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بــود. روش پــژوهش، کننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر اصــفهان    مراجعــه» زوجــین

کننـده بـه مراکـز مشـاوره بـه روش       زوج مراجعـه   30تجربی بوده بـدین منظـور   شبه

داوطلبانه انتخاب شدند و به روش جایگزینی تصادفی در دو گـروه قـرار داده شـدند    

(یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش)؛ بـه گـروه آزمـایش آمـوزش معنویـت توسـط       

» پرسشنامه سازگاري زناشویی اسپاینر«ن تحقیق محقق داده شد. ابزار پژوهش در ای

هـا در دو سـطح توصـیفی و اسـتنباطی صـورت گرفـت.        باشد. تجزیه تحلیـل داده  می

هاي مـورد مطالعـه و    مقایسه میانگین نمرات پس آزمون سازگاري زناشویی در گروه

واریانس نمرات آزمون سازگاري زناشویی نشان داد، بین گروه آزمـایش و   تحلیل کو

داري وجود دارد. و معلوم شـد کـه    ها، تفاوت معنا مقیاس گروه کنترل در تمامی خرده
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  مقدمه

انسان در جوامع گوناگون بشـري اسـت.    ترین واحد زیستیِ خانواده نخستین و مهم

هاي اساسی و چگونگی ارتباطـات حـاکم در خـانواده بـر نحـوه       فضاي عاطفی، ارزش

پایدار دارد. خانواده ضمن  ژرف وتأثیرات هاي شخصیتی اعضاي آن  گیري استوانه شکل

آنکه به عنوان یک سیستم کنشـی بسـته از اسـتقالل نسـبی در برابـر محـیط پیرامـونی        

بـرد. در دوران   پذیري متقابل با آن نیز به سر مـی  ثیرأت دار است، در ارتباط دائم وبرخور

اي از دایـره ارتبـاطی فراگیـر یعنـی خـانواده       حلقـه  ،بنیاد گذشته تشکیل یک خانواده نو

اي امروز بـر محـور رابطـه زوجـین اسـتوار       رفت اما خانواده هسته گسترده به شمار می

هـاي غلبـه بـر بحـران را در فراینـد       تند که باید راهکارگردیده است و این زوجین هس

ین سـازگاري در  ابنـابر  .)1379مـرادي،   هـاي عملـی بیابنـد (پیـر     گفتمان و ارائه راهکار

براي تعیین ترین مفاهیم  ، چون یکی از رایجباشد برخوردار می زیاديخانواده از اهمیت 

یی است. سازگاري زناشـویی  میزان شادي و پایداري رابطه، رضایت و سازگاري زناشو

وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و ر ضایت از 

بخش در بین زوجـین از طریـق عالقـه     ). روابط رضایت1384همدیگر دارند (احمدي، 

متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل سـنجش اسـت. در   

لفه ؤدهد. این م اشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارایه میواقع سازگاري زن

آید و الزمه آن انطباق  یک فرایند تکاملی است که در طول زندگی زوجین به وجود می

اي  هاي مراوده گیري الگو ها، شناخت صفات شخصی، ایجاد قواعد رفتاري و شکل سلیقه

کنـد، یعنـی    ازگاري کلی فرد کمـک مـی  ). سازگاري زناشویی به س1385، است (اولیاء

نفس بیشتري دارنـد و در    سازگاري زناشویی باالیی برخوردارند، عزت همسرانی که از

روابط اجتماعی سازگارترند. سازگاري زناشویی نتیجه فرایند زناشویی و شامل عواملی 

مانند ابراز محبت و عشق همسران، احتـرام متقابـل، روابـط جنسـی، تشـابه نگـرش و       

شناسـی بـه شـیوهاي     هـاي مختلـف روان   له است. دیـدگاه أچگونگی ارتباط و حل مس

انـد و بـراي بهبـود     لفه پرداخته و علل ناسازگاري را بیان نمودهؤمختلف به تبیین این م

تحلیلی براي بهبود سازگاري زناشـویی   کنند. رویکرد روان سازگاري زناشویی تالش می

اي بـن و فـرامن را تعـدیل کنـد و از سـوي دیگـر       هـ  ها و تحکـم  کند تا الزام تالش می

ة نحـو  ۀگرانی که گرایش راهبردي دارند ناسازگاري زناشویی را بیشتر بـه واسـط   درمان
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دانند و به همین دلیل در تعامالت رفتاري اهمیت بسیاري  دیگر میها با یک ارتباط زوج

مـوارد بـاال عوامـل    ). با توجه بـه  1375، 1شوند (الیس براي پردازش اطالعات قائل می

فراوانی وجود دارند که در رضایت  ..)اجتماعی، اقتصادي، شخصی، شناختی، مذهبی و.

