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 یشناخت روان یرپذي  و انعطاف آوری تاب ،یمذهب یرگی مقايسه جهت

 استان البرز یبراساس سطوح فراشناخت در همسران شهدا
 4یجعفر حسن|   3یمحمدباقر حب|   2یمحمد حاتم|   1ییرزایدمیس زهرا دهیس

 

 چکيده
در برابر مشکالت    یدرون یارهایمع نیتر از مهم ،یمذهب یریگ و جهت تیابعاد معنو تیمقدمه: تقو

 زانیک م ،یزنکدگ  طیمحک  یکلک  طیاست که با توجکه بکه شکرا    یافتیره ،یشناخت روان یآور افراد است. تاب

موجکب   یریذپک  . انعطکا  دهکد  یرا نشان م رسان بیو آس رمنتظرهیغ یدادها فرد در برابر بروز رخ ییتوانا

دهکد. روش:   رییخود را تغ یریادگیضرور  داشته باشد، روش و سبک  شیفرد، هر زمان که برا شود یم

 ینفر در بازه سن 451پژوهش،  نیاستان البرز است که در ا یپژوهش حاضر همسران شهدا یجامعه آمار

 23از نسکبه   اسکتفاده  بکا  هکا داده لیک وتحل هیک عنوان حجکم نمونکه انتبکاب شکدند. تجز     سال به 60تا  20

  همبسککت ی آزمککون از هککاداده لیککوتحل هیککتجز یصککور  گرفککت. بککرا AMOSو  SPSS افزارهککاینککر 

 یریک گجهکت  نیان میک  ازنظکر  هکا داده لیک : مطابق با تحلجیگا  استفاده شد. نتا به گا  ونیو رگرس رسونیپ

 آوری(، تکاب = 001/0P =، 35/8F) یدرونک  یمکذهب  یریک گ (، جهکت =016/0P=، 23/4F) یرونک یب یمذهب

(001/0P=، 90/19F= و انعطا )یشناخت روان یرپذی (001/0P =، 69/109F = بک )همسکران شکهدا بکا     نی

در کنکار   یمکذهب  یرگیک : جهکت یریک گ جکه یوجود دارد. نت دارییسطوح مبتلف فراشناخت، تفاو  معن

از  ندیشکا یپ یجکا  به توان یم سنده،ینو دی)درصور  صتحد یندیشایپ تواندیفراشناخت و تحمل ابها ، م

 ،آوریباشد که تکاب  یآور تاب ی( براستین یریگ واژه چندان همه ندیشایواژه نقطه شروع استفاده کرد. پ

 .دکنیبه بهبود رشد پس از سانحه کمک م

  .یآور تاب؛ یریپذ انعطا  ؛تحمل ابها  ؛فراشناخت :ها کليد واژه

 

 .رانیتهران، ا ،یدانش اه آزاد استم ،قا یواحد علو  و تحق ،یعموم یروانشناس یدکتر یدانشجو .1

  ،یتکککیوعلکککو  ترب یشناسککک دانشکککالده روان ،ینیبکککال یشناسککک روان یگکککروه آموزشککک ،اریدانشککک :مسککک ول سکککندهینو .2

 Hatami@pcoiran.ir                                                                                  .رانیتهران، ا ،یدانش اه خوارزم

 ،)ع(نیدانش اه جامع اما  حس و قدر  نر ، یدانشالده و پژوهشالده فرهن  ،یروان ا یو عمل یشناس روان یگروه آموزش ،اریاستاد .3

 رانیا تهران،

 .رانیتهران، ا ،یدانش اه خوارزم ،یتیعلو  ترب یشناس دانشالده روان ،ینیبال یشناس روان یگروه آموزش ،اریدانش .4
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 مقدمه 

خهاای  فراییهر ت ااایهاد   ر  ت ا ده   ر     ظرفیهت هنه    برای اشاره به   1اصطالح فراشناخت

 فهر ی  بهی  انظهی  فرادنهدنای هننه  ت رتابه       ،دددردت تظهاد  نیهدی    دنظار ب  ،حاالت رتای 

 ایش دها فرادنهد    یاع نر(. فراشناخت عبارت است ان 2020، ت نمکاران 2است ) ی ابت کاررفت  ب 

ت نمکهاران،   3)پهری  شهناخت  توها   اشهت  باشهد     ارنداب ، یظهارت دها کنتهر     ،شناخت  ک   ر آن

) دریها  ت   رابطه   ار   شهناخت   رتانخاص فراشهناخت بها اخهتالالت     نای ونب ان  برخ  (.2019

 ربرییریههده  ایههش، فرادنههدنا ت   ت فراشههناخت دههه د چههاج ینههدتوچ  اسههت  (. 2021، 4دیتسههیا

ت نمکهاران،   5)کاپابیهایکا کنهد   رانبر ناد  است ک  شهناخت را ارندهاب ، یظهارت دها کنتهر  ده       

ان رابط  بی  سهط  فهرا ت سهط  عینه       ااان د  ،شناخت  رتانبرای فچ  شناخت  ر اختال  (. 2020

ت کنتهر  دهه فهر      خا یر ای یظارت، فرآدندنای ترت ی برای یظاج   ک طار نماناست ا ه کر . 

