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 1عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر گز
 3کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر گز

چکیده
این پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر دلزدگی زنان در آستانه طالق در شهر گرگان را مورد توجه قرار داده
است .این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است در این تحقیق از نمونه ها پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است و
دو گروه نمونه کنترل و آزمایش که  22نفر از زنان متأهل در هر گروه که برای طالق به مراکز مشاوره دادگستری گرگان
تعیین شده است در این تحقیق از پرسشنامه های پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طالق ) ،مقیاس دلزدگی زناشویی
 CMBبرای جمع آوری اطالعات استفاده شده است .نتایج نشان می دهد معنویت درمانی تاثیر مثبت و معناداری بر دلزدگی
زوجین در آستانه طالق است.
واژههای كلیدی :معنویت درمانی ،دلزدگی زناشویی ،تعهد زناشویی ،حل تعارضات زوجین
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مقدمه و بیان مساله

ازدواج به عنوان هیجان انگیزترین و پراسترس ترین رویداد مهم برای زندگی هر انسانی قلمداد میشود .با
ازدواج افراد نشان میدهند که در فرایند رشد خود قدمی به جلو گذاشته اند .داشتن زندگی رضایتمند یکی از
پیش نیازهای رسیدن به آرامش و تکامل انسان است( اعتمادی . )1331،سیر صعودی آمار طالق و وجود
تعارضات و آشفتگی های روابط زوجین ،انگیزة محققان برای یافتن عوامل مؤثر و راهکارهای مناسب جهت
مقابله با این فروپاش ی رابطه را افزایش داده است .یکی از این آشفتگیها و نابهنجاریهای روانشناختی که به
مرور زمان عشق و عالقه بین زوجین را کمرنگتر کرده و گاهی به طور کامل محو میکند و موجبات مشکالت
روحی و روانی ،ادامۀ روابطی سرد و بیتفاوتی (طالق عاطفی) و طالق رسمی آنها را فراهم میکند ،دلزدگی
زناشویی است( جاویدی و همکاران  )1332 ،مفهوم دلزدگی زناشویی ،مفهومی ایستا و ثابت نیست و اکثر
زوجها در زندگی مشترك خود ،تغییرات جزئی را در میزان رضایتمندی تجربه میکنند و در نتیجه آن همواره
ناگزیرند خود را فعاالنه با جنبه های گوناگون و تغییرپذیر فیزیکی ،اجتماعی و روانی محیط خود سازگار
کنند (بلقان آبادی  .)1332 ،دلزدگی عبارت است از ،از پا افتادن جسمی ،روانی و عاطفی که از عدم بین
توقعات و واقعیتها ناشی میشود .دلزدگی با عالئمی از قبیل از پا افتادن جسمی نشانگانی مانند احساس
خستگی ،کسالت ،بیحالی ،سردرد های مزمن ،دردهای شکمی ،کم اشتهایی و پرخوری را به دنبال دارد .از پا
افتادن عاطفی با نشانگانی از قبیل احساس آزردگی ،عدم تمایل به حل مشکالت ،ناامیدی ،غمگینی ،احساس
تهی بودن ،بی معنایی ،افسردگی ،احساس بیکسی ،احساس بیانگیزگی ،در دام افتادگی ،بیهودگی آشفتگی
عاطفی و حتی انگیزه های خودکشی مشخص می شود(اعتمادی )1331 ،
امروزه جایگاه تعهد در روابط زناشویی بهدلیل افزایش روزافزون آمار خیانت ها و طالق ،در مطالعات خانواده و
ازدواج بسیار با اهمیت تشخیص داده شده است .ازآنجاکه تعهد سازه ای مهم در زندگی زناشویی محسوب
میشود و کارکرد مهمی در حفظ ،پایداری و سالمت ازدواج دارد و فقدان آن سبب گسستگی پیمان زناشویی
و متزلزل شدن بنیان خانواده میگردد و درنهایت پدیدهی طالق را به دنبال خواهد داشت  ،لذا جهت افزایش
میزان تعهد زوج ها ،شناخت صحیح این سازهی مهم و عوامل موثر بر حفظ و تداوم آن ضرورت دارد( فالح
زاده ،؛ ثنائی ذاکر.)1331 ، ،
بر اساس امار های ارائه شده از سوی اداره ثبت احوال از  1۷1هزار واقعه طالق در سال  38به ثبت رسیده که
نسبت به سال  31بیانگر افزایش 8درصدی است .در این میان ،طول مدت زندگی مشترك این زوج ها یکی از
مولفه های مهم در آسیب شناسی این اتفاق است .به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور1۷ ،درصد از
جدایی ها در پنج سال اول ازدواج رخ داده است اما میانگین طول زندگی مشترك در زوجینی که با طالق

