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 مقدمه
 گسترده موردتوجه امروزه آنچهزندگی  هایمهارت آموزش راستای توسعه در

 و انسان معنوی بعد توجه به گرفته قرار روان بهداشت متخصصین و محققان

 هایزیرا یافته ،باشدمی معنوی هایمهارت تقویت آموزشی هایبرنامه گنجاندن

به  فرد تجهیز کنار در معنوی رفتارهای تقویت که دهندمی نشان تحقیقاتی متعدد

 فرد شناختیروان مقاومت یاملاحظهقابل طوربه تواندمی زندگی هایمهارت انواع

 هایمهارت آموزش .دهد افزایش زندگی روزانه هایاسترس غلبه بر برای را

 

 

 

 و صبر مانند مثبت شخصیتی هایویژگی ایجاد با کند تامی کمک افراد به معنوی

 با مقابله برای خود عمومی توان بینیجهان و باورها در تغییر همچنین و امیدواری

 که سودمندی است افزایش دهند. گفتنی را روزمره زندگی مشکلات و هاگرفتاری

 برای ریزیبرنامه در رویکرد این یریکارگبه مدتکوتاه و بلندمدت کارآمدی و

 تحقیقات (.0است ) رسیده اثبات به متعدد مطالعات طی زندگی هایمهارتآموزش 

 افراد  روانی بهبود به دو هر رفتاری علوم و مذهب که دهندمی نشان اخیر

 یدارنید اهمیت دادن نشان راستای در تحقیقات روند براین، افزون کنند.می کمک

 چکیده
گیری از مذهب در علوم با توجه به مطالعات اخیر ارتقای مهارتهای معنوی وبهره سابقه و هدف:

بررسی اثربخشی آموزش  منظوربه پژوهشرفتاری در سلامت روان انسانها تاثیرگذار خواهد بود. این 

  رفتهگ صورت بر بخشودگی دختران مقطع سوم هنرستان مهرسبز شهرستان بابلمهارتهای معنوی 

 .  است

  اب آزمونپس -آزمونشیپ طرح از استفاده باآزمایشی این پژوهش به روش نیمه :مواد و روش ها

  مدارس یهنرستان آموزاندانش یتمام را حاضر یآماری مطالعه جامعهانجام شده است.  کنترل گروه

  آموزدانش 34 پژوهش نمونه. دهندمی تشکیل 95درسال بابل شهرستان متوسطه سوم مقطع دولتی

 در هنمون روش ابتدا مرحله دو در که بودند بابل شهرستانمهرسبز  هنرستان در تحصیل به مشغول

  ود در ده وش انتخاب یاخوشه یگیرنمونه روش از استفاده با دوم مرحله در و هنرستان کی دسترس

  ار ی بخشودگی بین فردیپرسشنامهقبل از آموزش  هانمونه .شدند گمارده آزمایش و کنترل گروه

بر گروه آزمایش اجرا  جلسه 8 صورت بهمهارتهای معنوی  آموزش سپسو لیتکم آزمونشیپ عنوانبه

فاده ها با استتجزیه و تحلیل داده .به پرسشنامه پاسخ دادند گروه دو هر آزمونپس مرحله در مجددا شد و

 و آزمون کوواریانس صورت گرفته است. 20SPSS از نرم افزار 
( برای عامل گروه، در Fم=26/7آمده )بدست Fنسبت  ها نشان داده است کهآنالیز دادهیافته ها: 

باشد و ی( بزرگتر مFب=05/4جدول بحرانی) Fاز نسبت  15/1داری و سطح معنی %95سطح اطمینان 

 باشد.یدر گروه آزمایش ممهارتهای معنوی بر بخشودگی بین فردی دار آموزش تأثیر معنیاین نشان از 
ک تواند به عنوان یآموزش مهارتهای معنوی می کهتوان گفت ها میبر اساس یافته گیری:یجهنت

 آموزان مورد استفاده قرار گیرد.راهکار مناسب جهت ارتقای بخشودگی بین فردی در دانش

شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، روان گروه -0
 ایران.

  گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. -2

ندرگز، ، ببندرگز شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامیگروه روان -3
 ایران.

 

 

 

 پورمحمدهادی یدالله دکتر نویسنده مسئول:* 

اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، گروه معارف   آدرس:

 ایران.

