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چکیده
هدف مطالعه انجام شده اثربخشي معنويت درماني گروهي بر تاب آوري،سازگاري زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر
در زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي شهر کرمانشاه بود .طرح پژوهش ،نيمه آزمايشي و از نوع پيش آزمون  -پس آزمون با
گروه گواه است .در اين پژوهش ،جامعه شامل کليه زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي شهر کرمانشاه در سال  1979بودند.
نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي  93نفر در دو گروه آزمايشي و گواه (  11نفر گروه
آزمايش و  11نفر گروه گواه ) قرار گرفتند .ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوري،سازگاري زناشويي
و احساسات مثبت نسبت به همسر بود .نتايج نشان داد که معنويت درماني گروهي موجب افزايش تاب آوري،سازگاري زناشويي
و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل شده است.
واژههای كلیدی :معنويت درماني گروهي ،تاب آوري،سازگاري زناشويي ،احساسات مثبت نسبت به همسر
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مقدمه
گفته مي شود ،هر روزه بر تعداد خانواده هايي که زن و شوهر هر دو شاغل هستند ،افزوده مي شود .زنان تالش مي کنند ،از
طريق اشتغال از يک سو ،به استقالل مالي برسند و از سويي ديگر براي خود موقعيت اجتماعي متفاوتي دست و پا کنند .در
چنين شرايطي ،خواه ناخواه بافت خانواده دستخوش تغييراتي مي شود .هر چند ممكن است اشتغال زن ،موجب تغيير قابل
توجهي در اقتصاد خانوار شود و با افزايش درآمد خانواده ،امكان برآوردن نيازهاي خانواده و اعضاي آن بيش تر شود و به عبارتي،
خانواده از فرصت هاي اقتصادي بيش تري برخوردار شود ،ولي فرصت هاي اجتماعي آن مح دودتر و کم تر مي شود(خوش
نظري ،حسيني و فالحي خشكناب.) 1971 ،نقش هاي زن و مرد در خانواده هايي که زن و شوهر هر دو شاغل هستند ،در حال
تغيير است .هر چند از يک سو کار زن ها باعث افزايش درآمد خانوار مي شود ،ولي از سوي ديگر مردان در خانه کار بيش تري
انجام مي دهند .در حال حاضر ،در آمريكا خانواده هايي که در آن هر دو زوج شاغل هستند و هر دو درآمد دارند( ،حدود 91
درصد) از خانواده ها را تشكيل مي دهند و انتظار مي رود سهم اين خانوارها در دههء آينده بيش تر شود .زوجين شاغل ،به
درآمد خانوار کمک مي کنند و آن را افزايش مي دهند ،اما آن ها با دو مساله مواجه هستند که کم تر در خانواده هاي تک
شاغل مشاهده مي شود :يكي پرورش فرزندان و ديگري گذران وقت با يكديگر .از اين رو ،اين خانواده ها بايد راه هاي خالقانه
اي براي پرورش فرزندان و زندگي خانوادگي خود پيدا کنند .چرا که وقتي زوج هاي شاغل داراي فرزند مي شوند ،مسالهء
نگهداري و تربيت فرزندان از مسايل مهم و جاري زندگي آنان مي شود .اين مساله هنگامي حادتر مي شود که چنين خانواده
هايي براي گذران وقت با يكديگر محدوديت زماني بيش تري دارند(رستمي.) 1979 ،
خانواده ،مولفه بسيارمهم و با ارزش درحيات انسان تلقي مي گردد .خانواده يک نهاد اجتماعي است که پايه و اساس ارتباط
انساني را تشكيل مي دهد .به واسطه تشكيل خانواده مرد و زن ازطريق يک نيروي ناشي ازغرايزآيين محبت وعشق به هم
جذب مي شوند ،به طورآزادانه وکامل متعهد يكديگرشده تا واحدپويايي را به عنوان خانواده ايجاد نمايند .به اين دليل خانواده
تنها نظام اجتماعي است که رسما درهمه جوامع پذيرفته شده است .خانواده محيطي مقدس ،باصفا و به زيباترين تعبيرقرآني،
محل سكون و آرامش واقعي است .آنچه درخانواده مهم مي باشد ،احساسات مثبت نسبت به همسر و رضايت ازدواج است.
مسئله ازدواج زن اشويي يكي از مهم ترين و اساسي ترين موضوعات مورد توجه جامعه بشري است ازدواج به عنوان يكي از مهم
ترين مسائل در زندگي افراد تلقي مي شود و صرفاً جنبه هاي فردي ندارد ،در واقع مي توان گفت که نهاد جامعه بشري بر پايه
ازدواج قرار گرفته است (شيرالي) 1979 ،
احساسات مثبت نسبت به همسر يک ارزيابي کلي از وضعيت رابطه زناشويي فرد و يک متغير مهم در روايت زوجين از زندگي
زناشويي مي باشد .رضايت زناشويي به ش ادي و لذت از روابط ميان زوج ها مرتبط است و به معناي داشتن احساس مطلوب از
ازدواج مي باشد که مي توان آن را يک موقعيت روان شناخ تي در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلكه مستلزم
تالش هر زوج است .در روابط زناشويي عوامل متعددي باعث رضايت همسران از يكديگر مي شود که يكي از آنها الگوهاي
ارتباطي است .ارتباط زناشويي فرآيندي است که طي آن زوجين به صورت کالمي و غيرکالمي به تبادل احساسات و افكار مي
پردازند (جوادي.) 1972 ،تاب آوري سازگاري مثبت در واکنش به شرايط ناگوار است (ساماني ،جوکارو صحراگرد.) 1991 ،
فالچ (  ) 1799براين عقيده است که حاالت تاب آوري طي يک فرايند شكست و انسجام مجدد تاب آورانه براي رشد به انرژي
نياز دارد؛ به نظر مي رسد اين انرژي يک منبع معنوي و ذاتي دارد .به اعتقاد فالچ نيرويي در درون هر فرد وجود دارد که او را
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بسوي خودشكوفايي ،نوع دوستي ،خرد و هماهنگي سوق مي دهد .اين نيرو از يک منبع معنوي سرچشمه مي گيرد  .تعدادي از
پژوهش ات انجام گرفته در حوزه تاب آوري نشان مي دهند که خوش بيني ،يافتن معنا در تجارب منفي ،ديدن تجارب منفي
از ديدگاه مثبت و نگاه کردن به آنها به عنوان تجارب ضروري زندگي ،اعتقاد به وجود يک منبع ،باور به وجود ي ک قدرت برتر و
باور به اينكه شخص توانايي حل مسئله را دارد با تاب آوري ،و سازگاري با ضربه رواني همبستگي بااليي دارد (کاليل .) 2319 ،1
در سالهاي اخير روان شناسان به اين به عنوان ي ک نيروي خارق العاده که به انسان قدرت معنوي مي بخشد و او را در برابر
سختي ها و شدائد حفظ کرده و از اضطراب و نگراني دور مي سازد ،نگريسته اند ،و اين بيشتر به اين خاطر بوده است که
پژوهش هاي تجربي نيز از ارتباط با رفتارهاي مذهبي و افزايش سالمت روان حما يت کرده است .افراد معنوي همواره با بعد
عقالني و خودآگاه ،بعد عرفاني و ناخودآگاه خود را نيز مي توانند رشد دهند و مي توانند ادعا کنند که از تمام ظرفيت هاي
وجودي خويش استفاده کرده اند و به خويشتن واقعي نائل آمده اند (غباري بناب.) 1999 ،ريچارد و برگين  ،) 1779 ( 2به اين
نتيجه رسي دند که شخصيت انسان واجد حيطه معنوي است و افراد زماني از زندگي خود بهره مي برند که برطبق اصول کلي
زندگي کنند که رشد و تحول معنوي را تشويق مي کند .آنها هدايت معنوي را بيان مي کنند و آن را نوعي احساس شخصي
رشد در ارتباط با خدا و جايگاه فرد در جهان تعر يف مي کنند و معتقدند ارزيابي هويت معنوي فرد به بهبود رشد آنها کمک
مي کند.محققين روانشناسي مدت هاست در يافته اند عوامل فشارزاي زندگي و عوامل تروماتيک مي توانند سالمت روان افراد و
عملكرد اجتماعي آنها را تضعيف و منجر به آسيب هاي روانشناختي در آنها گردند .واقيعتي که بخوبي شناخته نشده ،اين است
که بيشتر انسان ها بدون اينكه ،سالمت رواني شان کاهش يابد و دچار بيماري رواني شوند ،رويدادهاي فشارزا را پشت سر مي
گذارند ،همچنين بنظر مي رسد در بعضي موارد افراد با وجود تجارب سخت شان پيشرفت نيز کرده و کامياب شده اند (واف ،9
فردريكسون و تيلور .) 2339 ،1در دو دهه گذشته نيز محققين از رشته هاي مختلف به بررسي اثر معنويت بر سالمت روان
پرداخته و به اثر مثبت آن اذعان کرده اند .پژوهش هاي تجربي بطور يقين نشان داده اند که ايمان و تعهد مذهبي با عملكرد
سالم جسمي ،عاطفي و اجتماعي رابطه مثبت دارند .بنابراين ديگر نمي توان باورهاي مذهبي و معنوي را به عنوان باورهاي
غيرمنطقي يا روان رنجوري که بايد معالجه شود ،نگريست  .برعكس مي توان هم راستا با نظر يونگ ادعا کرد که باورها و
رفتارهاي معنوي ،منابع احتماال قدرتمندي براي تغيير درماني هستند و مذهب مي تواند سيستمي براي بهبود و رشد رواني
محسوب شود (لطفي کاشاني ،مفيد ،سرافراز .) 1972 ،اصالني ( ) 1971در پژوهش خود به بررسي تأثير معنويت درماني در
کارايي مشاوره پيش از ازدواج دانشجويان متقاضي ازدواج دانشگاه صنعتي اصفهان پرداخت .نمونه ي تحقيق او روي شانزده
دختر و پسر متقاضي ازدواج شرکت کننده در کالسهاي مشاوره پيش از ازدواج دانشگاه تهران بود ،نتايج نشان داد که معنويت
درماني باعث باال رفتن کارايي ارتباطي بين متقضيان در مقوله هاي حلّ مشكل ،ارتباط ،نقش ها ،صميميت ،کنترل رفتار و
بهداشت رواني شده است.عباس وند (  ) 1971طي پژوهشي به بررسي تاثير معنويت درماني با رويكرد شناختي  -رفتاري بر
ميزان صميميت و رضايت زناشويي پرداخت .نتايج نشان داد که معنويت درماني بر هريک از مولف ه هاي دو تست (صميمت،
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رضايت ،همبستگي ،توافق ،ابر از عالقه و پاي بندي به تعهدات) تاثير مثبت داشته و به افزايش هر يک از شاخص مذکور منجر
شده است .ولي در ميزان صداقت بين زن و شوهر تاثير معني داري نداشته است .در کل نتايج نشان داد که معنويت درماني با
رويكرد شناختي  -رفتاري در صميمت و رضايت زناشويي تاثير مثبت دارد.سالمي (  ) 1971در پژوهشي تحت عنوان «اثر بخشي
معنويت درماني با استفاده از روش تحليل ارتباط متقابل بر بهداشت روان در افراد متقاضي ازدواج شرکت کننده در کالسهاي
مشاوره پيش از ازدواج دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي تهران» نشان داد بين بهداشت رواني در دو گروه آزمايش و کنترل ،بعد
از انجام مداخله تفاوت معناداري وجود دارد ،بدين معنا که آموزش مهارتهاي ارتباطي سبب افزايش بهداشت رواني گروه
آزمايش گرديد .برنت و راگلند  ) 2319 ( 1در طي تحقيقي به تعدادي از افراد شرکت کننده در کالسهاي مشاوره پيش از ازدواج
