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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disabilities are a 

neurodevelopmental disorder of 

biological origin and are the basis for 

abnormalities at the cognitive level that 

are associated with the behavioral 

symptoms of this disorder. Most experts 

and psychologists have pointed to three 

main categories in this category of 

disorders, which include reading 

disorder, writing disorder, and math 

disorder. (American Psychiatric 

Association, 2013). According to 

experts,  the   stress   of   parents   with  

 

 
children with learning disabilities affects their 

happiness. Happiness is an important part of a 

couple's quality of life (Nawijn & Veenhoven, 

2013). Happiness is a combination of positive 

emotion and lack of negative emotion and life 

satisfaction (Argyle & Martin Lu, 1990). Studies 

have shown that mothers with children with 

disabilities have lower levels of general health 

and lower levels of happiness than mothers of 

normal children (Eisenhower, Baker & Blacher, 

2005). Another factor that may affect the stress 

of parents of children with learning disabilities is 

their life satisfaction.
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A B S T R A C T 
 
Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of Islamic coping strategies training on 

happiness and life satisfaction of parents of children with learning disabilities in Ardabil city.  
 

Methods: The present study is an experimental study. The sample size was 40 persons who were 

considered as parents of children with learning disabilities in Ardabil city and were randomly divided into 

experimental and control groups. Oxford Happiness Questionnaire and Life Satisfaction Scale (SWLS) 

were used to collect data as pre-test and post-test. Group training in Islamic coping strategies was 

performed for the experimental group. The data were analyzed by SPSS software using descriptive and 

inferential statistics.  
 

Results: The results of the data analysis showed that training coping strategies with emphasis on 

Islamic teachings was effective on happiness and life satisfaction of parents of children with learning 

disabilities. 
 

Conclusion: Based on the findings of the present study, it can be concluded that teaching coping strategies 

with emphasis on Islamic teachings can be used as an effective way to improve family functioning, 

increase life satisfaction and happiness of parents of children with learning disabilities. 
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So that even due to long-term care of a child with a 

disability, the mother may be harmed in balancing the 

role of the spouse and the mother cannot fulfill her 

duties and thus reduce their life satisfaction (Kaveh & 

Keramati, 2017; Lu, 2006). In other words, one of the 

most important predictors of mental health is life 

satisfaction. Life satisfaction is a judging process in 

which people evaluate their quality of life based on 

their own unique criteria or perceived satisfaction. 

Therefore, it is the perception and mentality of 

individuals (not the realities of their lives) that has the 

greatest impact on their lives (Fani & Fani, 2015). 

Among these, the science of psychology in various 

fields, including social and health psychology, is of 

great importance for the role of coping styles. The 

study of coping styles is the most extensive subject of 

study in contemporary psychology and one of the most 

important psychosocial factors that is the link between 

stress and mental illness (Aghajani, Hossein 

Khanzadeh, Akbari & Mir Arz gar, 2017). One of the 

types of these confrontational styles is the Islamic 

confrontational style. Which are called religious 

principles and beliefs to gain a positive and clear view 

of world events and create an image of ever-present 

attachment (to God, saints and ancestors, etc.) (Fallah, 

Mangali & Zaraei, 2012). Gorsuch & Smith (1983) 

emphasize the effect of religious attribution, 

perception of skill, and religious confrontation on 

individual happiness. Studies show a significant 

positive relationship between happiness and religious 

beliefs (Byrd, Lear & Schwenka, 2000). 

So the aim of this study was to determine the 

effectiveness of group training cping strategies based 

on islamic teachings on happiness and life satisfaction 

of parents of children with learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The present study is an experimental study. The 

sample size was 40 persons who were considered as 

parents of children with learning disabilities in Ardabil 

city and were randomly divided into experimental and 

control groups. Oxford Happiness Questionnaire and 

Life Satisfaction Scale (SWLS) were used to collect 

data as pre-test and post-test. Group training in Islamic 

coping strategies was performed for the experimental 

group. The data were analyzed by SPSS software 

using descriptive and inferential statistics. 

 

3. Results 

In this study, 12.5% of parents (5 people) are aged 20 to 

30 years, 65% (26 people) are aged 31 to 40 years and 

22.5% (9 people) are 41 years old and older. Among the 

studied parents, 47.5% (19 people) had undergraduate 

education, 37.5% (15 people) had diploma education 

and 15% (6 people) had bachelor's degree. 

As can be seen in Table 4, there was a significant 

difference between the parents of the experimental and 

control groups in the variables of happiness and life 

satisfaction (P<0.001). In other words, the mean of 

happiness and life satisfaction in the experimental group 

after participating in training sessions is different and 

higher than the control group. 

 
Table 1. Results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

 

Source Dependent variables SS df MS F Sig Eta 

Group 
Happiness 41.705 1 41.705 10.214 0.001 0.23 

Life satisfaction 156.99 1 156.99 11.78 0.001 0.12 
 

 

 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to investigate the effect of 

teaching coping strategies with emphasis on Islamic 

teachings on happiness and life satisfaction of parents 

of children with learning disabilities. The findings of 

the study, obtained using analysis of covariance, show 

that the happiness of the intervention group, who 

received training in coping strategies based on 

religious teachings, increased compared to the control 

group. This finding of the present study is consistent 

with the results of the studies of Mirhashemi, Moslehi 

Joybari & Sharifi (2015), Maltby (1999), Moghni 

Bashi & Asgharipour (2015). In explaining these 

results, it can be said that the style of Islamic 

confrontation includes religious principles and beliefs 

to gain a positive and clear view of world events and 

create an image of ever-present attachment (to God, 

saints and ancestors, etc.) (Fallah, Mangali & 

Agriculture, 2012). 

Another finding of this study showed that the 

happiness of the intervention group, which received 

training in coping strategies based on religious 

teachings, increased compared to the control group. 

This finding is consistent with the results of studies by 

Soleimani (2019), Valizadeh, Davoodifar, Bardi & 

Alaei (2010). 

In explaining these results, it can be said that the 

meaning of life becomes very important during times 

of stress and adverse events, and the role of beliefs 

becomes more prominent in dealing with life issues. 

Believing in the stresses of life leads people to 

evaluate stressful situations with a positive outlook. 