58

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،16مهر 1318

مواجه شدهاند در ایران  5.3سال است .آمار دیگری هم نشان میدهد دوام زندگی 82درصد طالق های ثبت
ش ده ،کمتر از پنج سال بوده که از این مقدار 13درصد آن طول زندگی مشترك شان به یک سال هم نکشیده
است .اما نکته عجیبی که در آمارهای ارائه شده از سوی مسئوالن وجود دارد تعداد باالی طالق در سنین
باالست به طوری که 32درصد از ازدواج هایی که  32سال از زندگی مشتركشان گذشته است با طالق مواجه
شدهاند( .دشت بزرگی  ،سواری ،صفرزاده ) 1338،
یکی از روش هایی که می تواند در کاهش این آمار ها و همچنین به پیوند روابط خانوادگی و زوجین می
تواند بصورت اثر بخش کمک کند معنویت درمانی است  .اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان ،در چند
دههی گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده
است .پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیدهی جوامع نوین از سوی دیگر ،باعث شده
است که نیاز های معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کرده و اهمیت بیشتری بیابند.
چنین به نظر می رسد که مردم جهان ،امروزه بیش از پیش به معنویت و مسایل معنوی گرایش دارند و
روان شناسان و روانپزشکان نیز به طور روزافزون درمییابند که استفاده از روش های سنتی و ساده برای
درمان اختالالت روانی کافی نیست .در حقیقت ،افراد باورهای مذهبی خود را پشت در اتاق درمان نمی
گذارند و باورها ،ارزش ها ،تجربیات ،روابط و حتی کشمکش های معنوی همیشه با آنها است (کریمی و
همکاران .)1332 ،
از دیرباز رابطهی مذهب و روانشناسی همواره جنجالآفرین بوده است .عدهای از روان شناسان مانند فروید و
اسکینر ارزش معنویت و مذهب را زیر سئوال برده و حتی آن را مضر دانستهاند ( آماتو  ،هامانن .)222۷،
فروید نگرشی بی اعتنا به معنویت و تجربه های معنوی داشته و دین را نشانهی روانآزردگی میداند .او نیاز
نوع بشر به مذهب را به تجربه های اولیهی دوران کودکی مربوط میداند که از درماندگی طفل و در نتیجه
ابراز نیاز و عالقهی او به پدر نشات میگیرد و این رابطه ای غیر قابل انکار است .فروید ،مذهب را به عنوان
ارایهکننده ی توجیهاتی دروغین برای ابهامات زندگی تلقی نموده که خداوند بخشنده ،نقش پدر را ایفا می -
کند و مردم میتوانند هنگام دعا از او حاجت بطلبند (بوك ول و همکاران . )2228 ،رفتاردرمانی برخاسته از
نظر اسکینر نیز اختالالت زندگی افراد را ناشی از یادگیری دانسته و به همین دلیل یادگیریزدایی را در
اصالح آن ها موثر می داند .رفتاردرمانی به جای تمرکز بر فرایندهای درونی مانند رویاها ،تخیالت و تکانهها بر
رفتار قابل مشاهدهی انسان و نحوهی تغییر آن تمرکز دارد .به همین دلیل روان معتقد است که رویکردهای
رفتاری کمتر میتوانند در زمینه ی معنویت ،سخنی داشته باشند (دشت بزرگی و همکاران  .)1338 ،در
مقابل برخی افراد مانند یونگ راجرز و فرانکل نگرش مثبتی به مذهب داشته و حتی آن را در رویکرد درمانی
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خود وارد کردهاند .یونگ با تایید واقعیت روانی نیاز معنوی و مذهبی در انسان ،معتقد است که رنج هر فرد
روانرنجور را در نهایت می باید رنجی برای روح او به شمار آورد که هنوز معنای خود را درنیافته است .یونگ
بر خالف فروید،تجربه های معنوی و مذهبی را به عنوان جنبه های بالقوه سالم از هستی انسان در نظر می -
گیرد .وی معتقد است خداوند یک کهنالگو بوده و تجلی عمیق ترین سطح ذهن ناهوشیار (ناهوشیار جمعی)
است .این شکل کهن الگویی از خدا به عنوان یک واقعیت روانی و به مثابهی بعدی فعال در درون زندگی
روانی میباشد( آماتو و هومان .) 222۷ ،
نتایج این پژوهش نشان میدهد که آموزش زوجدرمانی اسالممحور تعهد زناشویی زوجین شهر اراك را
افزایش داده است .همچنین نتایج نشان میدهد که آموزش زوجدرمانی اسالممحور ،ابعاد تعهد زناشویی
(تعهد شخصی زوجین ،تعهد اخالقی و تعهد ساختاری) زوجین شهر اراك را افزایش داده است همچنین
نتایج این پژوهش با یافتههای حیرت مبنی بر اینکه زوجدرمانی اسالممحور ،سازگاری زناشویی و خوشبینی
زوجین و ابعاد آنها را بهبود بخشیده است و نیز با یافتههای دانش که استفاده از روش نعنویت درمانی
سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار را افزایش داده و توانسته اختالف های بین آنها را از بین ببرد،
همسوست( سودانی و همکاران  .) 1331 ،یافتههای فقیهی و رفیعی مقدم نیز نشان میدهد که آموزش های
روان شناختی مبتنی بر روایات اسالمی در بهبود روابط همسران و در نتیجه ،رضایت زناشویی آنها مؤثر
است .خدایاری فرد نیز در پژوهشی با عنوان «کاربرد مثبتنگری در روان درمانگری با تأکید بر دیدگاه
اسالمی» به این نتیجه رسیده که مداخله های مبتنی بر تقویت برداشت های مثبت شخصی میتواند به
افزایش توصیف های مثبت فرد از خود بینجامد و نتیجه این برداشت ،سازگاری مؤثرتر و رفتار بهتر میتواند
باشد .از مطالعات در مورد مذهب ،این نتیجه بهدست می آید که حضور قلب و ایمان در زندگی روزانه ،نقش
مهمی د ارد .به عقیده بسیاری از صاحبنظران ،عالیترین وحدت و یکپارچگی در اخالق مذهبی بوده و
متعالیترین معنا را به زندگی میدهد( اعتمادی . ) 1331 ،
تحقیقات ریبک ،و گسلین و کاپالن نیز نشان میدهد که آموزش های دینی در محیط مذهبی خانواده ،آثار
دراز مدتی بر تک تک اعضای خانواده و همچنین بر تمام جنبههای زندگی اشخاص داشته
است .کورتیس و الیسون در مطالعات خود از مشارکت مذهبی زوجین ،نشان داده اند که هر چه میزان زمان
سپری شده زوجین در انجام عبادت ها بیشتر باشد ،افزایش تعهد خانوادگی و نیز کاهش منازعات زناشویی را
در پی داشته و رضایتمندی زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد .جمالی نیز در پژوهش خود به این
نتیجه دست یافته که رابطه معناداری بین نگرش های مذهبی و احساس معنابخش بودن زندگی ،وجود دارد.
به گفته گلن و ویور شکستن تعهد زناشویی در افرادی که از لحاظ اعتقادات مذهبی ضعیف هستند ،مشاهده
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میشود(دانش  )1332 ،لذا بر این اساس ضرروی به نظر می رسد تا باروشهای معنویت درمانی راه حل های
ممکن را برای فائق آمدن بر مشکالت زناشویی و جلوگیری از طالق و فروپاشی بنیان خانواده جلوگیری کرد.
بر این اساس پژوهش حاضر میزان اثربخشی زوج درمانی معنوی را بر دلزدگی و تعهد زناشویی  .و حل
تعارضات زوجین رامورد آزمون قرار می دهد .بنابراین مساله اصلی و اساسی پژوهش حاضر این است که آیا
کاربرد معنویت درمانی بر دلزدگی زنان در آستان طالق موثراست؟
مبانی پژوهشی

