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چکیده
برخورداری از شادمانی در همه ابعاد زندگی از ضروریات زندگی بشر است. از  این رو، 
وجود ش���ادمانی در زندگی زناش���ویی اهمی���ت ویژه ای دارد. پژوه���ش حاضر با هدف 
کید بر آموزه های اسالمی بر شادمانی زناشویی زنان  بررسی تأثیر آموزش معنویت با تأ
گروه  متأهل شهر اصفهان، به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش  آزمون- پس  آزمون با 
کلیه زنان متأهل  گرفت. جامعه آماری ای���ن پژوهش  کنت���رل و پیگیری بع���دی انجام 
که ش���رایط ورود به  ش���هر اصفهان در س���ال 1396- 1395بودند، تعداد 30 نفر از آنان 
گروه  پژوهش را داش���تند به ط���ور هدفمند انتخاب و به ش���یوه تصادفی س���اده در دو 
گمارده ش���دند. افراد نمونه، پرس���ش  نامه ش���ادمانی زناشویی را در  کنترل  آزمایش و 
کردند. داده  ها به روش  مرحله پیش  آزم���ون، پس  آزمون و پیگیری )45 روزه( تکمیل 
که آموزش معنویت  تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد 
گروه آزمایش، در مقایسه با  کید بر آموزه های اس���المی بر ش���ادمانی زناش���ویی در  با تأ
گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری تأثیر مثبتی داشته است. بنابراین، آموزش 
کید بر آموزه  های اسالمی می تواند در باال بردن شادمانی زناشویی زنان  معنویت با تأ

متأهل مؤثر باشد. 
کلیدی: آموزش معنویت، آموزه های اس���المی، شادمانی زناشویی، زنان  گان  واژ

متأهل. 
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1. مقدمه

کیفیت رابطه زناش���ویی1 ش���امل ارزیابی ذهنی  که  پژوهش���گران و متخصص���ان بر این باورند 

که با مفاهیم رضایت زناشویی2 و شادمانی زناشویی3  زوجین از زندگی زناش���ویی خود است 

کرهینلیگلو، 2016( منظور از ش���ادمانی زناش���ویی ارزیابی  کینداپتپ5، و  مترادف می باش���د. )کرهینلیگل���و4، 

که فرد از ابعاد مختلف ازدواج خود احساس می  کند.  کلی میزان ش���ادی و خوشبختی است 

بنابراین، می  تواند پیش  بینی  کننده بهزیستی روان  شناختی، میزان پایین افسردگی و شادی 

کروگر8، 2008(. بر این اس���اس، شادمانی زناشویی شاخصی  کلی در زندگی باش���د )کمپدوش6، تایلور7، و 

گرفته می  شود )استنلی9، 2007(.  کیفیت رابطه زناشویی در نظر  برای 

گرفته از جمل���ه پژوهش  های حی���رت و همکاران )1390(، حس���ینی زند،  تحقیق���ات انج���ام 

ش���فیع  آبادی و س���ودانی )1391(، حس���ین  پور نجار، فاتحی  زاده و عابدی )1391(، بهرامی، داراب 

که عوام���ل متعددی از جمله  گویای آن اس���ت  و احم���دی )1393( و ج���وادی و همکاران )1394( 

معنویت و آموزه  های اس���المی می  تواند بر روابط زناش���ویی تأثیرگذار باشد. براساس تعاریف، 

که ب���ا نیروی برتر ارتباط دارد  معنوی���ت مجموعه  ای از ارزش  ها، نگرش  ها و امیدهایی اس���ت 

و باع���ث هدای���ت ف���رد در زندگ���ی می  ش���ود )کاوندی���ش10، و هم���کاران، 2003(. از طرفی باوره���ا و اعمال 

مذهبی می تواند بر زندگی زناشویی تأثیرگذار باشد )امیرارجمندی، هاشمیان، و نیکنام، 1393(. بر اساس 

ک���ه زمینه آرامش و رضایت از زندگی زناش���ویی  آموزه ه���ای دینی، یکی از مهمترین مس���ائلی 

را فراهم می  کند، پایبندی زوجین به دس���تورات مذهبی است. خوشبختی زناشویی زمانی 

که زن و ش���وهر ارتباط خوب���ی با مبدأ آفرینش داش���ته و پایبند ب���ه احکام و  تحق���ق می  یاب���د 

دستورات الهی باشند )الهی  قمشه  ای، 2007، به نقل از نریمانی، و همکاران، 1393(. 

در زمینه تأثیر مذهب و معنویت در زندگی زناشویی، پژوهشگران نشان دادند که مذهب 

1. Marital Quality
2. Marital Satisfaction
3. Marital happiness
4. Cirhinlioglu, Z.
5. Kindap Tepe, Y.
6. Kamp Dush, C. M.
7. Taylor, M. G.
8. Kroeger, R.A.  
9. Stanley, S. M.
10. Cavendish, R,. & et al
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که به  تأثیر بیشتری بر ثبات زندگی زناشویی دارد و زوجین ناشاد و ناراضی را تشویق می کند 

زندگی زناشویی خود ادامه دهند. )لوینگر1، 1983، به نقل از تگریان، 1387( در واقع، افرادی که مذهبی تر 

هس���تند، رضایت و عشق بیشتری را در زندگی زناش���ویی خود تجربه می کنند و می  توانند به 

کشاورز، 1384(.  صورت بهتری با مشکالت زندگی سازگار شوند )ویلکینسون، و تانر2، 1980، به نقل از 