معنويت درماني را آموزش داداند .نتايج نشان داد که معنويت درماني منجر به افزايش رضايتمندي زناشويي ،افزايش ارتباط باز،
بهبود مهارتهاي حل مسئله و افزايش صميميت شده است.شيلينگ و باکوم  ) 2319 ( 1در يک مطالعه ي طولي  97زن و 97
مرد را مطالعه نمودند ،اين زوج ها در برنامه ي آموزش ارتباط  PREPشرکت کرده بودند ،نتايج نشان داد نمرات پس از آزمون
مردان نسبت به نمرات پيش آزمون آن ها در ارتباطات منفي کاهش داشته و خطر پيش روي مشكالت زناشويي در آنان کاهش
يافته و سطح صميمت در آنان افزايش يافته است.کارول و دورتي  ) 2311(9سيزده برنامه ي معنويت درماني به زوجين در
مرحله ي قبل از ازدواج را در يک فراتحليل مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد افرادي که اين آموزش ها را دريافت کرده
بودند ،از  3 /97کساني که آموزش ها را نديده بودند از مديريت هيجان مؤثّرتري استفاده مي کردند .آن ها در فراتحليل خود به
اين نتيجه رسيدند که معنويت درماني به طور کلّي تأثير زيادي بر مهارت هاي حلّ تعارض ،کيفيت کلّي بهداشت رواني و
قضاوت افراد باز رابطه ي زناشويي شان مي گذارد.مور ،هالفورد ،ويلسون و فاريگيو  )2311 (9برنامه ي معنويت درماني را بر روي
پنجاه و نه زوج که به طور تصادفي انتخاب شده بودند ،انجام دادند .اين برنامه باعث افزايش رضايت زناشويي و هم چنين خود
نظم بخشي در زوجين شده بود.
از سوي ديگر با توجه به نقش مهم خانواده در تكوين شخصيت و رشد جسماني ،عاطفي ،عقالني و اخالقي افراد و رشد و
شكوفايي استعدادها و اثرات نامطلوب از هم گسيختگي خانواده بر روي اعضاي آن ،مي توان بصورت موثري از استراتژي معنوي
در جهت بهبود مشكالت خانواده سود جست (فتوحي بناب ،حسيني نسب هاشمي .) 1973 ،از جمله اين استراتژي هاي معنوي
که قدرت فراگيري خاصي را در روابط بين همسران دارد ،توانايي سازگاري در برابر مشكالت ،بخشش در روابط بين همسران و
داشتن احساسات مثبت نسبت به همسر مي باشد که در بهبود روابط همسران بسيار مي تواند حائز اهميت باشد .وجود تعارض
و رنجش بخش الينفک از هر زندگي خانوادگي است ،آنچه روابط خانوادگي دشوار يا مشكل ساز را از روابط خانوادگي غير
دشوار متمايز مي کند حضور يا عدم وجود صدمه يا آسيب نيست ،بلكه خواستن يا حتي اشتياق اقرار به آزردن فرد متأ لم و
بخشودن فرد خاطي است که صدمه اي به وي وارد کرده است (مرادي مهر.) 1972 ،از ديدگاه دين و اسالم ،يگانه چيزي که مي
تواند نياز به آرامش را در انسان برآورده کند ياد خداست .قرآن کريم با تأکيد تمام ،اعالم مي کند آرامش روان فقط در سايه
Burnett &Rogland
Shiling & Bacoum
Carroll & Doherty
Moor,, Halford, Wilson & Farrugia
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توجه به خداوند امكان پذير است":اال بذکراهلل تطمئن القلوب"  .عالمه طباطبائي اين حصر را به اينگونه تبيين مي کند که
تالش انسان ،دستيابي به سعادت و ايمني از بدبختي است .انسان در اين راه به هر وسيله اي که دسترسي داشت ه باشد چنگ
مي زند ،ولي همه اين وسايل و اسباب ،اگر از يک جهت غالب و توانا باشند ،از جهت ديگري مغلوب و ناتوانند ،جز خداوند تعالي
که توانايي مطلق است و ناتواني در او راه ندارد .بنابراين در اين پژوهش سعي بر اين خواهد بود که روش درماني م عنويت
درماني همخوان با زمينه هاي فرهنگي ،باورها ،اعتقادات و فرهنگ جامعه ايران مي باشد مورد بررسي قرار گيرد .در اين
پژوهش نظر بر آن است تا تأثير گروه درماني معنوي را بر تاب آوري ،سازگاري زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر
مورد بررسي قرار دهد  .لذا سؤال اصلي پژوهش اين است که آيا معنويت درماني گروهي بر تاب آوري ،سازگاري زناشويي و
احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي شهر کرمانشاه مؤثر است؟
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع طرح نيمه آزمايشي (پيش آزمون  -پس آزمون) با گروه آزمايش و کنترل مي باشد .در اين پژوهش،
جامعه شامل کليه زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي دولتي شهر کرمانشاه در سال  1979بودند .نمونه آماري اين پژوهش
شامل  93نفر از زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي شهر کرمانشاه مي باشد و نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انجام
شده است .در مرحله اول ،از بين تمام بي مارستان هاي شهر کرمانشاه ،بيمارستان امام خميني(ره) بصورت تصادفي انتخاب و
افرادي که مايل به شرکت در جلسات معنويت درماني گروهي بوده و حاضر به همكاري الزم جهت تكميل پرسشنامه هاي
مربوط به پژوهش مورد نظر بودند را برگزيده و بطور تصادفي آنها را به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم کرده ،سپس از هر
گروه پيش آزمون و پس آزمون به عمل آمد .گروه کنترل مداخله اي دريافت نكرده اما درعوض گروه آزمايش به مدت  9جلسه
 73دقيقه اي مورد مداخله قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
در اين پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد.
 )5پرسشنامه ا حساسات مثبت نسبت به همسر ( :)PFQپرسشنامه احساسات مثبت (توکتيز ،اليري وفينچام ،1791 ،به
نقل از حيدري ،مظاهري و پوراعتماد ) 1991 ،شامل  19ماده است که براي اندازه گيري احساس کلي فرد نسبت به همسر
طراحي شده است .در اين پرسشنامه گزينه ها در يک طيف ليكرتي از ( 1احس اس شديدا منفي) تا ( 9احساس شديدا مثبت)
درجه بندي شده است که به هر ماده نمره اي بين  1- 9تعلق مي گيرد و نمرات باال نشان دهنده ي احساس مثبت تر نسبت
به همسر است .اين پرسشنامه در ايران توسط ثنائي ذاکر(  ) 1991ترجمه شد .رحيمي ،اعتمادي و پوراعتماد (  ) 1991ضريب
آلفاي کرونباخ پرسشنامه فوق را  %97گزارش کردند .کارول و دوروتي (  ) 2339ضريب آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه را بر روي
 919زن  3 /71گزارش دادند .در پژوهش حاضر براي بررسي پايايي پرسشنامه احساسات مثبت از همساني دروني (آلفاي
کرونباخ و تصنيف) استفاده شد ،ضرايب پايايي آلف اي کرونباخ و تصنيف پرسشنامه احساسات مثبت در کل نمونه  3 /92و 3 /93
بدست آمد .روايي همگرايي پرسشنامه احساسات مثبت از طريق اجراي همزمان با پرسشنامه سازگاري زناشويي  3 /11تا 3 /99
(  ) P>3 /31گزارش شده است (توکتيز ،اليري و فينچام ،1791 ،به نقل از حيدري و همكاران ) 1991 ،و ( روکن و کاپليز،
 .) 2332در پژوهش (خجسته مهر ،عطاري و شيرالي نيا ) 1999 ،روايي همگراي پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر با
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پرسشنامه رضايت زناشويي محاسبه شده که نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي اين پرسشنامه  ) P>3 /31 ( 3 /97بدست
آمد .در تحقيق حاضــر ،ضرايب پا يايي پرسشنامه احساسات مثبت با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که براي
کل مقياس برابر با  ،3 /91که بيانگر ضرايب مطلوب پرسشنامه ياد شده است.
)2پرسشنامه تاب آوری  :براي سنجش ميزان تاب آوري از مقياس تاب آوري کانر و ديويدسون استفاده گرديد مقياس
تاب آوريكانر و ديويدسون (  ) 2339يک ابزار  21گويه اي است که کانر و ديويدسون آن را با باز بيني منبع پژوهشي – 1771
 1797در زمينه تاب آوريتهيه نمودند  .بررسي ويژگي هاي روانسنجي اين مقياس در گروه هايي مثل جمعيت هاي عمومي ،
مراجعه کنندگان به بخش مراقبت هاي اوليه  ،بيماران سرپايي پزشكي  ،بيماران با مشكل اختالل اضطراب فراگير و بيماران
مبتال به اختالل پس از ضربه انجام شده است سازندگان اين مقياس معتقدند که اين پرسشنامه افرادتاب آور را از افراد غير تاب
آور در گروه هاي باليني و غير باليني جدا مي کند و مي تواند در موقعيت هاي پژوه شي و باليني به کار رود  .اين پرسشنامه در
يک مقياس پنج درجه اي از کامالً نادرست تا هميشه درست ساخته شده است  .به نحوي که کامالً درست نمره يک  ،به ندرت
درست نمره دو  ،گاهي درست نمره سه  ،اغلب درست نمره چهار و هميشه درست نمره پنج را به خود اختصاص مي دهند .
دامنه نمره گذاري اين مقياس بين  21- 121است  .کانرو و ديويدسون ضريب آلفاي کرونباخ مقياس تاب آوري را  3 /97گزارش
کرده اند همچنين ضريب پايايي حاصل از روش باز آزمايي در يک فاصله  1هفته اي  3 /99بوده است  .نمرات مقياس تاب
آوريكانر و ديويدسون با نمرات مقياس سرسختي کو باسا همبستگي مثبت معنا دار و با نمرات مقياس استرس ادراک شده و
مقياس آسيب پذيري نسبت به استرس شيهان همبستگي منفي معنا داري داشتند  .که اين نتايج حاکي از اعتبار همزمان اين
مقياس است  .اين مقياس در ايران توسط محمدي در سال  1991هنجاريابي شده است .براي سنجش روا يي اين مقياس ابتدا
همبستگي هر گويه با نمره کل مقوله محاسبه شده و همبستگي هر نمره با نمره کل به جز گويه  9ضريب هاي بين  %11تا 11
 %را نشان داد و سپس از روش تحليل عاملي استفاده شده است  ،قبل از سنجش تحليل عاملي  ،دو شاخي  KMOو آزمون
کرويت بارتلت هم محاسبه شد و مقدار  KMOبراي  % 99و مقدار تي دو در آزمون بارتلت  29 /1111به دست آمد که هر دو
اين موارد نشان دهنده شرايط مناسب براي انجام تحليل عاملي است  .براي پايايي اين مقياس هم از روش آلفاي کرونباخ
استفاده شده است  .و ميزان آن هم  %97گزارش شده است ( محمدي  . ) 1991 ،در پژوهش ديگري که توسط ساماني و
همكاران ( ) 1991براي بررسي پايايي اين مقياس در دانشجويان صورت گرفت  ،پايايي اين مقياس را  %79گزارش کردند .
ميزان شاخص  KMOهم برابر  %71و ضريب کرويت بارتلت براي  2 /19گزارش شده است  .در تحقيق حاضــر ،ضرايب پايايي
پرسشنامه تاب آوري با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که براي کل مقياس برابر با  ،3 /91که بيانگر ضرايب
مطلوب پرسشنامه ياد شده است.