ها دخیل بوده و در این میان معنویت در بین زوجین یکی از  سازگاري زناشویی زوج و

سـازگاري زناشـویی را افـزایش     مندانه است و رضـایت و  تدارکان اصلی زندگی سعا

  .دهد می

هاي زندگی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و  ي مهارت معنویت در حوزه هاي آموزه

هـاي   هـا شـامل شـیوه    نماید. این آموزه رضایت از زندگی در تکامل معنوي را تأمین می

شناختی، عاطفی و رفتاري بوده که به نیازهاي انسان اعم از، مـادي، معنـوي، شـناختی،    

  دهد.  عقالنی و عاطفی پاسخ می

شوند که بر این فرض قرار دارند که ابعاد  باورها و اعمالی نسبت داده می معنویت به

متعالی (و نه جسمانی) در زنـدگی وجـود دارد کـه انسـان را در ارتبـاط خصوصـی و       

، 2دهد (سـلیگمن  ها را در او شکل می اي از فضیلت صمیمی با خداوند قرار داده و دامنه

2002(.    

چنین ایمـان، اطمینـان و امیـد را در شـخص      هم«گوید:  یونگ در زمینه معنویت می

هـاي اخالقـی و معنـوي را در فـرد و اجتماعـات اسـتحکام        قـوت بخشـیده و ویژگـی   

ــی ــائب و     م ــل مشــکالت، مص ــی در مقاب ــیار مهم ــاه بس ــان پایگ ــراي انس ــد و ب بخش

یید واقعیت روانی نیاز معنوي یا مذهبی أکند. یونگ با ت هاي زندگی ایجاد می محرومیت

باید بـه عنـوان رنجـی     رنجور را در نهایت می رنج هر فرد روان گوید: ع انسان میدر نو

ورد که هنوز معناي خود را در نیافته است. یونگ معتقـد اسـت   آبراي روح او به شمار 

هاي انسان داراي عللی در گذشته و هم در حـال اسـت و گرنـه ایـن      رنجوري که روان

راجـع  مشکل مـذهبی کـه م  «گیرد که:  نگ نتیجه میند. یو ماند نمی ها فعال رنجوري روان

هـم دلیـل واقعـی بـراي      تـوان هـم دلیـل احتمـالی و     دهـد مـی   براي مـن توضـیح مـی   

   ).1387به نقل از وست1958، (یونگ، »رنجوري او به حساب آورد روان

ها و مشـکالت   در روایات مختلف نیز آمده که پیشوایان بزرگ، هنگامی که با بحران

                                                   
1. Ellis.  

2. Seligman. 
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تعالی به آرامـش و رضـایت خـاطر دسـت      شدند در پرتو عبادت باري و میر عظیم روبه

قابـل   گیرد و بـه لـذت غیـر    صورت است که فطرت انسان آرام می یافتند، تنها در این می

  شود.  وصف نایل می

باشد، ولی با ایمان به خدا،  بدون ایمان به خدا، انسان در این جهان مادي محدود می

انتهاي او متصل شده، به طوري  ت، عزت، لطف و رحمت بیبه منبع علم، حکمت، قدر

چیز نگرانی و اضطرابی ندارد. از این  کس و هیچ طلبد و از هیچ که همه چیز را، از او می

 ۀرو امام صادق (ع) فرمود، خداوند ایمان را امنیتی براي انسان قرار داد، که اگـر در قلـ  

  ).1376جلسی، کوهی تنها باشد، ترس و وحشتی نداشته باشد (م

ها در معـرض   براساس ایمان به خدا، دلهره، نگرانی و نارضایتی که بسیاري از انسان

رود. توجه به زندگی مـادي بـر جهـان     ابتالي به آن هستند، کاهش یافته و یا از بین می

کند. در  سیطره داشته و رقابت شدیدي براي بدست آوردن مادیات بر مردم حکومت می

اسـت. همـین   تـر    ه نیازهاي روحی در همین زمان بسـیار محسـوس  صورتی که توجه ب

گرایش به مادیات و رقابت در تملک آنهـا باعـث فشـار روحـی بـر انسـان معاصـر و        

هـاي   هـا و بیمـاري   هـا، نـا امیـدي    سردرگمی او شده و او را در معرض تهاجم نگرانـی 

  مختلف روانی قرار داده است. 