که حضور فعال در مراسم مذهبی به  ک4 و  لی5 )1990( نشان داد  پژوهش های شیحان3، با

رابطه زناشویی  شادتر کمک می کند و با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای مقابله با مشکالت 

کاهش احتم���ال طالق و افزایش  زناش���ویی ب���رای زنان متأهل )ب���راون6، اورب���اچ7، و بارمیس���تر8، 2008( به 

کمک می  کند. در واقع ش���رکت در مراسم مذهبی امکان دستیابی  ازدواج های س���الم و پایدار 

به شبکه های اجتماعی را فراهم می  آورد و فرد از طریق مشارکت در آن می تواند به شکوفایی 

که باورها و ارزش های مش���ابه با او دارند، دست یابد. بنابراین، شبکه های  و پیوند با افرادی 

اجتماعی ش���کل  گرفته در مکان  های مذهبی باعث کمک به دوس���تان در مناسبت های شاد 

گذش���ته  گرفتاری و اس���ترس می ش���ود. تحقیقات  و حمایت از افراد در زمان های غم، اندوه، 

سرش���ار از تأثیرات مثبت توجه به مذهب در ش���ادمانی زناش���ویی اس���ت )ویلیام���ز9، 2010(. زوج ها 

می توانند الگوهای خوبی از ازدواج های شاد را در شبکه های اجتماعی مذهبی ببینند و عالوه 

بر آن در مورد اصول و ارزش های فردی و خانوادگی از جمله عشق بدون قید و شرط، تواضع و 

فروتنی، بخشش، تهذیب نفس، بهبود روابط زناشویی و اصول کاهش احتمال طالق آموزش 

داده شوند )ماهونی10، و همکاران، 2001؛ وایت، و لرر11، 2003(. 

ویلیامز )2010( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که شرکت در فعالیت های مذهبی 

فرصت���ی را برای بهب���ود ارتباط و هدف گ���ذاری مذهبی فراهم م���ی آورد و تمرین فعالیت های 

که باع���ث بهبود توجه به  مذهبی، همچنین حمایت  گری از همس���ر و تناس���ب های مذهبی 
1. Levinger
2. Wilkinson., & Tanner.
3. Shehan, C.L.
4. Bock, E.W.
5. Lee, G.R.
6. Brown, E. 
7. Orbuch, T.L.
8. Bauermeister, J.A.
9. Williams, A.J.
10. Mahoney, A., &  et al
11. Waite, L.J., & Lehrer, E.L.



32

مس���ائل مذهبی می  ش���ود، ش���ادمانی زناش���ویی را به طور قابل توجهی پیش بینی می کند. 

پژوه���ش امیرارجمندی، هاش���میان و نیک ن���ام )1393( با عنوان اثربخش���ی آموزش معنویت به 

که  کاهش افس���ردگی و افزایش رضایت زناش���ویی زنان متأهل، نش���ان داد  گروهی در  ش���یوه 

کاهش افس���ردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل می  شود.  آموزش معنویت موجب 

که آموزش  ع���رب بافرانی و هم���کاران )1392( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دس���ت یافتند 

گروه آزمایش تأثیر داشته است. همچنین ماهونی  معنویت بر افزایش س���ازگاری زناشویی در 

که عمل به باورهای دینی موجب  و دیگران )2002( در تحقیقات خود به این نتیجه رس���یدند 

کالمی و  کاهش چش���مگیر پرخاشگری  کالمی، افزایش میزان ش���ادکامی،  افزایش مش���ارکت 

کیم1 و همکاران  تعارضات و اختالفات زناش���ویی و فزونی رضایتمندی زناش���ویی می ش���ود. 

که عمل به باوره���ای دینی، با هیجانات و عواطف مثبت  )2004( به این نتیجه دس���ت یافتند 

مانند خوش خلقی، شادکامی و مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش، رابطه مثبت دارد. 

کلی و شادی  حس���ین پور )1391( تأثیر آموزش شادمانی بر اساس مفاهیم اسالمی بر شادی 

که آموزش شادمانی بر اساس  کرده است. نتایج پژوهش ایشان نشان داد  زناشویی را بررسی 

کلی و ش���ادی زناش���ویی می ش���ود. آقاپور و همکاران  مفاهیم اس���المی باعث افزایش ش���ادی 

)1390( در پژوهش خود با عنوان بررس���ی رابطه بین دس���تورات قرآنی با رضایتمندی زناش���ویی 

که رابطه معنی  داری بین عمل به دس���تورات قرآنی  در خانواده، به این نتیجه دس���ت یافتند 

ب���ا رضایتمندی زناش���ویی وجود دارد؛ یعن���ی هرچه تعهد به دس���تورات قرآنی در اف���راد باالتر 

باش���د، رضایتمندی زناش���ویی آنها نیز باالتر است. در پژوهش���ی، روحانی و معنوی  پور )1387( 

که بین دین  داری، ش���ادکامی و رضایت زناش���ویی، همبس���تگی  به این نتیجه دس���ت یافتند 

مثب���ت و معنی داری وج���ود دارد و هرچه عمل به باورهای دینی افزایش می یابد، ش���ادکامی 

و رضایت من���دی زندگی زناش���ویی افزایش می یابد و در این مورد بین م���رد و زن تفاوتی وجود 

ندارد. 