 100 32091846 تلفن:

 baghekhial@gmail.com پست الکترونیک:
 
 
 

های آموزان، مهارتدانشکلیدی:  یهاواژه

 بخشودگی، معنوی
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 و همکاران ؛ پهلوانموزش مهارتهای معنوی بر بخشودگیآبررسی اثربخشی  
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 در را معنویت تأثیر زیادی تحقیقات .باشدمی (2جسمی ) سلامت معنویت در و

 (5) ینیبخوش و احساس امید ( و4زندگی ) در معنایابی افزایش (،3) سلامت روانی

 اند.داده نشان

 فضیلت عنوانبه را بخشایشگری گرامثبت شناسیروان حیطه در نظرانصاحب

  افزوده سلامتی ارزش آن بر و اندداده قرار یموردبررس

  زاآسیب را جوییانتقام به تمایل و بخشایشگری در عدم توانمندی و

 تعدیل را آن درمانگرانروان شناسان وروانبایستی  که اندکرده تلقی

 دهه  چند در که است شخصیتی ویژگی یک (. بخشودگی6نمایند ) 

  است. گرفته قرار موردپژوهشتجربی  صورتبه غربی، کشورهای در اخیر

 شناختیروان هایپژوهش حوزه وارد این ویژگی گذشته سال چند در نیز ایران در

 (.7است ) شده

 خاطی و رسانآسیب فرد به نسبت منفی هایانگیزه کاهش فقطبخشودگی 

 یک عنوانبه رسانآسیب به تنسب واقعی هخیرخواهان نگرش یک بلکه تنیس

 در سازه یک عنوانبه را بخشودگی که استبعد خیرخواهانه  همین .تاس انسان

 گذشتن فرآیند از است عبارت (. بخشایشگری8دهد )گرا قرار میمثبت شناسیروان

 خودش خواست با و آزادانه آگاهانه، طوربهفرد  در که آن عوارض محو و خطا از

 رفتار انجام منظوربه صرفاً یا و خاطی با روابط روانی، بهبود آرامش حفظ منظوربه

 (.0پذیرد )می صورت ارزشی

  شخصیت های اصلیویژگی بین که اندداده نشان گوناگون هایپژوهش 

  که است شدهمشخص هااین پژوهش دارد. در وجود ارتباط بخشودگی با

توافق ( و 01گرایی )( و برون9است ) بخشودگی عامل بازدارنده یینژند گراروان

 تحمل و یینژند گراروانبین  ( و00با بخشودگی همبستگی مثبت دارند ) پذیری

 (.02دارد ) وجود بخشودگی ارتباط برای تمایل و رنجش

  معنوی هایمهارت آموزش رسدمی نظر به ،شد ذکر که آنچه به توجه با

  یشناختروانارتقای بهزیستی  جهت در یمؤثر گام مدارس در آموزاندانش به

  سؤالپاسخ به این  یدر پ. لذا این پژوهش باشندمی آنان و میزان بخشودگی

آموزان مقطع متوسطه معنوی بر بخشودگی دانش هایمهارتاست که آیا آموزش 

 مؤثر است؟

 
 هاروشمواد و 

و  آزمونپس -آزمونشیپ نیمه آزمایشی با روش حاضر، پژوهش اجرایروش 

 سال سومآموزان دختر جامعه آماری شامل کلیه دانش باشد.می کنترل گروه

 موردمطالعه یهایآزمودن د، تعدادباشمی 0394-95شهرستان بابل در سال تحصیلی 

در مرحله اول  یاچندمرحله صورتبهگیری روش نمونه .بود نفر 34 قیتحق نیا در

 ودای ک هنرستان و در مرحله دوم با استفاده از روش خوشهیدر دسترس  صورتبه

 0 کلاس انجام پذیرفت. ابتدا از میان کلیه مدارس هنرستان دخترانه شهرستان بابل،

 ، انتخاب شدند نفر 23حدود  هر کلاسز و ا کلاس 2 ،مدرسه، از آن مدرسه

یعنی افرادی که خواهان مداخلات  افراد واجد شرایط نمونهسپس از میان حجم 

 07) و کنترلنفر(  07) نفر انتخاب و در دو گروه آزمایشی 34 ،شناختی بودندروان

 قرار گرفتند.نفر( 

 معرض در (کلاس در و یگروه صورتبه) گروه دو ابتدا نمونه انتخاب از پس

 ی معنو هایمهارتآموزش  منظوربه. سپس گروه آزمایشی گرفتند قرار آزمونشیپ

 

