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  چکیده

نکردن خداپسندانه از برداریهای عادی جریان زندگی است که در صورت بهرهخستگی یکی از پدیده
 بررساای حاضاار پژوهش ار چه بسااا جاران ناپریر جساامی و روانشااناختی به جا بگرارد  هد تواند آثآن می

  بود )مناجات(« مسیحا حرکتی )چند بعدی(-قلای، گویشی و حسی مناجات» خستگی ادراکی از تأثیرپریری
مه روش به پژوهش این جام گواه گروه و آزمونپس و پیش تحقیق طرح از گیریبهره با تجربینی   شاااد ان
سنی  را پژوهش این آماری جامعة سترس با دامنة  سال تهرانی داوطلب در د شکیل  30-50افراد بزرگ سال ت

 انتخاب، -بر اساس مقیاس اسمتس  9/86 ± 48/62میانگین خستگی  با -نفر 45 تعداد هاآن میان از دادند که
روز  40 برگزاری از پس  رفتندگ ( قرارn=15)( گواه n= 15(، ماساااژ )n=15) مناجات گروه در تصاااد به و

آوری شااد  از مقیاس خسااتگی ها جمعکنندههای مربوط به خسااتگی شاارکتای روزانه، دادهدقیقه 7مناجات 
سمتس  شده( برای اندازه 8/0سوالی )با پایایی  20ا شد  برای تجزیهو روایی تأیید ستفاده  ستگی ا و  گیری خ
سخه  SPSSافزار در محیط نرم 05/0سطح آلفای  ها از روش آماری کوواریانس درتحلیل داده ستفاده  25ن ا
روز مناجات روزانه، میزان خستگی گروه مناجات در مقایسه  40های این پژوهش نشان داد، به دناال شد  یافته
ساژ کاهش معنیبا گروه ساده و ما ست )های گواه  ستگی از p ،29/7=F=002/0داری پیداکرده ا (  میزان خ
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 قدمهم

های خسااتگی و راه در موردجریان زندگی اساات، پژوهش  ریناپراجتنابی هامؤلفهخسااتگی یکی از 
در همه جوامع بشاار اساات  بدیهی اساات که تعامل مناسااب با  موردتوجهعوامل ی از کیتعامل مناسااب با آن 

ی تعامل خستگی مستلزم شناخت انواع خستگی، کاربرد آن، قوانین آفرینش حاکم بر آن، علل ایجاد و شیوه
های کند: شرایطی که در آن فرد میزان پاسخ( خستگی را چنین تعریف می2002) 1نتاشیک امناسب است  م

دهد و نوعی مکانیسم ی رخ میرمقیباش کمتر از میزانی است که توقع آن را دارد  خستگی پیش از ضیانقاا
شمار می خستگی  کند های جسمانی جلوگیری میرود که از تخلیه کامل اندوختهحفاظتی جسمی و روانی ب

(  بنابراین 875ص1941 2ی میان خسااتگی محیطی و مرکزی اساات )واینکی پیچیدهی رابطهادراکی، نشااانه
: ندیفرمایمع( ) یعلتوان از جهات گوناگون جسمی، ادراکی، عملی مورد توجه قرارداد  امام خستگی را می
سرده میهمانا قلب سته و اف آمیز زیاا و ها، لطایف حکمتبرای رفع ماللت آن پس ها،شوند، همچو بدنها خ

کند و در دو بعد جسمی و روحی را ماتال می شود که خستگی( مشخص می91جالب انتخاب کنید )حکمت/
ست که کاری حکمتراه لزوماً شده و یاد آفریننده واقع موردتوجهقوانین آفرینش و حدود خدا  در آنآمیز ا
 همتا در کانون قرارگرفته باشد بی

 (3ی( آنزیم) کاهش فعالیت تخمیری (2های انرژی تخلیه اندوخته (1اند از: از علل خساااتگی عاارت   
بیش تمرینی  های چون شکستگی ناشی از خستگی وو آب ، عارضه هاتیالکترولریختگی در متابولیسم همبه

(  از دیدگاه بالینی 786ص  -1395 نکیوایا کوفتگی  که ممکن اساات از خسااتگی ع ااالنی ناشاای شااوند )
یت زندگی افراد با (  کیف2002 نتاشیمکی اسااات )بند میتقساااقابلخساااتگی به دودساااته محیطی و مرکزی 

