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مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی ،رضایت
زناشویی و اضطراب حاملگی زنان باردار شهر شیراز

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس ،شیراز ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/14 :

تاریخ دریافت94/4/8 :

چکیده:
زمينه و هدف :حاملگي یك موقعيت جدید و منحصربهفرد است كه طي آن هر مادر آبستني تغييرات
فيزیولوژیكي و روانشناختي بسياري تجربه ميكند .هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش هوش معنوي
بر بهزیستي روانشناختي ،رضایت زناشویي و اضطراب حاملگي زنان باردار بود.
روش بررسي :این مطالعه به روش نيمهآزمایشي و با استفاده از طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه شاهد
انجام شد .جامعه آماري پژوهش حاضر دربرگيرندهي تمامي زنان باردار نخستزا در شهر شيراز بود كه از مرداد
تا مهر  1392به مراكز مراقبتهاي پيش از تولد شهر شيراز مراجعه نمودند .از ميان جامعه مورد مطالعه  42نفر (20
نفر در گروه آزمایش و  22نفر گروه كنترل) به شيوه دردسترس انتخابشده و قبل از شروع برنامه آموزش هوش
معنوي ،پرسشنامههاي بهزیستي روانشناختي ریف ،رضایت زناشویي گلومبوک راست و اضطراب حاملگي
وندنبرگ را دریافت نمودند .سپس به افراد گروه آزمایش به مدت  10جلسه  90دقيقهاي برنامه آموزش هوش
معنوي براساس مدل تيري ،نوكالینن و اوباني ارائه گردید؛ اما گروه كنترل هيچ مداخلهاي دریافت نكرد .پس از
انجام پسآزمون روي هردو گروه ،دادهها با آزمون تحليل كوواریانس چندمتغيره و بهوسيله نرمافزار SPSS
تجزیهوتحليل شد.
یافتهها :نتایج آزمون نشانداد ،دریافت برنامه آموزش هوش معنوي تفاوت معنيداري در كاهش اضطراب
حاملگي و افزایش بهزیستي روانشناختي و رضایت زناشویي بين گروه آزمایش و گروه كنترل بهوجود آوردهاست
(.)P=0/001
نتيجهگيري :هوش معنوي یكي از مهمترین سازههایي است كه ميتواند در كاهش هيجانات منفي مانند اضطراب
حاملگي و افزایش بهزیستي روانشناختي و رضایت زناشویي بهنحو موثري بهكار گرفتهشود.
واژههاي كليدي :هوش معنوي ،بهزیستي روانشناختي ،رضایت زناشویي ،اضطراب حاملگي.

مقدمه:
اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان

تجربه مي كند .اين تغييرات زنان را در خطر

در همه افراد در حد اعتدال آميز وجود دارد و در اين

آسيب پذيري رواني و تجربه اضطراب بسيار

حد به عنوان پاسخي سازش يافته تلقي ميشود.

قرار ميدهد ( .)2اضطراب و تنش درون رحمي موجب

اضطراب از همراهان طبيعي رشد ،تغيير يافتن ،تجربه

نارسي و زايمان پيش از موعد مي شود كه با افزايش

چيزي جديد و امتحان نشده و يافتن هويت جديد در

احتمال خطر باالتر بيماري هاي كرونري در بزرگسالي

زندگي است و در واقع همه انسانها آن را تجربه

ميشود ( .)3استـرس دوران بارداري به عنـوان يكي از

مي كنند ( . )1حاملگي يك موقعيت جديد و

معيارهـاي تأخير رشد حركتي و مغزي در نوزادان

منحصر به فرد است كه طي آن هر مادر آبستني

مطرح شده است (  .)5،4اضطراب حاملگي با تجربه

تغييرات بسياري از نظر روانش ناختي و فيزيولوژيكي

مشكالت متعدد سالمت روان ،كاهش بهزيستي

*

نویسنده مسئول :شیراز -دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس -تلفنE-mail: lale.babanazari@gmail.com ،09173219776 :
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الله بابانظری