For this reason, religious beliefs have a positive and 

significant relationship with life satisfaction. On the 

other hand, in general, it can be said that religion and 

religious teachings can create meaning. Thus, religion 

gives meaning to human life and death (Spilka, 

Counselor & Kirk Patrick, 1985). 
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 مقاله پژوهشی
 

 تیو رضا یبر شادکام یاسالم یهابر آموزه یمبتن یامقابله یراهبردها یآموزش گروه یاثربخش

    یریادگی یهایکودکان مبتال به ناتوان نیوالد یاز زندگ
 

     *1پرویز پرزور 
 

 .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسروان یاراستاد. 1

 

 

مقدمه
رشدی با منشأ زیستی بوده  -یک اختالل عصبی 1های یادگیریناتوانی

ها در سطح شناختی که با عالیم رفتاری و مبنایی است برای نابهنجاری

این اختالل ارتباط دارند. اغلب متخصصان و روانشناسان به سه طبقه 

اند که شامل اختالل در اصلی در این دسته از اختالالت اشاره کرده

این  .، است4و اختالل در ریاضیات 3، اختالل در نوشتن2خواندن

های خاصی در شود که فرد کمبوداختالل زمانی تشخیص داده می

توانایی درک یا پردازش داشته باشد. این اختالل اولین بار در طول 

شود و با مشکالت مداوم و های تحصیالت رسمی آشکار میسال

های تحصیلی اساسی در تل کننده در زمینه یادگیری مهارتمخ

پزشکی )انجمن روانشود خواندن، نگارش، و یا ریاضی مشخص می

. پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری (2013آمریکا، 

شیوع اختالل یادگیری خاص در  (DSM-5) اختالالت روانی

درصد در  15تا   5های تحصیلی خواندن، نگارش و ریاضی را زمینه

های مختلف گزارش کرده است ها و فرهنگکودکان دبستانی زبان

آموزان از (. معموالً این دانش2013)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

شی یکسان آموز هوش متوسط یا باالتر برخوردارند ولی در شرایط

 دهند تری نشان میضعیفآموزن دیگر عملکردتحصیلیدانشبهنسبت
 

1. Learning disorders 

2. Dyslexia 

3. disorder of written expression 
4. mathematics disorder  
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 ها:کلیدواژه

 ،یشبببادکام ،یسببببک مقابله اسبببالم

 ن،یببوالببد ،یاز زنببدگبب تیببرضببببا

 .یریادگی یهایناتوان

 

 چکیده

 

کودکان مبتال  نیوالد یاز زندگ تیو رضا یشادکام زانیبر م یاسالم یامقابله یآموزش راهبردها ریتأث یمطالعه با هدف بررس نیا  :هدف

 .گرفتانجام  لیدر شهرستان اردب یریادگی یهایبه ناتوان
 

شهرستان  یریادگی یهایکودکان مبتال به ناتوان نیوالد نیبود که از ب نفر 40است. حجم نمونه  یمطالعه تجرب کیمطالعه حاضر  ها:روش

آزمون به صورت پیشجهت گردآوری اطالعات . گرفتندو کنترل قرار  یشیدر دو گروه آزما یو به طور تصادف در نظر گرفته شده لیاردب

 یمقابله اسالم یآموزش راهبردها( استفاده شد. SWLSهای شادکامی آکسفورد و مقیاس رضایت از زندگی )آزمون، از پرسشنامهو پس

از آمار  دهبا استفاو  SPSSتوسط نرم افزار آمارى  جیها، نتا. بعد از جمع آورى دادهشداجرا  آزمایشگروه  یبرا ،یبه صورت گروه

 .گرفتتحلیل قرار  مورد تجزیه و یو استنباط یفیتوص
 

از  تیو رضا شادکامیبر  اسالمی یهابر آموزه دیبا تأک یامقابله یآموزش راهبردها ها نشان داد کهنتایج حاصل از تحلیل داده :هایافته

 .موثر بوده است یریادگی یهایناتوان کودکان مبتال به نیوالد یزندگ
 

 اسالمی یهابر آموزه دیبا تأک یامقابله یراهبردهاتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش های پژوهش حاضر میبراساس یافته گیری:نتیجه

والدین دارای کودکان مبتال  عملکرد خانوادگی، افزایش رضایت از زندگی و شادکامی تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبودمی

 .ده گیردبه ناتوانی یادگیری مورد استفا
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
4. شماره 11. دوره 1140 تابستان   
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رغم قرار داشتن در محیط آموزشی مناسب و نیز فقدان ضایعات و علی

های اجتماعی و روانی حاد، با داشتن بیولوژیک آشکار و عدم مشکل

های خاص )خواندن و نوشتن زمینههوش متوسط قادر به یادگیری در 

. ناتوانی (2009، 1)کاراند، ماهان جان و کالکارنیباشدو محاسبه( نمی

های اجتماعی، هیجانی و یادگیری سبب ایجاد مشکالتی در زمینه

رپور، )نریمانی، پرزور و بششود آموزن میتحصیلی برای دانش

1394).  

ها حاکی از آن است که مسائل یک کودک ناتوان، نتایج پژوهش

اغلب کارکرد  خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب وارد 

شدن استرس به پدر و مادر می شود. طیف اختالالت یادگیری 

گذارد. سطوح باالی تاثیرات شدیدی بر زندگی خانوادگی می

باالتکلیفی در والدین از جمله این موارد اضطراب، استرس، انزوا و 

است. دیده شده که این والدین نسبت به والدین سایر کودکان استرس 

. (1392)ریاحی و خواجه الدین و مزیدی.باالتری را تجربه می کنند 

ها ایجاد حضور یک کودک معلول تغییرات مهمی در زندگی خانواده

به نقل از امیری مجد، حسینی و ؛ 2011، 2ان و کوزوکرکند )الرکمی

والدین کودکان بهنجار  3همچنین، کیفیت زندگی .(1393جعفری، 

ناتوانی یادگیری  مبتال بهبه طور معناداری باالتر از والدین کودکان 

که این اختالل بطوری .(1393)امیری مجد و همکاران، باشد می

ها های آنهای مخربی برسازگاری و بهزیستی روانی خانوادهضربه

هایی که دهد که خانوادههای مختلف نشان میگذارد و مطالعهمی

ها به اختالل ناتوانی یادگیری دچارند دارای فرزندان آن

)نریمانی و سازشی بیشتری نسبت به والدین عادی هستند مشکالت

. تحقیقات (1391میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری،  ؛1395غفاری، 

مختلفی به تاثیر وجود کودک ناتوان بر رضایت از زندگی و 

دهد تفاوت شادکامی والدین پی برده اند. نتایج تحقیقات نشان می

والدین کودکان ناتوانی یادگیری معنی داری بین رضایت زناشویی 

وجود دارد و کودک ناتوان، بر رضایت از زندگی و سازگاری 

ی نیهاا. ناتو(1390)خرمایی، عباسی و رجبی،گذارد والدین اثر می

، و وندبیشبمداده شخیص بدگی تبندر زر بیرتری کمی دگیدیا

نی و رواحی رو وحساسی مشکل های ات بسان بممکدک وبک

 . ن دهدنشاد خواز شی زموهای آلمشکاز برخاسته 

 در را نیوالد اغلب برد،یم رنجی ناهنجار کی از کهی کودک داشتن

 استرس. است حاکم استرس آنجا در که دهدی م قراری طیشرا کی

ی درون وی طیمحی ها خواسته و ازهاین که دهدی م بروز را خودی زمان

 آن و اداره کنترلی توانائی و که باشدی م موجود منابع از فراتر فرد

بر مبنای  .(2007، 4مورفی، کریستین، چارلی و یانگ) داراست را

اعتقاد صاحب نظران، استرس والدین دارای کودکان ناتوانی یادگیری 

شادکامی بخش مهمی از کیفیت ها تأثیر گذار است. بر شادکامی آن

. شادکامی (2013، 5)نوجن و وینهونوجین به شمار می رود زندگی ز

ترکیبی از وجود عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفی و رضایت از 

