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چکيده
پژوهش حاضر بهمنظور تعيين اثربخشي آموزش معنویت به شيوه گروهي بر کاهش افسردگي و افزایش
رضایت زناشویي در زنان متأهل منطقه  5تهران انجام شد .به این منظور تعداد  13نفر بهصورت تصادفي
انتخاب شدند و بهصورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .اعضاي گروه
آزمایش در  8جلسه کارگاهي  93دقيقهاي آموزش معنویت شرکت کردند .این جلسات شامل مفاهيم
معنوي مانند :تمرکز و مراقبه ،نيایش و ارتباط با خدا ،توکل ،صبر ،توبه ،عفو و بخشش ،شکر و قدرداني،
نوعدوستي و احسان و نيکوکاري هستند .در این پژوهش از پرسشنامه افسردگي بک (فرم کوتاه) و رضایت
زناشویي انریچ (فرم کوتاه) بهعنوان ابزار سنجش استفاده شد .آزمون فرضيات نشان داد که تفاوت بين
گروه آزمایش و کنترل در متغيرهاي افسردگي (با سطح معناداري  ،)P>3/35رضایت زناشویي (با سطح
معناداري  ،)P>3/35معنادار بود .یعني آموزش معنویت موجب کاهش افسردگي و افزایش رضایت
زناشویي زنان متأهل شد.