نظام خانواده در عصر حاضر دچار مشکالت عدیده  ای شده است و افزایش اختالف های 

خانوادگ���ی و زناش���ویی و به تبع آن افزایش آمار طالق، نش���ان  دهنده مش���کالت اساس���ی در 

1. Kim, Y.M.
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کیفیت روابط زناشویی نهفته است. )س���االری  فر، 1391( با  که ریش���ه اصلی آن در  خانواده  هاس���ت 

توجه به اینکه یکی از ویژگی  های جامعه ایران پایبندی به اصول و آموزه  های اسالمی است، 

کیفیت زندگی زناشویی  می  توان از این باورها برای افزایش ش���ادمانی زناش���ویی و باال بردن 

اس���تفاده نمود. ازاین  رو، با توجه به پیشینه نظری و پژوهشی در این زمینه، پژوهش حاضر 

کید بر آموزه های اسالمی  که آیا آموزش معنویت با تأ درصدد پاسخگویی به این سؤال است 

بر شادمانی زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان تأثیر دارد؟ 

2. شیوه اجرای پژوهش 

2-1. روش پژوهش 

کنترل و پیگیری  گروه  پژوهش حاضر از نوع نیمه  آزمایشی با طرح پیش  آزمون_ پس  آزمون و 

بعدی اس���ت. برای تحلیل داده های پژوه���ش از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و 

کید بر آموزه  های  نرم  افزار SPSS-19 استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر آموزش معنویت با تأ

اس���المی بر ش���ادمانی زناش���ویی زنان متأهل ش���هر اصفهان، قب���ل و بعد از اجرای جلس���ات 

گرف���ت. همچنین به  آموزش���ی، پرس���ش  نامه ش���ادمانی زناش���ویی در اختیار آزمودنی  ها قرار 

منظ���ور ارزیابی میان پای���داری آموزش  های داده ش���ده بر ش���ادمانی زناش���ویی آزمودنی  ها، 

گذش���ت 45 روز از آخری���ن جلس���ه آموزش���ی، پرس���ش  نامه  ها به طور مج���دد بر روی  پ���س از 

آزمودنی ها اجرا ش���د. برنامه آموزش���ی ش���امل 8 جلس���ه 90 دقیقه  ای به صورت هفتگی اجرا 

شد. براین اساس، مباحثی مثل قدردانی و شکرگزاری، بخشش، امید، نوع  دوستی و شادی 

کید بر آموزه های اس���المی و مباحث نظری روان  شناس���ی آموزش داده ش���د. در حیطه  ب���ا تأ

آموزه های اسالمی از متون قرآنی و دینی استفاده شد و مباحث نظری روان  شناسی بر اساس 

کیفیت ارتباط فرد با خود، دیگران، طبیعت و  مدل بهزیستی معنوی فیشر1)2011( که در آن بر 

گرفت. همچنین در حوزه ارتباط فرد  کید شده است، مورد بررسی و استفاده قرار  خداوند تأ

گام انرایت2  گام به  با خود، )شادی و امید( و ارتباط فرد با دیگران )بخشش( از مدل درمانی 

1. Fisher, J.
2. Enright, R.D.
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گلی1 )2005( و در حوزه امید،  )2006(، ارتباط فرد با طبیعت و خداوند )شکرگزاری( از مدل آدلر و فا

از نظریه اش���نایدر2 )2000( اس���تفاده ش���د. همچنین نقش باور به وجود خدا و توکل به خدا در 

گرفت. برای قدردانی، از مداخله مبتنی بر لیس���ت قدردانی  ایجاد امیدواری مورد بحث قرار 

کالوک،3 2003(، مداخله مبتنی بر بیان رفتاری قدردانی )تسانگ4، 2007( و مداخله مبتنی  )ایمونز، و مک 

برنامه های قدردانی )واتکینز، و همکاران،5  2003( اس���تفاده شد. در مجموع با همکاری متخصصان 

حوزه روان  شناسی و مشاوره خانواده، مباحث جلسات بر اساس آموزه  های اسالمی تنظیم 

گروهی و انجام تکالیف برگزار شد. گردید و جلسات مداخله به صورت بحث 

کید بر آموزه  های اسالمی   2-2-1. خالصه طرح جلسات آموزش معنویت با تأ

جلس���ه معارفه: برق���راری ارتباط با آزمودنی ها و ایجاد آمادگی، بیان اهداف جلس���ات و طرح 

گروه در صورت داش���تن  گروه )رازداری، ش���رکت به موقع در جلس���ات، حذف ش���دن از  قواعد 

بیش از یک جلسه غیبت، شرکت فعال در مباحث، انجام دقیق و به موقع تکالیف ارائه شده 

گرفتن پیش آزمون. و یادگیری الگوها و مهارت های جدید( و 

جلس���ه اول: آش���نا س���اختن آزمودنی ها با مفهوم معنویت و ابعاد آن، ش���ناخت راه های 

ش���ادی بر اساس آموزه های اس���الم ش���امل ایمان و یاد خدا، رضایتمندی به مقدرات الهی، 

عب���ادت )نماز و روزه، اس���تغفار و توب���ه( و تالوت ق���رآن، هدفمندی در زندگ���ی، برنامه  ریزی، 

گشاده  رویی، صله  مثبت نگری، در زمان حال زیستن، خوش  بینی به افراد، تبسم و خنده و 

رحم و برقراری رابطه با دوس���تان و خویش���اوندان، ترغیب آزمودنی ها به تقویت این شیوه  ها 

در خود و ارائه تکلیف )بررس���ی این مؤلفه ها و ارزیابی آن توس���ط هر آزمودنی در مورد خود و 