تواند نیاز به آرامش را در انسـان بـرآورده    که میاز دیدگاه دین اسالم، یگانه چیزي 

هاي روزمره رها نماید، یاد خداست. عالمه طباطبایی ایـن   کند و انسان را از دست تنش

کند که تالش انسان، دستیابی به سعادت و ایمنی از بـدبختی   گونه تبیین می مسئله را این

زنـد، ولـی    داشته باشد چنگ مـی رسی  اي که دست است. انسان در این راه به هر وسیله

این وسایل و اسباب، اگر از یک جهت غالـب و توانـا باشـند؛ از جهـت دیگـري       ۀهم

مغلوب و ناتوانند، جز خداوند متعالی که تواناي مطلق است و ناتوانی در او راه نـدارد  

هـاي مختلفـی نقـش معنویـت را درسـازگاري زوجـین نشـان         ). یافته1376(طباطبایی، 

زوج)  660نفـر (  1320) با بررسی 1385همکاران ( در پژوهشی احمدي نوده و اند. داده

ساکن استان تهران به این نتیجه دست یافتند کـه میـزان سـازگاري زناشـویی در میـان      

داري بـیش از کسـانی اسـت کـه      افرادي که تقیدات مذهبی زیادي دارند به طـور معنـا  

) در پژوهشی با عنوان رابطه عمل 1386تقیدات مذهبی کمی دارند. هاشمیان و امیري (

شان به این نتیجـه   به باورهاي دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوي تهرانی با همسران
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داري بین میـزان عمـل بـه باورهـاي دینـی و میـزان        رسیدند که همبستگی مثبت و معنا

این  صمیمیت، توافق، صادق بودن، عالقه و محبت و پایبندي به تعهدات وجود دارد. به

معنا که هر چه میزان عمل به باورهاي دینی در زنان دانشجو باالتر بوده آنها صـمیمیت  

 هاي موجود) با همسران خود تجربه کردند.  بیشتري را (با توجه به شاخص

هشت زوج از هشت  ) در پژوهشی که روي دویست و1984( 1فیلسینگر و ویلسون

نتیجه رسیدند کـه مـذهب در مقایسـه بـا      کلیساي مختلف پروتستان انجام دادند به این

واسـطه رهنمودهـایش، تـأثیر بسـزایی در سـازگاري زناشـویی دارد.         ها، بـه  سایر متغیر

) اثر عمـل بـه باورهـاي دینـی و عبـادي بـر       1985( 2در پژوهشی دیگر گرانرهمچنین 

زوج که بـه طـور مسـاوي از چهـار      208دو نمونه متشکل از  سازگاري زناشویی را در

ه دینی انتخاب شده بودند را بررسی نمود. نتایج تحقیق وي نشان داد ارتباط معینی گرو

و  3بین این باورهـا و سـازگاري زناشـویی وجـود دارد. در پژوهشـی دیگـر، جانسـون       

بـا   داري و اعتقادات مذهبی عمـدتاً  ) در پژوهش خود دریافتند که دین1999همکاران (

رسـد کـه اعتقـادات مـذهبی و      ارد به نظر مـی تعهد اخالقی زوجین همبستگی باالیی د

سازي حمایت مذهبی باعث تقویت و تحکـیم تعهـد    گرایش به معنویت از طریق فراهم

) در تحقیـق خـود نشـان    2001( 4داالس گردد. مـارش و  اخالقی زوجین در ازدواج می

زاي  اي برروي کنترل خشم در وقایع استرس باورهاي مذهبی اثر بالقوه دادند اعتقادات و

اي را که بین زوجین وجـود   ارتباط با خدا فاصله تعارضات خانوادگی دارد. و زندگی و

ارتبـاط بـا خـدا وجـود دارد.      کند در نتیجه ارتباط بـین روابـط زناشـویی و    دارد پر می

ثیر مثبتی بر روابط زناشویی داشته ولی با ایـن  أ) نشان داد که معنویت ت2001( 5سالیوان

هـاي بعـدي بیشـتر     میـزان آن در سـال   ال اول زندگی اندك بوده وثیر در سأحال این ت

ـ   2004( 6باشد. مک نلتی می تـوجهی بـر سـازگاري     ثیر قابـل أ) نشان داد کـه معنویـت ت

اي استفاده نمود. در پژوهشی  هاي بالینی و مشاوره توان در کار زناشویی دارد و از آن می

                                                   
1. Filsinger& Wilson. 

2. Gruner. 

3. Johnson. 

4. Marsh.  

5. Sullivan. 

6. Mcnulty. 
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مختلـف  هـاي   جنبـه  معنویـت و ) نتیجـه گرفتنـد بـین    2004( 1السـون  دیگر الرسون و

هاي وجـودي   مدي ازدواج رابطه وجود دارد. با توجه به آنکه معنویت یکی از جنبهکارآ

هاي ایجاد تغییر در  اخالقی یکی از ظرفیت هاي معنوي و همچنین گرایش انسان است و

هاي معنویت بر سازگاري زناشویی  ی آموزهشبخ انسان است، این پژوهش به بررسی اثر

  دپرداز می

  روش 

آزمون با گروه  پس آزمون و از نوع پیش آزمایشی و طرح تحقیق در این پژوهش شبه

  باشد.  کنترل می

  گیري  جامعه، نمونه و روش نمونه

جامعه آماري این پژوهش شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان بـه  

بودنـد. نمونـه ایـن     1390مـاه) در سـال    4دلیل مشکالت مربوط به سـازگاري (مـدت  