شهت  باشهد. به  نمهی      یقش  ا شناخت  رتان ر بدکنش   اااید د است، نریای  احرد   ر یظارت 

سط  عین  را، برای دثا  انطردق آغان ده کنش وددد، ا اد  دا  اااید د قیا ، فرادندنای کنتر  

بنهابراد ، آشه ت   دها سهاییری  ر       نهد  اغییهر  ،اصالح ده کنش یذشت  دا خاام  ده فعالیهت 

ختال  رتای  یقش یادناسب، دمک  است  ر ا ای دقابل کنتر ، برای دثا  ایتخاب برخ  رانبر نای 

 خاامه   دها  ا اد  کننده اصل  اعیی  ،ای دقابل ای ده رانبر  ر اشت  باشد.  ر اد  دد ، ایتخاب ت او

 (.1392)حسین  ت نمکاران،  رتای  است آش ت  

 ییهری  وچهت  .ییری دذنب   ر سطاح دختل  فراشناخت دت هاتت باشهد  رسد وچتیظر د  ب 

ت  6)کیمبها  ی رش فر  ب  دذنب است  ننده یشانت  شده  اعرد  نمکاراندذنب  ااس  آلپارت ت 

ت  7بهااار ـشا  )سیالن د دذنب  ب   ت یاع  رتی  ت بیرتی  اقسی   ییری وچت .(2022نمکاران، 

دذنب  شرکت  نای آدی کمتر  ر  ،ید اردذنب  بیرتی   ییری وچت. افرا ی ک  (2021نمکاران، 

ینهی  بهرای    نه   نها  آن. کننهد  ده  شهان اسهت ا ه    دن به  انهدا   برای رسهی  ،ت ان دعنای  د  کنند د 

 
1. Metacognition 
2. D'Abate 

3. Perry 
4. Drigas, Mitsea 
5. Capobianco 
6. Kiyimba 

7. Ceylan-Batur 
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 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

ان دهذنب   ،شان ، راحت ، دعاشرت ت ااوی  اعما ادنیتدا ح ظ رتاب  اوتماع  خا ،  ییری شک 

 .(2020، 1ادنان ت اتستانکنند ) د است ا ه 

 ر سههطاح دختلهه  فراشههناخت دت ههاتت باشههد.  2آتری اههابرسههد یظههر دهه  انسههای  د ههر بهه 

رنیافت  است ک  با ااو  ب  شهراد  کله  دحهی  نیهدی  ت کهار، دیه ان        ،شناخت  رتان آتری ااب

. اده    نهد  د یشان  آفرد  دشک ت  رسان آسیب، غیردنتظره رخدا نای ر برابر برتن را ااایاد  فر  

طراح  شا   ای یای  ب رفتاری  نای تاکنشک  با ااو  ب  شخصیت فر ،  شاید د داوب  نا ااایاد 

 اده   بهر  ااایهد  ده  دها آیکه     رت  ده  سمت برتن دشکالت رتحه  ت رتایه  حها  پهیش      دا ب ک  فر  

 ر اده  دیهان    (.2022ت نمکهاران،   3بچری )  رست  را ااخاه کند نای اصمی دشکالت فائق آدده ت 

آتری ت رشهد پهس ان    ارابها  دعنها اری بهی  اهاب     ،پژتنش خا  ر ( 2020ت نمکاران ) 4برتکس

یی  ده دتغیر دچ   ر رشد  5شناخت  پذدری رتان ایعطا  رسد ب  یظر د  اید.  هی ارش کر را سایح 

دعنهای اداها  ااایهاد   ر     به   شهناخت   رتان پهذدری  . ایعطها  اسهت  پس ان سایح   ر نمسران شچدا

یه  ایاهاج عمله  که  فقه  بهرای        ،باشهند  اهر  دناسبدختل ،  نای ی دن ایتخاب عمل  است ک  بی  

 (.2021ت نمکاران،  6یری) آنار ننده باشد ،دا ادیا  نا خاطرهاوتناب ان افکار، احساسات، 

با ن شراد  کنتر  قاب شناخت  را دی ان ارنداب  فر   ر  پذدری ( ایعطا 2021) 7ارسالن ت آل 

افرا ی که  ااایهاد  ا کهر     کنند.  ددختل  اغییر  نای داقعیت ر  ،ک  اد  ارنداب  اید کر هاعرد  

یاریاب فکری خا   ،دثبت صارت ب  ،کنند د  ارید ان ااویچات واد  د  است ا ه  پذدر ایعطا 

ت  8الیهدی پذدریهد )  د را  نا استر دا رتددا نای  ای ی بر یالش نای داقعیتت  کنند د را بانسانی 

رفتار فر  را  ر پاسخ ب  اغییهرات شهراد    فکر ت  اااید د شناخت   پذدری (. ایعطا 2021نمکاران، 

نن هاج   ،شهناخت  یداریهد   پهذدری  ایعطها  کسای  که    (.2020، 9تااس ت لادا) دحیط  سانیار کند

بهرای رنهاد  ان ینهی      اااینهد  ده    شهااری  به  ندهرا   رتیهد   د سمت یشخاار فکری احسا  غ  ب 