واژگان کليدي :آموزش معنويت ،افسردگي ،رضايت زناشويي ،معنويت
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مقدمه
یکي از نهادهاي مهم اجتماعي که موردتوجه علماي مذهبي ،اخالقي و صاحبنظران تعليم
و تربيت ،جامعه شناسان و روانشناسان قرارگرفته است ،نهاد خانواده است .شناخت و
بررسي عواملي که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعي ميگردد ،ميتواند گامي مفيد
در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ جامعه باشد .عوامل مختلفي بر استحکام و دوام خانواده
تأثير ميگذارد که ازجمله آنها ميتوان به رضایت بين زوجين اشاره کرد (تانگوئچي 3و
همکاران .)2332 ،السون 2و همکاران ( )3989رضایتمندي زناشویي را بهعنوان احساسات
ذهني خشنودي ،رضایت زناشویي و لذت تجربهشده توسط همسر با در نظر گرفتن
جنبههاي زندگي زناشویي تعریف ميکنند .بنابراین بررسيهاي بهعملآمده در زمينه
جایگاه رضایت از زندگي زناشویي و ارتباط آن با مشکالت گوناگون نشان ميدهد که
بين تعارضات زناشویي و اختاللهایي مثل افسردگي ،1اختاللهاي اضطرابي 4و اختالل
خوردن 5و همچنين انواع بيماريهاي خاص مثل بيماريهاي قلبي ،عروقي و سرطان رابطه
وجود دارد .بارزترین مسئلهاي که زنان در دوره ششماهه قبل از شروع افسردگي به آن
اشاره ميکنند ،عدم تفاهم و ناهماهنگي زناشویي است حالآنکه رضایت زناشویي ،2خطر
ابتال به افسردگي را کاهش ميدهد (محمدخاني .)3189 ،مدل اختالف زناشویي
افسردگي 7بيان ميکند که اختالف زناشویي ،عامل مؤثر در افسردگي در ميان تعدادي از
زوجهاي جوان است (بيچ ،ساندن و اولري3993 ،8؛ هولستيک ميلر ،فالکتوز و فرناندز،9
 .)2337افسردگي یکي از اختالالت شایع در حوزه آسيبشناسي رواني و یک مسأله مهم
است (آزاد .)3178 ،افسردگي حالتي است که مشخصه آن احساس غم ،تنهایي ،نااميدي،
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عزتنفس پایين ،سرزنش خود ميباشد و عالئم همراه آن شامل کندي رواني -حرکتي یا
گاهي بيقراري و کنارهگيري از تماس با افراد و بيخوابي و کماشتهایي هست (کاپالن و
سادوک .)3993 ،3تقریباً در سراسر جهان و در همه کشورها و فرهنگها دیدهشده که
شيوع اختالل افسردگي اساسي 2در زنان دو برابر مردان است (کاویاني .)3183 ،از سوي
دیگر باید گفت که در ازاي بعضي عوامل ایجاد افسردگي که خاص زنهاست ،بعضي از
عوامل نشاطآور و ضدافسردگي نيز وجود دارند که بهطور خدادادي در خانمها بيشترند.
بهطور مثال شعفي که خانمها قادرند از مشاهده زیبایي موجود در رنگ و بوي یک سيب،
زیبایي و طراوت یک گل ،لبخند یک کودک و اعمالي چون صحبت کردن با یکدیگر،
کمک به دیگران ،عضویت درگروهاي یاريدهنده ،مراقبت از کودکان ،انجام اعمال
مذهبي و معنوي و...در خود ایجاد کنند ،بيش از آن چيزي است که آقایان قادر به ایجاد
آن هستند؛ و یا گفته ميشود که ليبيدو یا عشق به حيات بهطور طبيعي در خانمها بيشتر
است (روزنتال2333 ،1؛ ترجمه هادیان.)3193 ،
معنویت از واژه التين اسپيریتوس 4به معناي نقش زندگي یا "روشي براي بودن"و
"تجربه کردن" که با آگاهي یافتن از یک بعد غيرمادي به وجود ميآید و ارزشهاي
قابلتشخيص ،آن را معين ميسازد .این ارزشها به دیگران ،خود ،طبيعت و زندگي
مربوطاند و به هر چيزي که فرد بهعنوان غایي قلمداد ميکند ،اطالق ميشوند (الکينز،5
3999؛ وست3953 ،؛ ترجمهي شهيدي و شير افکن.)3193،
اهميت معنویت و رشد معنوي در انسان ،در چند دهه گذشته بهصورتي روزافزون توجه
روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است .چنين به نظر ميرسد
که مردم جهان ،امروزه پيش از پيش به معنویت و مسائل معنوي گرایش دارند و
روانشناسان و روانپزشکان نيز بهطور روزافزون درميیابند که استفاده از روشهاي سنتي
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و ساده براي درمان اختالالت رواني کافي نيست .تا جایي که برخي از سازمانهاي
بهداشتي مثل سازمان جهاني بهداشت به بازنگري تعاریف موجود در مورد انسان و ماهيت
بشر پرداختهاند ،براي مثال ،سازمان جهاني بهداشت در تعریف ابعاد وجودي انسان ،به ابعاد
جسماني ،رواني ،اجتماعي و معنوي اشاره ميکند و بعد چهارم ،یعني بعد معنوي را نيز در
رشد و تکامل انسان مطرح ميسازد (وست3953 ،؛ ترجمه؛ شهيدي و شيرافکن.)3193 ،
الکينز ( ) 3999معتقد است که معنویت براي شادي و سالمت روان انسان ضروري است از
طرفي در روزگار ما مذهبِ سنتي در برآوردن نيازهاي بسياري از مردم با شکست مواجه
شده است؛ به نظر ميرسد که تعداد فزایندهاي از انسانها در تالش براي رسيدن به یک
زندگي عميق و معنادار در جستجوي راههاي معنوي متفاوتي هستند.
شاید وسيعترین حوزه مذهب که مورد برسي قرارگرفته ،نقش مذهب و معنویت در
سالمت است که در اصل نوعي مقياس فيزیکي از توانایي مقابله در افراد است .به علت
ماهيت ذهني معنویت و تفاوتهایي که در تجارب افراد از معنویت وجود دارد ،دو نوع
مقابله معنوي مثبت و منفي وجود دارد .شيوهاي که در آن فرد ،خدا (یا یک نيروي برتر) را
در نظر ميگيرد ،اساس سبک مقابله مثبت و منفي را تشکيل ميدهد .مقابله معنوي مثبت ،با
ایمان به خداوند و به اعتقاد به اینکه خداوند مراقب بندههایش است؛ و از طرف دیگر
مقابله معنوي منفي با این احساس مشخص ميشود که رویدادهاي منفي زندگي و بيماريها
نشانهاي از تنبيه یا قهر خداوند در پاسخ به گناهکاري یا بياعتقادي فرد هستند .مقابله
معنوي مثبت بهطور طبيعي با پيامدهاي سالمتي و دوره بيماري مثبتتر مرتبط هست
درحاليکه مقابله معنوي منفي تأثير عکس داشته و احتماالً اضطراب و افسردگي را نيز
افزایش ميدهد (کروز.)2331 ،3
مطالعات تجربي نشانگر رابطه معناداري ميان سالمتي و معنویت هستند .داوینسون و
جان گري ،)2331( 2به این نتيجه رسيدند که معنویت ممکن است تنظيم رواني بيماريها را

1. Kraus. N
2. Davison, S. Jhangri, G. S
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ارتقاء ببخشد و در این فرایند بيمار با وجود تجربه رفاه بيشتر )EWB( 3و کيفيت مرتبط با
سالمتي بهتر )HRQL( 2بيماري خود را محدود ميکند .کاسن و همکاران )2332( 1نشان
دادند که دینداري بيشتر باعث افزایش انعطافپذیري افراد در معرض خطر باالي
افسردگي ميشود .نتایج تحقيق کلفترسا و کاتسوجانينا ،)2332( 4نشان داد که معنویت و
معنا در زندگي از لحاظ آماري بهصورت معناداري با اعتياد به الکل و افسردگي همراه
است؛ و ميزان افسردگي نيز رابطه معناداري با معنویت و معنا در زندگي دارد .موریتز و
همکاران ،)2333( 5پژوهشي را با عنوان «برنامه آموزشي معنویت براي افسردگي :یافتههاي
کيفي بروي شناخت و تغيير عاطفي» انجام دادند .نتایج نشان داد که شرکتکنندگان از
افزایش آگاهي معنوي خود که شاملِ ارتباط با خود ،دیگران و جهان و انرژي جهاني بود
خبر دادند و تأثيرات اوليه در نتيجه تمرین بخشش ،شفقت و قدرداني و پذیرش در زندگي
روزانه؛ کاهش الگوهاي منفي تفکر ،قضاوت و نفسمداري و افزایش عزتنفس بوده
است .همزمان با این تغييرات خلقوخوي شرکتکنندگان با کاهش اضطراب و افسردگي
و آرامش رواني و بهبود روابط تغيير کرده بود .فالح ( ،)3189در پژوهشي به این نتيجه
دست یافت که آموزش معنویت به شيوه گروهي ميتواند موجب افزایش اميد ،شادکامي و
رضایت از زندگي در زنان مبتالبه سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقيقات سرطان
گردد .اژدري فرد ( ،)3189در تحقيقي نشان داد که آموزش عرفان و معنویت در افزایش
سالمت روان و بهبود عملکرد اجتماعي و کاهش اضطراب و افسردگي دانش آموزان تأثير
دارد .بهرامي دشتکي ( ،)3187در طرحي نيمه آزمایشي تأثير آموزش گروهي معنویت را
در کاهش افسردگي دانشجویان دختر مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که معنویت موجب
کاهش افسردگي ميشود.