نفر) از میان زوجین مراجعه کننـده بـه مراکـز مشـاوره دولتـی و       60زوج ( 30پژوهش 

ماه زنـدگی   6و حداقل  45تا  25دولتی اصفهان بود. معیار ورود به این تحقیق سن  غیر

مشترك بوده است این افراد به صورت داوطلبانه انتخاب شـدند و سـپس بـه صـورت     

 زوج) گمارش شدند.  15وه آزمایش ویک گروه کنترل (هر گروه تصادفی در یک گر

  ابزار پژوهش 

  پرسشنامه سازگاري زناشویی

اسـتفاده   2جهت بررسی سازگاري زناشویی از پرسشنامه سازگاري زناشویی اسپاینر

هـاي افـراد در    سؤالی است و برداشت 32شود. که شامل یک پرسشنامه خودسنجی  می

 151شود. نمرات این پرسشنامه از صفر تا  از آن استخراج میمورد سازگاري زناشویی 

به معناي سازگاري افراد و نمرات کمتر  100متغیر است که کسب نمرات بیشتر یا برابر 

                                                   
1. Larson & Olson. 

2. Spainer. 
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به معناي وجود مشکلی در روابط زناشویی و عدم سازگاري و تفاهم خانوادگی  100از 

همواره مثبت بوده است. اسـپاینر  روایی این مقیاس  و 1مطالعات مربوط به پایایی .است

دسـت آورد   لفاي کرونباخ براي این مقیاس بهآرا از طریق ضریب  96/0) پایایی 1978(

  وي همچنین مالك اعتبار باالیی را براي این پرسشنامه گزارش کرده است. 

انجـام شـد ضـریب پایـایی      1982کروس در سال  و 2در تحقیقی که توسط شارپلی

با نتایج اسپاینر مشابه بود. شارپلی و کروس اسـتفاده از   که این کامالًدست آمد به 96/0

هـا   ن در مقایسه با سایر مقیاسآسنجی  هاي روان اند؛ زیرا پایه این مقیاس را توصیه کرده

  ) 1378شاهی،  تر است (حسن بسیار پیشرفته

 و 96/0) با استفاده از روش تصنیف 1378شاهی ( دست آمده توسط حسن هپایایی ب

شاهی روایی باالیی نیز براي  برآورد شد. حسن 92/0آلفاي کرونباخ  ضریببا استفاده از 

  این مقیاس گزارش نموده است. 

  شناسی: سن، تحصیالت، تعداد، اعضاي خانواده پرسشنامه جمعیت

  شیوه اجرا

گروه آزمایش هشت جلسه آموزش دیدند وگروه کنترل آموزشـی ندیدنـد. پـس از    

لسات آموزش براي گروه آزمایش توسط محقق برگـزار گردیـد. در هـر    توافق کلی، ج

گرفـت و   بررسـی قـرار مـی    نکات جلسه قبلی به اختصار مورد بحث و جلسه محتوا و

سپس محتواي جلسه جدید آموزش داده شد. در تمامی جلسات ضمن ارتبـاط متقابـل   

یک جلسه و به مدت موزش الزم ارئه گردید. این جلسات هر هفته آمحقق،  بین افراد و

شـد. در   ساعت تشکیل شده و براي هر هفته تکالیفی در رابطـه بـا آمـوزش داده مـی     2

آزمون الزم اجرا شد. سـر فصـل    براي هر دو گروه، پس ها، نهایت پس از اتمام آموزش

  .محتواي جلسات آموزشی در ذیل ارئه شده است

  
  

                                                   
1. Reliability. 

2. Sharply. 
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  خالصه جلسات آموزش معنویت 

  جلسه اول

دلگرمی، پرداختن به شکایت اصلی مراجعان،  ه صمیمانه، ایجاد امید وبرقراري رابط

سـازي ذهنـی    تمرین تصـویر  تسهیل بیان عواطف، آموزش و دالنه از مشکل و درك هم

  .مثبت به خدا

  جلسه دوم

نگـري،   تمرین خود ایجاد ارتباط با جلسه قبل، بررسی بازخورد مراجعان، آموزش و

فـرض   (در محضر خدا بودن) پرداختن بـه اولـین پـیش   ایجاد هوشیاري نسبت به درك 

فرض دوم انسان معنـوي (احساسـات    بخش است) و پیش انسان معنوي (واقعیت نجات

 هـا و  نیستند بلکه وابسـته بـه نگـرش    ءاشیا ها و ناخوشایند وابسته به پدیده خوشایند و

اهمیت آن  وه تعریفی از روابط صمیمانه ئهمچنین ارا احساسات درونی انسان است) و

   .ها در زندگی معنوي انسان

  جلسه سوم 

 آرامـش نظـام هسـتی و    مرور تکالیف جلسه قبل، شناخت جایگـاه نظـم در اداره و  

 بخـش زنـدگی بـا توجـه بـه معنویـت و       و اداره آرام اکید بر نقش آن در تقوأت انسان و