 
1. İnan, Üstün 

2. Resilience 
3. Behrens 
4. Brooks 

5. Psychological flexibility 
6. Cherry 
7. Arslan, Allen 

8. Landi 
9. Watts, Luoma 
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بها ااوه  به  آی ه       (.2018ت نمکهاران،   1دیهر ) وهاد  دن  بیابنهد   ای دقابله   نهای  رتش ،احساساا 

ییهری دهذنب ،   وچهت  بهی  پاسهخ به  اده  سهاا  اسهت که  آدها        یذشت، ند  ان پژتنش حاضر 

 شناخت ، براسا  سطاح فراشناخت ا اتت توا   ار ؟ پذدری رتانآتری ت ایعطا  ااب

 روش پژوهش

رتدهدا ی   پهس  صهارت  به  ای اسهت. اده  یهاع دطالعهات     پژتنش حاضهر ان یهاع عله  دقادسه     

 اا اق افتا ه است. قبالًشناساد  ت اعیی  ارابا  بی  دتغیرنا است ک   ،با ه ت ند  ان آن

 کنندگان:شرکت

وادعهه  آدههاری شههاد  کلیهه  نمسههران شههچدای اسههتان البههرن بهها . ان دیههان وادعهه  آدههاری، بهه    

نمههه  یمایههه  ایتخهههاب شهههدید.  عنهههاان بههه ی هههر  462اعهههدا   ،ییهههری  ر  سهههتر رتش یمایههه 

آتری ت ییهههری دهههذنب ، اهههاب نهههای فراشهههناخت، وچهههت بههه  دقیههها   نههها کننهههده شهههرکت

 کننههدهشههرکت 12نهها، یههری  ا هپاسههخ  ا یههد.  ر درحلهه  غربهها   شههناخت  رتانپههذدری  ایعطهها 

ان احلیهه  کنههار   یههادربا   اشههتند،  کننههده کهه   ا ه شههرکت 7ندهها  ت  شههدهنههای یهه  کهه   ا ه

نهها  ر دقیهها  فراشههناخت   کننههده شههرکت Zتایدار  یذاشههت  شههدید.  ر یههاج بعههدی، یمههره اسهه   

بهه  سهه  یههرته اقسههی  شههدید  افههرا ی  Zیمههرات  براسهها  نههاهکننههدسههپس شههرکت ،دحاسههب  شههد

یههرته فراشههناخت پههادی   عنههاان بهه  ،بهها  Z<-1ن  ر دقیهها  فراشههناخت شههاکهه  یمههره استایدار 

یههرته فراشههناخت  نعنههاا بهه  ،بهها  Z>+1ان شههکننههده(، افههرا ی کهه  یمههره استایدار  شههرکت 89)

 Z<+25/0 اهها Z > -25/0ت آیههان کهه  یمههره استایدار شههان  ر بههانه     کننههده(شههرکت 90بههاال )

کننههده(  ریظریرفتهه  شههدید. ادهه  سهه    شههرکت 90فراشههناخت دتاسهه  )  یههرته عنههاان بهه  ،بهها 

دقادسهه  شههدید.  شههناخت  رتانپههذدری آتری ت ایعطهها ییههری دههذنب ، اههابوچههت انیظههریههرته 

 .است شده است ا ه نا  ا هان اب ار ندر وچت یر آتری   ر اد  پژتنش

 
1. Meyer 
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 السالم( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه

 ابزار پژوهش

 فراشناخت نامه پرسش

 را باترنهای افهرا    ،است شده  ساخت ( 2004)نااان ه   کاارادت ت تل ک  ااس   یاد  پرسشاد  

 یا یچار روه  که   ر لیکهرت     ار یاد   30 تخانفراش یاد  پرسشد. سناد  شان ا کرات رباره 

شهاید.  یهذاری ده   یمهره  دهاافق (  کهادالً  = 4 ت دهاافق   یسهبتاً  = 3کم  داافق ،  = 2دخال  ،  = 1)

باترنهای دن ه    ان  باترنای دثبت  ربهاره ی رایه ،    اید عبارت ار  ک   دال  حاضر پنج  یاد  پرسش

ت  ییهان به  کنتهر  افکهار    ، عهدج اطمینهان شهناخت    ت ی رایه ،   پذدری افکار ت خطهرات  رباره کنتر 

 ر  ادنه   نها  دقیها   که  ت خهر ه  یمهره  ضردب آل ای کرتیباخ . فرادندنای فراشناخت  خا آیان 

اا  87/0  ر  ادن  نادقیا  خر ه بانآندانپاداد   ت 75/0یمره ک   بانآندانپاداد   ت 93/0 اا 76/0

ت ت اسه  شده ی ارش 91/0 ،ضردب آل ای کرتیباخ ک  دقیا  ،.  ر یمای  ادرای دشانده شد 59/0

تقا  شهناخت ، اطمینهان شهناخت  ت ییهان به        ،، باترنای دثبتیردپذ کنتر نای دقیا  برای خر ه

 نا ه  دریشهه)دحاسههب  یر دههد  71/0ت  80/0، 81/0، 86/0، 87/0 برابههر بهها ارایههب بهه  ،کنتههر  افکههار

 (.1387 ست یری، یا رنی، رحیم  ت یظیری، 

 گیری مذهبیجهت نامه پرسش

 دهذنب   ییهری  وچهت  ت  ت  ار  یاده   20 ،( ساخت  شهد 1950اد  دقیا  ک  ااس  آلپارت )