تعریف معنویت و شامل  هاآموزشای آموزش دریافت کردند. دقیقه 61 جلسه 8طی 

معنوی، مهارت خودآگاهی معنوی، مهارت حل مسئله با  یهاانساندین، ویژگی 

رویکرد معنوی، مهارت بخشایشگری بین فردی، مهارت ذکر، مهارت صبر، مهارت 

 معرض در گروه هردو سپس. نکرد افتیدر یآموزش چیه کنترل گروه یول بودتوکل 

گروه در  2هر آزمون انجام شد. از پس ،پس از اتمام آموزش .گرفتند قرار آزمونپس

ی گروه به پرسشنامه 2هر آزمون به عمل آمد و شرایط و زمان یکسان پس

 پاسخ دادند. بخشودگی بین فردی

فردی احتشام زاده  بین بخشودگی مقیاس در این پژوهش مورداستفادهابزار 

 بخشودگی میزان بوده و هدف آن سنجش سؤال 25، این پرسشنامه دارای باشدمی

 نترلک جویی،انتقام کنترل و مجدد ارتباط) مختلف افراد در آن ابعاد و فردی بین

 .باشدیم (بینانهواقع فهم و درك رنجش،

مقیاس  سنجش روایی ( جهت03و همکاران ) Ehteshamzadehدر پژوهش 

آن با خرده مقیاس بخشودگی در خانواده  زمانهمبخشودگی بین فردی از اجرای 

د. این رابطه آم به دستدار اصلی استفاده شد که همبستگی بین این دو مقیاس معنی

 قابلیت یا پرسشنامه باشد. همچنین پایائیحاکی از روایی مناسب این مقیاس می

شد که آلفای  کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد

 باشد.می اعتمادقابل زین آمدهدستبهکرونباخ 

 رددگای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی ارائه میهدر این تحقیق داده

 آماری افزارنرمهای آماری کوواریانس با استفاده از ها از آزمونبا توجه به فرضیه و

 20SPSS استفاده شد. 

 

 هایافته
دو گروه مداخله و کنترل قبل از  انیاز مطالعه نشان داد م آمدهدستبه هایافتهی

س پ کهیدرحالوجود ندارد  ینمره بخشودگ ازلحاظ دارییشروع مطالعه اختلاف معن

(. >15/1Pشده است ) داریاختلاف معن نیا یمعنو هایمهارتاز مداخله و آموزش 

عامل گروه  ی( براF=م26/7) آمدهدستبه F بتنس که است داده نشان هاداده زیآنال

ی جدول بحران Fاز نسبت  15/1 دارییو سطح معن %95 نانیدر سطح اطم

 هایمهارتآموزش  داریمعن رینشان از تأث نیو ا باشدمی تر( بزرگF=ب05/4)

 .باشدیم شیدر گروه آزما یفرد نیب یبر بخشودگ یمعنو
 

 

های : میانگین و انحراف معیار نمره بخشودگی گروه9جدول 

 آزمایش و شاهد
 

 

 انحراف معيار ميانگين

گروه 

 آزمايش

گروه 

 شاهد

گروه 

 آزمايش

گروه 

 شاهد

آزمونپيش  35/26  62/35  206/9  522/7  

آزمونپس  69/25  05/20  612/5  171/2  
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Investigation on the Effect of Spiritual Skill Learning; Pahlavan, et al. 
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ها : نتايج آزمون لونز براي بررسي مفروضه برابري واريانس2جدول 

 در بخشودگي

 

 آماري مربوط به نرماليتي ليوتحلهيتجز: نتايج 3جدول 
 

 

