غیر از زندگانى دنیاى ما [چیز دیگرى] نیس
جز طبیع

مىمیریم و زنده مىشویم و مالا را

هالمک نمالىکنالد و [ لالى] باله ایالن [مطلالب] هالیچ دانشالى ندارنالد و جالز [طریالق] گمالان

نمىسپرند» (جاثیه.)24/
 -4-4تکبر:
« وَالَ تَمفشِ فِي األَِّفضِ مَنَحًا إِنَّکَ لَن تَخحنِقَ األَِّفضَ وَلَن تَبفلََُ الحجِبَالَ طُولًا :و در [روى] زمین به
نخوت گام برمدار چرا که هرگز زمین را نمىتوانى شلاف
(اسراء.)37/

و در بلندى به کوهها نمىتوانى رسید»
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 -5-4یأس و ناامیدی:
«قَالَ وَمَون يَقحونَطُ مِون َِّّحفمَوةِ َِّبموهِ إِالَّ الضَّوآلمونَ :گفال

چاله کسالى جالز گمراهالان از رحمال

پروردگارش نومید مىشود» (حجر.)56/
«وَالَ تَيفأَسُواح مِن َِّّوفَِ اللّهِ إِنَّهُ الَ يَيفأَسُ مِن َِّّوفَِ اللّهِ إِالَّ الحقَوفمُ الحكَافِنُونَ :و از رحم
مباشید زیرا جز گروه کافران کسى از رحم

خدا نومیالد

خدا نومید نمىشود» (یوسف.)87/

«قُلح يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسفنَفُوا عَلَى أَن ُسَِِْف لَا تَقحنَطُوا مِن َِّّحفمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغح ِنُ الذمنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الحغَ ُوُِّ النَّحِيَُ :بگو اى بندگان من که بر خویشتن زیادهروى روا داشتهاید از رحم
مشوید در حقیق

خدا نومیالد

خدا همه گناهان را مىآمرزد که او خود آمرزنده مهربان اس » (زمر.)53/

 -6-4احساس حقارت:
«إِنَّهُ لَيفسَ لَهُ سُلحطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواح وَعَلَى َِّبمَِْف يَتَوَرَّلُونَ :چالرا کاله او را بالر کسالانی کاله ایمالان
آوردهاند و بر خدای خود توکب میکنند تسلطی نیس » (نحب.)99/
 -7-4خشم:
«وَالحكَاظِمِينَ الحغَيفظَ وَالحعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الحمُحفسِنِينَ :و از مردم درمیگذرند و خداونالد
نلوکاران را دوس

دارد» (آل عمران.)134/

« فَبِمَا َِّحفمَةٍ ممنَ اللّهِ لِنتَ لََُْف وَلَوف رُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الحقَلحبِ الَن َضمواح مِنح حَوفلِکَ فَاعففُ عَنحَُْف وَاسفتَغح ِنح
لََُْف وَشَاوِِّفهَُف فِي األَمفنِ فَإِذَا عَزَمفتَ فَتَوَرَّلح عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الحمُتَوَرِّلِينَ :پس به [برک ] رحم
الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و سخ دل بالودى قطعالا از پیرامالون تالو پراکنالده
مى شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار [ها] با آنان مشالورت کالن و چالون
تصالالمیم گرفتالالى بالالر خالالدا توکالالب کالالن زیالالرا خداونالالد توکالالبکننالالدگان را دوس ال