پژوهش توسط در سالکرمی  ،پیری کامرانی و کریمی ( )1331با هدف اثربخشی آموزش معنویت درمانی بر
سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر انجام شد روش پژوهش ،آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون با
گروه کنترل ،و جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده فنی سما کرمانشاه بود که از
میان آنها نمونه ایی به حجم  122نفر به روش نمونه گیری تصادفی نتایج نشان داد که متغیر وابسته در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ،ارتقاء معناداری داشته است و از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت
که آموزش معنویت درمانی در افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر موثر بوده است.
دهقانی و همکاران ( )1332در تحقیق «اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاورهای بر دلزدگی زناشویی و
کیفیت زندگی زوجین» نشان داد که آموزش تحلیل ارتباط محاورهای موجب کاهش دلزدگی زناشویی و
افزایش کیفیت زندگی شده است.
نتایج تگریان  ،ندا ( )1355با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاورهای مذهب محور بر
میزان عشق و عالقه ،احترام به همسر و رضایت زناشویی» نشان داد که میزان عشق و عالقه ،احترام به همسر
و رضایت زناشویی درگروه آزمایش ،به گونهای معنادار ،باالتر از پیش آزمون و گروه کنترل بوده است.
کریمیان و همکاران ( )1332در پژوهش خود که به بررسی رابطه ابعاد سالمت روان و احساس گناه با تعهد
زناشویی افراد متأهل می پرداخت ،با استفاده از روش رگرسیون نشان داد که متغیرهای احساس گناه و
اضطراب پیش بینی کننده های میزان تعهد زناشویی در افراد متأهل است .هم چنین بین زنان و مردان از
نظر تعهد زناشویی تفاوت معنی داری به دست نیامد.
در پژوهشی توسط غالمی و بشلیده ( )1332با هدف تعیین اثر بخشی روش معنویت درمانی بر سالمت روان
زنان مطلقهانجام شده است .این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با گروه های گواه و آزمایش است .جامعه
آماری کلیه زنان مطلقه شهرستان ال مرد بودند که از طریق فراخوان دعوت شده بودند تا برای شرکت در
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کالسهای آموزشی به هسته مشاوره و شبکه های بهداشت شهرستان مراجعه کنند .برای نمونه گیری ،با
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ،پس از گرفتن تعهد جهت مشارکت و ادامه تا آخرین جلسه
تحقیق ،از بین متقاضیان  32نفر انتخاب شده ،به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
ابتدا دو گروه پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند .سپس برای گروه آزمایش  5جلسه
معنویت درمانی اجرا شد .یافته ها نشان داد که معنویت درمانی بر سالمت عمومی زنان مطلقه تاثیر گذاشته
و باعث کاهش عالیم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب شده اما بر اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی
تاثیری نداشته است  .معنویت درمانی روش مناسبی جهت افزایش سالمت روان زنان مطلقه است .با علم به
شیوع باالی طالق و تبعات روانی آن پیشنهاد می شود از این روش برای درمان و کاهش پی آمدهای روحی
روانی طالق و نیز سایر عوارض وابسته به آن استفاده شود.
پژوهش پوچالسکی و همکاران) 2211( ،نشان داد که با افزایش ابعاد معنوی در افراد سالمند ،فرایند التیام و
بهبود مشکالت جسمی و روانشناختی در این افراد افزایش مییابد و همچنین نتایج شان داد که معنویت
درمانی میتواند به عنوان یک رویکرد درمانی مؤثر جهت کاهش فراوانی عالئم روانشناختی و جسمی در
بیماران سالمند مورد استفاده قرار گیرد.
در پژوهشی که المبرت و دوالهیت ( )2225به منظور بررسی تعهد زناشویی زوجین مذهبی انجام دادند زوج
ها گزارش کردندکه باورها و اعمال مذهبی به آنها کمک کرده تا خدا را به عنوان شریکشان در ازدواج خویش
شامل کنند ،به ازدواج به عنوان یک نهاد مذهبی که دوام دارد اعتقاد داشته و در تعهد نسبت به ازدواج معنا
پیدا کنند.
جودی ( )2228در تحقیق خود سازه های حسادت ،تعهد و سبک دلبستگی رومانتیک را در نمونه ای از 3۷2
دانشجو بررسی کرد ،نتایج حاصل از تحلیل داده ها یک رابطه مثبت معنی دار بین دلبستگی ایمن و تعهد
کلی را آشکار ساخت و یک رابطه منفی و معنی دار نیز بین سبک دلبستگی اجتنابی و تعهد کلی تأیید
گردید.
کوهان و کلینیائوم  )2222( 1براساس یافته ای پژوهشی خود ،تعهد زناشویی پایین را مهم ترین عامل بروز
طالق معرفی کردند .هم چنین رزن  -گاردان و همکاران  )2221( 2نیز در یک بررسی بر روی ویژگی های