1. Existential Well-bing
2. Health - related quality
3. Kasen, S
4. Kleftarasa, G. Katsogiannia, L
5. Moritz, S
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امروزه در اکثر خانوادهها معنویت و زندگي خانوادگي عميقاً درهمتنيده و غيرقابل
تفکيک است و تحقيقات انجامشده در مورد فرایندهاي خانوادگي نشان داده است که
باورها و اعمال مذهبي نقش بسيار مهمي در کارکردهاي سالم خانوادگي دارد .نتایج
تحقيق دیوید و مارو ،)2331( 3نشان داد که ارتباطات مذهبي مشترک به شدت با رضایت
زناشویي در ميان زوجها همراه هست .بالمرت 2و همکاران ( ،)2332نشان دادند که
تابآوري رواني ،فرهنگ و معنویت پيشبينيکننده رضایت زناشویي است و در ميان
متغيرهاي مستقل ،معنویت توانایي پيشبيني منحصربهفرد در رضایت زناشویي دارد .عالوه
بر این براي جنسيت هيچ شواهد حمایتي وجود ندارد .یگانه ( )3193در پژوهشي به این
نتيجه رسيد که ارتباط معنيداري بين جهتگيري مذهبي دروني و سازگاري زناشویي
( )r=3/412و همچنين جهتگيري مذهبي دروني و سالمت رواني ( )r=3/532وجود دارد.
خسروي ( ،)3193در پژوهشي به این نتيجه رسيد؛ که بخشودگي و معنویت بين رضایت
زناشویي و سبکهاي دلبستگي نقش واسطهاي دارد .بين معنویت و سبک دلبستگي ایمن
رابطه مثبت و با سبک دلبستگي ناایمن رابطه منفي معنادار وجود دارد .طبق نتایج بهجاي
روابط حتي ساده بين متغيرها ،سبکهاي دلبستگي با بخشودگي و معنویت درهمتنيده
هستند و با هم بر رضایت زناشویي اثر ميگذارند .نهایتاً معنویت بهعنوان بعد متحدساز
عنصر عاطفي ،شناختي و رفتاري در روابط زناشویي در نظر گرفته ميشود (فينچام و
همکاران.)2333 ،1
تجارب شخصي نشان ميدهد که در ایران نيز بسياري از اختالالت رواني 4و عاطفي و
حتي بين شخصي در تعامل با مسائل معنوي و مذهبي قرار دارد و بدون توجه به حساسيت
نسبت به این تعامل ،تشخيص و درمان موفقيتآميز نخواهد بود؛ مانند ،اختاللهایي نظير

1. David, P & Murrow, E
2. Balmer, T
3. Fincham, F. D
4. Mental Disorde
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وسواس ،3اضطراب ،2افسردگي ،1احساس گناه تعارضات دروني و بين فردي که در تعامل
با باورها و نگرشهاي مذهبي قرار دارد .از سوي دیگر زنان امروز بيش از گذشته عالوه بر
فشارهاي خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي در معرض هجوم فشارهاي فرهنگي تبليغاتي
ماديگرا قرار دارند که مالک و ارزش یک زن کامل را فقط در زیبایي ظاهري خالصه
ميکند .این امر به مرور زمان آنها را از هویت و ارزش واقعي و رسالت معنويشان دور
ميکند و باعث بروز مشکالت روحي و جسمي فراوان براي آنها ميشود .بنابراین ميتوان
از راهبرد معنوي بهعنوان نوعي ابزار مکمل در کنار سایر رویکردها با دقت و حساسيت
خاص استفاده کرد (اعتمادي .)3184 ،هدف از این تحقيق رسيدن به یک سري تغييرات
دروني با مداخله معنوي براي کاهش افسردگي و افزایش رضایت زناشویي 4است.
بهگونهاي که خودپذیري به خودشناسي و خودشناسي به خودسازي و خودسازي به
خودگستري ارتقاء ميیابد و درنهایت خدایابي و خداگونگي که همانا خودشکوفایي انسان
کامل است ،محقق ميشود .در ایران باوجود اهميت معنویت و مذهب بر سالمت روان
پژوهشهاي بسيار کمي در این زمينه بخصوص در مورد سالمت زنان انجامشده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربي از نوع پيشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل و
با آرایش تصادفي است .جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه زنان متأهل مراجعهکننده به
خانه سالمت پرواز در منطقه  5تهران تشکيل دادند .در این تحقيق از روش نمونهگيري
تصادفي ساده استفاده شد .بدین ترتيب پرسشنامه افسردگي و رضایت زناشویي بر روي
 323نفر انجام شد و با توجه به هدف تحقيق از بين آنها  13نفر که داراي افسردگي باال و
رضایت زناشویي پایين بودند ،انتخاب و بهصورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمایش
( )35نفر و گروه گواه ( )35نفر جایگزین شدند .ميانگين سني شرکتکنندگان  15سال بود