ستگی، شدت خ سردگی، افزایش  ضطراب به اف گیرد؛ الاته در افراد ماتالبه طور معناداری تحت تأثیر قرار میا
شدت بیماری، ستگی روانی کیفیت زندگی تحت تأثیر  صر  داروها  خ شی از م طول مدت آن و عوارض نا

کت)گیردقرار می ندی  ساااروتونین،) یعصاااای هایانجیمو  هاهورمون  همچنین عواملی چون (2005  3ب
 عوامل متابولیکی، عوامل نخاعی و فوق نخاعی، عوامل دما، شیافزا (،نیآدنوز کولین، لیاسااات ،گلوتامات

عال عروقی،-قلای لل ،مدتیطوالنی هاتیف ناختیروان ع غرایی در دساااترس  زانیم ،شااا ع اااالت مواد 
 (   1389)پرنو  مؤثرندمرکزی و محیطی بر میزان خستگی  هایماریب ( وکوژنیگل فسفوکراتین،)
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یکی از انواع اصاالی خسااتگی انسااان مربوط به مراکز عصااای فوقانی اساات؛ لرا در این مورد خسااتگی 
 (3مسئولیت سنگین،  احساس (2زیاد روی یک کار،  تمرکز (1تر است  برای مثال: طوالنی بساچهشدیدتر و 
ی ناسازگار (6ناودن محیط کار و اجتماع،  دلخواه (5جدید،  ومورسآداببه  دقیت (4امور بدون هد ،  انجام

شغلی که بدان عالقه لیتحصبه ادامه  اجاار (8از بیماری وخیم  اطالع (7 موردعالقهبین افراد   (9ای نداریم یا 
منجر به ایجاد خستگی روحی و  توانندیمکه  یروانی مثل ضعف روانهای بروز بیماری (10روحی و  شوک
 (  1353راعی)شوند جسمی 

شاخص ستگی دارای  صای، ع النی و متابولیکی( و روانخ سمانی )ع ست های ج  1راوخ(شناختی ا
های عصای با اعمال شده است که هماستگی بین فعالیت(  امروزه مشخص1992، نیوشلم  2017 2، وان2013

شته و این رفتارها دارای مراکز متفاوتی در مغز (  بیست سال 2009 3هستند )هریس دینی و غیردینی وجود دا
شدن ارتااط بین مفاهیم معنوی شن  ستفاده از نوار مغزی اعتاار این روش را برای رو مرهای با عملکردهای  -ا

(  ضاامن اینکه مدارکی در راسااتای اثربخشاای مفاهیم آیینی 2017 4مغزی را مورد تائید قرارداد اساات )تنکا
 5باشد )هابسونخستگی و پیامدهای ناشی از شکست در دست می مرهای در افزایش مقاومت افراد نسات به

2017 ) 
ساتو  ستا رو ست که اعمال یک روش فیزیوتراپیک تحت عنوان 2016) 6در همین را ( گزارش کرده ا

شی می صب فتوتراپی پیش از تمرین ورز ستگی در نوار ع ع له را کاهش دهد   –تواند متغیرهای دال بر خ
های مختلف بر تمامی متغیرهای مختلف توان با اسااتفاده از پروتکله اساات که میشااددرنهایت نشااان داده

 ( 2004 7ها را کاهش داد )موریبیوشیمیایی و الکتروفیزیولوژیک سنجش خستگی تأثیر گراشته و آن
به %83 در جوامع غربی بهماسااااژ را  عداد زیادی از طوریعنوان یک درمان مکمل قاول دارند  که ت

شکان ساژ درمانی ارجاع می %71 پز صین ما ص ضر، (2011 8باوم گارت) دهندبیماران را به متخ   در حال حا
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که بیشااترین روشاای که در اروپا و آمریکا  نوع ماساااژ باهد  آرامیدگی وجود دارد؛ 80طورکلی بیش از به
 (1382 1گالدینگ)گیرد ماساژ مدرن غربی)ماساژ سوئدی( است مورداستفاده قرار می

ها هنوز بسیار اولیه هستند و بایستی مورد اعتاارسنجی واقع شوند؛ لرا تحقیق ه تأکید است که دادهالزم ب
ی پژوهشاای نساااتا در ارتااط با مفاهیم ماساااژ، عوامل معنوی و فرایندهای عصااای روانی چون خسااتگی زمینه

ش نوار مغزی مورد ارزیابی محدود است  از سوی دیگر اثربخشی برخی اعمال مرهای و دینی مانند نماز با رو
 ( 2017شده است )تنکا  واقع