*

الله بابانظری

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی

روانشناختي و ايجاد مشكالت متعدد در زندگي همراه

پيامدهاي منفي وگاهي جبران ناپذير اضطراب

مي شود (.)6-8

حاملگي بر سالمت روحي و جسمي مادر و كودک و

حوزه سالمت رواني ،با الهام از روانشناسي مثبت نگر،

راهبردهاي كاهنده اضطراب بارداري و مشكالت

رويكرد متفاوتي را براي تبيين و مطالعه اين مفهوم

سالمت روان و سازگاري زناشويي ناشي از آن

برگزيده اند .آنان سالمت رواني را معادل كاركرد

ضروري به نظر مي رسد.

مثبت روانشناختي ،تلقي نموده و آن را در قالب

پژوهش هاي داخلي و خارجي بسياري به

اصطالح بهزيستي روانشناختي مفهوم سازي كرده اند.

بررسي عوامل سازگاركننده با استرس دوره هاي

اين گروه معتقدند كه سالمت يك مفهوم چند بعدي

مختلف زندگي ،افزايش بهزيستي رواني و سازگاري

است كه عالوه بر بيمار و ناتوان نبودن ،احساس

با ديگران پرداخته اند .در ميان اين عوامل ،معنويت

شادكامي و بهزيستي را نيز در بر مي گيرد .بر اساس

يكي از مهم ترين سازه هايي است كه مي تواند در

الگوي  Ryffبهزيستي روانشناختي از  6عامل پذيرش

پيشگيري از اختالالت رواني ،سازگاري و درمان به

خود ،رابطه مثبت با ديگران ،خودمختاري ،زندگي

نحو موثري به كار گرفته شود .معنويت حس پيوسته ي

هدفمند ،رشد شخصي و تسلط بر محيط تشكيل

فرد در ارتباط با خود ،جهان ،ديگران و دنياي

مي شود .در اين الگو افراد با احساس بهزيستي رواني

باالست .تأثيراتي كه باورهاي معنوي بر چگونگي

پايين حوادث و موقعيت زندگي شان را نامطلوب

تفسير رويدادها مي گذارد ،فرآيند سازگاري و

ارزيابي مي كنند و بيشتر هيجانات منفي نظير

پذيرش آن ها را آسان مي كند ( .)15

اضطراب ،افسردگي و خشم را تجربه ميكنند و اين

معنويت از طريق تأثير برروي راهبردهاي

امر مي تواند منجر به مشكالت سازگاري زناشويي در

مقابله اي ،سبك هاي اسناد ،ارتباط با محيط اطراف و

دوران بارداري و پس از آن شود (.)9-12

احساس معني داربودن زندگي ،با كاهش هيجانات

رضايت از زندگي زناشويي احساس عيني از

منفي ،سالمت روان ،تندرستي و شادكامي ذهني

خشنودي ،رضايت و لذت تجربه شده توسط زن و يا

مرتبط است ( .)16پژوهش هاي بسياري بر اثرات

مرد است .اين احساس در دوره هاي مختلف زندگي

سودمند معنويت در سازگاري ،رضايت زناشويي و

متفاوت است؛ اما حاملگي بدون شك يكي از

مقابله افراد با فشارها و منابع استرسآور زندگي

مهم ترين حوادث زندگي هر زن به حساب مي آيد.