1. Obsession
2. Anxiety
3. Depression
4. Spiritual Intervention
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و ازنظر اقتصادي و اجتماعي از طبقه متوسط جامعه بودند؛ شرط ورود به کالس آموزشي
این بود که شرکتکنندگان در هيچ کالس آموزش معنویت شرکت نکرده باشند.
ابزار پژوهش :مقياس افسردگی بک (فرم کوتاه) :این مقياس شامل  31گروه سؤال
 4گزینهاي است که گزینههاي آن از  3تا  1نمرهگذاري شده است بهاینترتيب که
گزینهاي که نشاندهنده عدم افسردگي است  3و به ترتيب گزینههاي بعد نمره  3و  2و
گزینهاي که نشاندهنده بيشترین حالت افسردگي است نمره  1دریافت ميکند .هي لي

3

( )3992عنوان ميکند در سال  ،3972بک و در سال  3974بک ،ریل ویکلرز ،2فرم کوتاه
آن را در جهت اجراي سریع در موقعيتهاي کيلينيکي و پژوهشي تدوین کردند .ضریب
پایایي  ./93براي این فرم به دست آمد .ابراهيمي ( ،)3173ضریب قابليت اعتماد این آزمون
را از طریق باز آزمایي بر روي  23آزمودني بهنجار بعد از  2هفته برابر  ./72گزارش ميکند
و نورمن 1و همکاران ( )3992به نقل از وسيمه ( )3173ضریب پایایي این آزمون را در
پژوهشي  ./93گزارش کرد (قرباني.)3183 ،
پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ (فرم کوتاه) :این خرده مقياس  47سئوال بسته
دارد که از  32خرده مقياس تشکيلشده است .هر مقياس آن  5سئوال دارد و پاسخ به
سؤاالت بهصورت  5گزینهاي (کامالً موافقم ،موافقم تا حدودي ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
است .ضریب اعتبار فرم  47سؤالي در پژوهش سليمانيان  %95بهدستآمده است (به نقل از
ثنایي )3187 ،و روایي همزمان برابر  %95به دست آمد (به نقل از پور غفاري و همکاران،
 .)3188ضریب همبستگي پرسشنامه انریچ با مؤلفههاي رضایت خانوادگي از  3/43تا 3/23؛
و با مؤلفههاي رضایت زندگي ،از  ./12تا  ./43بود که نشانه روایي سازه آن است .کليه
خردهمقياسهاي پرسشنامه انریچ ،زوجهاي راضي و ناراضي را متمایز ميکنند و این نشان
ميدهد که پرسشنامه از اعتبار مالکي خوبي برخوردار است (ثنایي .)3187 ،در بخش
استنباطي ،آزمون تحليل کواریانس براي بررسي ميانگينهاي پيشآزمون و پسآزمون