بـیش از   اینکـه انسـان معمـوالً    فرض سوم انسان معنوي (اصل عمل و پرداختن به پیش

انـد   فرض چهارم (امور هستی قابل تقسیم پیش تواند عمل کند) و کند، می آنکه گمان می

 بحـث در مـورد رفتـار، گفتـار، روابـط کالمـی و       ناپـذیر) و  تغییـر  پذیر و به امور تغییر

نقـش بخشـش در زنـدگی     ثیر آن در صـمیمیت زوجـین و  أت شوهر و کالمی زن و غیر

   .سومفرض  زناشویی با توجه به پیش

  جلسه چهارم

تعالی انسان، بحث وگفتگو در  جایگاه آن در زندگی و بحث وگفتگو در مورد دعا و

هـاي خـود از   طـرح درخواسـت   ،مورد اینکه در دعا انسان به شناخت خـود، خداونـد  
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پـردازد   طرح درخواست خداوند از خود به عنوان شکرگذاري و قدردانی می خداوند و

 پنجم زندگی معنوي (این جهان اخالقی خلق شـده اسـت) و  فرض  به پیش نو پرداخت

   .فرض پنجم رعایت اخالق در روابط با توجه به پیش

  جلسه پنجم 

در  گفتگـو  تعیین دستور کار جلسـه، شـناخت بحـث و    مرور فرایند جلسات قبل و

امید به خداوند نسبت به مسائلی که در آینده با آن مواجـه خـواهیم شـد.     مورد توکل و

  فرض ششم زندگی معنوي (آینده به طور کامل در دست ما نیست)  تن به پیشپرداخ

  جلسه ششم 

تولیـد   ارتباط انسان با خداوند، تمرین و گفتگو در مورد شناخت خداوند و بحث و

دار  هاي معنا بحث پیامدهاي انگاره بخش، بررسی و وحدت هاي الهی ونگرش باورها و

ندگی مقاومت در برابر مشکالت زندگی بـا توجـه   داشتن صبر در ز معنوي در انسان و

فرض هفتم زندگی معنوي (انسان معنوي تنها با دو  به اصل معنویت و پرداختن به پیش

   .هاي موجود در زندگی روزمره انسان سرکاردارد) از من »من«

  جلسه هفتم

 خلـق خـدا و   محترمانـه در محضـر خداونـد و    دبانـه و ؤتمرین حضور م آموزش و

صـفات خـود    و هـا  فرض هشتم زندگی معنوي (انسان معنوي با بودن به پیش پرداختن

فرض نهم زندگی معنوي (رسـیدن بـه زنـدگی     هایش) و پیش کند نه با داشته زندگی می

بحـث در   محبت ورزیـدن اسـت). و   بخشش و معنوي نیازمند قربانی کردن، گذشت و

فداکاري زن  شوهر و زن وهاي متقابل  ولیتئشوهر نسبت به هم، مس مورد حقوق زن و

   .فرض نهم شوهر در زندگی با توجه به پیش و

  جلسه هشتم 

 مصـائب و  هـا و  تفسـیر صـبر بـر سـختی     هـا و  سختی ها و جستجوي معنی از رنج

  فرض دهم زندگی معنوي (زندگی معنوي نیازمند قربانی است).  پرداختن به پیش
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  هاي پژوهش یافته

معیار نمرات سـازگاري زناشـویی زوجـین در     حرافدر آغاز به بررسی میانگین و ان

 کنتـرل بایـد توجـه کــرد    آزمـون در دو گـروه آزمـایش و    آزمـون و پـس   مراحـل پـیش  

    

  آزمون  آزمون و پس معیار نمرات سازگاري زناشویی زوجین در مراحل پیش . میانگین و انحراف1جدول 

  در گروه کنترل و آزمایش

  
  

آزمون سازگاري  میانگین برآورد شده نمرات پس دهد نشان می 1جدول  طورکه همان

و میـانگین  10/17معیـار آن   و انحراف 8/107زناشویی زوجین در گروه کنترل در مردان 

و  65/107هــا  باشـد و میــانگین کـل آن   مــی 27/16معیـار آن   و انحــراف 73/106زنـان  

مـون سـازگاري   آز باشد و میانگین برآورد شده نمرات پس می 62/16ها  معیار آن انحراف

و میـانگین   46/17معیار آن  و انحراف 120زناشویی زوجین در گروه آزمایش در مردان 

معیـار آن   و انحـراف  57/119و میانگین کـل  48/16معیار آن  و انحراف 14/119در زنان 

  . است 91/16
  

  ها در نمره کل سازگاري زناشویی . نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوي واریانس2جدول  

  
 