مالالىدارد» (آل

عمران.)159/
 -8-4حسد:
«وَدَّ رَثِينٌ ممنح أَهفلِ الحكِتَابِ لَوف يَنُدُّونَكَُ ممن بَعفدِ إِيمَانِكَُف رُ َّاًِّا حَسَدًا ممنح عِندِ أَن ُسَِِْ ممن بَعفودِ مَوا
تَبَيَّنَ لََُُْ الححَ م فَاعف ُواح وَاصف َحُواح حَتَّى يَأحتِيَ اللّهُ بِأَمفنِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى رُلِّ شَويفءٍ قَودِينٌ :بسالیارى از اهالب
کتاو پس از اینله حق برایشان آشلار شد از روى حسدى که در وجودشان بود آرزو مىکردنالد
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که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خالویش را بیالاورد
که خدا بر هر کارى تواناس » (بقره.)109/
«قُلح أَعُوذُ بِنَبم الح َلَ ِ  ...وَمِن شَنِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ :بگو پناه مىبرم به پروردگار سپیده دم  ...و از
شر [هر] حسود آنگاه که حسد ورزد» (فلق.)1-5/
 -5یافتهها
در این پژوهش از بین  1350نفر مادر افسالرده بالا اسالتفاده از تسال

افسالردگی  21سالؤالی بالک

( )BDI-IIتعداد  45نفر به عنوان نمونه انتخاو و در سه گروه همگن قرار گرفتند و بالا اسالتفاده از
دو تس

(بهزیستی هنی  39سؤالی مولوی و هملاران )1390 ،و تس

( 28سالؤالی سالمم

روان

گلدبرگ )1972،پیشآزمون برگزار شد و بعد از اجرای دو مداخله درمانی یب دادههای به دس
آمده تجزیه و تحلیب شد و نتایج پژوهش به دس

آمد.

شرح جلسات معنادرمانی قرآن
روش اجرا

اهداف

تعیین اهداآ و قوانین حاکم

پیشآزمون ،گفتگو در خصوص قوانین حاکم بر جلسات ،عقد قالرارداد بالین

بر جلسه

مدرس و شرک کنندگان ،ارائه مطالالبی در مالورد بهزیسالتی هنالی ،سالمم
روان و معنادرمانی قرآن ،جمعبندی و ارائه تللیف.

تعیالالالین اهالالالداآ درمالالالانی و

بح ،و گفتگو در خصوص ریشه مشلمت موجود و اینلاله چگوناله بشالر بالا

به ریشاله

فاصله گرفتن از دستورات خداوند دچار مشلمت گردیده اس  .نظالر اسالمم

شناخ

اعضا نسب

مشلمت انسانها

در خصوص سمم

روان ،ممکهای انسان سالم از نظر قرآن .جمعبنالدی و

ارائه تللیف.
جایگالالالاه صالالالبر و توکالالالب در

پیوند مطالب جلسه قبب ،بازبینی تلالیف ،صبر از نظر اسمم و جایگالاه توکالب

مشالاللمت روحالالی و روانالالی

و صبر در برابر مشلمت برای تحقق آرامش انسالان ،حماساله عاشالورا و صالبر

انسان

زینب ،حلم

خداوند ورای رنجها به دلیب احاطه و علم و خداوند بر قضایا.

ارائه تلالیف.
عفو و گذش

ارائه خمصالهای از مطالالب جلساله قبالب ،بالازبینی تلالالیف ،عفالو و گذشال و
اثرات درمانی تخلیه هیجانی ،تصویرسازی هنی برای گذشال
اجرایی کردن عملی این تصویرسازی تللیف.

کالردن افالراد،

اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سالمت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده

127

تالالالیثیر کالالالر و عبالالالادت در

پیوند مطالب قبب به جلسه جدید و تحلیب تلالیف .تیثیر عبادت و ا کار دینی

آرامش روحی و روانی افراد

بر آرامش روحی و روانی انسان استفاده از روش مراقبه و محاسبه در مواقالع و
ساعات روز و ایام عمر بهصورت پیالاپی بالرای جلالوگیری از کالدورت روح و
روان.