گزارش آن در جلسه بعد(. تقویت مؤلفه های ضعیف در خود و همچنین 

جلس���ه دوم: برقراری ارتباط مؤثر، آموزش اهمیت نوع  دوستی و انسان  دوستی از دیدگاه 

اسالم، آشنایی آزمودنی ها با رفتار های نوع  دوستانه )نگاه محبت  آمیز به چهره والدین، صله 

رح���م و دید و بازدید، عیادت از مریض، س���خن محبت آمیز، هدیه دادن، تش���کر و قدردانی، 

1. Adler, M.G., & Fagley, N.S.
2. Snyder, C.R.
3. Emmons, R.A., & McCullough, M.E.
4. Tsang, J.
5. Watkins, P.C., &  et al
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تقدیم فاتحه برای اموات، یاری  رس���اندن و... ( و بررسی خطبه ای 31 نهج  البالغه و احادیث 

دیگری در زمینه محبت و انسان  دوستی و ارائه تکلیف )یادداشت برداری آزمودنی ها در مورد 

کارهای نوع دوستانه دیگران در ارتباط با  رفتار های نوع  دوستانه خود در ارتباط با دیگران و 

خودشان و ارائه در جلسه بعد(.

کردن آزمودنی ها با مؤلفه های مرتبط با  جلسه سوم: آموزش امید از دیدگاه اسالم، آشنا

امید )خودشناسی؛ خداشناسی؛ خودباوری و خدامحوری(، تغییر نگرش های درونی و آشنا 

گفتگو در جلس���ه درمان درباره  ک���ردن آزمودنی ها با اثرات امید و ناامیدی در زندگی. بحث و 

اثرات ناامیدی از رحمت الهی در زندگی و سالمت جسم و روان.

کردن آزمودنی ها با  جلس���ه چهارم: آموزش قدردانی و ش���کرگزاری از دیدگاه اسالم، آش���نا 

انواع ش���کر از دیدگاه اس���الم )ش���کر بنده در برابر خالق با قلب و زبان و س���ایر اعضا، شکر بنده 

در براب���ر نعمت، ش���کر بن���ده در برابر بنده و ش���کر خالق در برابر بنده(، آش���نایی اعضا با هفت 

جنب���ه قدردانی و ش���کرگزاری )ش���امل تمرکز بر داش���ته ها، حیرت، تش���ریفات، توجه به زمان 

گذش���ته و زمان حال و ارزش  گ���ذاری برای روابط  ح���ال، فقدان/ مصیبت، مقایس���ه خود در 

کردن نکات اخالق���ی در زندگی و ارائه تکلیف  کردن به اعضا برای عملی  کم���ک  بین  ف���ردی(، 

که... « ش���روع  کرم  که ب���ا جمله »خدایا ش���ا )ش���امل نوش���تن نامه ای ب���ه خدا توس���ط اعضا 

می ش���ود و ارائه در جلس���ه بعد، تهیه لیستی توسط آنها با عنوان »لیس���ت شکرگزاری« برای 

خود و ش���کرگزاری خداوند با یادآورش���دن نعمت های پیرامون خود، نوشتن نامه  ای توسط 

کار مطلوب و شایس���ته  ای انجام داده  اند - و هنوز از آنها  که برای آنها  آزمودنی ه���ا به افرادی 

تشکر نکرده اند- و ابراز قدردانی نسبت به آنها و ارائه در جلسه بعد و بیان احساس خود پس 

از نوشتن نامه ها(.

کردن آزمودنی ها با تعریف بخشش و فرایند آن، بررسی اثرات بخشش  جلسه پنجم: آشنا 

ک���ه در آن از طرف ش���خصی  در ف���رد و رواب���ط بی���ن ف���ردی و ارائ���ه تکلیف )نوش���تن موقعیتی 

آزمودنی ها ظلم و ستمی شده است و اینکه آیا آسیب وارد شده دائمی بوده است؟ احساس 

کار چیس���ت؟ این احساس���ات چه تأثیری بر زندگ���ی آزمودنی و  آزمودنی نس���بت به فرد خطا

کاری  عملکرد فردی و بین  فردی وی داش���ته است؟ برای تسکین و حل این احساسات چه 



36

انجام می دهد )انتقام، اجتناب یا ...(؟ مقایس���ه دیدگاه ها و رفتارهای خود قبل و بعد از آن 

اتفاق؛ برای مثال مقایسه ارتباط با خود و اطرافیان(.

کار بردن  کردن آزمودنی ها با سه مرحله اولیه بخشش )اجنتاب از به  جلسه ششم: آشنا 

هرگونه روش انتقام  جویانه و کینه  ورزانه نسبت به طرف مقابل، جستجوی دیگاهی متفاوت 

کار از شخصیت وی، بررسی  کردن رفتار اشتباه فرد خطا کار، جدا  با قبل نس���بت به فرد خطا

کار  ایجاد شده  که ممکن است به دنبال دیدگاه متفاوت نسبت به فرد خطا احساسات خود 

کار و ارائه تکلیف )به کارگیری  کمک به بازنگری احساس���ات نسبت به ش���خص خطا باش���د(، 

که به آن ظلم شده است و ارزیابی اثرات و نتایج آن  تجربه های شخصی خود در مورد فردی 

را بر عملکرد فردی و بین فردی(.