 یپیامدهای مثبت یشادکام. (1990، 6)آرجیل و مارتین لوزندگی است 

که با  ییدارد و میل به رفتارها یتحصیل موفقیت و یبر سبک زندگ

)کرمی، نجفی،  دهدیم شیهستند را افزا همراهی موفقیت تحصیل

. از آنجاییکه (1400احمدیان، عیدی بایگی، اکبری شایه و همکاران، 

والدین کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری، تحت فشارهای روانی 

ها را نیز د این کودکان سالمت روانی آنگیرند و وجوزیادی قرار می

اندازد. برخی از والدین این کودکان، فرزند دارای ناتوانی به خطر می

کنند. به ویژه ای از شکست خود تلقی مییادگیری خود را نشانه

هایی را که خود در ها هدفاند فرزندان آنوالدینی که انتظار داشته

. (1993، 7)آیزند، برآورده سازند ها برساند به آنزندگی نتوانسته

اند مادران دارای کودک ناتوان یاگیری در مقایسه ها نشان دادهبررسی

تر و سطح با مادران کودکان عادی سطح سالمت عمومی پایین

 . (2005، 8)آیزنهاور، بیکر و بالکرشادکامی کمتری دارند 

مؤلفه دیگری که ممکن است تحت تأثیر استرس والدین کودکان 

مبتال به ناتوانی های یادگیری قرار گیرد، رضایت از زندگی آنان 

های طوالنی مدت از کودک طوری که حتی به علت مراقبتاست. به

دارای ناتوانی، ممکن است مادر در برقراری تعادل بین نقش همسر و 

تواند از عهده وظایف همسری خود برآید مادر دچار آسیب گردد و ن

)کاوه و کرامتی، ها کاهش یابد و به این ترتیب رضایت از زندگی آن

های مهم بینی کننده. به عبارتی دیگر، یکی از پیش(2006، 9لو ؛1396

 ،یز زندگا تیرضااست.  10سالمت روانی افراد، رضایت از زندگی

 ندهیکه نسبت به آ یاحساس خودشان، یزندگ از افراد یابیارز

رضایت . د(1400)اکبری و مهرآور،  شودیم فیتعر دارند شانیزندگ

از زندگی یک فرآیند داوری است که در آن افراد کیفیت زندگی 

یا همان های منحصر به فرد خود خود را بر اساس معیارها و مالک

 کنند.رضایت ادراک شده ارزیابی می
 
 

 

1. Karande , Mahajan & Kulkarni 

2. Larcan & Cuzzocrea 
3. life quality 

4. Murphy 

5. Nawijn & Veenhoven 
6. Argyle & Martin LU 

7. Ays 
8. Eisenhower, Baker & Blacher 

9. Lu 

10. Life Satisfaction 
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لذا تصور و ذهنیت افراد )نه واقعیت های زندگی آنان( است که 

. از آنجایی (1394)فانی و فانی، بیشترین تاثیر را در زندگی شان دارد 

ی به رفتارها ،های یادگیریکه والدین دارای کودکان با ناتوانی

 سطوح نیو همچن دهندینشان م یشتریب یمنف یهاواکنش فرزندشان

گزارش  را نیینفس پا به اعتمادیی و از تعارضات زناشو یباالتر

 یزندگ از تیدر کاهش رضا تواندیعوامل م نی. مجموع اکنندیم

 آنان مؤثر باشد.

های مختلف از جمله شناسی در حوزهدر این میان، علم روان

های شناسی اجتماعی و سالمت اهمیت زیادی برای نقش سبکروان

ای های مقابلهگیرد. به صورتی که مطالعه سبکای در نظر میمقابله

شناسی معاصر و یکی از ترین موضوع مطالعاتی در روانگسترده

مهمترین عوامل روانی اجتماعی است که رابط بین فشار و بیماری 

خانزاده، اکبری و میر ارض گر، )آقاجانی، حسینباشد های روانی می

این تکنیک، با باال بردن میزان مقاومت افراد در برابر وقایع  .(1396

استرس مصون می  ی آینده یها را در برابر دوره هااسترس زا، آن

آموزش  ی نماید و بدین ترتیب هر فرد با قرار گرفتن در برنامه

 یبسیار خوب و مؤثر یهامقابله با استرس حائز تکنیک یهامهارت

شود. این  یها متکتواند در مواقع استرس به آنشود که مییم

شدن با  ها، فرد را از احساس غرق شدن به هنگام روبروتکنیک

به نقل از ؛ 1983 1؛ و کامرون1986دارد )مایکنبام، ها باز میاسترس

های بطور کلی مهارت .(1999، 2فونتانا، هیرا، گادفری و کرماک

رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و  -های شناختی مقابله به تالش

. یکی از انواع (2002، 3)پنلی و توماواکند کاهش استرس اشاره می

ای، سبک مقابله اسالمی است. که آن را، اصول های مقابلهاین سبک

و باورهای دینی برای کسب دیدگاهی مثبت و روشن از حوادث 

جهان و ایجاد یک تصویر دلبستگی همیشه حاضر )به خدا ، قدیسین 

  رساچ وگو. (1391)فالح، منگلی و زراعی، و اجداد و ...( گویند 

بر تاثیر اسنادهای مذهبی، ادراک مهارت و  (1983) 4اسمیت

اند. مطالعات های مذهبی بر شادکامی افراد تاکید کردهمقابله

دار بین شادکامی و باورهای دینی ی مثبت معنیی رابطهدهندهنشان

شق . در تحقیقی مشخص شد ع(2000، 5)بیرد، لیر و شوندااست 

ی والدین به فرزند از طریق افزایش عزت نفس و آموزش حل اولیه

ها در مسئله به روش منطقی در فرزندان باعث افزایش شادکامی آن

(. پدران، به خصوص 2002، 6شود )تارما و نیکوالبزرگسالی می

مادران کودکان دارای ناتوانی ذهنی، از شادکامی و رضایت زندگی 

. از طرفی شواهد تجربی زیادی (2002، 7)تونلکمتری برخوردارند 

ای کارآمد و دهد که بین نگرش مذهبی، سبک های مقابلهنشان می

شادکامی رابطه مثبتی وجود دارد. با توجه به اینکه در هنگام فشار و 

کند و در رویدادهای ناگوار، معنای زندگی اهمیت زیادی پیدا می

شود و با عنایت به تر میمسائل زندگی نقش باورها بر جستهمقابله با 

فاصله گرفتن از معنویت و نیز وجود فرزندان با مشکالت یادگیری و 

های دارای کاهش میزان شادکامی و رضایت از زندگی در خانواده

ها و های عاطفی در درون نظام خانوادهاین نوع کودکان و نیز بحران

دین، انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری به شکاف احتمالی بین وال