هاي نمـرات در دو گـروه آزمـایش و     فرض تساوي واریانس پیش 2براساس جدول

فـرض تحلیـل    ) بـا توجـه بـه رعایـت ایـن پـیش      p=09/0یید گردیـده اسـت (  أکنترل ت

  ارائه شده است.  3شماره کوواریانس انجام شد و نتایج این تحلیل در جدول 
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  . نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر معنویت بر نمره کل سازگاري زناشویی زوجین 3جدول  

  در دو گروه آزمایش و کنترل

  
کنتـرل   تفاوت بین دو گـروه آزمـایش و   شود مشاهده می 3طور که در جدول  همان

موزش معنویت بر سازگاري آاین نتیجه به این معناست که  )P≥001/0( باشد معنادار می

ثر بوده است. بنابر این فرضیه اول پـژوهش مبنـی بـر    ؤم )P≥001/0(زناشویی زوجین 

بدست  1ماري آشود. توان  یید میأثیر آموزش معنویت بر سازگاري زناشویی زوجین تأت

یید فرض صـفر بـه اشـتباه،    أآمده و بدین معناست که در صورت تکرار تحقیق امکان ت

ها باال است و نمونـه تحقیـق    عبارت دیگر، دقت آزمون در کشف تفاوتصفر است به 

و  F=093/0 کند براساس نتایج جدول باال اثر متغیر مستقل جـنس بـا مقـدار    کفایت می

761/0 = p   بخشـی   نمره کل سازگاري زناشویی زوجین معنادار نبود. بدین معنا کـه اثـر

ـ أآموزش معنویت تحت ت ن در زنـان و مـردان تفـاوتی    آثیر أثیر جنسیت قرار ندارد و ت

و  F =367/1نداشته است. همچنین بین جنسیت و عضویت گروهی با توجه به مقـدار  

244/0=  p    تعامل وجود ندارد و مقدار تغییرات تبیین شده در متغیـر وابسـته سـازگاري

بـا   006/0ها تعامل جنس و عضـویت گروهـی    زناشویی زوجین بعد از تعدیل میانگین

میـانگین  1شـماره هـاي جـدول    به دست آمده است. طبق یافته 214/0ري برابر توان آما

) و میـانگین سـازگاري زناشـویی    14/119آزمون ( نمرات زنان در گروه آزمایش در پس

  ) است 120مردان (
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  آزمون  آزمون و پس معیار نمرات ابعاد سازگاري زناشویی زوجین در مراحل پیش . میانگین و انحراف4جدول 

  ر دو گروه آزمایش و کنترل زن و مردد

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

زمایش در مردان آدر گروه  يزمون توافق دو نفرآ ن نمرات پسیانگیم 4طبق جدول 

ــمع و انحــراف 20/49 ــان م 70/7ار آن ی ــو در زن ــمع و انحــراف 67/47ن یانگی  08/8ار ی

و  20/8مـردان  زمون در آ زمایش در پسآدر بعد ابراز محبت میانگین در گروه  باشد. یم

باشـد. در بعـد    مـی  08/2معیـار   و انحـراف  07/9در زنان میـانگین   و 30/2معیار انحراف

ــس  ــایش در پ ــروه آزم ــانگین در گ ــردان  رضــایت زناشــویی می ــون در م  و 47/42آزم

و در بعد همبستگی  06/5معیار  و انحراف 40/41و در زنان میانگین  86/4معیار  انحراف

در  و 65/4معیـار   انحـراف  و 13/20زمـون  آ ه آزمایش در پـس دو نفري میانگین در گرو

  باشد می 53/4معیار  و انحراف 00/21زنان میانگین 
  

  . خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمرات ابعاد سازگاري زناشویی زوجین 5جدول 

  در دو گروه کنترل و آزمایش
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شود میانگین نمرات سازگاري زناشویی  مشاهده می 5شمارهطور که در جدول  همان

رضـایت زناشـویی   ) p≥001/0( ابراز محبـت ) p≥001/0( در چهار بعد توافق دو نفري

)001/0≤p( همبستگی دو نفري )001/0≤p(   در گروه آزمایش به طور معناداري بیشـتر

. طبـق  شـود  ییـد مـی  أت p≥ 001/0از گروه کنترل است بنابراین فرضیه مذکور در سطح 

درصـد   63اسـت یعنـی    0/ 63میزان تأثیر توافق دو نفري در گـروه آزمـایش    5جدول 

آزمون رضـایت زناشـویی مربـوط بـه تـأثیر       ها در توافق دونفري در نمرات پس تفاوت

 64/0آموزش معنویت بوده است. همچنین میزان تأثیر ابراز محبـت در گـروه آزمـایش    

آزمـون رضـایت    ابراز محبت در نمرات پس هاي فردي در درصد تفاوت 64است یعنی 

زناشویی مربوط به تأثیر آموزش معنویت بـوده اسـت. همچنـین میـزان تـأثیر رضـایت       

هاي رضایت زناشویی در  درصد تفاوت 80است یعنی  80/0زناشویی در گروه آزمایش 

آزمون رضایت زناشـویی مربـوط بـه تـأثیر آمـوزش معنویـت بـوده اسـت.          نمرات پس

درصـد   69یعنی  ،است 69/0میزان تأثیر همبستگی دو نفري در گروه آزمایش چنین  هم

آزمون رضایت زناشویی مربوط به تأثیر  نفري در نمرات پس تفاوت فردي همبستگی دو

اسـت یعنـی امکـان خطـاي نـوع دوم       1آموزش معنویت بوده است. توان آماري برابر 

  وجود نداشته است. 