 ای یچار روه   ر طیه  لیکهرت    آندهان  اده   نهای یاده  . کندییری د ایدانه را بیرتی  ت  رتی 

اهاج  دعکها  ای  صهارت  به   Tییهری  رتیه  ت بیرتیه     شاید ک  البت  بهرای وچهت  یذاری د  یمره

 کهادالً  اسهت   صهارت  بدد  بیرتی  ییریوچت نای دربا  ب یذاری یاد ، یمره رتاقع. ییر  د 

 ییهری وچهت  نهای یاده     تل  بهرای 4 داافق  کادالً ت 3 داافق  اقردباً ،2 دخال   اقردباً ،1 دخال  

ییری نای وچت( نمبست   یاد 1967شا . آلپارت ت را  )د  ایااج برعکس صارت ب  رتی  

( پادهاد  اده    1380یهد. دختهاری ت نمکهاران )   کر یه ارش   21/0ییری بیرتیه   با وچت را  رتی 

دحاسهب    73/0را  آن بهانآندان ت پادهاد    71/0را با است ا ه ان ضهردب آل های کرتیبهاخ     یاد  پرسش

 یمای  یرته ده  ر (1378) ب ری  وان ااس  ،آلپارت ییری دذنب  وچت آندان کر ید. اعتبار

http://collegeprozheh.ir/
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 دهار   آل های کرتیبهاخ   براسها   73/0 با اعتبار ،اچران استان نای ایش اه  ایشاادان ان ی ری 235

 است. قراریرفت  آندان

  1آوری کونور و دیویدسوننامه تاب پرسش

 یاده   پرسشآتری ادتد  کر ید.  حانه ااب (  ر2003را کایار ت  داددسان ) یاد  پرسشاد  

= نمیشه    یا رسهت، یچهار   = کهادالً  )ص ر یا  رو  پنج  لیکرت ک   ر دقیا  ار  یاد  25حاضر 

نریه  یمهره    که   یطهار  به  اسهت   52 یاده   پرسهش اده    یمهره  شا . دیای ی یذاری د  رست( یمره

آتری اهر باشهد، اهاب   آتری باالار ت نری  یمره ات ب  ص ر ی  ده ااب ،باالار باشد 52آندا ی  ان 

را بررسه    آتری کهایر ت  داددسهان   اهاب  یاد  پرسشپاداد  ت رتاد   (2005است. دحمدی ) کمتر

 وه   به  دقیها ،   نمبست   نر یمره با یمهره که    ا  دقدار ضردب  یشان نای اد  دطالع ت دافت  کر 

بها اسهت ا ه ان رتش    یاده   پرسهش نای یاد .  ر درحل  بعد قرار  ار  94/0اا  41/0 ،  ر بانه3 یاد 

احلیه  عهادل  قهرار یرفتنهد. پهیش ان اسهتخراج یتهادج، براسها  دهااردس           دهار   اصهل   ینا دال  

 برابهر  KMO ت آندان کرتدت بارالت دحاسب  شهدید. دقهدار   KMOشاخص  ،نایاد نمبست   

بهرای  را ک ادهت شهااند    ،ت دقدار خ   ت  ر آندان بارالت دعنا ار با  ک  نهر  ت شهاخص   87/0

 احلی  عادل  یشان  ا .

 (AAQ-IIنسخه دوم ) -و عمل نامه پذیرش پرسش

اسههت بههرای سههناش   شههده سههاخت ( 2007ت نمکههاران ) کهه  ااسهه  بایههد  یادهه  پرسههشادهه  

 7بها دقیها     یاده   10  ارایشا . آخرد  یسخ  اد  ابه ار  است ا ه د  شناخت  رتانپذدری  ایعطا 

د  صهدق  = نمیش   ر دار  7ت  کند ر دار  د  صدق یم  تو  نیچ ب = 1ای لیکرت است ) رو 

اهه عهادل     یاد  پرسشپذدری رتای  بیشتر است. اد  ایعطا  ی  ننده یشانکند(. یمرات باالار د 

 ر  آندهاد   بهان ت ضهردب پادهاد     84/0( ضردب آل های کرتیبهاخ را   2007است. باید ت نمکاران )

اده   یسهخ  فارسه     سهنا   رتانی ارش کر . ک ادهت   79/0ت  81/0داه را ب  ارایب  12ت  3فاصل  

ضردب آل ای  نا آن( بررس  ت دار  ا دید قرار یرفت. 1391ااس  عباس  ت نمکاران ) یاد  پرسش

،  ر افهرا   76/0ت  71/0افسر ی  اساسه  به  ارایهب     دبتالب کرتیباخ ت ضردب اصنی  را  ر افرا  

 
1. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
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به    80/0ت  80/0، برای یرته عا ی ب  ارایب 76/0ت  84/0 یار اختال  اضطراب فراییر ب  ارایب 

 یاده   پرسهش ت بها   -59/0با دقیا  افسهر ی  بهه را    یاد  پرسش ست آتر ید. نم نی  رابط  اد  