- Cohan C.L & Kleinbaum
- Rosen- Garandon Et Al
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زوج هایی که بیش از  18سال از ازدواجشان گذشته بود ،دریافتند که اکثریت این زوج ها به همسر و ازدواج
شان متعهد بودند و رضایت زناشویی خویش را به مؤلفه تعهد اسناد می دادند.
نتایج پژوهش کالیفورد(  )2222نشان داد که مذهب و معنویت در کمک به پیشگیری ،تسریع بهبودی و
پرورش شکیبایی و آرامش ،در مواجهه با بیماریهای روانپزشکی از جمله افسردگی مؤثر بوده است .همچنین
این روش باعث افزایش سالمت روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی و کاهش اضطراب و
افسردگی در افراد شده است.
روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات شبه آزمایشی است در این تحقیق از نمونه ها پیش آزمون و پس آزمون گرفته
می شود و نهایت نتایج بعد از آموزش مقایسه می شود  .همچنین در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای
جهت جمع آوری ادبیات تحقیق و مبانی نظری استفاده شده است .
ابتدا برا شناسای افراد در استانه طالق از پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج) احتمال طالق(استفاده شده
است این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل
اجرا استفاده شده است در این تحقیق گروه از دو نمونه کنترل و آزمایش که  22نفر از زنان متأهل در هر
گروه که برای طالق به مراکز مشاوره دادگستری گرگان مراجعه نموده اند تعیین شده است همچنین در
این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات تحقیق و مبانی نظری استفاده شده است .
جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان در آستانه طالق مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی دادگستری
در شهرستان گرگان می باشد  .که از این تعداد  22نفر از زنان متأهل در هر گروه که برای طالق به مراکز
مشاوره دادگستری مراجعه نموده اند بر اساس روش نمونه گیری در دست رس جهت بررسی تحقیق
استفاده استفاده شده است  .روش انتخاب نمونه ابتدا برای شناسای افراد در استانه طالق از پرسشنامه
میزان بی ثباتی ازدواج) احتمال طالق( استفاده استفاده شده است  .روش نمونه گیری در دست رس که با
توجه از این افراد برای جلسات معنویت درمانی استفاده شده است  .همچنین در این تحقیق از پرسشنامه
های میزان بی ثباتی ازدواج تعهد زناشویی آدامز و جونز و مقیاس دلزدگی زناشویی CMBبرای جمع آوری
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اطالعات استفاده شده است و در این تحقیق از روش های مختلف آمار توصیفی مثل میانگین و واریانس و
روش های مختلف آمار استنباطی مثل آزمون کواریانس با کمک نرم افزار آماری  Spssبا اطالعات استفاده
شده است .
تجزیه و تحلیلی اطالعات