1. Haiey, J
2. Beck, Rile & viklerz
3. Norman
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گروه آزمایش و کنترل مورد استفاده قرار گرفت و تجزیهوتحليل داده ما از طریق نرمافزار
 ( spssنسخه  )38انجام شد.
روش اجرا :بعد از انتخاب آزمودنيها ،پرسشنامه افسردگي و رضایت زناشویي در
اختيار خانمهاي متأهل قرار گرفت .با نظارتي که به عمل آمد تمام پرسشنامهها توسط
آزمودنيها بهطور کامل و بدون نقص تکميل شد و سپس تعداد  13نفر از افرادي که
افسردگي باال و رضایت زناشویي پایين داشتند انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه
 35نفري آزمایشي و گواه جایگزین شدند .گروه گواه در انتظار ماند و آموزش معنویت
براي گروه آزمایش در  8جلسه به اجرا گذاشته شد .جلسات براي آزمودنيها ،هفتهاي
یکبار به مدت  93دقيقه اجرا شد؛ و در جلسه پایاني پرسشنامههاي پسآزمون توسط
اعضاي گروه آزمایش تکميل شد.
شيوه اجراي جلسات :براي آموزش مهارتهاي ارتباطي از بسته آموزشي معنویت
خانم فالح که در سال  3189تهيه و تنظيم گردیده است استفاده شد .بعد از اجراي
پيشآزمون  8جلسه  93دقيقهاي آموزش معنویت بر اساس مداخالت رواني – معنوي
مطرحشده توسط ریچارد و برگين ( )2335با رویکرد اسالمي و با محوریت مباحثي چون
مراقبه ،نيایش ،صبر ،بخشش ،نوعدوستي و احسان ،توکل ،شکرگذاري ،براي گروه
آزمایش اجرا گردید .یک هفته پس از اجراي جلسات ضمن قدرداني از شرکتکنندگان
دو گروه پسآزمون انجام شد.
جلسه اول :تمرکز و مراقبه ،روش :آشنایي و معارفه اعضا ،تعيين اهداف تشکيل
کالسها و بيان مقررات گروهي ،تعریف مفهوم مراقبه ،بيان آثار مراقبه متمرکز و ارائه
شيوههاي علمي براي تمرکز و مراقبه،دادن برگه تکليف عملکرد روزانه تمرکز من
هدف :آگاهي اعضا از نحوه مراقبه و تمرکز در مورد مسائل مختلف ،آموزش شيوهاي
علمي مراقبه و تمرکز به اعضا.
جلسه دوم :نيايش و ارتباط باخدا ،روش :تعریف نياش ،بيان آثار و فواید نيایش و
ارتباط با خداوند ،استفاده از اشعار بزرگاني چون سعدي و موالنا و خواندن دعایي از
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صحيفه سجادیه ،خواندن نيایشهاي هر یک از اعضا .دادن برگه تکليف عملکرد روزانه
نيایش من
هدف :کمک به اعضا براي ارتباط بهتر با خود و خداوند ،رسيدن به آرامش دروني و
تخليه احساسات معنوي اعضا.
جلسه سوم :توکل ،روش :بيان خصوصيات یک انسان متوکل و تعریف درجات و
انواع توکل و بررسي نظر اعضا در مورد توکل و تجارب آنها در این زمينه ،گفتگو در
مورد آثار توکل و نقش آن بر سالمت روان و کاهش افسردگي و کاهش تعارضات
زناشویي ،بيان شيوههاي توکل ،دادن برگه تکليف عملکرد روزانه توکل من
هدف :آشنایي اعضا با مفهوم واقعي توکل و نحوه و زمان استفاده از توکل ،آگاهي از
نقش توکل در سالمت روان و آرامش دروني.
جلسه چهارم :صبر ،روش :تعریف صبر و انواع آن ،بيان آثار صبر و نقش آن بر
سالمت روان و بيان شيوههاي صبر ،دادن برگه تکليف عملکرد روزانه صبر من
هدف :آشنایي اعضا با مفهوم واقعي صبر و نحوه و زمان استفاده از صبر و آگاهي اعضا
از نقش صبر در سالمت روان وآرامش دروني.
جلسه پنجم :توبه ،روش :بيان ارکان وشرایط توبه ،بيان نقش توبه برکاهش احساس
گناه و اضطراب و تقویت اميد .خواندن قصه توبه از بوستان سعدي (باب نهم) و توبه نصوح
مثنوي مولوي براي اعضا .دادن برگه تکليف عملکرد روزانه توبه من
هدف :آشنایي اعضا از نقش توبه ،جایگاه توبه بر کاهش احساس گناه و افزایش
سالمت روان.
جلسه ششم :عفو و بخشش ،روش :بيان انواع بخشایش (بخشيدن دیگران ،بخشيدن
خود و پذیرش بخشایش) ،یافتن ارتباط بخشيدن دیگران و خود ،تمرین در جلسه با ایفاي
نقش دادن برگه تکليف عملکرد روزانه عفو بخشش من.
هدف :آشنایي اعضا با مفهوم درست بخشش و تفاوت آن باگذشت غيرمنطقي ،آگاهي
اعضا از انواع و مراحل بخشایش ،آگاهي اعضا از تأثير بسيار مثبت بخشش بر سالمت
روان.
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جلسه هفتم :تشکر و قدردانی ،روش :تعریف شکروانواع آن ،استفاده از داستاني
ازتفسير نمونه وبيان آثار شکر و قدرداني دادن برگه تکليف عملکرد روزانه شکر و
قدرداني من.
هدف :آگاهي اعضا از تأثير بسيار مثبت شکر و قدرداني بر سالمت روان وکاهش
افسردگي تعارضات زناشویي.
جلسه هشتم :نوعدوستی و احسان ،روش :آشنایي با مفهوم نوعدوستي و احسان و
روشهاي احسان ،نوعدوستي ،استفاده از اشعار سعدي و حکایتي از بوستان و بيان تجربيات
اعضا درمورد احسان و نوعدوستي دادن برگه تکليف عملکرد روزانه نوعدوستي و احسان
من.
هدف :آشنایي با آثار مثبت احسان و نوعدوستي بر سالمت روان و آرامش دروني و
کاهش افسردگي تعارضات زناشویي.
جلسه پايانی :جمعبندي نهایي از جلسات و پرکردن پرسشنامههاي پسآزمون،
قدرداني از اعضا و پایان جلسه.