کردن آزمودنی ها با چهار مرحله نهایی بخشش )شامل هدیه دادن  جلس���ه هفتم: آشنا 

که رفتار خطا داش���ته اس���ت، یافتن معنا برای رفتارهای اشتباه افرد در قبال خود و  به فردی 

تجربیات آن دوره، بررس���ی نیاز خود برای بخشیده  شدن، بررسی احساسات خود نسبت به 

کید بر آموزه های  کار و رفتار خطا در گذشته و حال و بررسی اثرات عفو و بخشش با تأ فرد خطا

گذشته و  که در  اسالمی( و ارائه تکلیف )یادداشت برداری آزمودنی ها از رفتار و احساس هایی 

کار دارند(. در حال حاضر در مورد شخص خطا

جلس���ه هش���تم: جمع  بن���دی و م���رور مطالب جلس���ات قبل، تش���ویق آزمودنی ه���ا برای 

کردن مباحث آموخته ش���ده در جلسات، پاس���خ به سؤاالت آزمودنی ها در رابطه با  کاربردی 

گرفتن پس آزمون. مباحث جلسات، 

2-2. جامعه و نمونه آماری 

کلیه زنان متاهل 20 تا 40س���ال، با س���ابقه حداقل یک س���ال زندگی  جامع���ه پژوهش حاضر 

که تعداد 30  مش���ترک و حداقل تحصیالت دیپلم ش���هر اصفهان در س���ال1396- 1395 بود 

زن متأهل به صورت هدفمند از میان آنها برای ش���رکت در پژوهش انتخاب ش���دند و به طور 

ک خروج  گمارده شدند. مال کنترل )15 نفر(  گروه  گروه آزمایش )15 نفر( و یک  تصادفی در دو 

افراد از پژوهش، غیبت بیش از دو جلسه در جلسات آموزشی و شرکت همزمان در جلسات 

کید بر آموزه  های اس���المی طی 8  مش���اوره و روان درمانی بود. جلس���ه آم���وزش معنویت با تأ
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کنترل در زمان اجرای پژوهش هیچ  گروه  گروه آزمایش اجرا شد.  جلسه 90 دقیقه  ای بر روی 

مداخل���ه  ای دریافت نکرد، ولی به منظور رعایت مالحظات اخالقی، بعد از اتمام پژوهش به 

ایشان نیز آموزش داده شد. 

2-3. ابزار پژوهش

2-3-1. پرسش  نامه شادی زوجین

که دارای 47 سؤال  به منظور س���نجش ش���ادمانی زناشویی از پرس���ش  نامه ش���ادی زوجین 

اس���ت، استفاده ش���د. این مقیاس بر اساس پرسش  نامه ش���ادی فوردایس و توسط تگریان 

کلی، فعالیت، روابط اجتماعی، از بین  که هدف اصلی آن سنجش شادی  )1387( ساخته شد 

بردن احساس���ات منفی، خوش ���بینی، بیان احساسات، س���طح توقعات پایین، خود بودن، 

صمیمی���ت، برنامه  ریزی، توجه ب���ه زمان حال، اولویت دادن به ش���ادی، خالقیت، دوری از 

نگرانی، پرورش ش���خصیت س���الم و پرورش شخصیت اجتماعی اس���ت. این پرسش نامه در 

کاماًل مخالفم )نمره 1( نمره  گذاری شد.  کاماًل موافقم )نمره 5( تا  طیف پنج درجه ای لیکرت از 

برای بررس���ی روایی محتوایی، این پرسش  نامه در اختیار پنج متخصص مشاوره خانواده در 

گرفت. برای  گرفت و مورد تأیید ایش���ان ق���رار  دانش���کده علوم تربیتی دانش���گاه اصفهان قرار 

گ���را از آزمون  کس���فورد و ب���ه منظور تعیی���ن روایی وا تعیی���ن روای���ی همگرا، از آزمون ش���ادی آ

کسفورد  افس���ردگی بک اس���تفاده ش���د. پرسش  نامه  ش���ادی زوجین با پرسش  نامه ش���ادی آ

همبس���تگی مثبت )0/8( و با پرسش  نامه افسردگی بک همبستگی منفی )0/78-( داشت. 

کل محاس���به  محقق برای تعیین روایی س���ؤال ها نیز ضریب همبس���تگی هر س���ؤال را با نمره 

که برابر با  کرونباخ اس���تفاده شده  نمود. برای تعیین همس���انی درونی پرس���ش  نامه از آلفای 

گاتمن برابر  0/8 بود. پایایی این پرسش نامه به روش اسپیرمن براون برابر با 0/75و به روش 

با 0/7 است )به نقل از شفیعی مطلق، 1389(.
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3. یافته ها ی پژوهش

گواه  گروه های آزمایش و  جدول شماره 1: میانگین و انحراف معیار نمره های شادمانی زناشویی در 

تعداد نمونهانحراف معیارمیانگینآزمونگروهمتغیر

ی
وی

اش
ی زن

مان
اد

ش

آزمایش

105/7310/9915پیش آزمون

114/8010/4815پس آزمون

115/6710/4815پیگیری

گواه

111/538/6015پیش  آزمون

112/408/9115پس آزمون

111/808/6715پیگیری

که در مؤلفه شادمانی زناشویی در  نتایج توصیفی در جدول »ش���ماره 1« نش���ان می دهد 

گروه آزمایش، میانگین نمره های پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون تغییر یافت، اما 

کنترل، تغییرات محسوسی مشاهده نشد. به منظور بررسی معناداری تفاوت ها بین  گروه  در 

گروه از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. پیش از انجام تحلیل واریانس با  دو 

اندازه گیری مکرر، به منظور بررس���ی برابری واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. مفروضه-