خودشناسالالالالالالالی مقدمالالالالالالاله

بازبینی تلالیف ،خمصهای از جلسه قبب .توجه به نقاخ ضعف و قوت انسان،

خداشناسی

محاسبه خود تشویقی .تحمب سختیها .توجه به فلسفه رنجها .ارائه تللیف.
بیان خمصه جلسه قبب .بازبینی تلالیف .توبه و بازگشال

توبه و بازگش

باله سالوی خداونالد.

انجام مراحب توبه.
جمع بنالدی مطالالب جلسالات
قبب و پسآزمون

تلخیص مطالب جلسات قبب و پیونالد دادن مطالالب بالا همالدیگر و ارائاله یالک
الگوی کلی جه

انجام اعمال و استفاده از دستورات خداوند برای بازگش

روح بشر آرامش .اجرای پسآزمون .تقدیر و تشلر از افراد جه

هملالاری.

پسآزمون.

شرح جلسات معنادرمانی فرانکل

روش اجرا

اهداف
تعیین اهداآ و ابمغ

اجرای پیشآزمون ،آشنا شدن اعضا و مدرس ،گفتگو در خصوص قوانین و مقالررات

قالالالوانین حالالالاکم بالالالر

مطرح شده توسط مدرس ،عقد قرارداد آموزشی توسط اعضا و مدرس ،ارائاله مطالالبی

گروه

در مورد سمم روان و معنا درمانی فرانلب و بهزیستی هنی ،تلخیص.

آگاهی اعضا نسالب

پیگیری تللیف جلسه قبالب؛ گفتگالو در مالورد تجالارو اعضالا کاله موجالب نالاآرامی و

بالالالالالالالالالالالاله آزادی و

اخالالالتمل سالالالمم روان آنهالالالا شالالالده اسال ال

مسئولی انتخاو

مسئولی پذیری و رابطه میالان آنهالا ،تیثیرگالذاری شالما بیشالتر از چاله کسالانی اسال ؟
تابهحال چه کارهایی را برای رضای

توضال الیح در مالالالورد آزادی ،انتخالالالاو،

خویش انجام دادهاید؟ چه کسالانی را باله عنالوان

الگوی خویش انتخاو کردهاید؟ دالیب احتمالی آن را یادداش نمایید؛ تلخیص.
شناخ

اعضا نسالب

به قالوانین حالاکم بالر
زندگیشالالان تقویالال

پیگیری تللیف جلسه قبب ،عل

عدم انجام کارهایی که دوسال نداریالد؟ گفتگالو در

مورد مسائلی که می تواند بر افلار و احساس مؤثر باشد ،تصویرسازی هنی ،از اینلاله
مسئولی

رفتارهای خود را میپذیرند چه احساسی دارید؟ رفتار و اعمالالی کاله تحال
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حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالس

کنترل انتظارات و قوانین دیگران انجام دادهاید مشخص نمایید و نتایج آن را یادداش

مسئولی پذیری

کنید.

معنایالالالابی در ابعالالالاد

بررسی تللیف قبب ،بررسی ارزشهای اعضا و نگرش آنها نسالب باله تصالویرپردازی

گونالالالاگون زنالالالدگی

مرگ ،مرور مباح ،گذشته ،توضیح در خصوص انواع بودن و ارتباخ آنها با هستی،

بازسازی خود

چه احساسی نسالب

باله انالدام خالود داریالد؟ چاله الزامالاتی را در ایالن مالورد از اجتمالاع

گرفتهاید؟ تللیف :همسر ،دختر مادر خوو بودن از دید شما چیس  .تلخیص
دستیابی باله ارزشهالای خالود

آشالالالنایی بالالالا انالالالواع

بررسی تللیف جلسه قبب ،چه اعمال و رفتارهایی جه

ارزشهالالالا انتخالالالاو

انجام دادهاید؟ اگر با خودتان به عنوان فردی که کاممً مسئول رفتارهای خود میباشد

ارزش و پالالالالالالذیرش

ارتباخ برقرار کنید چه احساسی خواهید داش ؟ تلخیص.