يافتههاي پژوهش
جدول3و 2شاخص هاي اماري مربوط به متغبرهاي افسردگي و رضایت زناشویي را در دو
مرحله پيش ازمون و پس ازمون دو گروه ازمایش و کنترل نشان مي دهد.
جدول  .1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي مورد بررسي در مرحله پيش آزمون (گروه آزمايش و
کنترل)
گروه

گروه کنترل

گروه آزمایش

متغير

ميانگين

(مقياس کلي)

انحراف معيار

بيشترین مقدار

کمترین مقدار

رضایت زناشویي

ميانگين

332/22

32/87

342

94

337/32

33/74

318

98

انحراف معيار

بيشترین مقدار

کمترین مقدار

افسردگي

31/31

3/88

32

4

32/11

2/35

35

8
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جدول  .2شاخصههاي توصيفي متغيرهاي موردبررسي در مرحله پسآزمون (گروه آزمايش و
کنترل)
گروه

گروه آزمایش

متغير

ميانگين

انحراف معيار

بيشترین مقدار

کمترین مقدار

ميانگين

انحراف معيار

(مقياس کلي)

بيشترین مقدار

رضایت زناشویي

کمترین مقدار

افسردگي

گروه کنترل

7/51

3/13

33

5

32/51

3/55

35

33

353/22

23/58

383

338

332/82

32/58

318

92

با توجه به دادههاي جدول 3و 2مقایسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه
ازمایش وکنترل داللت براین دارد که ميانگين نمرات پس ازمون افسردگي در گروه ازمایش
کاهش یافته است.همچنين ميانگين نمرات پس ازمون رضایت زناشویي در مرحله بعد از مداخله
افزایش داشته است.
جدول .3نتايج آزمون گالمو گروف اسميرنف در بررسي نرماليته بودن دادهها
آزمون گالمو گروف اسميرنف

متغير

مقدار
Kolomogrov-Smirnov Z

Si
g

افسردگي

3/421

.321

رضایت زناشویي (مقياس کلي)

3/282

.375

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول فوق چون مقدار  kolmogorov- Smirinov Zدر
سطح  3/35معنادار نيست ،بنابراین داده هاي مورد بررسي نرمال بوده و استفاده از آزمون هاي
پارامتریک باالمانع مي باشد.

فرضيهها :الف .آموزش معنویت به شيوه گروهي بر کاهش افسردگي زنان متاهل تأثير
دارد.
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براي بررسي اثر پيش بيني کنندگي معنویت بر افسردگي زنان متأهل از تحليل رگرسيون
استفاده شده است.
جدول  .4خالصه الگوي رگرسيون معنويت و افسردگي
شاخص

R

R2

خطاي استاندارد برآورد

مقدار

./321

./327

2/83131

جدول  .5آزمون  fبراي بررسي پيش بيني افسردگي از روي معنويت
آزمون

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين مجذورات

رگرسيون

322/442

3

32/442

باقي مانده

455/717

58

7/858

کل

428/381

59

Sig.

F

./231

3/584

جدول  .6نتايج تحليل رگرسيون معنويت و افسردگي زنان متأهل
ضریب غير استاندارد
ضریب بتا

مدل
بتا

خطاي استاندارد

مقدار ثابت

34/395

2/385

معنویت

./338

./332

-./321

t

Sig.

2/453

./333

-3/259

./231

با توجه به جدول فوق چون مقدار  F=3/584سطح  =./.5معنادار نيست ،بنابراین
ميتوان گفت که معنویت اثر پيش بيني کنندگي بر روي افسردگي زنان متأهل ندارد.
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جدول .7نتايج آزمون لوين براي بررسي همگني واريانس
F

درجه آزادي  3درجه آزادي  2سطح معناداري
3

.424

.523

28

با توجه به جدول فوق چون مقدار ب f=. 424در سطح  =./.5معنادار نيست ،بنابراین
واریانس متغير وابسته بين گروها برابراست ،بنابراین ميتوان از آزمون تحليل کواریانس
استفاده نمود.
جدول .8نتايج تحليل کواريانس براي فرضيه الف
متغير وابسته پسآزمون افسردگي

1323/31
387/53
57/42
1225

منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزدي
3
3
28
13

ميانگين مجذورات
1323/11

93/15

387/53

347/47

P<3/33

گواه)

P<3/33

2/35

F

سطح معناداري

ضرایب اتا
.983

کل

گروه (آزمایش /

.725

خطا

اثر همپراش

با توجه به دادههاي جدول فوق چون مقدار F = 19/53در سطح معناداري
3p<1/19معنادار است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقيق با  %99اطمينان تایيد
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مي گردد .به عبارت دیگر ،آموزش معنویت به شيوه گروهي بر کاهش افسردگي زنان
متأهل تأثير دارد و مقدار اتا نشان ميدهد که  72/5درصد از تغييرات افسردگي زنان ناشي
از آموزش معنویت بهصورت گروهي بوده است .همچنين مقایسه ميانگين دو گروه کنترل
و آزمایش در جدول آزمون تعقيبي  LSDنشان ميدهد که ميانگين نمرات افراد در
افسردگي در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون کاهش پيدا کرده است.