 :1- 1مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
متغیر

زیر مجموعه

سن

كنترل

آزمایش
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

15- 28

18

52

18

۷8

28- 38

1

22

8

28

مدت

کمتر از  1سال

3

18

3

18

ازدواج

بین  1- 3سال

5

12

3

18

بین  3- 8سال

2

12

2

12

بین  8- 12سال

1

8

2

2

تعداد

2

13

88

18

۷8

فرزندان

1

8

32

2

12

2

1

8

3

18

-

22

122

22

122

مجموع

در جدول ( ،)1- 1شاخص جمعیت شناختی سن در دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای مدت ازدواج و
تعداد فرزندان مشاهده می گردد.
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:2- 1آمار های توصیفی خرده آزمون متغیر دلزدگی زناشویی
متغیر

گروه

كنترل

آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

دلزدگی

پیش آزمون

18/58

3/18

18/38

3/33

جسمی

پس آزمون

11/58

2/18

18/۷2

2/12

دلزدگی

پیش آزمون

32/38

3/32

32/12

1/21

عاطفی

پس آزمون

28/38

1/81

32/۷2

1/13

دلزدگی

پیش آزمون

25/32

3/2۷

25/22

8/88

روانی

پس آزمون

22/32

2/۷8

2۷/18

8/1۷

دلزدگی

پیش آزمون

۷5/12

8/81

۷۷/28

8/82

زناشویی

پس آزمون

83/12

8/58

۷3/88

12/33

با توجه به جدول ( )2- 1داده های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد داده های حاصل از خرده
مقیاس های متغیر دلزدگی زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون را نشان می
دهد.
فرضیه تحقیق :معنویت درمانی تاثیرمثبت و معناداری بر دلزدگی زوجین در آستانه طالق دارد.
برای انجام تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) ابتدا مفروضاتی نیازمند به انجام می باشد .ابتدا،برای آزمون
این پیش فرض (توزیع طبیعی داده ها) از آزمون  Mباکس ( )Box’s Mاستفاده میشود.
:۷- 1آزمون باکس در همگنی ماتریس کواریانس ها
آزمون باكس

1/414

تحلیل واریانس

1/131

درجه آزادی 1

8

درجه آزادی 2

12182/153

معناداری

2/13۷
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با توجه به جدول ( ) ۷- 1آزمون باکس ،نشان می دهد که سطح معناداری با توجه به درجه آزادی  )8( 1و
تحلیل واریانس ()1/131بدست آمده از  2/13۷معنادار می باشد ،که با احتمال زیاد می توان همگونی
واریانس ها را پذیرفت ،و حداقل شرایط الزم برای تحلیل عاملی وجود دارد.
:5- 1آزمون لوین (آزمون همسانی واریانس های گرو ها)
متغیر