ی ابعاد آن بدیهی اساات که در طراحی و تجویز هر نوع راهکار تعاملی )پیشااگیرانه و درمانی( باید همه
های درمانی غیر بومی از روش برداری مسااتقیم بدون مالحظهطور جامع در نظر گرفته شااود؛ اما، بهرهروش به

گردد  تواند در درازمدت ساب عوارض جانایفتن شرایط بومی و اعتقادی افراد هر منطقه میبدون در نظر گر
 ( 2015کاس  ، روژان2017که جاران آن مستلزم تغییر نسل است )هابسون  

کار، توجه صر  به بعد جسمانی و استناد به راهکارهایی که در سطح جهانی ی هر راهبنابراین در ارائه
تواند دلیلی کافی برای  مؤثر بودن و بدون عارضاااه بودن یک روش در ایران باشاااد؛ به نمی اند،مؤثر بوده

توان (  هیچ راهکار انسااانی را نمی2017 هابسااونعاارتی بار اعتقادی راهکارهای درمانی، متغیری مهم اساات)
فاقد مفاهیم اعتقادی های درمانی بسا تجویز روشمتصور شد که از اثرات اعتقادی افراد مصون مانده باشد چه

تواند در فرد مساالمان که باخدا زیسااتن، کانون معنای زندگی او به یا اکتساااب شااده از فرهنگ خارجی می
شااناختی و اجتماعی خاص خود را داشااته باشااد رود به ایجاد خأل معنا منجر شااده و عوارض روانشاامار می
 ( 2006)رهنما 

 یو مرکز یطیمح یکه موجاات خساااتگو ذهنی  یکیژولویزیو ف یطیوجود علل مح؛ رسااادیمبه نظر 
جویی انسااان بدون توساال به امور معنوی و روحی و همچنین گسااترش و عدم تأمین نیاز کمال شااوندیبدن م

ستگی ستگی، میخ شری، برای رفع خ ضوع را مطرح کرد که های مزمن و حاد در میان جوامع ب توان این مو
سان نیست؛  تواند در راستای سیر الی اهلل به بلکه یکی از ابتالعات است که میرفع خستگی مشکل اساسی ان

های گوناگون از آن بهره برده و در راساتای کمال یابی و پیشارفت انساانی در این گررگاه موقت)دنیا( شایوه
 .(87-، اعلی60مؤمنون ،  193 ، انایاء156-بقره) عنوان ابزاری برای ذکر و یاد خدا از آن استفاده کندبه

از  یبهره بردار یمرساااوم مقابله و بعاارت های¬روش گریانساااان، د یزندگ انجری تحوالت به توجه با
و بروز ، ساااده و  دیجد یراهکارها افتنی و گرارندیبجا نم خودالزم را از  یو روح یجساام ریتاث یخسااتگ

،  یمیاقل هایتیظرف دیبا یرگونه راهکاهر هئالزم است  در ارا یخستگ دهیمقابله موثر با پد یاثاات شده برا
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شود حتگدر نظر  رهیو غ یاجتماع شرا یلیاتوما یرفته  ست،  ینیمثال چ یمیاقل طیکه با توجه به  شده ا ساخته 
موضوع در ارتااط با نوع بشر تازه  نیرا نداشته باشد ا یهمان بازده رانیا یمیاقل طیممکن است در شرا عتایطا
 یرفتار یراهکارها دیاسااات که در تول یقو هایاز مولفه یکی ینیابحث جهان رایز ؛تر هم اسااات دهیچیپ

را بجا  یریناپر جارانآنها چه بساااا در دراز مدت عوارض  یریاسااات و بکارگ لیخواساااته و ناخواساااته دخ
سگراردیم ستر سان به راهکارها ی  د شورها یدیتول یآ ست ا گرید یدر ک شده ا ه جوالنگاه و ب رانیساب 

مثل ماساااژ ،  ییشااوند  راهکارها یمثل خسااتگ یمیگوناگون مقابله با مفاه یاهکارهار شااگاهیآزما یعاارت
 یآرامش و عوارض فرهنگ جادیو ا یکه در کنار رفع ابتر خسااتگ نهاسااتیو     از جمله ا وگای شاان،یلکشاایر

نه در سااانت حسااا دیتول یو مطالعه برا قیو تحق یپرداز دهیاز خود بجا گرارند  لکن ا تواندیرا م یگوناگون
در  یقرب اله یدر راستا یزندگ انیجر های¬دهیاز پد یاسالم یاعتقاد یمتناسب با ماان یبهره بردار یراستا