)9پرسشنامه سازگاری زن و شوهر  :)DAS (3اين مقياس توسط اسپانير ( ) 2331طراحي شده و يک ابزار  92سوالي براي
ارزيابي کيفيت رابطه ي زناشويي از نظر زن وشوهر يا هر دو نفري است که باهم زندگي مي کنند  .ايـن ابـزار بـراي چندهـدف
ساخته شده است .مي توان با بدست آوردن کل نمرات ،ازاين ابزاربراي اندازه گيري رضـايت کلـي دريـک رابطـه ي صـميمانه
استفاده کرد .نمره ي کل مقياس با آلفاي کرونباخ 3 /71از همساني دروني قابـل تـوجهي برخورداراسـت .در پـژوهش مـالزاده،
9
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منصور ،اژه اي و کيامنش(  ) 1991همساني دروني اين ابزار  3 /71بدست آمده است .اين مقياس ابتدا بـا روش هـاي منطقـي
روايي محتوا چک شد .مقياس سازگاري زن و شوهربا قدرت تميزدادن زوج هاي متاهل ومطلقه درهرسوال ،روايي خـود رابـراي
گروه هاي شناخته شده نشان داده است .اين مقياس از روايي همزمان نيز برخورداراست ،و با مقياس رضايت زناشـويي الک –
واالس  13همبستگي دارد.در تحقيق حاضــر ،ضرايب پايايي پرسشنامه سازگاري زناشويي بـا اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ
محاسبه گرديد که براي کل مقياس برابر با  ،3 /99که بيانگر ضرايب مطلوب پرسشنامه ياد شده است.