رسد. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثر بخشی نظر می

آموزش گروهی راهبردهای مقابله اسالمی، بر افزایش شادکامی و 

های یادگیری رضایت از زندگی والدین کودکان مبتال به ناتوانی

 . انجام گرفت

 

  پژوهش روش

 و آزمون پیش طرح از استفاده با آزمایشی روش پژوهش حاضر، شبه

 بود. کنترل گروه با آزمون پس

جامعه آماری این پژوهش  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

های یادگیری شامل کلیه والدین )پدر و مادر( کودکان مبتال به ناتوانی

شهر اردبیل بود. نمونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب و به دو 

نفر در گروه آزمایشی  20ن و کنترل تقسیم شد. که نهایتا گروه آزمو

ورود به  یارهای. معنفر در گروه کنترل در نظر گرفته شدند 20و 

، آگاهه تیبه مشارکت در پژوهش و رضا لیتما (1از:  ندمطالعه عبارت

شش ماه  یط دیشد یاز اختالالت روانشناخت یعدم برخوردار (2

زمان  یارتقا بهداشت روان ط یهابرنامهعدم مشارکت در  (3گذشته 

( در نظر 5ی و عیمزمن طب یها یماریاز ب یعدم برخوردار (4پژوهش 

 فرزند کیداشتن )شامل: ورود به مطالعه اختصاصی  طیشرا گرفتن

نداشتن  پلم،یحداقل د التیسطح تحص مبتال به ناتوانی های یادگیری،

ها از آوری دادهر جمعبه منظو .(بارز و عدم متارکه یروان اختالل

 ابزارهای زیر استفاده شد: 

این پرسشنامه شامل برخی اطالعات پرسشنامه محقق ساخته: 

 دموگرافیک نظیر سن، پایه تحصیلی، میزان درآمد خانواده و غیره

 بود. 
 

1. Camron 

2. Fontana, Hyra, Godfrey & Cermak 

3. Penley & Tomava 
4. Gorsuch & Smith 

5. Byrd, Lear & Schwenka 

6. Tarma & Nicola 
7. Tonale
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در  1مقیاس شادکامی آکسفورد پرسشنامه شادکامی آکسفورد:

 هاتمیآاست. در ابتدا  شده هیته 2آرجیل و مارتین لوتوسط  1989سال 

ماده بود  21ی مقیاس افسردگی بک بود که حاوی هاتمیآبرعکس 

 معلم 8ماده دیگر اضافه شد و در آخر با کمک نظر  11ولی بعداً 

ماده حذف شد و فرم نهایی  3، هاپرسشدرباره روایی صوری 

طراحان ابتدایی، پایایی  ماده دارد. 29تحقیق  نیدر ا شدهاستفاده

گزارش کردند و پایایی  90/0درونی پرسشنامه شادکامی آکسفورد را 

لو  گزارش کردند. آرجیل و 78/0یی را در طی هفت هفته باز آزما

یی را باز آزماو پایایی  81/0ماه  4یی را بعد از باز آزما( پایایی 1990)

مشابهی  طوربهیز گزارش کردند. سایر مطالعات ن 83/0هفته  6بعد از 

بسط  92/0تا  87/0یی را باال گزارش کردند که از باز آزماضریب 

در  .(1387به نقل از حسین ثابت، ؛ 2002لوییس و همکاران، ) ابدییم

پژوهشی پایایی پرسشنامه در دانشجویان انگلیسی، آمریکایی، 

 90/0تا  89/0یب آلفا بین استرالیایی و کانادایی با استفاده از ضر

 نیبه نقل از حس ؛1998، و همکاران3)فرانسیسگزارش شده است 

در ایران نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای . (1387ثابت، 

دهنده مطلوب بودن برآورد شده که این میزان، نشان 85/0کرونباخ، 

  .(1385)عابدی، میرشاه جعفری و لیاقتدار،  پایایی پرسشنامه است

اینر، اسمانز، داین مقیاس را   (:SWLS) مقیاس رضایت زندگی

( برای سنجش رضایت کلی از زندگی برای 1985الرسون و گریفین )

 5این مقیاس نیز تک عاملی و دارای  همه گروه های سنی ساخته اند.

. در گیرندنمره می 7تا  1گویه است که بر اساس درجه توافق  از 

را برای  87/0( آلفای کرونباخ 1985بررسی اولیه داینر و همکاران )

دارای پایایی بازآزمایی  این مقیاس این مقیاس به دست آوردند؛

)داینر و همکاران،  ماه 1برای  84/0باشد که در محدوده خوبی می

قرار دارد. در  (1991سال )پاوت و همکاران،  4برای  54/0و ( 1985

اعتبار این مقیاس از روش  (1386بیانی و همکاران ) نیز در تحقیق ایران

به دست  69/0ماه  1با روش بازآزمایی برای و  83/0آلفای کرونباخ 

 مناسب ارزیابی شد. آمد و روایی همگرای آن نیز

 روش اجرا

نامه توسط شرکت  تیفرم رضا یپژوهش یمالحظات اخالقبرای 

گردید. پس از شناسایی و کسب رضایت از و امضا  لیکنندگان تکم

آزمون از نفر از والدین به صورت تصادفی انتخاب و پیش 40والدین، 

آنان انجام گرفت و نمرات محاسبه گردید. پس از گزینش تصادفی 

والدین و گماردن آنها در دو گروه آزمون و کنترل، آموزش بسته 

، (1391)فالح، منگلی و زارعی، های مقابله اسالمی آموزشی سبک

توسط محقق و در روزهای زوج هر هفته بر روی گروه آزمون اعمال 

گردید. این بسته آموزشی پس از بررسی و مطالعات برگرفته از 

پژوهشی علوم اسالمی تحت عنوان آزمون مباحث و  -لنامه علمی فص

زا که اعتباریابی مقیاس راهبردهای مقابله اسالمی در شرایط تنش

دارای ساختار سه عاملی )شناختی، عاطفی، رفتاری( و همچنین قرآن 

البالغه، با استفاده از نظرات متخصصین تهیه گردیده است کریم و نهج

شود. ای به گروه آزمون، آموزش داده میدقیقه 90جلسه  10و در 

ت، پس آزمون از دو گروه گرفته یک هفته پس از اتمام جلسا

 ها به شرح ذیل ارائه گردید:شود. آموزشمی
 

 