 است  الزم یچهارچوب گام دوم انقالب امر
 روش پژوهش 

ضر  سه گروه  آزمونپسو  شیپای با طرح مداخله-تجربینوع نیمه ازپژوهش حا ست که در آن   باهما
  برای این منظور افراد داوطلب در دسترس به تصاد   در گروه مناجات، ماساژ و کنترل دندشدیگر مقایسه 

    خستگی ادراکی اسمتس را پر کردند قرار گرفتند  پیش و پس از مداخله داوطلاان پرسشنامه
 متغیرهای پژوهش:
سیحامناجا در این پژوهش ستقل و  ریمتغ  ت چند بعدی م ستگی ادراکی م سته ریمتغخ مناجاتی   بود واب

[ روی 2016ومال سنتی ]هاشمی چندبعدی شامل چند حرکت دست ورزی منظم و اصولی برگرفته از مشت
ستگاهبافت صی روی د صای وهای نرم بدن که تأثیرات خا گرارد به همراه ع النی،گردش خون می های ع

ی لمس شاافابخش اساات  شااده به معنااذکاری معنوی اساات  مساایحا که از ریشااه مسااح )لمس کردن( گرفته
 داد ها را شفا میشد چون با مسح بیماران، آنجهت مسیح خوانده میمسیح )ع( هم ازاین ح رت عیسی
 ی پژوهش:ی آماری و نمونهجامعه

یان افراد داوطب که حائز  30-50مردان تهرانی  ساااال که داوطلب شااارکت در پژوهش بودند  از م
های مناجات، گواه ساااده و گواه نفر انتخاب و به تصاااد  در گروه 45 های ورود به پروژه بودن تعدادمعیار

 ماساژ قرار گرفتند    
 یریگاندازه وهیو ش ابزار

سنجش چندبعددر این پژوهش از  شنامه  سمتس  یخستگ یپرس شروع MFI)ا شد  پیش از  ستفاده  (  ا
اجرای پروژه پرسشنامه دوباره در آزمون(  پس از ها پرسشنامه داده شد )پیشی شرکت کنندهپژوهش به همه
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شد )پساختیار داوطلب طراحی  یخستگ ی(پرسشنامه سنجش چندبعد1996اسمتس  )آزمون(  ها قرار داده 
(، کاهش گویه 4) یجساام ی(، خسااتگگویه 4) یعموم یخسااتگ اسیمق زیر 5و  گویه 20که از  کرده اساات

ساانجش  و برایشااده اساات  لی( تشااکگویه 4) یذهن ی( و خسااتگگویه 4) زهی(، کاهش انگگویه 4) تیفعال
 رود  یبکار م یخستگ

 یعامل لیتحل   ه استشد یابیارز یشناخت تیپرسشنامه در گروه های مختلف جمع نیا ییایو پا ییروا
 یمناسا یدرون یگر همان بعد بوده و پرسشنامه از همسان فیکه سواالت هر بعد، توصه است نشان داد دیییتأ

و برای کاهش  80%باالتر از  یو ذهن یجسمان ،یعموم یبرای خستگ ی کرونااخآلفا بیضر  برخوردار است
ابزار است   نیمناسب ا ییواو ر ییایکننده پا دییتأ زیمطالعات ن گرید جیبود  نتا 65%باالتر از  زهیو انگ تیفعال
و همکاران،  یجزن یشااده اساات )خان دییآن تأ ییو روا ییایترجمه شااده و پا یپرسااشاانامه به زبان فارساا نیا

1391 ) 
 پروتکل پژوهش: 
روز به  40به طراحی محقق،  پروتکل این پژوهش بود که روزانه به مدت « مناجات چند بعدی مساایحا»
شااانیه و جمعه انجام گرفت  گروه مناجات تنها به قصاااد مناجات و مفاهیم آن باید های تعطیل و پنججز روز

شیوه ممتمرکز می ساژ به شد  آداب مناجات و  شده برای گروه مناجات و گروه گواه ما ساژ به کار گرفته  ا
 شکل زیر است  آداب مناجات چند بعدی مسیحا:

 ،یبهتر اساات جهت ادب در مح اار اله شااود،یاجرا م یدر هر مکان طاهر حایمساا یمناجات چندبعد[
  بدور از تنش  ومملو از آرامش اجرا شود  یالمقدور در مکان یحت