معناداری

تحلیل

درجه

درجه

واریانس

آزادی 1

آزادی2

دلزدگی جسمی

2/388

1

35

2/85۷

دلزدگی عاطفی

2/۷81

1

35

2/35۷

دلزدگی روانی

2/381

1

35

2/821

دلزدگی زناشویی

2/۷58

1

35

2/33۷

همان گونه که در جدول ( )5- 1نشان می دهد ،با توجه به نتایج تحلیل آزمون لوین و نظر به آن که نتایج
بدست آمده از تحلیل واریانس معنادار نمی باشد ،به طور کلی ،میتوان گفت واریانس گروه ها از تجانس
برخوردار است.
بررسی شیب رگرسیون :صحت تحلیل کوواریانس بر این فرضیه استوار است که میان شیب رگرسیون متغیر
کنترل وابسته در دو گروه تفادت معنی داری نداشته باشد .در تحلیل کوواریانس نمره های باقیمانده متغیر
وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ،وجود اختالف شیب در دو دسته نمره های باقیمانده ،متغیر
وابسته را در وضعیت نامعقول و بی معنی قرار می دهد.
 :3- 1نتایج مربوط به بررسی همگنی شیب های رگرسیونی در متغیرهای پژوهش
متغیر

( Fپیش آزمون)

معناداری

دلزدگی جسمی

1/۷81

2/218

دلزدگی عاطفی

2/385

2/821

دلزدگی روانی

1/883

2/288

دلزدگی زناشویی

1/121

2/381

مطابق جدول (l ،)3- 1
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مقدار Fتعامل مستقل و همپراش در مولفه ها باال می باشد و متعاقبا معنادار نمی باشد ،بنابراین می توان
نتیجه گرفت پیش فرض همگونی واریانس ها رعایت شده است .به طور کلی مفروضات (پیش فرض های،
نرمال بودن و همگونی واریانس ها) تحلیل کواریانس چند متغیره رعایت شده است.
 :12- 1نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره بر روی دلزدگی زناشویی
نام آزمون

مقدار

فرضیه درجه خطای درجه سطح

تحلیل

توان

واریانس

آزادی

آزادی

معناداری

آزمون

اثر پالیی

2/۷15

2۷/182

3

32

2/21

1

المبدایی ویلکز

2/252

2۷/182

3

32

2/21

1

اثر هتلینگ

2/818

2۷/182

3

32

2/21

1

بزرگترین ریشه خطا 2/818

2۷/182

3

32

2/21

1

جدول ( )12- 1نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره بر روی دلزدگی زناشویی را نشان می دهد .با
توجه به نتایج فوق تمامی آزمون های مانوا (اثر پالیی ،المبدایی ویلکز ،اثرهتلینگ ،بزرگترین ریشه خطا)
درسطح ( )P<2. 21معنی دار است ،براین اساس می توان بیان داشت حداقل دربکی ازخرده مقیاس ها
تفاوت معنی داری وجود دارد.
 :12- 1نتایج حاصل از تحلیل مانوا بر روی دلزدگی زناشویی
مجموع