روش اجرای پژوهش
در هر جلسه ابتدا درباره هدف از تشكيل جلسه صحبت شده و سپس موضوعات مربوط به آن جلسه مطرح شد و اعضاي گروه
را به بحث و تبادل نظر تشويق نموده و در پايان هر جلسه مطالب را جمع بندي کرده و در صورت لزوم تكاليفي براي جلسه
بعد ارائه گرديد .برنامه مداخله معنوي برگرفته از کتاب دکتر ربابه نوري (  ) 1972و طرح درماني وزيري و لطفي کاشاني ( ) 1972
به شرح ذيل مي باشد:
جلسه
اول

هدف
آشنايي اعضا با يكديگر ،دالئل

فرآيند و تمرين
سؤاالت مطرح شده در زمينه خودآگاهي :چگونه خود را تعريف مي کنيد؟

تشكيل گروه و آشنايي با قوانين مالک هاي ارزشمندي خود را چه مي دانيد؟ به هنگام سختي ها چه مي
دوم

کنيد؟ لذت هاي شما چه چيزهايي هستند؟ و...
گروه ،خودآگاهي
آگاهي از معناي ضمني و شخصي معنويت چيست؟ آيا به نيروي مقدس معتقديد؟ در مقابل اين نيرو چه کاري
معنويت و تعريف آن از نظر هر يک انجام مي دهيد؟ اعمالي که انجام مي دهيد چه احساسي در شما ايجاد مي
از اعضا ،بررسي وجود اعتقاد به کند؟ اين اقدامات در برابر مشكالت و کنار آمدن با آنها چطور به شما کمک
مي کند؟ آيا تا به حال شده که اين کارها براي شما مشكل ايجاد کند؟
نيروي برتر و مقدس در اعضا