 ده،یشااکم دراز کشاا یکه رو به قاله برو یدر ساامت راساات مناج یمناد «مالکریهلل الفعالاعوذبا» باذکر
راسات)بعنوان  یپشات سااق پا یانیدسات راسات را برقسامت م «مالرحیالرحمن اهللبسام»و با ذکر  ندینشایم
گفتن  و با گراردیم یمناد یپاشااانه دسااات چع)دسااات عامل( را بر کف پا «ای»( قرار داده  وبا گفتن یحام
رسا  ییبا صدا السقمیشاف ای)ذکر  رساندیفشار را به اوج م« السقم»فشار بر کف پا را شروع و با گفتن  «یشاف»

و با  شودیم ادآوریحس خود را از کاهش فشار  «ای»با گفتن  ی(  و با کاهش فشار مناجشودینرم اداء م یو لحن
شتن  انیپا «یشاف»گفتن  شده و با بردا شار را مترکر  ست ف سقم»شدن د  ی)گفتن ذکر مناجکندیرا نجوا م« ال

س شار با بدن نی(  اشودیادا م یدر جواب مناد فیلط اریبصورت زمزمه وب  کمک¬عمود و آرنج صا  ،به یف
مرتاه  5 یمناج یزانو ری  از کف پا تا زشودیاعمال م یدرد و نسات به جسه مناج جادی،بدون ا منادی بدن وزن

تعداد و در  نیدر بازگشااات هم هم شاااودیذکر اداء م نیمرتاه ا 5 ینیکز ع اااالت سااارزانو تا مر یو از باال
  با فشاااار هر نقطه هر دو شاااودیاداء م یو مناج یذکر توساااط هر کدام از مناد نیمرتاه ا 40مجموع هر دوپا 
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ست فشرده شد د وزان ریتا ز نکهی  پس از افشاردیرا م یکف دست جابجا شده نقطه بعد کیدست به اندازه 
ست چع برو یعنی شود،یو عامل عوض م یحام ست از باال انهیم ید ست را زانو تا  یساق قرار گرفته و با د

سر شرده م ینیمرکز ع الت  شدن بشودیتکرار م زیدست در برگشت ن ضیتعو نیو ا شودیف  شتری  با عمود 
   میدهیساک مشت و مال م نیبه هم زیمقابل را ن یپا

دسااات  ی  منادردیگیراسااات او قرار م یدر کنار پهلو یرا باز کرده و مناددساااتها  یاز پاها، مناج پس
دست چع  پاشنه«ای»کرده و بصورت عمود، به کمک وزن بدن با گفتن  لیحما یکتف مناج یراست را برو

شته و با گفتن  یمتریسانت 2در  اایرا تقر شار را برو «یح»ستون مهره ها گرا مهره ها  یکنار یها چهیماه یف
نقطه باالتر تکرار  کیامر را در  نی ساااهس همدهدیفشاااار را در اوج قرار م «ومیق ای»و با گفتن  کندیمآغاز 
 ی  با شااروع کاهش فشااار مناجشااودیادا م «ومیق ایو  یح ای»مرتاه ذکر  5گردن  شااهیکه تا ر یبصااورت کندیم

که با  رساااندیم انیبه پا «ومیق ای»با گفتن  یشااروع و با برداشااتن دساات مناد «یح ای»زمزمه خود را با گفتن 
شت  ا ساب رفت و برگ س نیاحت ستون مهره ها که از هم ریم ست  نیو مجموع  طر  مقابل  سمت قابل اجرا

  شودیاداء م «ومیق ایو  یح» ایمرتاه ذکر  20مجموعا 
خانواده  انیکه خداوند برگردن مرد در حفظ ک میشاااویم یا فهیوظ ادآوری مرساااییبه گردن م یوقت
 یپروردگار که عهد یو بندگ نیاحسااان بوالد نیو همچن (34 و لطافت نهاده اساات)نساااء یمهرورز لهیبوساا

پس در  کندیتر مفیظر یو فشاااار فیلط ی( ما را مجاب به رفتار151 )انعام اسااات بر گردن فرزندان آدم
سمت گردن برا شردن، از نرم یاجرا یق ستفاده م یفن ف صت ا ش شت   یشانیپصورت که  نیبه ا شودیانگ

ست را برو یسجده بر درگاه حق( و  مناد که در )چناننیزم یبرو یمناج ست را شته با  یسر مناج ید گرا
 وشالله گ ریکه انگشت شصتش در ز گراردیم یگردن مناج یبرو یشست دست چع را طور «ای»گفتن 
  وبا رساااندیبه اوج م فشااردن را «یاکافی»فشااار را آغاز و با گفتن  «یشاااف»سااهس با گفتن  ردیقرار گ یمناج