  

  وواریانس چند متغیره مربوط به نمرات ابعاد سازگاري زناشویی زوجین . خالصه نتایج تحلیل ک6جدول 

  در دو گروه آزمایش و کنترل به جنسیت تعامل جنسیت وگروه

  

  
 

عضویت گروهی بـه نمـرات    دهد که اثر متقابل جنسیت و نشان می 6شماره جدول 

)، ابـراز  P= 93/0نفـره (  ابعاد سازگاري زناشویی زوجین در هر یک از ابعاد (توافق دو

) P= 592/0) و همبستگی دونفـري ( P=752/0)، رضایت زناشویی (P= 431/0محبت (
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ثیر جنسیت أیک از ابعاد تحت ت معنادار نیست. به عبارت دیگر آموزش معنویت در هیچ

 دار نداشته است.  ثیر آن در زنان و مردان تفاوت معناأقرار نداشته است، و ت

  گیري نتیجه بحث و

ثیر آمـوزش معنویـت بـر سـازگاري     أتاکنون پژوهشی تحت این عنوان، تاز آنجا که 

هـا سـعی شـده تـا بـه       در تبیـین یافتـه   رو ز اینزوجین در ایران صورت نگرفته است، ا

ترین تحقیقات با موضوع حاضر اشاره گردد. نتایج نشان داد که آموزش معنویت  نزدیک

). در مورد زیـر  =000/0pست (ثر بوده اؤدر افزایش سازگاري زوجین در پس آزمون م

هاي سازگاري زناشویی، نتایج نشان داد که آموزش معنویت بر توافـق دو نفـري    مقیاس

)000/0p= 34/97وf= ) ــت ــراز محب ــویی  )، =68/100fو  =000/0p)، اب ــایت زناش رض

)000/0p=  29/227وf=) 000/0) و همبســـتگی دو نفـــريp=  46/123وf= (دار  معنـــا

 ؛)2003( 1ونـدل  ؛)1381دانـش ( چـون  ی یها حاضر با نتایج پژوهشهاي  باشد. یافته می

کوتـون،   ؛)2006( 4همکاران پرون، وب و ؛)2006( 3گیدر ؛)2003( 2ماهنی و همکاران

خوانی دارد براي مثال ونـدل   ) تا حدودي هم2007( 6دادیچ ؛)2007( 5زبراکی و رزنتال

ر داده اسـت. وي چنـین   درمـانی مـورد بحـث قـرا     ) نقش مذهب را در خـانواده 2003(

هاست و بهترین روش بـراي کوتـاه    اي از درمان آسیب گیري کرد که مذهب شیوه نتیجه

معنویــت در  شــدن دوره درمــان بیمــاران اســت. وي مــدعی اســت کــاربرد مــذهب و

بخشـی آمـوزش    نیز اثر االجرا است. در تحقیق حاضر درمانی الزم درمانی و زوج خانواده

توان  زناشویی نشان داده شد، بدین معنا که با آموزش معنویت میمعنویت بر سازگاري 

) بـه بررسـی   2003هکـاران (  سازگاري زناشویی را ارتقا داد. در تحقیقی دیگر ماهنی و

هاي زناشویی پرداختند. نتایج حاکی از  نزدیکی مذهبی در کنش هاي دوري و نقش سازه

                                                   
1. Wendel.  

2. Mohoney, Pargament, Jewell, Swank, Scotte, Emery, & Rye.  

3. Gwyther. 

4. Perron& Web.  
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هاي نزدیکی به مـذهب مسـتقیما    سازههاي  آن بود که هم در زنان و هم در مردان متغیر

در ازدواج، منـافع دریـافتی،   تـر   در انسجام ازدواج منعکس شـده و بـا سـازگاري کلـی    

نزدیکی کالمی بیشتر، استفاده کمتر از پرخاشگري  تعارضات زناشویی کمتر، همکاري و

بست نرسیدن در مواقع عدم توافق، همبسـتگی دارد در پژوهشـی دیگـر     کالمی و به بن

در بهبود شرایط خانواده مورد بررسی قرار داد. وي بیان  ) نقش معنویت را2006در (گی

کند تـا   دار کمک می هاي ناتوان و مشکل دارد که معنویت، ایمان و مذهب به خانواده می