سوم

خود مشاهده گري و توضيح مراقبه

چهارم

حل مسئله ،توضيح تجربيات افراد از

از افراد خواسته شد آنچه را در رابطه با اعمال معنوي انجام داده اند و
احساسشان را بيان کنند .در انتها تكنيک مراقبه آموزش داده شد و جزء
تمرين روزانه آنها قرار گرفت.
آمادگي براي شناسايي موقعيت و شرايط مسأله مورد نظر ،تعريف دقيق

مراقبه و تمرکز بر موضوع خاص ،مسأله ،بارش فكري ،ارزيابي گزينه ها و انتخاب بهترين راه حل و اجراي
بازبيني راه حل ها توضيح داده شد .در پايان دعا خواني دسته جمعي اجرا
بررسي اثرات مراقبه
شد ،کمک خواستن از خداوند و طلب توانمندي ،عقل و دانش از ذات اقدسش
را مي توان از جمله دعاها دانست.
پنجم

توضيح عشق ،کمک رساني و انجام توضيح در زمينه عشق و اينكه اين کلمه با معنويت همراه است و موجب
احساسي معنوي مي شود .احساس هماهنگي با خدا ،نجات از خودبيني و
خدمات داوطلبانه
عشق ورزيدن به ديگران مطرح گرديد.

ششم

توضيح در زمينه بخشش و اينكه ،چه کساني را قرار است ببخشيم؟ بخشش

فهم عفو و بخشودگي

10
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کساني را که با آنها رابطه اي نداريم ،بخشش کساني که با آنها رابطه اي
داريم؟ و...
ترس و ايمان ،بررسي تجربيات توضيح درمورد ،دور شدن از دل هاي آکنده از ترديد ،و به دست آوردن
يقين .جايگزين کردن ايمان و اعتقاد بجاي ترس و ترديد .پرسش در زمينه
ناشي از بخشودگي

هفتم

بيان و سپس اتمام جلسه با دعاي بخشش.
شكر و توجه به تغييرات مثبت کمک به پيدا کردن معنا در آنچه ناخوشايند درک مي کنند و شكرگزاري.
ناشي از معنويت و معنادهي به شرح روش هاي معنا دادن به زندگي و اينكه معناي زندگي با معنويت به
شدت گره خورده است ،به طوري که اگر دين و معنويت از زندگي کنار
تجربيات سخت

هشتم

گذاشته شوند ،معنا دادن به بسياري از تجارب زندگي غيرممكن خواهد بود.

یافته ها
جدول  5میانگین و انحراف معیار نمره تاب آوری ،سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر زنان
متاهل گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آز مون
متغير

مرحله

شاخص آماري

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

گروه
پيش آزمون
تاب آوري
پس آزمون
پيش آزمون
سازگاري زناشويي
پس آزمون

پيش آزمون
احساسات مثبت
پس آزمون

آزمايش

91/13

7 /31

11

گواه

97 /31

9 /27

11

آزمايش

79 /91

7 /79

11

گواه

93 /13

9 /11

11

آزمايش

111 /99

17 /79

11

گواه

119 /19

17 /99

11

آزمايش

121 /77

21 /11

11

گواه

111 /79

17 /39

11

آزمايش

91 /19

1 /17

11

گواه

91 /93

1 /21

11

آزمايش

11 /3

1/19

11

گواه

91 /21

9 /17

11

در جدول  1ميانگين و انحراف معيار نمرات تاب آوري ،سازگاري زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر زنان متاهل
گروههاي آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون را نشان مي دهد.
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جدول  2نتایج تحلیل كواریانس چند متغیری ( مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون معنویت درمانی
گروهی بر تاب آوری ،سازگاری زناشویی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل گروههای آزمایش و
گواه با كنترل پیش آزمون

نام
آزمون

مقدار

فرضيه
DF

خطا
DF

F

سطح معني داري
()p

مجذور
اتا

توان
آماري

آزمون اثر پياليي

3 /171

9

21

17 /121

3 /3331

3 /17

1 /33

آزمون المبداي ويلكز

3 /931

9

21

17 /121

3 /3331

3 /17

1 /33

آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترين ريشه روي

2 /211
2 /211

9
9

21
21

17 /121
17 /121

3 /3331
3 /3331

3 /17
3 /17

1 /33
1 /33

همان طوري که در جدول  2مشاهده ميشود با کنترل پيش آزمون سطوح معني داري همه آزمونها ،بيانگر آن
هستند که بين زنان متاهل گروههاي آزمايش و گواه حداقل از لحـا يكـي از متغيرهـاي وابسـته (تـاب آوري ،سـازگاري
زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر ) تفاوت معني داري مشاهده ميشود (  p<3 /3331و  . ) F17 /121براي پـي
بردن به اين نكته که از لحا کدام متغير بين دو گروه تفاوت وجود دارد ،سه تحليل کواريانس يک راهـه در مـتن مـانكوا
انجام گرفت که نتايج حاصل در جدول زير ارائه شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  3 /17ميباشد ،به عبارت ديگر17 ،
درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون زنان متاهل مربوط به تأثير معنويت درماني گروهي ميباشد.

جدول  9نتایج تحلیل كواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون تاب آوری زنان
متاهل گروههای آزمایش و گواه با كنترل پیش آزمون
تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