1. Oxford Happiness Scale 

2. Argyle & Lu 
3. Francis

 

 . خالصه جلسات آموزشی1جدول
 

 عنوان جلسه جلسات

 اولجلسه 
آموزش طلب کمک از خداوند در سختی ها و امید به رحمت او، اعتقاد به گرفتن پاداش در مقابل صبر بر مصائب و اعتقاد به کمک و لطف 

 ها )عوامل شناختی(خداوند در رفع سختی

 جلسه دوم
راده خدا در همه امور و همچنین قضا و قدر الهی بیان فلسفه رنج در اسالم، آموزش اعتقاد به آزمایش الهی بودن رویدادهای ناخوشایند، وجود ا

 در مصائب )عوامل شناختی(

 جلسه سوم
آموزش انجام دستورات دینی در مشکالت اقتصادی و پشیمان بودن از انجام اعمال خالف دین، تصمیم به جبران آنها همچنین بیان شکر نعمت 

 های خداوند )عوامل شناختی(

 جلسه چهارم
ن آموزش اعتقاد به موثر بودن خواندن قرآن و ادعیه در هنگام رویدادهای ناگوار، وجود راه توبه به عنوان یک راه کاهش فشار روحی و همچنی

 )عوامل شناختی( رضای خداآمادگی برای تحمل سختی در راه 

 جلسه پنجم
ها، انتخاب مسیر زندگی، راهنما قرار دادن سخنان ائمه در سختیگیری در مواقع دشوار آموزش در نظر گرفتن رضایت خدا در هنگام تصمیم

 ها و ترجیح آن در مقابل لذت دنیا و آخرت )عوامل رفتاری(سعادت در تعارض

 جلسه ششم
ها و در ه خواستهها و حکیمانه پنداشتن اراده الهی در هنگام نرسیدن بآموزش زندگی ائمه را الگو قرار دادن و توجه به میزان صبر در برابر سختی

 عین حال مشورت با افراد روحانی در هنگام فشار روانی )عوامل رفتاری(
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 محتوا جلسات

 جلسه هفتم
خودداری شود و استخاره گرفتن به عنوان آموزش قناعت برای کسب آرامش در امور اقتصادی و اینکه در هنگام رویدادهای ناگوار از انجام گناه 

 آخرین راه در تصمیمات دشوار )عوامل رفتاری(

 جلسه هشتم
ها آموزش رفتن به زیارت ائمه به منظور کاهش فشار روحی، بخشش مالی و صدقه برای رفع نگرانی و خواندن نمازهایی برای رفع گرفتاری

 )عوامل رفتاری(

 ها، خواندن قران، گرفتن روزه و ادای نذر برای حل مشکالت )عوامل رفتاری(معصومین در هنگام سختیآموزش توسل به  جلسه نهم

 آموزش کمک به نیازمندان برای جلب لطف الهی به عنوان یک تکلیف، همچنین ارائه باز خورد و جمع بندی مطالب )عوامل رفتاری( جلسه دهم
 

ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آن، هابعد از جمع آوری داده

SPSS- 17 از پژوهش هایداده تحلیل و تجزیه انجام گرفت. برای 

 همچنین. است شده استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار هایروش

 .شد استفاده کواریانس تحلیل از هاداده تحلیل برای

 

 

 هایافته

 سال، 30الی  20در سن ( نفر 5)والدین  درصد 5/12این مطالعه  در

 41 در ( نفر 9)درصد  5/22و   40الی  31در سن  ( نفر 26) درصد 65

 19درصد ) 5/47از میان والدین مورد مطالعه  .دارند قرار سال و باالتر

نفر( تحصیالت  15درصد ) 5/37نفر( دارای تحصیالت زیر دیپلم، 

 .نفر( دارای تحصیالت کارشناسی بودند 6درصد ) 15دیپلم و 
 

 های مورد مطالعهگروهآزمون آزمون و پس. میانگین و انحراف استاندارد شادکامی و رضایت از زندگی در پیش2جدول 
 

  متغیرها
 گروه کترل گروه آزمایش

M SD M SD 

 شادکامی
 46/6 06/30 56/5 34/30 آزمونپیش

 09/5 75/30 32/5 87/33 آزمونپس

 رضایت از زندگی
 19/5 71/19 13/5 85/19 آزمونپیش

 10/5 18/20 67/5 80/23 آزمونپس
 

 انحراف و) میانگین شودمی مشاهده 2 جدول در که طورهمان

در گروه آزمایشی در  والدین مورد مطالعه آزمون پس( معیار

( 67/5)80/23 رضایت از زندگی متغیر و (32/5) 87/33 شادکامی

رسد کنید، به نظر میطور که در جدول  مشاهده میهمان .باشدمی

ندارند. ها در مرحله پیش آزمون تفاوت قابل توجهی میانگین گروه

توان گفت میانگین آزمون میهای پسبا نگاهی به میانگین نمره

پس آزمون هر دو متغیر شادکامی و رضایت از زندگی در مقایسه 

  با گروه کنترل بیشتر است. 
 

 ها بین شادکامی و رضایت از زندگیآزمون لوین جهت همسانی واریانس.  نتایج 3 جدول
 

 F df1 df2 P هااندازه

 51/0 38 1 437/0 شادکامی

 71/0 38 1 412/0 رضایت از زندگی
 

( F)گردد سطح آماره عالئم مشاهده می 3طور که در جدول همان

دار نیست معنی های شادکامی و رضایت از زندگیبرای اندازه

(05/0 ≤P و این نشان دهنده آن است که واریانس خطای این )

ها )گروه آزمایش و گروه کنترل( متفاوت در بین آزمودنیمتغیرها 

ها با هم برابرند. همچنین برای بررسی فرض نیست و واریانس

ها از آزمون باکس استفاده شد و نتایج نشان داد همگنی کواریانس

 11/23و  =39/0Fو =P 61/0که مقدار باکس معنی دار نیست )

BOX= ) ها برقرار کوواریانسو در نتیجه پیش فرض تفاوت بین

 است. 
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 متغیرهاهای اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس بر روی نتایج شاخص. 4 جدول
 

 df P Etaخطا  dfفرضیه F مقدار نام آزمون منبع

 

 گروه

 630/0 001/0 00/34 00/5 69/8 841/0 اثر پیالیی

 630/0 001/0 00/34 00/5 09/8 623/0 المبدا ویلکز

 630/0 001/0 00/34 00/5 908/4 761/1 اثر هتلینگ

 630/0 001/0 00/34 00/5 908/4 761/1 بزرگترین ریشه خطا

ها آزمون دهد که سطوح معناداری همهنشان می  4نتایج جدول 

شمارد. قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری را مجاز می

دهد که در بین دو گروه آزمایشی و گروه کنترل این نتایج نشان می

حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد. 