تأكيد ورزيده اند ( .)18،17برخي از پيشگامان مطالعه

مشكالت جسمي ،افسردگي ،اضطراب ،بيثباتي

تجارب معنوي در روانشناسي نظير ويليام جيمز

عاطفي ،دوگانگي احساسات ،تغيير در تصور نسبت به

( ) 1977و آبراهام مازلو ( )1970نيز معتقدند تجارب

خود و اختالل در روابط جنسي ،فعاليت هاي تفريحي

معنوي افراد مي تواند به عنوان مكانيسمي براي حل

و ارتباط با سايرين كه به دنبال حاملگي رخ مي دهد،

مسائل مرتبط با معاني و ارزشها عمل كند ( .)19به

بر رضايت زناشويي تأثير مي گذارد (.)13

تعبير بعضي محققان معنويت را مي توان به عنوان نوعي

مظالعه ای گزارش نموده است كه  %68زنان باردار

هوش در نظر گرفت زيرا عمل كرد و سازگاري افراد را

اختالل در روابط زناشويي را در طول اين دوره تجربه

پيش بيني نموده و آن ها را قادر مي سازد تا

مي كنند .در ايران نيز شيوع باالي  67/5درصدي

مشكالت شان را حل كنند .هوش معنوي دو مفهوم

همسر آزاري اعم از روحي و رواني ،جسمي و جنسي

معنويت و هوش را در يك مفهوم جديد تركيب

در زنان باردار گزارش شده است ()14؛ لذا با توجه به

نموده است و مجموعه اي از مهارت هاي سازگاري و
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در سال هاي اخير ،گروهي از پژوهشگران

آثار دراز مدت آن در رشد منفي جمعيت ،بررسي

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /1بهار 1396

حل مسأله و دستيا بي به هدف را معرفي مي نمايد

شيراز پرداخته است ( .)31،13،8پژوهش هاي متعددي

(.)20

تأثير مداخالت مبتني بر معنويت و هوش معنوي را در

كه هوش معنوي با عواملي چون رضايت از زندگي و

در دوره هاي مختلف زندگي بررسي نموده اند؛ اما

سالمت روان رابطه مستقيم و با متغيرهايي نظير

هيچكدام تأثير اين برنامه ها را بر اضطراب ها و مسائل

افسردگي ،اضطراب ،استرس شغلي و وابستگي به

رواني خاص دوران بارداري مورد توجه قرار

الكل رابطه معكوس دارد ()21-27؛ اما با وجود تأييد

نداده اند؛ در حاليكه پي بردن به تأثير مداخالتي كه

چنين نتايجي در پژوهش هاي فراوان ،كمتر پژوهشي

سبب كاهش مشكالت سالمت روان زن باردار شود،

بهمنظور بررسي اثرات برنامههاي آموزش هوش معنوي بر

نقش مهمي در بهزيستي مادر و جنين خواهد داشت.

كاهش اضطراب افراد در دورههاي مختلف زندگي

روش بررسی:

صورت گرفته است .از سوي ديگر با وجود آنكه
مطالعات بسياري بر اثرات زيانبار حاالت ناخوشايند