مسئولی
بررسالالی ارزشهالالای

بررسی تللیف جلسه قبب ،عل

جدید

مردگی داشتهاید؟ هستید به چه وق هایی احساسی شبیه مردگی دارید؟ تصویرسالازی
هنی :تصور موقعی

عدم صحب

از قسم هایی از زنالدگی کاله احسالاس

مرگ یا بیماری.
مالدرس ،مالرور مباحال ،گذشالته ،شالرح

آشالالالنایی بالالالا تعالالالالی

بررسی تللیف جلسه قبب ،تشالویق و حمایال

خویشتن کشف معنا

تعالی خویشتن ،بح ،و گف وگو در مورد آمال و آرزوها ،باورهای مالذهبی خالود را

از طریالالق آرزوهالالای

چگونه میبینید؟ آیا این باورها طبق خواسته شما اس یا اطرافیان ،تلخیص.

شخصالالالالی تقویالال ال
اعضالالالا در پالالالذیرش
مسئولی
بررسی آموخته هالای

بررسی تللیف جلسه قبب ،تقوی

جلسالالات تلخالالیص و

تغییرات ایجاد شده ،ارزیابی جلسات در مورد رسیدن باله اهالداآ مالورد نظالر ،اجالرای

جمالالعبنالالدی مباحالال،
اجرای پسآزمون

پسآزمون ،تشلر از اعضا جه

خود جدید با بررسالی آموختالههالای آنالان ،بررسالی
هملاری.
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129

فرضیه اول:
جدول  :1خالصه تحلیل کوواریانس مرحله پسآزمون معنادرمانی فرانکل بر بهزیستی ذهنی و سالمت روان

F

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش

7759/88

1

7759/88

55/00

بهزیستی

966/73

1

966/73

6/85

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آماری

0/001

0/68

1/00

0/015

0/21

0/71

هنی
خطا
همپراش

3526/75
1660/901

25
1

سمم
رخطا
وان

141/07
1660/901

28/73

0/01

0/53

0/99

1099/037

1

1099/037

19/01

0/01

0/43

0/98

1444/956

25

53/798

با توجه به جدول باال مقدار آماره آزمون  Fبرای بهزیستی هنی برابر  6/8و مقالدار معنالاداری
( )p<0/01می باشد؛ و مقدار آماره آزمون  Fبالرای سالمم

روان برابالر  19/01و مقالدار معنالاداری

( )p<0/01اس .
جدول  :2خالصه تحلیل کوواریانس مرحله پسآزمون معنادرمانی قرآن بر بهزیستی ذهنی و سالمت روان

F

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش

5764/57

1

5764/57

16/75

بهزیستی

1550/14

1

1550/14

4/50

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آماری

0/0001

0/40

0/97

0/044

0/53

0/53

هنی
خطا
همپراش

8601/21
1660/901

25
1

سمم

1099/037

1

344/04
1660/901

28/73

0/001

0/53

0/99

1099/037

19/01

0/01

0/43

0/98

روان
خطا

1444/956

25

53/798
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با توجه به جدول باال برای بهزیستی هنی مقدار آماره آزمون  Fبرابر  4/50و مقدار معنالاداری
( )p<0/04می باشد؛ و مقدار آماره برای سالمم

روان آزمالون  Fبرابالر  19/01و مقالدار معنالاداری

( )p<0/01میباشد.
با فرض همراه کردن متغیر پیش آزمون بین دو گالروه آزمالایش و کنتالرل در متغیالر بهزیسالتی و
سمم

روان مادران افسرده ،در مرحله پیگیری نیز تفاوت معنادار وجالود دارد و ایالن نشالان دهنالده

تداوم تیثیر آموزش معنادرمانی قرآن بر بهزیستی هنالی و سالمم

روان مالادران افسالرده در گالروه

آزمایش اس  .به ترتیب  0/16و  0/46میباشد.
با فرض همراه کردن متغیر پیش آزمون بین دو گالروه آزمالایش و کنتالرل در متغیالر بهزیسالتی و
سمم