شار مناج اتمام ذکر قال  «یشاف ای»را جواب گفته و با گفتن  یمناد یندا «یکاف ای»با گفتن  یشروع کاهش ف
را  ریمسااا نیگردن انجام داده و هم شاااهینقطه تا ر 3حرکت را در  نی اکندیم یو شاااروع ذکر بعد را همراه

انگشت دو دست از رستن گاه موها  4با پنجه  ین، منادبعد از تکرار حرکت در طر  مقابل گرد گرددیبرم
ش یبرو یگردن به نرم یتا ابتدا سر ک ست  شش ذکر دهیپو سط مناد «یکاف ایو  یشاف ای»و با هر بار ک  یتو

   گرددیذکر زمزمه م نیبار ا 17 مجموعکه در   یمناج لهیمترکر و در جواب او بوس
در کنار هم  یو مناد یبا نشااسااتن مناج افتهیناجات خاتمه در انتها با صاالوات بر محمد و آل محمد م و
 ] فشارندیطاعات م یقاول یرا با آرزو گریکدیدست 

 :ماساژ دستورالعمل
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 یراساات را برو دساات  ردیگیو ماسااور در کنارراساات او قرار م دهیشااکم خواب یماساااژ برو رندهیگ[
 ریرا تا ز کیتکن نیا  کندیرا پرس م او یاو گراشااته کف پا یکف پا یع االه ذوقلو و دساات چع را برو

سر یمرتاه از باال 5زانو  مرتاه  40مرتاه و در مجموع رفت و برگشت و هر دو پا  5 ینیزانو تا مرکز ع الت 
از لحاظ  نکهیجهت ا یول ؛ساااتیمهم ن یلیحرکت خ نیتعداد ا یالاته بطور عاد  شاااودیپرس انجام م نیا
در نظر  کسانیباشد تعداد حرکات را  اسیقابل ق حایمسمناجات با  دست کاری ع النی و زمان کار تیفیک
  میریگیم

بار  5گردن را  شهیو از سر ابلااک تا ر ردیگیقرار م رندهیراست ماساژگ یاز پاها ماسور درکنار پلو بعد
  کندیرا در طر  مقابل تکرار م کیتکن نیبار و هم 5که در برگشت هم  کندیپرس م

بودن عروق و اعصااااب  یبخاطر ساااطح نیو همچن یجم بودن ع اااالت گردنعلت کم حه ب ساااهس
 ] میدهیحساس، پرس گردن را با انگشت شست انجام م

ی ها دوباره پرسشنامهروز انجام گرفت و پس از شرکت کننده 40ای به مدت دقیقه 5مناجات و ماساژ 
 خستگی را پر کردند 
 ها:تحلیل آماری داده

 25ی نساااخه SPSSدر محیط نرم افزار  05/0در ساااطح آلفای ( ANCOVA)روش آماری آنکوا  از 
 ها استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده

 های پژوهشیافته
و  یپژوهش یگروهها کیبه تفک ها¬یسن، قد و وزن آزمودن های¬آماره 1در جدول و نمودار شماره 

 کل آمده است 
ی پژوهش به تفکیک نمونه  (kgو وزن ) (cm، قد)ساال(حرا  اساتاندارد سان ): میانگین و ان1جدول 
 گروها و کل

 (kgوزن )  (cmقد ) سن برحسب سال گروه
 4/82 ± 35/13  6/40 ± 178/27 83/67 ± 6/51  (n=15شاهد )

 37/13 ± 4/52 174/27 ± 6/75 84/00 ± 15/57 (n=15ماساژ )

 6/79 ± 41/67 178/60 ± 6/71 85/13 ± 16/89  (n=15مسیحا)

 37/98 ± 6/017 177/04 ± 6/77 84/27 ± 13/48 (N=45کل )
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سنی، قد و آید گروهبرمی 1شده در جدول و نمودار آن گونه که از اطالعات ارائه ها به لحاظ میانگین 
 وزن همگون بودند و توزیع طایعی دارند 

 ( با تفکیک گروهای پژوهشkg( و وزن )cmای سن )به سال(، قد ): نمودار جعاه1نمودار 

 های¬گروها و مولفه کیبه تفک ها¬یآزمودن یادراک یخساااتگ اریو انحرا  مع نیانگیم 2در جدول 
و پس آزمون آمده اساات  شیدر پ یو ذهن یزشاایانگ ،یتیفعال ،یجساام ،یعموم یشااامل خسااتگ یخسااتگ
آن  های¬و مولفه یادراک یخستگ زانیازمون از نظر م شیدر پ ایه¬نشان داد که گروه یآمار های¬لیتحل
بوده و  یعیپژوهش طا های¬گروه های¬ ¬داده عیدهد که توز ینشااان م 2 ای¬ندارند  نمودار جعاه یتفاوت
  بود ها¬گروه انسیوار یاز همگن یداده حاک یآمار لیتحل