جامعه آماري پژوهش حاضر در بر گيرنده

روحي مادر در دوران حاملگي بر سالمت جسمي و رواني

تمامي زنان باردار نخستزاي شهر شيراز بود كه از

اعضاي خانواده تأكيد ورزيدهاند ()3-8؛ اما تاكنون

مرداد تا مهر  1392به مراكز مراقبت هاي پيش از تولد

پژوهشهاي بسيار كمي انجامشده تا به متخصصان در فهم

شهر شيراز مراجعه نمودند .پژوهش حاضر از آن

اين نكته كمك كند كه چگونه عوامل روانشناختي،

جهت كه به بررسي اثر آموزش هوش معنوي بر ميزان

چالشهاي مادران باردار را تشديد ميكند و چه

اضطراب حاملگي ،بهزيستي روانشناختي و رضايت

مداخالتي ميتوانند موثر واقع شود .حال آنكه كاهش

زناشويي گروه دريافت كننده برنامه در مقايسه با

اضطراب ،افسردگي و ثبات رواني مادر درطول حاملگي

گروه كنترل مي پردازد ،يك پژوهش نيمه تجربي

ارتباط مستقيمي با كاهش خطر سقط خودبهخودي ،تولد

است كه با طرح دو گروهي ناهمسان با پيش آزمون و

زودرس و پره اكالمپسي دوران بارداري ،پذيرش نقش

پس آزمون انجام مي گيرد .در اين پژوهش ،پس از

مادري پس از زايمان ،افزايش ترشح و توليد شير در

انجام پيش آزمون در هر دو گروه ،فقط به گروه

دوران نفاس و كاهش گريه و تحريكپذيري نوزاد

آزمايش ،آموزش هوش معنوي دادهشد و گروه

دارد ( .)28-11،30ناسازگاري زناشويي و مشاجرات

مداخله خاصي دريافت نكرد .از آنجا كه حجم

شديد خانوادگي در دوران بارداري نيز با خطرات

گروه هاي نمونه در مطالعات آزمايشي دست كم

شديدي چون زايمان زودرس ،نوزاد نارس و افسردگي

 30نفر است ( .)32از ميان جامعه مورد مطالعه 45 ،نفر

پس از زايمان همراه است (.)9-13

با توجه به احتمال افت نمونه پژوهشي به شيوه

پژوهش حاضر با توجه به شيوع  42درصدي

در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفي ساده و

اختالالت اضطرابي 31/6 ،درصدي اختالل هاي رواني

بر اساس قرعه كشي به دو گروه آزمايش و كنترل

و  67/5درصدي ناسازگاري هاي زناشويي دوران

تقسيم شدند .مالک هاي ورود به پژوهش عبارت

بارداري در ايران و كمبود پژوهش هاي موجود در

بودند از :دادن رضايت كتبي آگاهانه جهت شركت

زمينه نقش مداخالت غيردارويي در كاهش اين

در جلسات آموزشي،

عدم دريافت درمان هاي

اختالالت ،به بررسي اثربخشي آموزش هوش معنوي

روانشناختي ديگر ،سن بين  18تا  40سال ،سن

بر كاهش اضطراب حاملگي ،افزايش بهزيستي

بارداري  8-32و تحصيالت دوره متوسطه و باالتر

روانشناختي و رضايت زناشويي زنان باردار شهر

بود .مالک هاي خروج پژوهش نيز شامل وجود
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پژوهش ها و بررسي هاي مختلف نشان داده اند

افزايش سالمت روان ،سازگاري و كاهش اضطراب

الله بابانظری

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی

سابقه ي مراجعه به روان پزشك يا روانشناس به دليل

خودمحورانه يا ترس از تغييرات بين  0/51و براي كل

ناراحتي هاي روحي و يا سابقه ي قبلي و يا اخير

مقياس .)35( 0/81

بارداري و غيبت بيش از دو جلسه در جلسات آموزش

هريك از مولفه ها و كل مقياس را در طول حاملگي به

بود .پس از پايان جلسات در نهايت  20نفر در گروه

شرح زير گزارش نمودند:

آزمايش و  22نفر گروه كنترل باقي ماندند .در اين

ترس از زايمان  ،0/74ترس از زاييدن يك

پژوهش از  3پرسشنامه اضطراب حاملگي وندنبرگ،

بچه معلول جسمي -رواني  ،0/71نگراني از تغيير در

بهزيستي رواني ريف و وضعيت زناشويي گلومبوک

روابط زناشويي  ، 0/76نگراني درباره تغييرات خلق و
پيامدهايش

راست استفاده شد.
پرسشنامه اضطراب حاملگي (

براي

كودک

،0/70

احساسات

خودمحورانه يا ترس از تغييرات بين  0/75و براي كل

=PRAQ

 ، )Pregnancy Related Anxiety Questionnaireيك

مقياس .)36( 0/71

پرسشنامه هلندي است كه ترس ها و نگراني هاي مربوط

پرسشنامه بهزيستي رواني يك مقياس

به بارداري را مي سنجد ،است .اين پرسشنامه در سال

 54ماده اي است كه  6جنبه مجزا از بهزيستي رواني را

 1989به وسيله  Vandenbergساخته شد .پرسشنامه

مي سنجد و توسط  Ryffدر سال  1989تهيه شده

از

است .اين پرسشنامه 6 ،مولفه اصلي الگوي بهزيستي

 58ماده است كه به صورت ليكرت از صفر براي

روانشناختي از جمله پذيرش خود ،روابط مثبت با

كامالً مخالفم تا  4براي گزينه كامالً موافقم

ديگران ،خودمختاري ،تسلط بر محيط ،زندگي

نمره گذاري مي شود .بنابراين نمره كلي از صفر تا

هدفمند و رشد فردي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

 232براي هر شركت كننده قابل محاسبه است.