ه���ای آزمون همگن���ی واریانس لوین برای متغیر ش���ادمانی زناش���ویی در پیش آزم���ون برابر با 

»P=0/263 ،F=1/303«، در مرحل���ه پس ���آزمون برابر ب���ا »P=0/539 ،F=0/388 « و در مرحله 

که در ش���ادمانی  پیگی���ری برابر با »P=0/496 ،F=0/475« اس���ت. این نتایج نش���ان می دهد 

زناشویی، سطح معنی داری بزرگتر از 0/05 است. بنابراین، واریانس ها برابر هستند و استفاده 

از تحلیل واریانس در داده های پژوهش بالمانع بوده و پایایی نتایج به دست آمده از آن تأیید 

می گردد. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون  شاپیرو – ویلکز1 استفاده شد. این 

که در متغیر شادمانی زناشویی، سطح معنی داری بزرگتر از 0/05 است.  نتایج نشان می دهد 

.)P =0/081 ، F=0/899( بنابراین، فرض نرمال بودن توزیع برقرار است

کواریانس های متغیر شادمانی زناشویی جدول شماره 2: نتایج آزمون ماچلی برای بررسی تناسب 

متغیر
 Mauchly›s

W
مجذور 

خی
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

اپسیلون  ها

گایسر Lower-boundهاین - فلتگرین هوس - 

0/931/5520/4610/9391/0000/500شادمانی زناشویی

1. Shapiro -Wilkz 
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که در جدول »ش���ماره 2« مش���اهده می ش���ود، به دلیل معنادار نشدن آزمون  همانگونه 

کروی بودن  که به معنای   ) P=0/461( کرویت ماچلی در متغیر وابس���ته ش���ادمانی زناش���ویی

ماتریس واریانس -واریانس متغیر وابسته می باشد، استفاده از آزمون F و درجات آزادی این 

آزمون برای تحلیل بالمانع است. 

جدول شماره 3: نتایج تحلیل مانوا مربوط به تأثیر عضویت گروهی در سه بار آزمون شادمانی زناشویی

توانمجذور اتاdfSig خطاdf فرضیهFمیزاناثر

آزمون

0/85680/422270/0000/851اثر پیالیی

0/14480/422270/0000/851المبدای ویلکز

5/95780/422270/0000/851اثر هتلینگ

5/95780/422270/0000/851بزرگترین ریشه ری

تعامل آزمون
گروه  ها  و 

0/83869/792270/0000/831اثر پیالیی

0/16269/792270/0000/831المبدای ویلکز

5/17069/792270/0000/831اثر هتلینگ

5/17069/792270/0000/831بزرگترین ریشه ری

با توجه به جدول »شماره 3« آزمون های چهارگانه مربوط به تفاضل متغیرهای پژوهش 

در شادی، هم در اجرای سه بار آزمون و هم در تعامل آزمون و عضویت گروهی از لحاظ آماری 

کید بر آموزه های اس���المی بر ش���ادمانی  معنی دار اس���ت. به عبارت دیگر آموزش معنویت با تأ

زناشویی، بر میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری تأثیر 

داش���ته اس���ت )P >0/0005(. میزان این تأثیر یا تفاوت در عامل شادمانی زناشویی در اجرای 

گروهی 0/83 اس���ت. توان آماری 1 نمایانگر  آزمون برابر با 0/85 و در تعامل آزمون و عضویت 

کفایت حجم نمونه است.

گروه در سه بار آزمون جدول شماره 4: مقایسه برآورد پارامتر دو 

متغیرهای 
پژوهش

مرحله
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F
سطح 

معنی داری
مجذور اتا

)میزان تأثیر(
توان

آماری

شادمانی 
زناشویی 

42132/555142132/55555/770/0000/9540/992تعامل

عضویت 
گروهی

721/1141721/11417/320/0010/3520 /924

7867/11128280/968خطا
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گروه در سه بار آزمون  که جدول »ش���ماره 4« نش���ان داده شده است، بین دو  همان طور 

.)P >0/001( تفاوت معنادار وجود دارد

گروه در سه بار آزمون جدول شماره 5: مقایسه های زوجی نمرات شادمانی زناشویی دو 

معناداریخطاتفاوت میانگینآزمونآزمونگروه

آزمایش
پیش آزمون

9/071/0470/000-پس  آزمون

9/940/8670/000-آزمون پیگیری

0/870/6870/475-آزمون پیگیریپس آزمون

گواه
پیش  آزمون

0/870/5360/475-پس  آزمون

0/270/7480/562-آزمون پیگیری

0/600/6490/521آزمون پیگیریپس  آزمون

گروه آزمایش در پس  آزمون و پیگیری  که جدول »شماره 5« نشان می دهد، در  همانطور 

نس���بت به پیش  آزمون، تفاوت هایی ایجاد ش���ده اس���ت، ولی در پیگیری، تفاوت نسبت به 

گواه تفاوت معناداری در سه بار آزمون وجود ندارد. گروه  پس آزمون معنادار نیست و در 

3. بحث و نتیجه  گیری

کید بر آموزه های اسالمی بر شادمانی  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش معنویت با تأ

گروه  که در  زناش���ویی در زنان متأهل ش���هر اصفهان اس���ت. نتایج پژوهش حاضر نش���ان داد 

آزمایش، میانگین نمره های پس آزمون و پیگیری نس���بت به پیش آزمون تغییر یافته اس���ت، 

کید  کنترل، تغییرات محسوس���ی مشاهده نش���د. بنابراین، آموزش معنویت با تأ گروه  اما در 

بر آموزه های اس���المی بر ش���ادمانی زناش���ویی زنان متأهل در پس  آزمون تأثیر داش���ته است. 