 ی ارش  ا ید. -44/0اضطراب به 

 هاروش گردآوری داده

ادنک  داضاع پژتنش ااس  اسااید راننما ت دشاتر  ان   ر راستای اورای پژتنش حاضر، پس

با نمانن    ایش اه ب  بنیا  شچید ت ادهار ادثهاریران    ،ید شد دینی  ااس  شارای  ایشکده ا ت ن 

استان البرن دراوع  یر دد. اندا  علم  پژتنش ت دالحظات اخالق  حاک  بر اد  پهژتنش )که    

کننهدیان، حهق ایتخهاب آنا ایه  نهر فهر  بهرای شهرکت  ر         دایدن اطالعات شرکت شاد  دحردای 

ت عهدج آسهیب    ن پهژتنش  ر ندهان  لخهااه   ت حق ایتخاب آنا ای  نر فهر  بهرای خهرتج ا    پژتنش

وسم ، رتای  ت اوتمهاع  بها ( بهرای دسهنالی  درباطه   ر آن سهاندان ااضهی   ا ه شهد. طهرح          

ا اره ک  بنیا  شچید ت ادار ادثاریران بررس  « دطالعات ت پژتنش»پیشنچا  اد  دطالع  ااس  بخش 

ادنکه  دسهنالی     ان صها ر شهد. بعهد    داان اورای اد  دطالع  ،ت پس ان یذشت   ت داه شدت  اتری 

ان آیهان  رخااسهت یر دهد     ،الذکر با اورای اد  پژتنش داافقهت کر یهد  درباط   ر ساندان فاق

فران  یر  . النج ب  ااضی  اسهت   نستندفچرست نیای  ک  نمسر شچید  ،وچت اورای اد  دطالع 

نای بچداشهت ،  رعادت پرتاک ( ت ضرترت 19 ددتکرتیا )بیماری کا ک  با ااو  ب  شیاع تدرت 

ت ط  پیادک  ک  ااس  بنیا  شچید ت ادار ادثهاریران  ر  ت   لغاکنندیان دراوع  حضاری شرکت

کنند. نر فر ی که    ان آیان  عات شد اا  ر اد  پژتنش شرکت  ،یر دددرحل  برای ادشان ارسا  

ی آیالده  که  ان قبه   ر سهادت     یاد  پرسشبا دراوع  ب  لینه  دا ،با شرکت  ر اد  دطالع  داافق 

به  به  سهااالت     ااایسهت  ده   ، سترس  با  شده ت  ر دت  پیاده قاب  اعرد  1الد یظرسنا  پر 

فراشهناخت،   یاده   پرسهش شهناخت ،   آیالد  شاد  سااالت ومعیهت  یاد  پرسش) پاسخ  ندپژتنش 

ش ت عمه  بها (.   پهذدر  یاد  پرسشآتری ت یسخ   تج ییری دذنب ، پذدرش اابوچت یاد  پرسش

کنندیای  ک   شده با  اا شرکت  شماره اما  پژتنش ر اد  دطالع  یی   ر دت  پیاده ارسال   رج

 ان اد  طردق بتاایند راننماد  النج را  ردافت کنند. ،ییان ب  راننماد   ارید

 
1. Porsline  
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 هاروش تحلیل داده

ب  بهای رتی   ر دحهی    ت آندان اعقی ران  دهان آندان احلی  تاردایس  نایرتهبرای دقادس  

 است ا ه شد. SPSSاف ار یرج 23یسخ  

 هایافته

اطالعات ااصی   )دیهای ی  ت ایحهرا  اسهتایدار ( دربها  به  دتغیرنهای        ،1 ر ودت  شماره 

 شده است.  یشان  ا ه پژتنش  ر س  یرته فراشناخت پادی ، دتاس  ت باال

 نای پژتنشا کیه یرتهنای ااصی   دتغیرنای تابست  ب  شاخص .1ودت  

 
های گروه

 فراشناخت
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 کشيدگی چولگی

گيری جهت

 مذهبی بيرونی

 -01/1 -06/0 51/2 48/8 پایین

 -61/0 -06/0 30/2 40/8 متوسط

 26/0 15/0 46/2 39/9 باال

گيری جهت

 مذهبی درونی

 -54/0 39/0 54/3 46/11 پایین

 -57/0 24/0 35/3 24/11 متوسط

 10/1 07/1 17/3 59/9 باال

 آوریتاب

 11/1 -08/1 54/14 08/79 پایین

 -24/0 -24/0 37/16 57/65 متوسط

 -78/0 -29/0 35/18 63/65 باال

پذیری انعطاف

 شناختی روان

 37/0 -90/0 08/16 55/41 پایین

 -60/0 10/0 16/6 35/33 متوسط

 04/0 15/0 94/6 42/27 باال
 

آتری ت ییههری  رتیهه ، اههابییههری بیرتیهه ، وچههتدیههای ی  وچههت انیظههر، 1طبههق وههدت  

ادها    شها  نهاد  دشهانده ده    ا هاتت  ،نا  ر سطح  ااصی  بی  یرته شناخت  رتانپذدری  ایعطا 

( 2نا بادد ب  یتادج آندان احلی  تاردایس )ودت   اری ا اتتار  ر دار  دعن نای  قیق برای دافت 

اها   -08/1دقهدار یهال   دتغیرنهای تابسهت   ر بهانه       ،نای دختل ینی   ر یرته . ن دراوع  شا 
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قرار  ار . با ااو  ب  پیشنچا  وهرج ت دهالری    11/1اا  -01/1 ر بانه  نا آنت دقا در کشیدی   07/1