درجه

میانگین

تحلیل

مجذورات

آزادی

مجذورات

واریانس

دلزدگی جسمی

53/۷35

1

53/۷35

12/255

2/21

دلزدگی عاطفی

۷3/211

1

۷3/211

18/121

2/21

2/388

دلزدگی روانی

/332

1

153/332

11/383

2/21

1

متغیر

معناداری

توان آزمون

مجذور اتا

1

2/۷21
2/882
2/۷38

153
دلزدگی زناشویی

/818

1

81/825 1213/818

2/21

1

2/822

1213
جدول ( )12- 1نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع تفاوت معنادار بین خرده مقیاس های
دلزدگی زناشویی را نشان می دهد .با توجه به تحلیل کواریانس چند متغیره تفاوت معناداری در سطح
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( )P<2.21وجود دارد ،که نشان دهنده ی اثر معنی دار معنویت درمانی تاثیرمثبت و معناداری بر دلزدگی
زوجین در آستانه طالق است.
بحث و بررسی
فرضیه تحقیق  :معنویت درمانی تاثیرمثبت و معناداری بر دلزدگی زوجین در آستانه طالق دارد.
نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع تفاوت معنادار بین خرده مقیاس های دلزدگی زناشویی را
نشان می دهد .با توجه به تحلیل کواریانس چند متغیره تفاوت معناداری در سطح ( )P<2.21وجود دارد ،که
نشان می دهد معنویت درمانی تاثیرمثبت و معناداری بر دلزدگی زوجین در آستانه طالق است .بنابر این
فرضیه تحقیق تایید می شود.
نتایج این تحقیق با ن تایج پژوهش ثناگویی و همکاران ( )1332که نشان دادند بین پایبندی مذهبی و نوع
الگوهای ارتباطی زوجین رابطه معناداری وجود دارد ،همسویی دارد .پای بندی به آموزه های دینی و سالمت
معنوی از یک طرف و الگوهای پیوستگی بین اعضای خانواده از طرف دیگر ،عواملی در برابر نگرش افراد به
ارتباط قبل از ازدواج در زندگی زناشویی است .همچنیندر این تحقیق  ،ب ین دو متغیر دلزدگی زناشویی و
نگرش به ارتباط قبل از ازدواج همبستگی مستقیم و مثبت معناداری وجود دارد .یعنی با افزایش نگرش
مثبت به ارتباطات پیش از ازدواج و به دنبال آن افزایش این گونه ارتباطات در زنان متاهل موجب افزایش
دلزدگی زناشویی در زندگی مشترك آینده آنها خواهد شد .این نتیجه با نتایج تحقیقات موسوی و همکاران
( )1331همسویی ندارد زیرا که آن ها در تحقیق نشان دادند که تعارضات زناشویی ،کاهش همکاری زوجین،
کاهش رابطه جنسی زوجین و میزان افزایش واکنش هیجانی در دانشجویانی که قبل از ازدواج رابطه داشته
نسبت به افرادی که رابطه نداشته اند کمتر است .از طرفی ،تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که بین دو
متغیر ،دلزدگی زناشویی و میزان سالمت معنوی همبستگی معناداری وجود ندارد .نتایج این تحقیق با نتایج
سایر محققین همسویی ندارد چرا که در نتایج تحقیقات مانند باری و همکاران ( )2225بین سالمت معنوی
و تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود دارد .در تبیین نتایج به دست آمده ،چنان چه سالمت معنوی را
سازه ای روانی به حساب آوریم که گرچه با سازه های روانی دیگر همچون دلزدگی زناشویی و نگرش ارتباط
به قبل از ازدواج در ارتباط است اما از متغیرهای دموگراف یک تاثیرپذیری داشته و تفاوت چشمگیری دارد.
با توجه به اینکه در پژوهش تاثیر معنادار معنویت درمانی را بر دلزدگی زوجین در آستانه طالق را نشان می
دهد ب ه طور کلی ،می توان بیان کرد که معنویت درمانی و نگرش و درك انسان به خداوند و مفهوم و
تصویری که از خداوند دارد بر سالمت و پایداری زندگی به خصوص زندگی زناشویی او تاثیر می گذارد .نکته
دیگر این که ،نوع نگاه به خداوند و تصویری که فرد از خداوند دارد ،تحت تاثیر جریان تعلیم و تربیت می
باشد .نظام آموزش رسمی و غیر رسمی که بر استحکام خانواده و زندگی زناشویی تاکید دارند ،می توانند
سبب شکل گیری یک زندگی رضایت بخش را نوید دهند .از این رو ،نتایج چنین پژوهش هایی می تواند به
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عنوان یک شیوه درمانی در دلزدگی زناشویی در زوجین در آستانه طالق مورد توجه قرار گیرد .دلزدگی
زناشویی صرفاً شامل تنیدگی های شخصی و بین فردی نمی شود بلکه با مشکالت روانی  -اجتماعی زندگی
زنان که به طور محسوسی بر سالمتی آن ها تأثیر می گذارد ،نیز مرتبط است.
مطابق یافته های فوق ،میتوان به این نتیجه رسید که معنویت درمانی نقش مهمی در زندگی انسان دارد،
به شرط آن که معنویت درمانی به صورت نهادینه و درونی در خانواده باشد؛ افرادی که برخوردار از معنویت
می باشند ،از زندگی هدفمندتری برخوردارند و این معنویت مانند سد محکمی جلوی دلزدگی زناشویی را می
گیرد و نگرش آن ها به ارتباط پیش از ازدواج نگرشی منفی نگه داشته و میزان این گونه ارتباطات و
پیامدهای آن را کاهش می دارد .لذا ،با شرکت زوجین در آستانه طالق در کارگاه های معنویت درمانی ،
نگرش آن ها نسبت به طالق منفی شده و میزان گرایش به طالق در آنها کاهش می یابد.
پیشنهادات پژوهشی :
-