های آن در پیش و پس آزمون به تفکیک خساااتگی کل و مولفه : میانگین و انحرا  معیار2 جدول  
 گروها
 ذهنی انگیزشی فعالیتی جسمی عمومی کل آزمون گروه
 گواه 

(15=n) 
 ± 12/53 8/90 ± 52/00 پیش

2/80 
10/60 ± 

3/46 
9/93 ± 3/21 8/60 ± 2/44 10/33 ± 

3/48 
 ± 12/07 9/71 ± 53/60 پس

2/87 
10/47 ± 

2/59 
10/80 ± 

3/38 
9/33 ± 1/80 10/93 ± 

2/66 
 ماساژ

 (15=n) 
 ± 47/13 پیش

10/50 
10/47 ± 

2/64 
8/67 ± 

3/31 
10/73 ± 

3/92 
7/80 ± 2/21 9/47 ± 

2/56 
 ± 11/13 8/38 ± 50/60 پس

3/38 
9/53 ± 

2/67 
10/20 ± 

2/51 
9/53 ± 1/19 10/20 ± 

2/18 
 ± 10/00 2/94 ± 8/33 3/13 ± 9/73 ± 9/07 3/13 ± 9/60 9/87 ± 46/73 پیش مناجات
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(15=n) 2/81 1/89 
 ± 7/73 2/15 ± 8/07 7/51 ± 41/87 پس

2/09 
8/80 ± 1/86 8/60 ± 2/06 8/60 ± 

2/35 

 کل
 (45=N) 

 ± 10/87 9/86 ± 48/62 پیش

3/06 
9/44 ± 

3/24 
10/13 ± 

3/39 
8/24 ± 2/51 9/93 ± 

2/68 

 اه¬گروه کیآن در پس آزمون به تفک های¬و مولفه یسطح خستگ یا¬نمودار جعاه: 2نمودار 
تحلیل آماری داده ها نشااان داد که مفروضااه های آزمون آماری کوواریانس برقرارند   بنابراین از این  

های به عمل آمده رابطه خطی بین آزمون برای مقایسه میانگین خستگی عمومی استفاده شد  بر اساس تحلیل
و همهراش وجود داشااته و پیش فرض همگنی شاایب رگرساایون برقرار بوده اساات؛ یعنی رابطه متغیر وابسااته 

همهراش و متغیر وابسااته برای همه گروهها مشااابه بود  بررساای تعامل آماری بین همهراش و مداخله در سااطح 
ست  در جدول  05/0آلفای  شده ا سیون تخطی ن شیب رگر ضه همگنی  شان داد که از مفرو صه  3هم ن خال

 آمده است  05/0حلیل آماری میانگین خستگی عمومی با آزمون کوواریانس در سطح آلفای ت

 های پژوهشی تفاوت میانگین سطح خستگی گروهی تحلیل کواریانس مقایسه: خالصه3جدول 
 توان ضریب اتا .F Sig م  م  مجرورات درجه آزادی مجموع  مجرورات منابع تغییر
 92/0 26/0 002/0 7/29 270/387 2 54/774 وهگر
     15/53 41 18/2179 خطا



 

 
  های روانشناسی و علوم رفتاریاولین کنگره دوساالنه تازه مقاالتمجموعه 

 

      45 110885 کل
سه سویه برای مقای ساژ و کنترل( از نظر میزان تحلیل کوواریانس یک  سه گروه مختلف )مناجات، ما ی 

ستگ ستقل و خ ساژ متغیرهای م شد  مناجات و ما شنامه انجام  س ست آمده از اجرای پر ستگی بد ی بعد از خ
ته بود  میزان خساااتگی پیش آزمون، متغیر هممداخله پراش تحلیل حاضااار بود  ی چهل روزه متغیر وابسااا
نان از برقراری مفروضاااهبررسااای ها، بودن، همگنی واریانسهای بهنجاری، خطیهای مقدماتی برای اطمی

شد  آنگونه که جدول  سیون انجام  شیب رگر شان می 5همگنی  صالح نمره هادهد بین گروهن  -هایپس از ا
و  45= ) 29/7و  P=  002/0= مجرور ایتا و  26/0پیش از مداخله از نظر میزان خساااتگی تفاوت وجود دارد )