پرسشنامه بهزيستي رواني براي بزرگساالن تهيه شده و

مجموعه اي

PRAQ

متشكل

 Huizinkو همكاران در بررسي ويژگي هاي

آزمودني بايد در يك طيف ليكرت  6درجه اي

روانسنجي پرسشنامهي  PRAQهمبستگي آن را با

مشخص سازد كه تا چه حد با هر يك از عبارات

پرسشنامه  Spilbergerقابل قبول نشان دادند و آلفاي

موافق يا مخالف است .در پژوهش  Schmutteو

كرونباخ همه مولفه ها را در سراسر بارداري 0/76

 ، Ryffهمساني دروني خرده مقياس ها بين  0/82تا

ذكر

 0/90گزارش شده است ( .)9در ايران ،بياني و

نموده است كه با توجه به ويژگي پرسشنامه ،PRAQ

همكاران ،همساني درون ي پرسشنامه را با استفاده از

روايي محتوايي آن باالست ( .)34

ضريب آلفاي كرونباخ بين  0/70تا  0/82و روايي

نمودهاند

گزارش

(.)33

Vandenberg

بابانظري و كافي در پژوهش خود

مقياس را نيز مناسب گزارش نموده اند ( .)37ضريب

PRAQ

آلفاي كرونباخ پرسشنامه براي نمونه پژوهش حاضر

گزارش نمودند كه روايي صوري پرسشنامه

توسط  5روانشناس مورد تأييد قرار گرفته است و

 0/88محاسبه شد.

آلفاي كرونباخ هريك از مولفه ها و كل مقياس

پرسشنامهي وضعيت زناشويي Rust-Golombok

در طول حاملگي به شرح زير بوده است :ترس از

نيز يك مقياس  28سوالي است .پرسش ها در

زايمان  ،0/47ترس از زاييدن يك بچه معلول

اندازه هاي  4درجه اي ليكرت ،مشكالت موجود در

جسمي -رواني  ، 0/41نگراني از تغيير در روابط

روابط زوجين را از صفر تا نمره ي  3در زمينه ي ميزان

زناشويي  ، 0/65نگراني درباره تغييرات خلق و

حساسيت و توجه زوجين نسبت به نيازهاي يكديگر،

احساسات

تعهد ،وفاداري ،مشاركت ،همدردي ،ابراز محبت،

پيامدهايش

براي

كودک

،0/66
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مصرف داروهاي اعصاب ،رها نمودن شغل به دليل

كارآموزيان و عسكري نيز آلفاي كرونباخ
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اعتماد ،صميميت و همدلي زوجين مي سنجد .حداقل

آموزش كه شركتكنندگان بايد درزمينه مطالب جديد

نمره آزمودني در اين مقياس ،صف ر و حداكثر نمره 84

انجام ميدادند؛  -4تعيين تكليف براي هفته آينده؛

خواهد بود .نمره ترازشده آزمودني ها در  9درجه

 -5ارائه مطالب راهنماي عملي درزمينه مطلب مورد بحث

بر حسب شدت و ضعف مشكالت زناشويي محاسبه

در كالس در موارد لزوم.