کی���م و هم���کاران )2004(،  ای���ن یافته ه���ا ب���ا پژوه���ش ویلیام���ز )2010(، ماهونی و هم���کاران )2002(، 

امیرارجمندی، هاش���میان و نیک نام )1393(، عرب بافرانی و همکاران )1392(، حس���ین پور )1391(، 

آقاپور و همکاران )1390(، روحانی و معنوی  پور )1387( همسو است.

که خداوند متعال ازدواج و همس���ران  در تبیی���ن ای���ن یافته می توان اینگونه عنوان نمود 

که عالوه ب���ر ایجاد آرامش در خانواده،  را یک���ی از نش���انه  های قدرت الهی در آفرینش می  داند 

کند  کمک  می  تواند به افزایش مهر و محبت و به دنبال آن نشاط و شادی در بین همسران 

کنار  )ر.ک.، روم: 21(. همچنی���ن آی���ه 189 س���وره اع���راف در مورد انس و آرامش همس���ران در 
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ذی َخَلَقُکْم ِمْن َنْفس واِحَدة َو َجَعَل ِمْنها َزْوَجها ِلیْسُکَن ِإَلیها....؛ 
َ
یکدیگر می  فرماید: »ُهَو اّل

که ش���ما را از نفس واحدی آفرید و همس���رش را از آن پدیدآورد تا با او انس و  اوس���ت خدایی 

گیرد... «. بنابراین، از دیدگاه قرآن احساس رضایت و شادمانی در رابطه زناشویی زمانی  آرام 

کنار یکدیگر احساس آرامش داشته باشند. آنچه در مداخالت  که زوجین در  ایجاد می  گردد 

کردن و صبر در  دینی و در روابط همس���ران به آن توجه می  ش���ود، قدردانی از یکدیگر، م���دارا 

کالم محبت  آمیز و... است )آمدی، 1373(.  مسائل و مشکالت، بخشش، استفاده از 

پژوهش حاضر با آموزش تقویت مؤلفه های معنویت و آموزه های اسالمی، موجب تقویت 

کردن، صبر در مسائل و مشکالت،  توانمندی  هایی چون یاری رساندن به دیگران، قدردانی 

شکرگزاری بر نعمت ها،  تمرکز بر داشته ها و افزایش امید شد که همگی مستلزم برقراری ارتباط 

که فرد در ارزیابی ذهنی خود،  بهتر با خود، دیگران و خداس���ت. این موضوع س���بب می  شود 

خویش���تن را توانمند، دارای قابلیت های جدید و غنی تر احس���اس نماید و همچنین همیشه 

که از مسیر درست حق و عدالت تعدی  کند  خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و سعی 

نکند و در نتیجه رابطه مؤثرتری با خود و با همسرش داشته باشد )شیدوزی1، 2011(.

کاظم؟ع؟ می فرماید: امام 
کنی و در تمام  گذار  توکل بر خدا درجاتی دارد؛ اینکه همه امور خود را به خداوند وا
کرد از او راضی و خشنود باشی و بدانی که  امورت به او اعتماد کنی و هرگونه با تو رفتار 
او از هیچ خیرخواهی و فضل و بخششـــی نســـبت به تو کوتاهی نمی کند و اینکه بدانی 
کارهایت به  گذاری  کم بر امور توســـت و دراین  باره حکم، حکم اوست. پس با وا او حا

کن و در همه اینها و غیر اینها به او اعتماد داشته باش. )کلینی، 1429(  خدا بر او توکل 

که بتوانند  بنابرای���ن، در آم���وزش توکل ب���ه خدا و امید، ب���ه آزمودنی ها آموزش داده ش���د 

معنایی را در رنج و سختی پیدا کنند. بر اساس آیه 173 سوره آل عمران، می توان از تشویش ها 

کرد، امید خویش را از دست  و نگرانی ها در زمان مشکالت رها شد، عزت نفس خود را حفظ 

کرد به معنایی در رنج و مش���کلی دست یافت و با موفقیت آن را  نداد و با توکل به خدا س���عی 

که امید با سازگاری، سرزندگی، معنای زندگی،  گویای آن است  حل نمود. تحقیقات مختلف 

1. Chidozie, M.
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عزت نفس، افس���ردگی و اضط���راب ارتباط معناداری دارد )ش���روین1، و همکاران، 2006، به نقل از قاس���می، 

عابدی، و باغبان، 1388(.  نوع  دوس���تی، بخش���ش، قدردانی و ش���کرگزاری، در بهبود ارتباط افراد با 

دیگران و به ویژه همس���ران تأثیرگذار اس���ت. بنابراین، تقویت حس نوع  دوستی به همسران 

کم���ک می  کند تا عالوه بر تبادل اعمال انسان  دوس���تانه، بتوانند عالیق و منفعت طلبی های 

کنند، روابط مناس���بی با اقوام و دوستان و همسر داشته باشند،  خودخواهانه فردی را مهار 

صل���ه رح���م را در برنام���ه زندگی خود ج���ای دهند و به دنب���ال آن حمایت عاطف���ی و روانی از 

کنند.  دیگران دریافت 

کریم به  که عفو و بخش���ش در قرآن  آیه 152 س���وره آل عمران به این مس���ئله اش���اره دارد 