2 )F نشاااان می دهد آزمون حداقل اختال  معنی 4(  آن گونه که جدول( دارLSD نشاااان داد که میانگین )
 ± 71/9اری با میانگین خساااتگی گروه گواه)د( تفاوت معنی =87/41M ± 51/7خساااتگی گروه مناجات)

60/53M= ( و ماساژ )60/50 ± 38/8 M=داری با گروه کنترل ( دارد؛ اما میانگین گروه ماساژ اختال  معنی
 نداشت 

 برای تعیین تفاوت بین گروها LSD: آزمون تعقیای 4جدول 
 95ی اطمینان %فاصله دارینیمع خطای استاندارد اختال  میانگین هاگروه

 ی باالکرانه ی پایینکرانه
 74/14 71/3 002/0 73/2 22/9 مناجات-گواه
 92/13 17/3 003/0 66/2 54/8 مناجات-ماساژ
 81/4 -17/6 8/0 72/2 68/0 گواه -ماساژ

سمی و ذهنی دادهتحلیل کواریانس خرده مقیاس ستگی عمومی، ج شان داد که بهای خ ها ین گروهها ن
و  P=  002/0= مجرور ایتا و  26/0های پیش از مداخله از نظر میزان خسااتگی  عمومی  )پس از اصااالح نمره

( نشان داد که میانگین خستگی عمومی گروه LSDدار )آزمون حداقل اختال  معنی -(  F( 2و  41= ) 29/7
( و  =07/12M ± 87/2گروه گواه )داری با میانگین خساااتگی ( تفاوت معنی =07/8M ± 15/2مناجات )
ساژ ) ساژ اختال  معنی=M 13/11 ± 38/3ما شت  ( دارد؛ اما میانگین گروه ما و  –داری با گروه کنترل ندا

ستگی جسمی ) دار آزمون حداقل اختال  معنی -(  F( 2و  41= ) 29/4و  P=  02/0= مجرور ایتا و  17/0خ
(LSDنشاااان داد که میانگین خساااتگی گروه م )( 73/7 ± 09/2ناجاتM= تفاوت معنی ) داری با میانگین

( دارد؛ اما میانگین گروه ماساااژ =M 20/10± 51/2( و ماساااژ ) =80/10M ± 38/3خسااتگی گروه گواه )
 41= )99/3و  P=  03/0= مجرور ایتا و  16/0و خستگی ذهنی ) -داری با گروه کنترل نداشت  اختال  معنی

 ± 35/2( نشااان داد که میانگین خسااتگی گروه مناجات )LSDدار )اختال  معنیآزمون حداقل  -(  F( 2و 
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6/8M=ستگی گروه گواه )( تفاوت معنی ساژ ) =93/10M ± 66/2داری با میانگین خ  20/10 ± 18/2( و ما
M=داری وجود تفاوت معنی –داری با گروه کنترل نداشاات ( دارد؛ اما میانگین گروه ماساااژ اختال  معنی
 ها نشان نداد لکن تحلیل آماری خرده مقیاس خستگی فعالیتی و انگیزشی تفاوتی بین گروه داشت 

 گیریبحث و نتیجه
روز  مناجات چند بعدی مساایحا ساااب کاهش خسااتگی ادراکی و  40های این پژوهش، بر اساااس یافته

ستگی از  شود  با وجود افزایش میزان خ شگیری از افزایش آن می  در  9/71 ± 53/60 به 8/90 ± 52/00پی
ساده  و از  ستگی  8/38 ± 50/60به  10/50 ± 47/13گروه گواه  ساژ، میانگین میزان خ در گروه کنترل ما
داد که میانگین  کاهش یافت  و تحلیل آماری داده 7/51 ± 41/87به  9/87 ± 46/73گروه مناجات از 

ساژ به  ساده و گواه ما سات به گروه گواه  ستگی گروه مناجات ن سی بین خ ست  برر طور معنی داری کمتر ا
 های گواه نشان نداد ها تفاوتی بین گروهگروهی داده

ای چند بعدی مسیحا کاهش دقیقه 5روز مناجات  40های این پژوهش از آثار به جا مانده از یافته بر پایه 
گی روزمره بهره میزان خسااتگی ادراکی مناجی اساات در نتیجه می توان از آن برای کاهش و مدیریت خساات

 جست؛ با این حال با توجه به نو پا بودن آن انجام تحقیقات تکمیلی الزم است  
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