ب.آموزش معنویت به شيوه گروهي بر افزایش رضایت زناشویي زنان متاهل تأثير دارد.
براي بررسي اثر پيش بيني کنندگي معنویت بر افسردگي زنان متأهل از تحليل
رگرسيون استفاده شده است.
جدول  .9خالصه الگوي رگرسيون معنويت و رضايت زناشويي
شاخص
مقدار

R
./321

R2

خطاي استاندارد برآورد
23/58433

./.35

جدول  .33آزمون  fبراي بررسي پيشبيني رضایت زناشویي از روي معنویت
ميانگين

آزمون

مجموع مجذورات

درجات آزادي

رگرسيون

179/495

3

179/495

باقي مانده

24574/288

58

421/732

کل

24954/381

59

مجذورات

F

./892

Sig.

./184
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جدول  .11نتايج تحليل رگرسيون معنويت و رضايت زناشويي زنان متأهل
ضریب غير استاندارد

مدل

ضریب

بتا

خطاي استاندارد

مقدار ثابت

333/243

32/345

معنویت

./344

./342

t

بتا

./321

Sig.

2/873

./333

./924

./148

با توجه به جدول فوق چون مقدار  F=.896در سطح  =0/05معنادار نيست،
بنابراین ميتوان گفت که معنویت اثر پيشبيني کنندگي بر روي رضایت زناشویي زنان
متأهل ندارد.
جدول .12نتايج آزمون لوين براي بررسي همگني واريانس
F

درجه آزادي 3

درجه آزادي 2

سطح معناداري

18728

3

28

./24

با توجه به جدول فوق چون مقدار  f=.243در سطح  =./.5معنادار نيست ،بنابراین
واریانس متغير وابسته بين گروها برابراست ،بنابراین ميتوان از آزمون تحليل کواریانس
استفاده نمود.
جدول  .13نتايج تحليل کواريانس براي فرضيه (ب)
متغير وابسته پسآزمون رضایت زناشویي (مقياس کلي)

منابع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزدي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

ضرایب اتا

اثر همپراش

529232/51

3

529232/51

3912/39

P<3/33

3/98
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9382/83

3

9382/83

خطا

7274/22

28

274/39

کل

542124

13

گروه (آزمایش  /گواه)

113
11/31

P<3/33

3/54

با توجه به دادههاي جدول فوق چون مقدار  F = 11/31در سطح معناداري p<3/33

معنادار است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقيق با  %99اطمينان تایيد ميگردد .به
عبارت دیگر ،آموزش گروهي معنویت بر افزایش رضایت زناشویي زنان متأهل تأثير دارد؛
و مقدار اتا نشان ميدهد که  54/2درصد از تغييرات رضایت زناشویي زنان متأهل ناشي از
آموزش معنویت بهصورت گروهي بوده است .همچنين مقایسه ميانگين دو گروه کنترل و
آزمایش در جدول آزمون تعقيبي  LSDنشان ميدهد که ميانگين نمرات افراد در رضایت
زناشویي در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون افزایش پيداکرده است.