با ن ااندهع   یردا   نندهیشان ،±2 ر بانه  را ک  قراریرفت  یال   ت کشیدی  نر دتغیر ،(2010)

  ایند، دقا در یال   ت کشیدی  دتغیرنای پژتنش حاضر حاک  ان رعادت د رتضه   دتغیر د  آن

نها ان آندهان   ، برای ارنداب  د رتض  نم ن  تاردایس یهرته عالته ب ناست. با ن ااندع  ا ه یردا 

 ییههری دههذنب   ان دتغیرنههای وچههت  دههه نههیچلههاد  اسههت ا ه شههد. دقههدار آدههاره لههاد  بههرای    

آتری (، اهاب P ،34/1=W=264/0ییهری دهذنب   رتیه  )   (، وچهت P ،95/0=W=388/0بیرتی  )

(057/0=P ،88/2=W ت ایعطا )  شهناخت   رتانپهذدری (479/0=P ،74/0=W  دعنه ) که     ار یشهد

ت آندان اعقیبه    ران  دهرعادت شده است. یتادج احلی  تاردایس  ، ند د رتض  دذکاریشان د 

 است. دشانده  قاب  2بای رتی   ر ودت  

 ت آندان اعقیب  بای رتی  ران  دهنا با است ا ه ان احلی  تاردایس یتادج دقادس  یرته .2ودت  

 

 آزمون تعقيبی بونفرونی راهه یکتحليل واریانس 

F مجذوراتا داری معنی 
های گروه

 فراشناخت

اختت  

 میان ین
 داری معنی

گيری جهت

مذهبی 

 بيرونی

60/4  011/0  03/0  

08/0 متوسطک  پایین  1 

-91/0 باالک  پایین  039/0  

-99/0 باالک  متوسط  022/0  

گيری جهت

 مذهبی درونی
35/8  001/0  06/0  

22/0 متوسطک  پایین  1 

87/1 باالک  پایین  001/0  

65/1 باالک  متوسط  003/0  

90/19 آوریتاب  001/0  13/0  

52/13 متوسطک  پایین  001/0  

45/13 باالک  پایین  001/0  

-07/0 باالک  متوسط  1 

پذیری  انعطاف

 شناختی روان
69/109  001/0  45/0  

19/8 متوسطک  پایین  001/0  

13/14 باالک  پایین  001/0  

93/5 باالک  متوسط  001/0  

 است. دشانده  قاب  1 ر یما ار  ،اغییرات دیای ی  دتغیرنای تابست  براسا  سطاح فراشناخت
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 اغییرات دیای ی  دتغیرنای تابست   ر سطاح فراشناخت .1یما ار 

اغییرات دیای ی  دتغیرنای تابست   ر سطاح دختل  فراشناخت اسهت. بها     ننده یشان 1یما ار 

بیشهترد  دیهای ی  ت  ر    ،ییهری بیرتیه   ر سهط  فراشهناخت پهادی      وچهت  ،ااو  به  اده  یمها ار   

ییهری  رتیه ،   ینهی  دیهای ی  وچهت     نهد. نه   کمترد  دیای ی  را یشان ده   ،ییری  رتی  وچت

  نند.بیشترد  دیای ی  را یشان د  ،آتری  ر سطاح فراشناخت باالپذدری ت ااب ایعطا 

 بحث

 دریپهذ  ایعطها  آتری ت ییهری دهذنب ، اهاب   دقادسه  وچهت  بررسه    ند  باپژتنش حاضر 

شهچدای  سهال    60اا  20ت باال(  ر نمسران  دتاس  )پادی ، براسا  سطاح فراشناخت  شناخت رتان

 انیظهر  رخصاص دتغیرنای اد  پژتنش یشهان  ا  که     نا  ا ه ی احل است. شده  ایااجاستان البرن 

بهی    شهناخت   رتانپهذدری  آتری ت ایعطها  ییری  رتی ، اهاب ییری بیرتی ، وچتدیای ی  وچت

دقهدار آدهاره لهاد  بهرای     ینهی    نه   شها   ده  شهانده  نهاد  د ا هاتت  ،نا  ر سطح  ااصی  یرته

ت  آتری اهاب ییهری دهذنب   رتیه ،    ییهری دهذنب  بیرتیه ، وچهت    ان دتغیرنای وچهت  ده نیچ

  ند د رتض  دذکار رعادت شده است.ک  یشان د   ار یشددعن  شناخت  رتانپذدری ایعطا 
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(، P ،23/4=F=016/0ییههری دههذنب  بیرتیهه  ) دیههای ی  وچههت  انیظههر یتههادج یشههان  ا  کهه  
( ت P ،90/19=F=001/0آتری )(، اهههابP ،35/8=F=001/0ییهههری دهههذنب   رتیههه  )   وچهههت
 اری توها   ار .  نا ا هاتت دعنه   ( بی  یرتهP ،69/109=F=001/0) شناخت  رتانپذدری  ایعطا 
دذنب  بیرتی   ر یهرته   ییری وچتبر اد ، یتادج آندان اعقیب  بای رتی  یشان  ا  دیای ی   عالته