پيش آزمون

1139 /229

1

1139 /229

19 /127

گروه

999 /371

1

27 /399

21 /917 

خطا

991 /131

29

91/19

پيش آزمون

1191 /119
917 /399

1
1

1191 /119
917 /399

خطا

912 /111

29

29 /211

پيش آزمون

1179 /911
1921/911

1
1

1179 /911
1921/911

خطا

2371 /999

29

99 /191

متغير

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

كنشی

تاب

انعطاف

زناشویی

سازگاری

مثبت

احساسات

گروه

گروه

F

سطح
 pمعني داري

مجذور
اتا

توان
آماري

3 /3331

3 /11

3 /777

3 /3331

3 /19

1 /33

21 /217
21 /112
23 /191 
29 /199

3 /3331 
3 /3331
3 /3331
3 /3331

3 /19
3 /19
3 /19
3 /11

1 /33
3 /779
3 /779
1 /33

همان طوري که در جدول  9نشان داده شده است با کنترل پيش آزمون بين زنان متاهل گروه آزمايش و گـروه
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گواه از لحا تاب آوري تفاوت معني داري وجود دارد (  p<3 /3331و  .) F 21 /91بنابراين فرضيه اول تأييد ميگردد .به
عبارت ديگر ،معنويت درماني گروهي با توجه به ميانگين تاب آوريزنان متاهل گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه گواه،
موجب افزايش تاب آوريزنان متاهل گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  3 /19ميباشد ،به عبارت ديگـر،
 19درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون تاب آوريمربوط به تأثير معنويت درماني گروهي ميباشد .با کنترل پيش
آزمون بين زنان متاهل گروه آزمايش و گروه گواه از لحا سازگاري زناشويي تفاوت معني داري وجود دارد ( p3 /3331و
 .) F 21 /11بنابراين فرضيه دوم تأييد ميگردد .به عبارت ديگر ،معنويت درماني گروهي با توجه به ميـانگين سـازگاري
زناشويي زنان متاهل گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب افـزايش رضـايت از زنـدگي زنـان متاهـل گـروه
آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  3 /19ميباشد ،به عبارت ديگر 19 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس
آزمون رضايت از زندگي مربوط به تأثير معنويت درماني گروهي ميباشد  .با کنترل پيش آزمون بين زنـان متاهـل گـروه
آزمايش و گروه گواه از لحا احساسات مثبت تفاوت معني داري وجود دارد (  p<3 /3331و  .) F 29 /19بنابراين فرضيه
سوم تأييد ميگردد .به عبارت ديگر ،معنويت درماني گروهي با توجه به ميانگين احساسات مثبت زنان متاهل گروه آزمايش
نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب افزايش احساسات مثبت زنان متاهل گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يـا تفـاوت
برابر با  3 /11ميباشد ،به عبارت ديگر 11 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون احساسات مثبت مربوط به تـأثير
معنويت درماني گروهي ميباشد.

بحث ونتیجه گیری
نتايج نشان داد با کنترل پيش آزمون بين زنان متاهل گروه آزمايش و گروه گواه از لحا تاب آوريتفاوت معني داري وجود
دارد .به عبارت ديگر ،معنويت درماني گروهي با توجه به ميانگين تاب آوريزنان متاهل گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه
گواه ،موجب افزايش تاب آوري زنان متاهل گروه آزمايش شده است .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي فروهـر ،اسـالمي و
صادقي (  ،) 1979محمودپور ،يزدان پناه ،آسايش ،قهرماني و احمدبوکاني (  ،) 1979عاشـوري ،آبكنـار و پورمحمـد رضـاي
تجريشي (  ،) 1972پترايدز (  ) 2311همسو ميباشد.در تبيين اين نتيجه مي توان گفت که تاب آوري يک فرآيند توانايي با
پيامد سازگاري موفقيت آميز با شرايط تهديد کننده است و صرفاً پايداري در برابر آسيب ها با شرايط تهديد آميز نيست .
بلكه شرکت فعال و سازنده ي فرد در محيط است و مي توان گفت تاب آوري ،توانمندي فرد  ،در برقراري تعادل زيستي –
رواني در شرايط خط رناک مي باشد  .زناني که انعطاف پذيري بيشتري دارند چاره ساز و انعطاف پذير بوده مطابق تغييرات
محيط خود را وفق مي دهد و بعد از برطرف شدن عوامل فشار زا به سرعت به حالت بهبود باز مـي گـردد .زنـاني کـه در
انتهاي سطح پايين تاب آوريهستند به مقدار ناچيزي خودشان را با م وقعيت هاي جديد وفق مي دهد .اينهـا بـه کنـدي از
موقعيتهاي فشار زا به حالت طبيعي بهبود مي يابند .بنابراين با استفاده از معنويت درماني و با توجه به جايگـاه معنـا و
ارزش مشكالت  ،قادر خواهيم بود نسبت به حل مشكالت اقدام نماييم .در واقع معنويت ما را قادر مي سازد تا به کارهـاو
فعاليت هاي خود معنا و مفهوم بخشيده و با استفاده از آن بر معنا و مفهوم عملكردمان آگاه شويم و دريابيم که کدام يک از
اعمال و رفتارهايمان از اعتبار بيشتري برخور دارند و کدام مسير زندگي مان باالتر و عالي تر است  ،تا آن را الگو و اسطوره
زندگي خود سازيم .وگان  ) 2331 (11معنويت را به عنوان تالشي دائمي بشر براي پاسخ دادن به چراهـاي زنـدگي تعريـف