که  کار اس���ت؛ یعنی عفو زیرمجموعه احس���ان و عطایی اس���ت  معنای نگرفتن انتقام از خطا

کمک می کند تا  کار می دهد. تقویت مؤلفه بخش���ش، به آزمودنی ه���ا  فرد بخش���نده ب���ه خطا

تفاوت س���لیقه ها را بپذیرند و با آن س���ازگار ش���وند و با چالش ه���ای اجتناب  ناپذیر زندگی به 

کمتر و خش���نودی بیش���تری در زندگی  ط���ور مؤثر برخورد نمایند. بنابراین، تنش های روانی 

کار  خود احساس نمایند. از سوی دیگر، بخشش با تعامل های مثبت میان بخشنده و خطا

کیفیت روابط می  شود. این پیشرفت  پس از رخداد خطا، ارتباط مثبت دارد و س���بب بهبود 

کاهش پرخاشگری های روانی و تعارض های زناشویی نیز می شود و  در بهبود ارتباط شامل 

شادمانی زناشویی را باال می  برد.

خداوند در سوره ابراهیم آیه 34 در مورد بی  شمار بودن نعمت ها می فرماید:

اٌر.
َ
وٌمَکّف

ُ
َظل

َ
ْنساَنل ِ

ْ
ال ُصوهاِإّنَ ْ واِنْعَمَتاهَّلِلالحتُ ُتُموُهَوِإْنَتُعّدُ

ْ
ل
َ
ماَسأ ِ

ّ
ُکْمِمْنُکل َوآتا

گر نعمت هاى خدا را بشمارید، هرگز  که از او خواستید به شما داد و ا و از هر چیزى 
کرد! انسان، ستمگر و ناسپاس است!.  آنها را شماره نتوانید 

تحقیقات نشان می  دهد که مداخله های مرتبط با شکرگزاری، منجر به افزایش شادکامی 

گ���ورل2، 2007 (، خوش ���بینی )فروح3، س���فیک4، و امون���س5، 2008(، رضای���ت از زندگی،  و عاطف���ه مثب���ت )ُازگه 

1. Sherwin
2. Ozge Gurel, K.
3. Froh, J.
4. Sefick, W.L.
5. Emmons, R.A.
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کاهش افس���ردگی )س���لیگمن، و همکاران،2 2005 ( می ش���ود. بدین  بهزیس���تی ذهنی )دیکره���وف1، 2007( و 

گاهی نس���بت به داشته ها  ترتیب ش���کرگزاری و تمرکز بر داش���ته ها س���بب ایجاد هش���یاری یا آ

کوتاه بودن مداخله ها از نظر زمانی، نوعی سوگیری مثبت نسبت  می گردد. بنابراین، با وجود 

که قدردانی،  به داش���ته  ها به وجود می آید. پژوهش وود3 و همکاران )2008( نشان داده است 

کمتر در پی دارد.  اثرات مثبتی همچون حمایت اجتماعی بیشتر و افسردگی و استرس 

همچنی���ن مداخله های مبتنی بر نامه های قدردانی برای یکی از دوس���تان، همس���ر و یا 

اطرافی���ان، می تواند ب���ر برون  ریزی عاطفی- هیجانی مأثر باش���د. امام عل���ی؟ع؟ می فرماید: 

َش���اط؛ ش���ادی باعث انبس���اط روح و ایجاد وجد و نش���اط  ْفَس َو ُیِثیُر الَنّ ���ُروُر َیْبُس���ُط الَنّ »الُسّ

می ش���ود« )نهج  البالغه، 1379(. بنابراین، آموزش شادی و افزایش شادکامی در زندگی، سبب باال 

رفت���ن خلق افراد ش���ده و دیدگاه های آنان در مورد مس���ائل زندگ���ی را مثبت تر می  کند؛ بدین 

که ریشه در هیجانات مثبت دارد، مشکالت را حل  ترتیب این افراد با ارتباط متقابل مناسب 

که این موضوع افزایش میزان رضایت از  می کنند و به شادمانی بیشتری در زندگی می رسند 

زندگی و ایجاد نوعی خوش  بینی و در پی آن افزایش ش���ادمانی در رابطه با همسر را به دنبال 

خواهد داشت. 

در مجم���وع ب���ا توجه ب���ه تأثیرگ���ذاری آم���وزش معنویت و آموزه  های اس���المی ب���ر افزایش 

کز  ش���ادکامی، می  ت���وان از ای���ن آم���وزش در م���دارس، دانش���گاه ها، خانه ه���ای س���المت، مرا

کرد.  کز آموزشی به عنوان راهبردی پیشگیرانه و درمانی استفاده  کز دینی و مرا بهزیستی، مرا

که تعمیم نتایج به دیگر جوامع باید بااحتیاط  پژوهش حاضر با محدودیت  هایی مواجه بود 

انج���ام ش���ود. این محدودیت  ها عبارتن���د از: جامعه آماری محدود به ش���هر اصفهان؛ مدرک 

ک س���نی بین 20 تا 40 س���ال آزمودنی   ها برای  تحصیلی باالتر از دیپلم همه افراد نمونه و مال

ورود به پژوهش. بنابراین، پیش���نهاد می  ش���ود پژوهش، بر نمونه هایی با س���طح تحصیالت 

پایین تر از دیپلم و بازه سنی باالتر از 40 سال انجام شود.

1. Dickerhoof, R.M.
2. Seligman, M.E.P., & et al
3. Wood, A.M., & et al
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