 آناليز کوواريانسنتايج آزمون : 4جدول 

 
 یریگجهینتو  بحث

 اعمال زا پس آزمایش گروهبخشودگی  که داد نشان فوق سؤال تحلیل و بررسی

  نییع آزمونپیش موقعیت با مقایسه درمعنوی  هایمهارت آموزش مستقل متغیر

 آزمون در نمرات میانگین یعنی ،است کرده پیدا شیافزا مستقل متغیر اعمال از قبل

 ی معنو هایمهارتآموزش  که گفت توانمی بنابراین است، یافته شیافزا مذکور

 ستقل،م گروه دو کوواریانس آزمون نتایج. است بوده مؤثر آموزانبر بخشودگی دانش

  معنادار را کنترل و آزمایشی گروه دو آزمونپس هایمیانگین بین تفاوت

  روش کاربرد پژوهشی در همکاران و Khodayarifard .است داده نشان

 بررسی مورد فردی بین روابط بهبود و درمان در اسلامی را تأکید با بخشش و عفو

 افراد روش این با اجرای بود که آن از حاکی پژوهش این هاییافته .دادند قرار

 به فرد نسبت را خود منفی احساسات و افکار ،اندكاندك اندتوانسته رنجیده

که نتایج این پژوهش  نمایند هاآن جایگزین را مثبت افکار و داده کاهش رنجاننده

و همکاران در  Broumandzadeh(. 04باشد )نیز با پژوهش حاضر همسو می

 و اضطراب کاهش معنوی موجب هایمهارت نشان دادند که آموزش جشانینتا

 دختر توجه آموزاندانش زیرا گرددمی دختر آموزاندانش در عمومی سلامت افزایش

 مزایای با معنوی، هایمهارت آموزش جلسات طی و دارند معنوی امور به بیشتری

 چگونه که گرفتند یاد و شدند آشنا هاآن و تأثیرات معنوی هایمهارتاز  استفاده

 پژوهش جینتا با بندند که کار به زندگی های مختلفموقعیت در را هامهارت این

 .(05) است همسو حاضر

 مراحل زا مرحله نیترمهم ینوجوان ازآنجاکهتوان گفت: می فوق جینتا نییتب در

 یزندگ ابعاد در که را یراتییتغ که است آن لیبدل تیاهم نیا و باشدیم فرد یرشد

 شانیا بر ،یروان یفشارها جادیا موجب جانبه همه و زمانهم دهد،یم رخ نوجوان

 اب مؤثر مقابله یبرا را لازم یپختگ و یآمادگ هنوز نوجوان کهیدرحال گردد،یم

 جهان دهیچیپ طیشرا و یاجتماع تعارضات. است نگرفته فرا یزندگ یهاچالش

 یریکارگهب با نوجوان نیبنابرا است ساخته دشوارتر نوجوان یبرا را یسازگار ،یکنون

 مشکلات و دشوار طیشرا با کارآمد و مؤثر طوربه بود خواهد قادرمعنوی  هایمهارت

 ،یدگزن یهاچالش با مقابله در نوجوان وهیش که است یهیبد و کند مقابله شیخو

 تینومع. دارد یو روان سلامت و یشاداب و نشاط یزندگ در تیموفق بر یادیز ریتأث

. باشد هاسانان یزندگ مشکلات با مؤثر مقابله یبرا مناسب یهاوهیش از یکی تواندیم

 ط،یشرا و تیموقع هر در افراد یبرا آن از استفاده ت،یمعنو به توجه با بیترت نیبد

 .گرددیم آشکار

 

 تشکر و قدردانی

 مطالعه آموزان گرامی جهت همکاری درزحمات اساتید ارجمند و دانش از لهیوسنیبد

 گردد.تقدیر می حاضر

 

 تعارض منافع
 تعارض منافع دیده نشده است. گونهچیهمطالعه  نیدر ا

  

شاخص 

 آماري

 شاپيرو کولموگراف

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 659/0 69 021/0 69 آزمونپيش

 962/0 69 6/0 69 آزمونپس

متغير 

 وابسته
 آماره لونز

درجه 

آزادي 

 اول

درجه 

آزادي 

 دوم

سطح 

-معني

 داري

 633/0 56 1 525/1 آزمونپيش

 221/0 67 1 320/0 آزمونپس

 سطح معناداري F هامجذور نيانگيم درجه آزادي موع مجذورهاجم منبع

 065/0 162/2 262/657 6 627/273 شدهاصلاح مدل

 00000 692/20 555/6560 1 555/6560 مداخله بدون

 592/0 017/0 002/1 1 002/1 آزمونشيپ

 016/0 622/7 239/215 1 239/215 گروه

   392/37 62 226/1297 خطا

    69 000/162105 كل

    65 290/1976 شدهاصلاح كل
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Abstract 

Background and Objective: According to recent studies, improvement of 

spiritual skills and applying religion in behavioral sciences will effect on 

mental health of humans. This study was carried out to investigate the 

effectiveness of teaching spiritual skills on absolution of third-grade female 

students in Babol’s Mehre Sabz conservatory high school. 

Materials and Methods: This study used semi-experimental method and 

applied pre-test and post-test scheme with control group. The study 

population was the 34 third-grade high school students who were studying in 

Babol’s Mehre Sabz Conservatory high school. The students were assigned 

into two groups by a two-stage method, namely the control group and the 

experimental group. The first group was an available sample of students of a 

conservatory high school, and the other was using the cluster-sampling 

method. The samples answered interpersonal absolution questionnaires as a 

pretest, and then, the spiritual skills educational Course was performed in 8 

sessions for experimental group. In post-test stage, both groups had answered 

the questionnaire for one more time again. Data analysis carried out by using 

SPSS software and covariance test.  

Results: The results showed that the ratio of F (Fm=26.7) that had been 

obtained for agent group is bigger than that of critical F (Fc=15.4) by a 

confidence level and significance level of 95% and 0.05, respectively. This 

shows the meaningful effect of teaching spiritual skills on interpersonal 

absolution in experimental group.  

Conclusion: Based on our findings, it can be concluded that teaching 

spiritual skills can be used as a suitable approach that aims to promote the 

interpersonal absolution among students.  
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