برای تشخیص اینکه کدام متغیر پژوهش نسبت به گروه کنترل 

است که ست از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده متفاوت ا

 .ارائه شده است 5در جدول 

 

 (MANCOVAتحلیل کوواریانس چند متغیره ) از آمدهدستبه . نتایج5 جدول
 

 SS df MS F P Eta متغیر وابسته منبع

 گروه
 23/0 001/0 214/10 705/41 1 705/41 شادکامی

 12/0 001/0 78/11 99/156 1 99/156 زندگیرضایت از 
 

های بین والدین گروهگردد مالحظه می 4طوری که در جدول همان

آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای شادکامی و رضایت از زندگی 

( وجود دارد. به عبارت دیگر P ≤ 001/0تفاوت معناداری در سطح )

زندگی در گروه آزمایش بعد از میانگین شادکامی و رضایت از 

 شرکت در جلسات آموزشی متفاوت و باالتر از گروه کنترل است.

 

 گیریبحث و نتیجه

با  راهبردهای مقابله ایآموزش  ریتأث یهدف پژوهش حاضر بررس

 نیوالد یاز زندگ تیو رضا شادکامیبر  اسالمی یهابر آموزه دیتأک

های پژوهش، که با یافته .بودی ریادگی یهایکودکان مبتال به ناتوان

دهد که شادکامی یانس به دست آمدند، نشان میکووارکمک تحلیل 

های ای مبتنی بر آموزهگروه مداخله، که آموزش راهبردهای مقابله

. افزایش یافته است در مقایسه با گروه کنترل دینی دریافت کرده اند،

مصلحی ، یرهاشمیم مطالعات جیپژوهش حاضر با نتا افتهی نیا

اصغری  ومقنی باشی  (،1999) 1مالتبی  (،1394) شریفیو  جویباری

توان گفت، ، همخوانی دارد. در تبیین این نتایج می(1394) پور

 در استرس،یک روش موثر در مدیریت عنوان  به ایراهبردهای مقابله

داشته و با همراهی مفاهیم معنوی، تأثیر بیشتری  نقش افراد بهزیستی

های  های مقابله به تالشبطور کلی مهارتواقع،  یابد. در می

رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و کاهش استرس اشاره  -شناختی

. در سبک مقابله اسالمی شامل اصول (2002، 2)پنلی و توماواکند می

و باورهای دینی برای کسب دیدگاهی مثبت و روشن از حوادث 

جهان و ایجاد یک تصویر دلبستگی همیشه حاضر )به خدا ، قدیسین 

که لذا، چنان .(1391)فالح، منگلی و زراعی، و اجداد و ...( است 

چنانچه احساسات مذهبی در نزد کسی ویلیام جیمز بیان کرده است، 

کند و هیجان و باشد نیروی روز افزونی در کار و زندگی او وارد می

دارد. پس در نتیجه احساسات مذهبی مانع شور زندگی را زنده نگه می

شود که انسان در کلیة مراحل زندگی خود دچار ناامیدی از آن می

د و باعث ایجاد شود و همیشه شوق به زندگی در او پایدار باش

های معنوی، هدفمند بودن شادکامی در انسان شود. داشتن هدف

های اصلی برای رسیدن به زندگی و عشق و عالقه به خدا یکی از راه

شادکامی است، به طوریکه داشتن رابطة معنوی با خدا موجب کاهش 

شود. به عالوه دین استرس و افزایش راهبردهای مقابله با استرس می

شود افراد برای زندگی کند که باعث میباور منسجمی ایجاد مینظام 

خود معنا پیدا کنند و بر نامالیمات و فشارهای روانی فائق آیند و به 

 .زندگی امیدواری بیشتری داشته باشند

 نظام گفت مذهب توانمیها همچنین در تبیین دیگر برای این یافته

 خود زندگی برای افراد شودمی باعث که کندمی ایجاد منسجمی باور

  باشند. امیدوار آینده به و کنند پیدا معنا
 

 

1. Maltby 
2. Penley & Tomava 
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 به دهد کهمی امکان افراد به مذهبی باورهای نظام و هاسامانه

 روند در که گریزناپذیری کمبودهای و روانی فشارهای نامالیمات،

 امیدواری به زندگی نسبت و ببخشند معنا دهدمی رخ زندگی چرخه

 بیان جیمز ویلیام چنانکه موضوع این باشند. در تبیین داشته بیشتری

 روز نیروی باشد زندگیمذهبی در  احساسات چنانچه است کرده

 را زندگی و شور کند و هیجانمی وارد او زندگی و در کار افزونی

 شودمی از آن مانع احساسات مذهبی در نتیجه پس دارد،می نگه زنده

 و همیشه شود ناامیدی دچار خود زندگی مراحل در کلیه انسان که

 انساندر  شادکامی ایجاد باشد و باعث پایدار او در زندگی به شوق

 و عالقه عشق و زندگی بودن مذهبی، هدفمند هایهدف شود. داشتن

 های اصلیراه از از جمله اعمال مذهبی همچون نماز، یکی خدا به

 ممکن که رسیممی نتیجه این به پس است.  شادکامی به رسیدن برای

 اگر اما باشد وجود داشته موقتی و نشاط شادکامی زندگی در است

او و التزام عملی  فرامین از و اطاعت خداوند به ایمان با همراه نشاط این

 مندی بود و رضایت خواهد دائمی شادکامی این گردد همراه به نماز

 معنویت، از برخوردار گرفت. لذا افراد خواهد در بر را معنوی و مادی

، 1بورهست و )جاینکنند گزارش می را شادکامی از باالتری میزان

 وجود و او بین که یابد در می انسان که است مذهب طریق . از(2006

 از یا قلب، راه از یا رابطه این و دارد وجود رابطه مطلق، برتر و متعالی

. شود می برقرار مذهبی اعمال و مراسم اجرای وسیله به یا و عقل راه

 مافوق قدرتی با گاه هر کنیممی حس که است مذهبی باور نتیجه در

 هانارحتی و ها ناآرامی از را خود توانیممی کنیم حاصل ارتباط خود

 .(1394 زاده، شهابی و زارع) دهیم نجات

یافته دیگر این مطالعه نشان داد که شادکامی گروه مداخله، که 

های دینی دریافت ای مبتنی بر آموزهآموزش راهبردهای مقابله

افزایش یافته است. این یافته با  در مقایسه با گروه کنترل اند،کرده

 اعالیی وفر، بردی زاده، داودیولی ،(1398سلیمانی ) نتایج مطالعات

توان گفت که همخوانی دارد. در تبیین نتایج این مطالعه می (،1398)