بحث و نتيجهگيري
افسردگي و عدم رضایت زناشویي تأثيرات سوءِ زیادي بر زندگي فردي و اجتماعي افراد
ميگذارد و در بسياري از کارکردهاي شخصي و اجتماعي زوجين اخالل ایجاد ميکند و
باعث برهمخوردن سالمت رواني هر یک از زوجين و بهویژه زنان و در نهایت سالمت
خانواده ميشود .براي کاهش این تأثيرات برنامههاي درماني مختلفي ارایه شده است که
ارسالهاي اخير بر درمان هاي معنوي تأکيد خاصي ميشود .با توجه به نتایج آماري،
فرضهاي تحقيق مورد تأیيد قرار گرفت .در نتيجه آموزش معنویت ميتواند به شکل قابل
مالحظهاي بر کاهش افسردگي و افزایش رضایت زناشویي در همه ابعاد در زنان متأهل
تأثير بگذارد و موجب تفاوت معنيدار بين ميانگين دو گروه آزمایش و کنترل شود.
معنویت در زندگي ميتواند از دو جهت بر ميزان افسردگي تأثير بگذارد .از یک سو
دستيابي به منابع معنویت ،خود بهطور مستقيم ميتواند بهعنوان تأمينکننده اصلي و عمده
انرژي معطوف به هدف عمل نماید و از سوي دیگر به نحوي غير مستقيمتر ميتواند از
طریق تأثير مثبت بر شيوه تفسير رویدادها ،فرد را به برخي از نيرومنديهاي روان (مانند
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شادکامي ،خوشبيني و )...مجهز نماید که در تأمين انرژي و انگيزه براي دستيابي به اهداف
مؤثر باشد .از طرف دیگر معنویت ميتواند اهداف جدیدي را در زندگي فرد تعریف نماید
(اهداف معنوي مانند رسيدن به رشد ،شکوفایي و تعالي معنوي از طریق نوعدوستي و )...و
راهکارهاي مختلفي (مانند نيایش ،مراقبه و )...را نيز براي دستيابي به این اهداف در اختيار
فرد قرار ميدهد .تأثيرات معنویت بر رضایت زناشویي به دالیل مختلف ميباشد؛ اول این
که معنویت از طریق تقویت توانمنديهاي چون نيایش ،یاريرساندن به دیگران ،قدرداني
کردن ،صبر در مسائل و مشکالت ،طلب بخشش از خداوند و دیگران ،پذیرش انتقادات و
نظرات دیگران که همگي مستلزم برقراري ارتباط باکيفيت بهتر با خود و دیگران و خداوند
است ،اختالل ایجادشده در توانایيها وکارکردهاي فرد را جبران نموده و باعث ميشود
فرد در ارزیابي ذهني خود ،خویشتن را توانمند و داراي قابليتهاي جدید و غنيتر احساس
نماید و همچنين هميشه خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و سعي کند که از مسير
درست حق و عدالت تعدي نکند و در نتيجه رابطه مؤثرتري با خود و با همسر خود داشته
باشد .توانایي درک و پذیرش افکار ،احساسات و عواطف یکدیگر در زندگي زناشویي با
احساس رضایتمندي بيشتري همراه شود (شيدوزي .)2333 ،3تحقيقات نشان ميدهد که
شيوه ارتباطي بر حل موفقيتآميز تعارضات زوج تأثير زیادي دارد و بين سازگاري
اجتماعي و سازگاري زناشویي ارتباط مثبت و قوي وجود دارد به عالوه هماهنگي ارزشها
با سطح رضایت زناشویي زوجين ارتباطي مثبت دارد .در مورد علت تأثير آموزش معنویت
شاید بتوان به مطالعاتي اشاره کرد که چگونگي تأثير تجربههاي عرفاني و معنوي را بر روي
افراد بررسي کردهاند .بر همين اساس نيوبرگ و دي آکویلي (به نقل از ایمونز)2333 ،
معتقدند در همه تجربههاي عميق مذهبي حالتهاي وحدتیافتگي یا احساس یگانگي با
کل هستي یا مبدأ آن و تجربههاي نظير وجد ،نشاط ،خوف و رجاء ،دیده ميشود .با توجه
به این دیدگاه تجربه مذهبي یک تجربه شناختي عاطفي است که قسمتهایي از مغز مثل
«دستگاه کناري» «قطعه آهيانه باالیي» «قطعه گيجگاهي پایيني» و «قشر جلوي پيشاني» را

1. Fincham, F. D
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درگير ميکند .به عقيده این افراد هنگامي که افراد از طریق «عبادت» یا «تأمل دروني» به
تجربه مذهبي دست ميیابد .در تمام این نواحي فعل و انفعاالتي صورت ميگيرد .براي
مثال ،در پارهاي از شيوههاي «مراقبه» فعاليت یا تمرکز روي یک شي بيروني یا یک
موضوع دروني آغاز ميشود .این تمرکز موجب فعال شدن مداري شامل «قشر جلوي
پيشاني سمت راست» و «قطعه گيجگاهي پایيني» و «قطعه آهيانه باالیي» ميشود (بهرامي،
.)3187
از محدودیتهاي این پژوهش این بود که متغيرهاي سن ،تحصيالت ،شغل ،وضعيت
اجتماعي و اقتصادي قابل کنترل نبودند .در مورد راهبردهاي معنوي در ایران و وجه
اشتراک و تفاوت آنها با راهبردهاي دیگر مطالعاتي صورت گيرد .با این شيوه ميتوان
تفاوتهاي فرهنگي و مسائل مرتبط با جوامع را نيز لحاظ کرد .بهتر است زوجها باهم در
این آموزش شرکت کنند تا هم تفاوتهاي جنسيتي در این آموزش مقایسه شود و نتيجه
بهتري از آموزش به دست آید .آموزش براي تمام طبقات جامعه از لحاظ اقتصادي و
اجتماعي انجام شود و نتایج مقایسه شود تا تأثير این فاکتورها نيز در ميزان تغييرات مشخص
شود .این پژوهش با مؤلفههاي دیگر سالمت روان با رضایت زناشویي در زنان متأهل مورد
بررسي قرار گيرد تا ميزان اثربخشي این آموزش بر متغيرهاي دیگر نيز بدست آید.
کارگاههاي آموزش معنویت در مدارس و دانشگاهها و خانههاي سالمت و مراکز بهزیستي
و مساجد و مراکز آموزشي بهعنوان یک راهبرد درماني برگزار شود.
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