اي بـراي   پایـه  اي براي هویت و هدفی در زندگی پیدا کنند و معنویت را پشتوانه معنا و

) 2006همکـاران (  دهند. پـرون، وب و  ها قرار می ان و محدودیتمقابله با تغییرات، فقد

رضـایت زناشـویی را    کـار و  هاي فرد در هاي خانوادگی و نقش ارتباط معنویت با نقش

مورد بررسی قرار دادند. نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه بهزیسـتی وجـودي و رضـایت        

 دارنـد. کوتـون زبراکـی و   داري با داشتن اعتقادات معنوي ارتبـاط   طور معنا زناشویی، به

درمانی و آموزش خانواده مورد بررسی قرار  ) ادغام معنویت را درخانواده2007رزنتال (

یک کلینیک بودنـد. نتـایج    درمانگرانِ درمانگران و زوج دادند. نمونه انتخابی آنها خانواده

ها و در پژوهش آنها نشان داد معنویت در زندگی فردي اعضاي کلینیک، در کار بالینی آن

) به بررسی 2007آموزش خانواده زوجین اهمیت بسیار دارد. در پژوهشی دیگر دادیچ (

پنج زوج بودنـد   نمونه پژوهش شصت و ؛سالمت ذهنی پرداخت بین سالمت معنوي و

که به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سالمت ذهنی و 

در زوجین سازگار،  توان گفت، در تبیین این نتایج میارد. مسائل معنوي ارتباط وجود د

مسـائل   تعارضـات را دارنـد، بـا مشـکالت و     ها و ثر با چالشؤزوجین توانایی مقابله م

توانند کنار بیایند، قادر به کمک بـه یکـدیگر هسـتند و هنگـام مقابلـه بـا        منتظره می غیر

آمـوزش معنویـت بـه زوجـین      کنند در ثري با یکدیگر همکاري میؤطور م مشکالت به

خود را به عنوان یک گروه  خانوادهنفس  کمک شد تا با خودشناسی معنوي بتوانند عزت

لفـه  ؤم عنـوان باال ببرند. همچنین، توکل به خدا و داشتن امید در کلیه مراحل زندگی به 

معنویت به زوجین آموزش داده شد که بتوانند معنایی را در رنج و سـختی پیـدا کننـد.    

نفـس خـود را حفـظ     شوند عزت شوهر دچار مشکالت مختلف می نابراین وقتی زن وب
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کنند بتوانند معنـایی   دهند و با توکل به خدا سعی می نمی کرده، امید خویش را از دست

نـین در  چ. هماند بیابند و با موفقیت آن را حل کنند در رنج و مشکلی که درگیر آن شده

بت و مطلوب حاکم است، ارتباط زوجین بـا یکـدیگر   هایی که حال و هوایی مث خانواده

عقاید خـود   توانند صراحتاً باز است. منظور از ارتباط باز این است که زوجین می کامالً

ها زوجین  را بیان کنند و آنها در ارتباط با یکدیگر صریح و رك هستند، در این خانواده

 هـم دهنـد و بـا    یگر اختصـاص مـی  دهاي یک وقت زیادي را به گوش کردن به صحبت

هایی که در آموزش معنویـت مـورد تأکیـد قـرار      صادق هستند. از طرفی از جمله مؤلفه

شناسی معنوي است، هر کدام از  دوستی، بخشش، توجه به اخالقیات و خود گرفت نوع

ها همچنـین بـه زوجـین     گذار است. این مؤلفه تأثیر همها در ارتباط زوجین با این مؤلفه

را بپذیرنـد و بـا آن سـازگار شـوند، روابـط       خودهاي  کند تا تفاوت در سلیقه می کمک

مناسبی با اقوام و دوستان داشته باشند و صله رحم را در برنامۀ زندگی خود جاي دهند 

آمـد و   و همچنین بتوانند تعارضات بین خود و همسر را به خوبی حـل کننـد، بـراي در   

بخشی داشته باشند. با  و باألخره روابط جنسی رضایتریزي کنند  هاي خود برنامه هزینه

توجه به تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشـور و در داخـل کشـور و بـا در نظـر      

ها و با علم بـه پایبنـدي    گرفتن لزوم پرداختن به این شیوه آموزشی در کنار سایر روش

ن زمینه صورت در ایهاي وسیعی  پژوهشاعضاي جامعه ما به اصول معنوي، الزم است 

بردي این آموزش توسط مشاوران خـانواده   هاي کار روش شود فنون و پیشنهاد میگیرد. 

بهبود ارتباط زوجین استفاده شود. از آموزش معنویت  براي بهبود سازگاري زناشویی و

توان در جلسات آموزش قبل از ازدواج، آموزش خانواده، کارگـاه آموزشـی اسـتفاده     می

 نمود. 
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