 ت دتاسهه  (P=039/0)  اری بیشههتر ان  ت یههرته فراشههناخت پههادی دعنهه  طههار بهه  ،فراشههناخت بههاال
(022/0=P)  دشههانده اری ادهها بههی   ت یههرته فراشههناخت پههادی  ت دتاسهه  ا ههاتت دعنهه      بهها  

 (.P>05/0یشد )
ییهری دهذنب    یاع وچت (  ت1967آلپارت ت را  )هکر کر  ک   ااان د  ر ابیی  اد  یتیا  

رفتارنهای دهذنب  دتمهاد ی را ااصهی  کر یهد )یقه  ان        ، رتی  ت بیرتی  را دطرح ت با اد  اقهداج 
دعنای یرادش افرا  به  ی های      ییری دذنب  ب (. وچت1395دحمدی ت شرد  ،  رشیدی، دله

ییری دذنب  چت ر و ک   رحال   ا ن اعما  ت ا کرات دذنب  است. بر اسا  اد   ددیاه، ایااج
بیرتیه  به     ییهری  وچهت   ر، ییهر   ده  قرار  دار یظر رتی ، دذنب  رتن یاریاب خا  دذنب 

)رشهیدی ت   شها   ده   ا کیدبا ن است ک  بر دذنب   ستاتر نای یاش  ان دذنب  تاسط  ب دذنب، 
 (.1395نمکاران، 
دیه ان   ، ار ییستند  ار یسبت ب  افرا ی ک   د ند ک  افرا   د نای یایایان یشان د بررس 
به    ت کننهد  ده   نای رفتاری دطلهاب  را کسهب  ، عا ت اوتماع  را  ردافت نای حمادتبیشتری ان 

ااایهد به     کننهد که  ده    برقهرار ده    با خهدا  ارید ت ارابا  شخص   باتر  ننده فراییرییرتنای یظ 
 (.1390نا ت بحرای  کمه کند )یا رنی، کنارآددن آیان با شراد  انش

باعههت اقادههت  ،( یشههان  ا  که  عمهه  به  باترنههای  دنه    2002ت نمکهاران )  1دطالعه  دههانای  
 ،(1395رشههیدی ت نمکههاران ) طبههق دطالعهه  شهها .دشههارکت اوتمههاع  ت اراقههای شهها کاد  دهه  

ادها  ر دهار      نیهدی  ت شها کاد  رابطه  دثبته   ار      بها کی یهت  ییهری  رتیه  به  دهذنب      وچت
ایهد که   ر شهراد     برخه  دطالعهات یشهان  ا ه    ینی  ن  .یبا  یای  اد ییری دذنب  بیرتی   وچت

نای د د  انقبی  سرطان، دقابل  دذنب  دثبهت بها رشهد پهس ان     دایند تقاع بیماری  بحرای  نیدی 
 تاکه   ،(2019، )2فردهدد   اد  یتیا  با یتهادج، . (2019، نا ه ت نمکاران ساریسایح  دراب  است )

3نمکاران
 نمسا است. (،2018) تدتلین اج ت ( استیان2018) 

 
1. Mahoney 

2. Friedman 

3. Vachon  



 

  

22 

 ... یشناخت روان یریپذ  و انعطاف یآور تاب ،یمذهب یریگ مقایسه جهت

 1401 تابستان  | همپنجاشماره   | سیزدهمسال 

ییری دذنب   رتی   ر یهرته فراشهناخت   دیای ی  وچتاست ک   آنیتادج حاک  ان  ینی  ن 
  بها   (P<003/0)ت دتاس   (P<001/0) راشناخت پادی ف اری کمتر ان  ت یرته دعن  طار ب  ،باال

، عهالته  به  (. P>05/0یشهد )  دشهانده  اری ادا بی   ت یرته فراشناخت پادی  ت دتاس  ا اتت دعن 
ان یهرته    اری کمتهر دعنه   طهار  به   ،آتری نهر  ت یهرته فراشهناخت بهاال ت دتاسه       دیای ی  اهاب 

 اری ادا بی   ت یرته فراشهناخت دتاسه  ت بهاال ا هاتت دعنه        (P<001/0)فراشناخت پادی  با  

یهرته فراشهناخت بهاال     ر  شناخت  رتانپذدری ، دیای ی  ایعطا  ریچادت(. P>05/0یشد ) دشانده
 اری دعنه   طهار  ب  اری کمتر ان  ت یرته  د ر با  ت  ر یرته فراشناخت دتاس  یی  دعن  طار ب 

 .(P<001/0)کمتر ان یرته فراشناخت پادی  با  
دتغیرنهای   ،براسا  دبای  یظری ت برخ  شااند پژتنش  هکر کر  ااان د  دس ل  ر ابیی  اد  

نهای دختله  دهراب     ااایند با رشد پس ان سایح   ر ومعیهت ب  د دذن ییری ت وچت فراشناخت
دعنه  بها     غیردسهتقی   صهارت  به   ،دستقی  بلک  صارت ب  انچا ی رسد اد  رتاب  یظر د  ادا ب   باشند
فهر  احهت    که   تقته  یی  قاب  فهر  اسهت.    شناخت  رتانپذدری آتری ت ایعطا یری اابدیایا 