روان مادران افسرده ،در مرحله پیگیری نیز تفاوت معنادار وجالود دارد و ایالن نشالان دهنالده

تداوم تیثیر آموزش معنادرمانی فرانلب بر بهزیستی روانی هنی و سمم

روان مالادران افسالرده در

گروه آزمایش اس  .به عموه اندازه اثر نیز در بهزیسالتی هنالی  0/39مالی باشالد و در سالمم

روان

 0/52میباشد.
جدول  :3تحلیل کوواریانس مرحله پسآزمون مقایسه میزان تأثیر معنادرمانی قرآن و
معنادرمانی فرانکل بر بهزیستی ذهنی و سالمت روان

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش
گروه 1

1764/141
523/507

1
1

1764/141
523/507

خطا

9470/430

25

378/817

F

4/657
1/382

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آماری

0/041
0/251

0/157
0/052

0/546.
0/204

همپراش

880/022

1

880/022

9/204

0/006

0/269

0/830

گروه 2

189/921

1

189/921

1/986

0/171

0/074

0/273

خطا

2390/335

25

95/613

با توجه به جدول باال برای بهزیستی هنی مقدار معناداری  p=0/25میباشد این میزان از لحاظ
آماری معنیدار نیس

و این بدان معنی اس

که تفاوت بین میانگین نمرات بهزیستی هنی مالادران

افسرده در آمالوزش معنالاداری فرانلالب و معنادرمالانی قالرآن در مرحلاله پالسآزمالون در گالروههالای

اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سالمت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده

آزمایش پس از کنترل متغیر پیشآزمون تفاوت وجود ندارد؛ و برای سمم

روان مقدار معناداری

 p=0/17می باشد و این میزان از لحاظ آماری معنیدار نمی باشد و این بدان معنی اس
بین میانگین نمرات سمم

131

که تفالاوت

روان مادران افسرده در آموزش معناداری فرانلالب و معنادرمالانی قالرآن

در مرحله پس آزمون در گروه های آزمایش ،پس از کنترل متغیر پیش آزمون معنیدار نمالیباشالد و
طبق یافتههای این جدول در میزان تیثیرگذاری بر روی متغیر وابسته بین آنها تفاوت معنادار وجود
ندارد.
 -6بحث و نتیجهگیری
بهزیستی هنی و سمم

روان دو سازه روانشناختی هستند که بر فعالی ها و عمللرد فرد تیثیر

دارند هرگونه نقص در این دو مورد به کاهش کیفیال

رفتالار در انسالان و بالهتبالع آن در زنالدگی و

تعاممت فرد منجر میشوند.
با توجه به اینکه باف

هنی و اعتقادی مردم ایران نشیت گرفتاله و عجالین شالده بالا دیالن مبالین

اسمم میباشد ،هم ازنظالر اقتصالادی و هالم محتالوایی اسالتفاده از مؤلفالههالای قرآنالی در آمالوزش و
مشاورههای فردی و گروهی مقرون بهصرفهتر خواهد بود.
از طرآ دیگر با توجه به سنخی

درمانهای معنالوی بالا روحیاله مالردم شایسالته اسال

در مراکالز

درمانی و مشاوره از درمانهایی استفاده گردد که با روحیه و طبع دینی و اعتقالادی مالردم سالازگاری
بیشتری دارد.
در معنادرمانی قرآن فرد با توجه به تلالیف اصیب دینی و داشتن تعالادل در رفتارهالا و عمللالرد
خود به آرامش و رشد و کمال میرسد .معنا درقرآن به مراتب باالتر از هدفی اس

که فرانلب بیان

میدارد انسان معنامدار قرآن در هر زمان و ملان و هر لحظه معنالا را تعبیالر و تفسالیر مالیکنالد ولالی
انسان معنا مدار فرانللی با انجام کار و عشق و رنج معنا را تعبیر میکند.
 -1معنادرمانی قرآن بر بهزیستی هنی و سمم