دهد. میرا افزایش  رضایت از زندگی، له ایراهبردهای مقابآموزش 

یکی  در کنترل استرس و فشارهای روانی باورهای مذهبیبطوریکه 

از عوامل تأثیر گذار بر رضایت از زنبدگی اسبت. ببر اساس دیدگاه 

دهد که از هیچ منبع دیگری قابل رابرت هیوم، دین به انسان چیزی می

های زندگی از طریق اتصال دریافت نیست. اعتماد به حاصبل کوشش

های متعالی جهان، هر دینی معموالً شخبصی ببه قبدرت یبا قدرت

همچنین در  .ببرای مبؤمنین ببه خود و نیز وضع کلی جامعه مؤثر است

با توجه به اینکه در هنگام فشار و توان گفت، تبیین این نتایج می

کند و در رویدادهای ناگوار، معنای زندگی اهمیت زیادی پیدا می

گیری  جهت. شودتر میمقابله با مسائل زندگی نقش باورها بر جسته

های افراد موقعیتشود کهمیموجب زندگیفشارهایبه باورمند نسبت

 باورهای دینیدلیل،  همین پرتنش را با دیدی مثبت ارزیابی کنند. به

ر از سوی دیگر بطو. دارد معناداری و مثبت هبا رضایت از زندگی رابط

تواند موجب می های دینیو آموزه مذهبتوان گفت که کلی می

 بخشدبنابراین، مذهب به زیستن و مردن انسان معنا می .ایجاد معنا شود

 یبه افراد مذهب (. معنویت1985 شاور و کیرک پاتریک، )اسپیلکا،

بخشد که ریشه خدایی دارد و حساس کنترل و کارآمدی میانوعی 

، )پارگامنت یافتگی کنترل شخصی را جبران کندتواند کاهش می

  .(1987، 2و همکاران انسینگ، فالوت، اولسون، ریلی

 دیبا تأک آموزش راهبردهای مقابله ای که داد نشان نتایج این مطالعه

 یاز زندگ تیو رضا شادکامی به افزایش ی منجرنید یهابر آموزه

 به توجه با. شودمی یریادگی یها یکودکان مبتال به ناتوان نیوالد

راهبردهای مقابله ای  گفت توانمی مطالعه، این در آمدهدستبه نتایج

 و روانی های سالمتشاخص بهبود باعث های دینی،مبتنی بر آموزه

 بیترت نیبه او  شودوالدین می شادکامی و رضایت از زندگی افزایش

 یمبتن های مقابله با استرسمهارتکه  ینید که، والدکر انیب توانیم

توانند با بهبود خلق و یاند، مکرده افتیرا در ینید یهابر آموزه

 یداشته و سازگار یشتریب یریپذعاطفه مثبت، انعطاف شیافزا

ی، دواریام زانیبر م بیترت نیرا در سطح ذهن نشان دهند و بد یباالتر

 یهاافتهیبراساس . ندیفزایبخود  شادکامی و رضایت از زندگی

 یهاگرفت که آموزش مهارت جهینت نیچن توانیپژوهش حاضر م

روش  کیبه عنوان  تواندیم ینید یهابر آموزه دیبا تأک مقابله ای

 یاز زندگ تیرضا شیافزا ،یکارآمد جهت بهبود عملکرد خانوادگ

مورد  یریادگی یکودکان مبتال به ناتوان یدارا نیوالد شادکامیو 

 .ردیگ ادهاستف

هایی مواجه بود که موارد زیر از پژوهش حاضر با محدودیت

پژوهش حاضر فقط بر روی والدین کودکان باشد: ها میترین آنمهم

دارای اختالل یادگیری در شهر اردبیل صورت گرفته بنابراین تعمیم 

 کند.میآموزان را بامشکل مواجهسایر دانشپذیری یافته این تحقیق به

 نمونة روی بر آن محدود اجرای دلیل به حاضر همچنین پژوهش

 هاینمونه در تکرار نیازمند ی،ریادگیاختالل  یکودکان دارا نیوالد

 در را هاییمحدودیت پژوهش نیز نمونة همین و است مختلف جامعه

  .گیرد قرار مدنظر باید که کندمطرح می پذیری تعمیم زمینة
 

 

1. Jain & Purohit 

2. Pargament, Ensing, Falgout,  Olsen   &  Reilly 
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های دیگری در شهرهای شود در این راستا پژوهشلذا پیشنهاد می

شود در این راستا پژوهشی با پیشنهاد می . همچنینمختلف انجام گیرد

انجام  والدین کودکان دارای سایر اختالالت جسمی و روانینمونه 

های مقابله ای مبتنی بر مهارت تأثیر و ارتباط شودمی . پیشنهادگیرد

روان در این  دیگر سالمت هایشاخصه دیگر بر های دینیآموزه

 قرار ارزیابی مورد باالتر نمونة حجم با آتی هایپژوهش در والدین

های مقابله با مهارت تأثیر و ارتباطشود پیشنهاد میهمچنین  .گیرد

 دیگر سالمت های شاخص دیگر بر های دینیاسترس مبتنی بر آموزه

 باالتر نمونة حجم با آتی هایپژوهش در آموزانروان در دانش

های های آموزشی و دورهبرگزاری کارگاه  .گیرد قرار ارزیابی مورد

ضمن خدمت برای مشاوران، مربیان و دست اندرکاران جهت آگاهی 

های دینی در رفتار و سالمت دادن درباره اهمیت معنویت و آموزه

 همة شودمی گردد. ضمن اینکه پیشنهادروانی این والدین پیشنهاد می

 سبب تشخیص در دهند،می ارائه را ای مشاوره خدمات که مشاوران

 و سالمت روانی تأثیر هاآن رفتار و روانی اختالالت درمان و شناسی

 دادن دخالت با و باشند داشته مدنظر را مذهبی اعمال و مذهب نقش

 . دهند ارتقا را خود مشاورة فرایند و خدمات اثربخشی آن،

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 است. شده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصول

 پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشتند اجازه کنندگانشرکت

 پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین خارج شوند.

 .بودند

 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالیک کم گونههیچ تحقیق این

 است.  نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

پژوهش  هایبخش همه نگارش و اجرا طراحی، در نویسندگان تمام

 .اندداشته مشارکت حاضر
 

 منافع تعارض
 

 ندارد. تعارض منافع مقاله این نویسندگان اظهار بنابر
 

 منابع
آقاجانی، م.ج.، حسین خانزاده، ع.، اکبری، ب.، میر ارض گر، م. 