Vaughno
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کرده است.معنويت ،جستجوي معنا و هدف به منظور ارتباط با منبعي مقدس يا واقعيتي غايي است .معنويت چه به دنبال
ارتباط با منبعي مقدس يا واقعيتي غايي باشد با نوعي تعالي و اخالق مسووالنه در قبال اين منبع مقدس يا واقعيت غايي
همراه است .معنوي درماني ،به عنوان يک روش درماني موثر در سال هاي اخير ،مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .مـذهب و
معنويت ،مجموعه اي را ارايه مي دهد که از راه آن ها ،انسان مي تواند معنا و مفهوم زندگي خود را درک کنـد .بـه همـين
دليل است که معنويت ،پيش بيني کننده اي قوي براي اميد و سالمت روان و منبعي مهم در حل بروز مشكالت زناشـويي
است .بنابراين منطقي بنظر مي رسد که بپذيريم معنويت درماني گروهي بر تاب آوري زنان متاهل موثر بوده است.
نتايج نشان داد با کنترل پيش آزمون بين زنان متاهل گروه آزمايش و گروه گواه از لحا رضايت از زندگي تفاوت معنـي
داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،معنويت درماني گروهي با توجه به ميانگين سازگاري زناشويي زنان متاهل گروه آزمايش
نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب افزايش سازگاري زناشويي زنان متاهل گروه آزمايش شده است .اين نتيجه بـا برخـي
نتايج تحقيقات شكوهي يكتا ،اکبري زردخانه و قهوه چي (  ،) 1971هاشـم زاده و جعفـري ،) 1979 ( ،حقيقـي و همكـاران( ،
 ،) 1999وينر (  ،) 2319کاسير ،هاولج ،ولسفوردف و گراث (  ،) 2319اکتن و ديورينگ (  ،) 2312مور ،هالفورد ،ويلسـون و
فاريگيو (  ) 2311همخواني وهمسويي دارد .در تبيين اين نتيجه مي توان گفت که خانواده جوهرهاي زنده و در حال تغييـر
است که با استفاده از اعضاي خويش و در جريان ارتباطي دائمي ،تعاملي و طرحدار با يكديگر يـک کـل را سـازمان دهـي
مي کند و در طول زمان و مكان گسترش مي يابد .خانواده را ميتوان يک واحد عاطفي و شبكهاي از روابط درهـم تنيـدهاي
دانست که از پيوند زناشويي زن و مرد بنا نهاده مي شود .و رضايت يک فرد از زنـدگي زناشـويي بـه منزلـه رضـايت وي از
خانواده محسوب ميشود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امـر رشـد و تعـالي و
پيشرف ت مادي و معنوي حامعه را دربر خواهد داشت .مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يک موقعيت روان شـناختي در
نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلكه مستلزم تالش هر دو زوج است ،بـه ويـژه در سـالهاي اوليـه سـازگاري
زناشويي بسيار بيثبات است و روابط در معرض بيشترين خطر قرار دارند .سازگاري زناشويي به شادي و لذت از روابط ميان
زوج ها مرتبط است و به معناي داشتن احساس مطلوب از ازدواج مي باشد که مي توان آن را يک موقعيـت روان شـناختي
در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلكه مستلزم تالش هر زوج است .در روابط زناشويي عوامل متعددي باعث
رضايت همسران از يكديگر مي شود که يكي از آنها الگوهاي ارتباطي است .ارتباط زناشويي فرآينـدي اسـت کـه طـي آن
زوجين به صورت کالمي و غيرکالمي به تبادل احساسات و افكار مي پردازند .در صورت توجه به عوامل رضامندي زناشويي
مي توان انتظار داشت که با افزايش سطح رضامندي و بهداشت رواني بسياري از مشكالت رواني ،عاطفي و اجتماعي کاهش
يابد« .با ارتقاء سطح سازگاري زناشويي و رضايت از زندگي ،افراد جامعه با آرامش خاطر بيشتر به رشد و تعالي و خـدمات
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و  ...خواهند پرداخت و خانواده ها نيز از اين پيشرفت سود خواهند برد .بنابراين رضايت افراد از
ازدواجشان زمينه ساز و هسته اصلي رضايت از خانواده و زندگي بطور کلي است .در واقع مي توان گفت سـالمت جامعـه و
خانواده در گرو رضايت افراد از ازدواجشان مي باشد .بيش از يكصد تحقيق منتشر شـده وجـود دارد کـه تـداوم رضـايت و
استحكام روابط زوجين را ارزيابي کرده اند .در سالهاي اخير تمرکز بر روي روابط زوجين و ازدواج به دليل آمار نگران کننده
طالق افزايش يافته است و هر تحقيقي که در اين زمينه صورت بگيرد مي تواند يافته هاي کاربردي و معتبري داشته باشد
تا ما بتوانيم آثار مخرب آن را کم کنيم.
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احسا س رضايت از همديگر يكي از نشانه هاي زندگي خوب و خوشبختي و شادکامي زوجين مي باشد .اين احساس رضايت
مي تواند شامل رضايت زناشويي ،رضايت از اخالق و رفتار ،رضايت از شيوه برخورد و نوع زندگي و رضايت ظاهري از طرف
مقابل باشد درواقع اگر کسي در زندگي خودش يه اين تفكر ب رسد که انتخاب خوبي را داشته است ،مي توان گفت کـه وي
خوشبخت بوده و زندگي خوبي را دارا مي باشد .بسياري از جوانان احساس رضايت از ظاهر طـرف مقابـل را فرامـوش مـي
کنند و سعي مي کنند تا فقط از نحوه برخوردي فرد مقابل خود را تحت تاثير قرار بدهند ،اما نبايـد فرامـوش کـرد در هـر
سني از زندگي خود هستيم حتي در ميانسالي بايد خود را براي همر خود خوب و جذاب جلوه دهـيم .بسـياري از خيانـت
هايي که در سنين باال انجام مي شود به همين دليل مي باشد که فرد مورد نظر از لحا ظاهري از همسر خود راضي نبوده
و همسر وي در واقع به خود نمي رسد .سليگمن (  ) 2331معتقد است بر اساس پژوهش هاي چند سال اخير ،تأييـد شـده
است که شادکامي عامل پديدآورنده منافعي به مراتب بيشتر از صرفاً احساس خوبي داشتن است؛ افراد شادکام ،سالم تـر و
بسيار موفق ترند و درگيري و تعهد اجتماعي بيشتري دارند .اصطالح شادکامي ،گاهي اوقات به معناي عاطفه مثبت منهاي
عاطفه منفي به کار برده مي شود (مالكي .) 1971 ،احساس شادي تنها با عدم حضور هيجانات و حاالت منفي به دست نمي
آيد ،بلكه الزمه وجود احساس شادکامي ،شرايط و حاالت مثبت و رضامندي از زندگي با خود و ديگـران اسـت .همچنـين
تالش جهت ارتقاء سالمت و از جمله افزايش نشاط و شادکامي به سمت خانوادهها سوق يافته است .روابط زناشويي يكي از
عوامل پيشرفت اعضاء خانواده در دستيابي به اهداف زندگي است .روابط زناشويي به عنوان شاخص اصـلي نهـاد خـانواده،
رابطه اي است ميان زن و مرد براي زندگي مشترک و تشكيل خانواده .کيفيت روابط ز ناشويي بر همه ابعاد کارکرد خانواده از
جمله پايداري ،تداوم ،حمايت از فرزندان و شادکامي زوجين تأثيرگذار است به ويژه نتـايج تحقيقـات بيـانگر تـأثير روابـط
زناشويي بر بهزيستي زنان است (ويلكوکس و نوک  ،12پتن  .) 2311 ،19در صورت توجه به عوامل سازگاري زناشويي مي توان
انتظار داشت که با افزايش سطح سازگاري و بهداشت رواني بسياري از مشكالت رواني ،عاطفي و اجتماعي کاهش يابـد .بـا
ارتقاء سطح رضامندي زناشويي و رضايت از زندگي ،افراد جامعه با آرامش خاطر بيشتر به رشد و تعالي و خدمات اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي و  ...خواهند پرداخت و خانواده ه ا نيز از اين پيشرفت سود خواهند برد .تحقيقات متعددي نشان داده اند
که رضايت از زندگي زناشويي بر سالمت رواني و جسماني افراد تـأثير مهمـي دارد .همچنـين نتـايج تحقيقـات اولسـون و
همكاران ( ) 2331حاکي از آن است که رضايت افراد از ازدواجشان با رضايت از زندگي خانوادگي  %93و با رضايت از زندگي
به طور کلي  % 19همبستگي دارد .سازگاري زناشويي تحت تأثير مجموعه اي از عوامل متفاوت است که هيچ يک به تنهائي
براي ايجاد سازگاري کافي نيست ( البته اين عوامل مي تواند در زوج ها و فرهنگ هاي مختلف ،متفاوت باشد) ايـن عوامـل
متعدد شخصيتي ،فرهنگي ،ا عتقادي ،شناختي ،ارتباطي ،عاطفي ،اجتماعي و  ...در سازگاري زناشويي مؤثر هستند.
از سوي ديگر معنويت به توانايي ها و مهارت هايي براي توسعه  ،حفظ و ارتباط با منشأ غايي همه موجودات و کاميابي در
جستجوي معني زندگي  ،يافتن يک سير اخالقي که به هدايت ما در زندگي کمک ک ند  ،درک معنويات و ارزش ها در زندگي
شخصي و روابط بين فردي اشاره مي کنند.به عبارت ديگر معنويت همان توانايي است که به ما قدرت مي دهد تا براي به دست
آوردن رويا ها تالش و کوشش کنيم اين هوش زمينه تمام آن چيز هايي است که ما به آن ها معتقديم و در بر دارنده نقش