روان مادران افسرده مؤثر اس

بالرای بررسالی

فرضیه پژوهشی از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید .یافتههای آمار استنباطی نشالان داد کاله
آموزش معنادرمانی قرآن بالر سالمم

روان مالادران و بهزیسالتی هنالی مالادران افسالرده در مراحالب

پسآزمون و پیگیری مؤثر میباشد .در معنادرمانی قرآن فالرد بالا توجاله باله تلالالیف اصالیب دینالی و
داشتن تعادل در رفتارها و عمللرد خود به آرامش و رشد و کمال میرسد .دین برای تمام زندگی
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بشر برنامه دارد و با اجرای صحیح این برنامهها روح بشر عموه بر لذت مادی از زندگی به تعالی و
رشد و شلوفایی میرسد .در مرحله پیگیری نیز تفاوت معنالادار نمالره آزمالون بالا پالس نشالاندهنالده
تداوم تیثیر آموزش معنادرمانی قرآن بر سمم

روان و بهزیستی هنی اس .

 -2معنادرمانی فرانلب بر بهزیستی هنی و سمم
معنادرمانی فرانلب با تیکید بر آزادی و مسئولی
اسنادهای فرد باع ،افزایش سمم
برخورد با طبیع

روان مادران افسرده مؤثر اس .
در انسان و پررنگ نمودن نقش اراده و تغییالر

روان فرد میشود .فرانلب اعتقاد دارد که انسان دارای معنالا در

دارای واکنش و در برخورد با کار خمقی

میدهد .تفاوت بین میانگین نمالرات بهزیسالتی هنالی و سالمم

و در برخورد بالا رنالج ،تحمالب نشالان
روان مالادران افسالرده در آمالوزش

معناداری فرانلالب در مرحلاله پالسآزمالون در گالروههالای آزمالایش و کنتالرل پالس از کنتالرل متغیالر
پیشآزمون معنیدار میباشد .با فرض همراه کالردن متغیالر پالیشآزمالون بالین دو گالروه آزمالایش و
کنترل در متغیر بهزیستی و سمم

روان مادران افسرده ،در مرحله پیگیری نیز تفاوت معنادار وجود

دارد و این نشاندهنده تداوم تیثیر آموزش معنادرمانی فرانلب بر بهزیستی روانی مادران افسالرده در
گروه آزمایش اس  .با توجه به این تحقیق از درمانهای معنوی برای کیفی بخشی به رواندرمانی و
حتی دارودرمانی میتوان بهره مؤثرتر برد.
 -3بین معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانلب در تیثیر بر سمم

روان و بهزیستی هنی ازنظر

مقدار تفاوت وجود ندارد.
تفالاوت بالالین میالانگین نمالالرات سالمم

روان مالالادران افسالرده در آمالالوزش معنالاداری فرانلالالب و

معنادرمانی قرآن در مرحله پسآزمالون و پیگیالری در گالروههالای آزمالایش ،پالس از کنتالرل متغیالر
پیشآزمون معنیدار نیس  .این در حالالی اسال

کاله طبالق فرضالیههالای قبالب هالر دو متغیالر مسالتقب

معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانلب بر سمم

روان مادران افسالرده دارای تالیثیر معنالادار بودنالد.

طبق یافتههای آماری بین میزان تیثیرگذاری معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانلب بر سمم

روان

و بهزیستی هنی مادران افسرده تفاوت معناداری وجود ندارد این یافتاله اگرچاله نتیجالهی فرضالیه را
تییید نلرد ولی در عمب مؤلفههای دینی از معنادرمانی فرانلب بر سالمم
مؤثرتر واقع شدند.

روان و بهزیسالتی هنالی

اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سالمت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده
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