نگری اسالمی بر احساس خشم (. اثربخشی آموزش مثبت1396)

مجله و رضایت از زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه . 
 .32-32، 7، مطالعات ناتوانی

 https://jdisabilstud.org/article-1-676-fa.html 

رابطه امید، رضایت از زندگی (. 1400). ، شو مهرآور گیگلو ، تاکبری

ای شناخت، سالمت روان با مقش واسطهو عزت نفس و 

فصلنامه روانشناسی  آموزان.فراشناخت و انگیزه پیشرفت در دانش
 .6-20(4)10 ،مدرسه و آموزشگاه

http://jsp.uma.ac.ir/article_1459_0c67f287204f8b454d6

db97ea3ad1a8b.pdf 
کیفیت زندگی  (. مقایسه1393جعفری، ا. ) امیری مجد، م.، حسینی، ف و

دارای سندرم داون، والدین و صمیمیت زناشویی والدین کودکان 

مجله  کودکان دارای ناتوانی یادگیری و والدین کودکان عادی.
  .38-55(، 1)4، های یادگیریناتوانی

http://jld.uma.ac.ir/article_216.html 

و روایی مقیاس  (. اعتبار1386بیانی، ع.، کوچکی،ع.م و گودرزی، ح. )

 . 259-265(، 3)11، فصلنامه روانشناسی ایرانیرضایت از زندگی. 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67039 

تاثیر (. بررسی 1392ریاحی، ف.، خواجه الدین، ن و ایزدی مزیدی، س. )

آموزش مدیریت خلق منفی بر سالمت روان و افسردگی مادران 

دو ماهنامه علمی پژوهشی دارای فرزند مبتال به اختالل اوتیسم. 
 . 100-91(، 2)4. جنتاشاپیر

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=200972 
 در نماز به عملی التزام (. نگرش و1394زارع، ح و شهابی زاده، ف. )

 گریواسطه با شهر بیرجند معلم زنان زناشویی تعهد مدل تدوین

  .72-53، 27تاب آوری. زن و مطالعات خانواده، 
 https://jwsf.tabriz.iau.ir/article_520825.html 

(، اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی 1387حسین ثابت، ف. )

(، 2) 1، دو فصلنامه مطالعات اسالم و روان شناسیو شادکامی. 

34-45. 

گرایی و (. مقایسه کمال1390بی، س. )خرمایی، ف.، عباسی، م و رج

آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، ورزی در مادران دانشتعلل

 .60-77(،1)1، های یادگیریناتوانی
http://jld.uma.ac.ir/article_90.html?lang=fa 

ای بر رضایت های مقابلهاثربخشی آموزش مهارت (.1398، س. )سلیمانی

های معتادین تحت درمان مراکز از زندگی و خود پنداره خانواده

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های  ترک اعتیاد شهر تهران،
 . ، مشاوره و علوم رفتاری، تهراننوین در روانشناسی

https://civilica.com/doc/913032/ 

بررسی تاثیر آموزش سبک  (.1391، ف. )زارع ع و ،منگلی م.ح.، ،فالح

. ای اسالمی بر افزایش شادکامی والدین کودکان استثناییمقابله

 . 82-75(، 2)11، طلوع بهداشت
http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-184-fa.html 
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با رشد  نیوالد ییتعارضات زناشو نیرابطه ب (.1394)م.  ،یفان ح.ا و ،یفان

فصلنامه  آموزان دختر.دانش یاز زندگ تیو رضا یقضاوت اخالق
 . 59-75(، 24)6 ،زن و جامعه یپژوهش_یعلم

http://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_1736.html 
(. 1400کرمی، ج.، نجفی، ح.، احمدیان، ع.، عیدی بایگی، م و همکاران )

آموزان اضطراب در دانشمقایسه سبک دلبستگی، شادکامی و 

(، 4)10، . روانشناسی مدرسه و آموزشگاهمصروع و غیر مصروع

111-122 . 
http://jsp.uma.ac.ir/article_1463_feb307c5739cfe06ab83

777c9d8bd0fa.pdf 
آوری بر استرس (. اثربخشی آموزش تاب1396کاوه، م و کرامتی، ه. )

آوری والدین کودکان مبتال به والدینی، رضایت زناشویی و تاب

 .91-69(, 3)6، های یادگیریناتوانیهای یادگیری. ناتوانی
 http://jld.uma.ac.ir/article_520.html?lang=fa 

(. هنجاریابی 1385جعفری، ا و لیاقتدار، م.ج )عابدی، م.ر، میرشاه

های اصفهان. پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه

  .100-95(، 2)12، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1-fa.html 

های (. اثربخشی آموزش مهارت1394پور، ن. )مقنی باشی، ا و اصغری

افق شناختی نوجوانان دختر. ای بر افسردگی و بهزیستی روانمقابله
 .122-117(، 4) 21، دانش

 http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-2404-fa.html 
(. اثربخشی 1394میرهاشمی، م.، مصلحی جویباری، م و شریفی، ن. )

گرا ای با رویکرد شناختی رفتاری مثبتهای مقابلهآموزش مهارت

آموزان متوسطه دارای مشکالت بر شادکامی دانش

(, 42)10، تربیتیپژوهشی پژوهشنامه  -فصلنامه علمی  سازگاری.

54-71. 
https://edu.bojnourd.iau.ir/article_519906.html 

آوری (. مقایسه تاب1391میکائیلی، ن.، گنجی، م و طالبی جویباری، م. )

رضایت زناشویی و سالمت عمومی در والدین با کودکان دارای 

-34(، 1) 1، های یادگیریمجله ناتوانیاتوانی یادگیری و عادی. ن

50.        http://jld.uma.ac.ir/article_115.html?lang=fa 

(. مقایسه تنظیم خلق منفی و 1394نریمانی، م.، پرزور، پ و بشرپور، س. )

آموزان با و بدون اختالل یادگیری هیجانی در دانشبیانگری 

 . 69-31(، 31)9 ،های آموزشیپژوهش در نظامخاص. فصلنامه 
http://www.jiera.ir/article_49444.html 

ش (. نقش هوش اخالقی و اجتماعی در پی1394نریمانی، م و غفاری، م. )

آوری و کیفیت زندگی والدین کودکان دارای ناتوانی بینی تاب

  .106-128(، 2)5، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری. 
http://jld.uma.ac.ir/article_395.html?lang=fa  

(. مقایسه حساسیت بین فردی 1394)نریمانی، م.، پرزور، پ و بشرپور، س. 

آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص. و تعادل عاطفی در دانش

 . 125-141(، 1)5، های یادگیریمجله ناتوانی
 http://jld.uma.ac.ir/article_367.html 

(. 1389ی اوزونی دوجی، ر و اعالیی، ز. )فر، آ.، بردزاده، ش.، داودیولی

های مقابله بر سطح استرس و ناامیدی اثربخشی آموزش مهارت

(، 3) 10، فصلنامه کودکان استثناییذهنی . توانمادران کودکان کم

237-244.                  http://joec.ir/article-1-263-fa.html 
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