-

-

با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر ،معنویت درمانی در جهت بخشودگی و ترمیم روابط زوجین بر ابعاد
مختلف رضا یتمندی زناشویی تاثیر گذاشته و می تواند باعث آزاد سازی نیروهایی شود که زمانی برای
آزردگی ،مرارت و مراقبت از زخم های التیام نیافته صرف می شد .اکنون این نیروها میتوانند در عمیق -
ترین رضایت ها و خشنودی ها یعنی در توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن صرف شوند بنا بر این
پیشنهاد می شود که برای افراد در آستانه طالق دروه های معنویت درمانی برگزار گردد .
دلزدگی از زندگی هزینه های گزاف درمانی و روانی را به جامعه و اعضای خانواده تحمیل میکند .رشد
نرخ طالق و آثار روانی و اجتماعی آن را می توان به عنوان شاهدی برای لزوم رشد شیوه های برای بهبود
و ارتقای رضایتمندی زناشویی در نظر گرفت .این معنویت درمانی با عنایت با بافت فرهنگی و در نظر
گرفتن بعد معنوی انسانها میتواند کمک شایانی برای این امر باشد بنابر این می توان از معنویت
درمانی در راستای کاهش دلزدگی از زندگی به ویژه زوجین در آستانه طالق بهره برد.
معنویت درمانی می تواند مشکالت روانشناختی ناشی از ضربه ی خیانت همسر را کاهش دهد و استفاده
از این دو رویکرد برای کار با زوجین درگیر با خیانت زناشویی توصیه می شود .
نتایج این تحقیق نشان داد که اثربخشی رویکرد معنویت درمانی موجب دلبستگی زوج ها شد .این زوج
ها در پایان درمان ،به طور معنادار پیوستگی بیشتری پیدا کردند و ارتباط بیشتری با هم داشتند .سطح
باالتری از تجربه کردن را کسب کردند .به عالوه افزایش رضایت زناشویی ،افزایش سطخح اعتماد و
دلبستگی بودند بنابر این می توان در بحث های درمانی به ویژه حل اختالفات خانوده ها به ویژه خانواده
های در آستانه طالق این رویکرد بهره برد .

 با توجه به نتایج پژوهش و تاثیر معنویت درمانی بر بازداری نگرش زوجین در آستانه طالق ،پیشنهاد میشود در جهت ارتقای سالمت معنوی زوجین در آستانه طالق تالش های الزم صورت گیرد و تقویت
گرایش های معنوی در برنامه های آموزش مهارت های زندگی آنان گنجانده شود.
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 با توجه به نتایج تحقیق که بیان می دارد که در خانواده محوریترین نقش از آن زن و شوهر است کهوضعیت روانی آن ها تاثیری اجتنابناپذیر بر عملکرد این واحد کوچک دارد .تعارضات و نارضایتی از
زندگی هزینه های گزاف درمانی و روانی را به جامعه و اعضای خانواده تحمیل میکند پیشنهاد می گردد
که کارگاه های معنویت درمانی برای همه خانواده ها توسط دستگاه های ذی ربط بصورت مستمر برگزار
شود.
پیشنهادات كاربردی :
 دستاورد این پژوهش اینکه معنویت درمانی باعث افزایش معنادار رضایت زناشویی و کاهش معناداراضطراب فراگیر زنان می شود .با توجه به نقش معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش
اضطراب باید مشاوران و متخصصان در زمینه روش های درمانی و بهداشت روانی به این روش توجه
نمایند.
 با کمک به مراجعین جهت افزایش استفاده از روش مذکور می توان این امیدواری را داشت که افرادبهتر بتوانند اضطراب خود را کنترل کنند و با شرایط زندگی سازگار شوند و از زندگی با همسر خود
احساس رضایت بیشتری کنند .بنابراین مشاوران و درمانگران می توانند از این روش برای حل مشکالت
خانواده ها ،کاهش اضطراب و افزایش رضایت زناشویی استفاده کنند تا تحکیم بنیان خانواده را تضمین
کنند و در نهایت جامعه ای سالم داشته باشند.
 به نظر می رسد این روش بتوانند عالوه بر اختالل های مذکور در درمان اختالل های دیگر مانند اختاللوسواس ،اختالل هراس ،اختالل های سازگاری و غیره موثر باشد بنابر این می توان از معنویت درمانی
در این اختالالت نیز استفاده کرد .
 ضمن این پژوهش به این نتیجه رسیدند که معنویت درمانی در پس آزمون و پیگیری منجر به کاهشمعنادار اضطراب شد .در تبیین این یافته می توان گفت آموزش پ یش فرض دوم یعنی نگاه مثبت به
مسائل زندگی و ارتقا نیتها و هدفها در زندگی باعث می شود که اضطراب فرد به مقدار زیادی کاهش
یابد .تبیین دیگر اینکه افراد مذهبی همیشه خداوند را یار و یاور خود می بینند و همیشه می توانند به او
توکل کنند که این امر باعث افرایش امیدوا ری به آینده و کاهش اضطراب فرد می شود .در تبیینی دیگر
می توان گفت که با آموزش پیش فرض هفتم یعنی ارتباط مداوم با خدا و اهمیت صبر و جایگاه آن در
زندگی و پیش فرض نهم یعنی اهمیت انفاق و گذشت و جایگاه آن در زندگی ،افراد یاد می گیرند که
هنگام مواجهه با چالش ها و دشواری های زندگی صبر پیشه کنند و گاهی از برخی مسائل پیش آمده به
سادگی بگذرند که این امر در نهایت باعث کاهش اضطراب می شود.
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