(، 2009شهدن ات  ر یشهخاار ت ی رایه  )تله ،      غهرق  ،ییر سلط  باترنای فراشناخت  دن   قرار د 
ااایهد  ک  د  شا داوب  روان ن فر  ت ییرافتا ن تی  ر یرخ  دعیاب اقادت دن   د  یاع  ب 

 وهای  به  آتری، ینهان که  اشهاره شهد  ر وردهان اهاب       ندهرا نه     آتری را کانش  نهد سط  ااب
اااید عملکهر  خها  را باندهاب  ت ح هظ کنهد      روان ن ت ییر افتا ن  ر ده  تر دعیاب، فر  د  

آتری ت ااایهد اهاب  ده   ،ان نیهدی   ااکها  قابه  (. دذنب با اداها  دعنهاد    2011)بایایا ت نمکاران، 
ییری دهذنب   ر  ااان ی ت وچتبنابراد ، د  نا نیدی  اراقا  ند ر برابر سخت  را دقاتدت فر 

ادها ان سهای  د هر،      آتری باشهد  ااایهد پیشهادندی بهرای اهاب    ده   ،کنار فراشناخت ت احم  ابچاج
است  شده دشانده باره  ر اد کند. خا  ب  بچبا  رشد پس ان سایح  کمه د  یاب  ب آتری یی   ااب

  2016، 1ارابها  دثبته   ار  )آیاه     ،نای دختل  با رشهد پهس ان آسهیب   آتری  ر یمای  ک  ااب
اد  یتیاه  بها یتهادج     (.2020، 4  ندندر ت کادپلر2020ت نمکاران،  3  کی 2018، ت نمکاران 2نگدی

6تاک  ،(2019، )5فرددد 
 نمسا است. (2018) تدتلین اج ت ( استیان2018) نمکارانت  
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 گیرینتیجه

پهذدری  آتری ت ایعطها   ییهری دهذنب ، اهاب   وچهت  یتادج حاص  ان پژتنش حاضر یشهان  ا  

اد  دطالع  با  شناخت   ر نمسران شچدا، با سطاح فراشناخت پادی ، دتاس  ت باال دت اتت با . رتان

پر اخته  اسهت. اده     پهذدری   آتری ت ایعطها   ییری دهذنب ، اهاب  دقادس  وچتی ان  عملیاا  ب  

 ا هاتت دتغیرنهای  نا  ر اد  ندین  خاص اسهت ت ننهان بهرای ابیهی       پژتنش و ء یخستی  پژتنش

اااینهد بها    رت است. پژتنشه ران بعهدی ده     راه ندا ی پیشِ ر سطاح دختل  فراشناخت، ر دذکا

 پژتنشه ران  اهر برسهند.   اهر ت وهادع   ار، ب  رتاب   قیق بررس  و ئیات بیشتر  ر وادع  آداری دتناع

 سترس  ب  آدار  نا، آن ارد  عمدهدااو  نستند ک  ان  ناد  دحدت دتنمااره  ر احقیقات خا  با 

 ناد  ب  شرح ندر رتبرت با ه است. دحدت دتلذا اد  پژتنش یی  با   طالعات استت ا

نمکاری  با پژتنش ران  ریتیا  باتر یدارید، ب  کارنای علم  ت پژتنش  ،دسنالی  ت در ج -1

 کنند   یم 

 عمه   بااحتیا بادست   نا استان ر اعمی  یتادج ب  سادر  ،با ااو  ب  دحدت با ن یمای  آداری -2

 ت شا 

 نها   ا ه آتری ومهع بهر   آدهده،  پهیش  نهای  دحهدت دت ت شیاع تدهرت  کرتیها ت    ییری نم  -3

 ا ثیریذار با .
 

 گزاری سپاس

 کلیهه  ت ،اسههتان البههرن اسههااید دحتههرج راننمهها ت دشههاتر ت ییهه  بنیهها  شههچید ت ادههار ادثههاریران ان

 .شا  د  قدر ای  ،نمکاری  لی  ب  پژتنش اد   ر کنندیان شرکت
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Abstract 

Introduction: Strengthening the dimensions of spirituality and religious 

orientation is one of the most important internal criteria against people's problems. 

Psychological resilience is an approach that shows the ability of a person to deal 

with unexpected and harmful events according to the general conditions of living 

and working environment. Flexibility allows a person to change the way he or she 

learns whenever he or she needs to. Method: The statistical population of the 

present study is  the martyrs’ wives of Alborz province. In this study, 451 people 

between the ages of 20 to 60 years were selected as the sample size. Data analysis 

was performed using 23-SPSS and 23-AMOS software. Pearson correlation test 

and stepwise regression were used to analyze the data. Results: According to the 

data analysis in terms of mean external religious orientation (P = 0.016, F = 4.23), 

internal religious orientation (P = 0.001, F = 8.35), resilience ( P = 0.001, F = 

19.90) and psychological flexibility (P = 0.001, F = 109.69) There is a significant 

difference between the spouses of martyrs with different levels of metacognition. 

Conclusion: Religious orientation along with metacognition and tolerance of 

ambiguity can be a prerequisite for resilience, resilience helps to improve post-

traumatic growth. 

Keywords:  Metacognition ،Tolerance of Ambiguity ،Flexibility ،Resilience. 
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