- Wilcox & Nock
- Patten
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با ورها ،هنجار ها  ،عقايد و ارزش ها در فعاليت هايي است که بر عهده مي گيريم( ابراهيمي .) 1991 ،در واقع به واسطه
معنويت است که ما به سوال سازي در ارتباط با مسايل اساسي و مهم زندگي خود پرداخته و به وسيله آن در زندگي خويش
تغييراتي ايجاد مي کنيم .با استفاده از معنويت و با توجه به جايگاه معنا و ارزش آن به حل مشكالت مي پردازد و قادريم توسط
آن به کارها و فعاليت هايمان معنا و مفهوم بخشيده و با استفاده از آن بر معناي عملكردمان آگاه شوييم و دريابيم که کداميک
از اعمال و رفتارهايمان از اعتبار بيشتري برخوردارند و کدام مسير در زندگي مان باالتر و عالي تر است تا که آن را الگو و اسوه
خود سازيم .معنويت ما را قادر مي سازد همه چيز را آن طور که هستند ببينيم .امروزه بيش از هر زمان ديگر نيازمند تفكر و
انديشه در باب تاثير گذاري تقيدات ديني بر تمامي امور انساني بويژه مسايل عاصفي و روحي هستيم  .بسياري از انديشمندان و
صاحبنظران بر اين باورند که معنويت تاثير انكارناپذيري بر سالمت روح و جسم و ديگر ابعاد زندگي بشر دارد .بيماراني که
اعتقادات مذهبي قويتري دارند،سازگاري بهتري با موقعيت هاي استرس دارند.هنگام بيماري سريعتراز افراد غيرمذهبي
بهبودپيدامي کنند،ميزان پايين تري ازهيجانات منفي و افسردگي را تجربه مي کنند ،اضطراب کمتري دارند و از حمايت
اجتماعي باالتري برخوردارند .بنابراين مي توان پذيرفت که معنويت درماني گروهي بر سازگاري زناشويي زنان متاهل موثر
است .نتايج نشان داد با کنترل پيش آزمون بين زنان متاهل گروه آزمايش و گروه گواه از لحا احساسات مثبت تفاوت معني
داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،معنويت درماني گروهي با توجه به ميانگين احساسات مثبت زنان متاهل گروه آزمايش نسبت
به ميانگين گروه گواه ،موجب افزايش احساسات مثبت زنان متاهل گروه آزمايش شده است .اين يافته با يافتههاي پژوهشهاي
فروهر ،اسالمي و صادقي (  ،) 1979محمودپور ،يزدان پناه ،آسايش ،قهرماني و احمدبوکاني (  ،) 1979عاشوري ،آبكنار و پورمحمد
رضاي تجريشي (  ،) 1972پترايدز (  ) 2311همسو ميباشد؛ در تبيين اين نتيجه مي توان گفت که احساس خرسندي و
احساسات مثبت از جنبه هاي زندگي ،از مؤلفه هاي نگرش مثبت افراد نسبت به جهاني است که در آن زندگي مي کنن د .
رضايت از زندگي با ارزش ها ارتباط نزديک امّا پيچيده اي دارد و معيارهايي که افراد بر پايه آن درک ذهني خود را از
خوشبختي ارزيابي مي کنند  ،متفاوت است  .تجربه شادکامي و داشتن احساسات مثبت هدف برتر زندگي به شمار مي رود و
احساس غم و ناخرسندي اغلب مانعي در را ه انجام وظايف فرد شمرده مي شوند  .احساسات مثبت بازتاب توازن ميان آرزوهاي
شخص و وضعيت فعلي او مي باشد .سليگمن (  ) 2331معتقد است بر اساس پژوهش هاي چند سال اخير ،تأييد شده است که
شادکامي عامل پديدآورنده منافعي به مراتب بيشتر از صرفاً احساس خوبي داشتن است؛ افراد شادکام ،سالم تر و بسيار موفق
ترند و درگيري و تعهد اجتماعي بيشتري دارند .اصطالح شادکامي ،گاهي اوقات به معناي عاطفه مثبت منهاي عاطفه منفي به
کار برده مي شود .احساس شادي تنها با عدم حضور هيجانات و حاالت منفي به دست نمي آيد ،بلكه الزمه وجود احساس
شادکامي ،شر ايط و حاالت مثبت و رضايتمندي از زندگي با خود و ديگران است .همچنين تالش جهت ارتقاء سالمت و از جمله
افزايش نشاط و اميد واري به سمت خانوادهها سوق يافته است .يكي از مسائل مطرح در روانشناسي مثبت ،معنويت درماني
است .معنويت يک کيفيت رواني است که فراتر از باورهاي مذهبي قرارد دارد و در انسان ايجاد انگيزه ميکند و احساساتي مثل
درک هيبت الهي و احترام به خلقت را در شخص به وجود ميآورد .فرد معنوي در زندگي هدفمند است و معني زندگي را
دريافته حتي در مواردي که فرد به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشد ،بعد معنوي انسان را واميدارد تا دربارة خلقت و جهان ال
يتناهي انديشه کند .زماني اين بعد مهم در زندگي برجسته و مهم ميشود که انسان در برابر فشارهاي عاطفي ،بيماريهاي
شديد و مرگ قرار گيرد .انسان بايد جهان را از نو شناسايي کند .بايد درکي دقيق و عميق از طبيعت ،محيط زيست و کهكشان
و خلقت به دست آورد .اينجاست که بعد معنوي انسان خودنمايي مي کند.هرگاه ماهيت معنوي انسان و نقش روان درماني در
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رشد معنوي انسان بخواهد مورد بررسي قرار گيرد الزم است هدف روان درماني که همانا درمان مشكالتي که ماهيت عاطفي
دارند مي باشد که البته اين درمان براساس روش هاي روان شناختي که به وسيله يک فرد متخصص که با بيمار ،ارتباط حرفه
اي خاص ايجاد مي کند ،اجرا مي شود ،بررسي گردد .از سوي ديگر برخي از روانشناسان معنويت را عنوان تالش دائمي بشر
براي پاسخ دادن به چراهاي زندگي تعريف کرده اند .به عبارت واضح تر ،استفاده بهينه از قوه خالقيت و کنجكاوي براي يافتن
موجود مرتبط با زنده ماندن و زندگي کردن و در نتيجه ،رشد و تكامل بخش مهمي از معنويت را تشكيل مي دهد.
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