كل مقياس با آلفاي كرونباخ  0/92براي نمونه اي از

گروه آزمايش در هر جلسه دريافت گرديد  ،نيز به

زن ها و  0/94براي شوهرها محاسبه شد كه نشانه

شرح زير بود :جلسه اول :آشنا نمودن زنان باردار با

همساني دروني باالي پرسشنامه است .ضرايب

مفهوم هوش معنوي و خصوصيات افراد داراي هوش

همبستگي بين نمره هاي آزمودني ها در دو نوبت با

معنوي؛ جلسه دوم :آشنايي با مفهوم خودآگاهي،

فاصله دو هفته براي كل آزمودني ها ،r=0/94

آگاهي از استعدادها ،توانايي ها ،اهداف و نقاط قوت

r=0/95

و ضعف خود؛ جلسه سوم :پي بردن به اهميت شناخت

محاسبه شد كه نشانه پايايي بازآزمايي خوب

احساسات ،آگاهي از احساسات ،برچسب گذاري و

پرسشنامه است ( .)39ضرايب آلفاي كرونباخ

كنترل احساسات؛ جلسه چهارم :آشنايي زنان باردار

پرسشنامه براي نمونه ي پژوهش حاضر به ترتيب 0/91

با مفهوم ذهن آگاهي ،آگاهي از آگاهي خود ،تمرين

براي زن ها و  0/89براي شوهرها محاسبه شد .قبل از

ذهن آگاهي؛ جلسه پنجم :آشنايي با مفهوم مراقبه و

ابتدا

فوايد آن در احساس آگاهي ،تمرين عملي مراقبه؛

پرسشنامه هاي اضطراب حاملگي  ،بهزيستي رواني و

جلسه ششم :آشنا نمودن زنان باردار با بخشي از رموز

وضعيت زناشويي در بين زنان باردار در مراكز

موجود در طبيعت انسان ،احساس تعجب و

مراقبت هاي پيش از تولد توزيع شد .هيچ گونه

رمزآلودگي با تفكر در طبيعت؛ جلسه هفتم :تبيين

محدوديت زماني براي تكميل پرسشنامه ها وجود

رابطه تفكر در طبيعت و رموز حكمت با مثبت انديشي

نداشت و محقق جهت پاسخگويي به سواالت

از طريق داستان ها و استعاره ها ،فوايد و شيوه تفكر

احتمالي شركت كنندگان در كنار ايشان حضور

مثبت؛ جلسه هشتم :روشن نمودن مفاهيم ارزش،

داشت .سپس به افراد گروه آزمايش به مدت  10جلسه

تشخيص ارزش هاي دروني خود و معناي زندگي؛

 90دقيقه اي (هر هفته يك جلسه) برنامه آموزش

جلسه نهم :آشنايي با فرآيند ارزش گذاري بر خود،

هوش معنوي بر اساس مدل  Nokelainen ،Tirriو

مهارت همدلي و ارتباط موثر با ديگران؛ جلسه دهم:

 Ubaniارائه گرديد .بر اساس اين مدل ،هوش معنوي

پي بردن به مفهوم احت رام به خود و فوايد عزتنفس،

داراي مولفه هاي احساس آگاهي ،احساس ابهام و

احساس ارزش با مطالعه زندگي الگوها.

آزمودني هاي زن  r=0/93و آزمودني هاي مرد

شروع

برنامه

آموزش

هوش

معنوي،

الزم به ذكر است برنامه آموزش هوش معنوي

رمزآلودگي ،احساس ارزش و احساس اشتراک و

توسط محقق و بر اساس  4مولفه هوش معنوي در مدل

اجتماعي بودن است (.)40
در جلسه اول آموزش پس از ايجاد انگيزه در

 Nokelainen ،Tirriو  Ubaniطراحي گرديد .اجراي

شركتكنندگان ،تعداد و ساختار اداره جلسات ،قوانين،

برنامه آموزشي براي گروه آزمايش توسط دو

زمان برنامه و اهميت انجام تكاليف مورد نياز توضيح

متخصص روانشناس باليني در محل مركز مشاوره و

دادهشد .هر جلسه شامل موارد زير بود -1 :مرور و بحث

خدمات روانشناختي صورت گرفت؛ اما گروه كنترل

درباره تكليف جلسه قبل؛  -2محتواي آموزشي؛

برنامه آموزش هوش معنوي را دريافت نكردند .بين 2

 -3فعاليتهاي فردي يا گروهي مربوط به محتواي

تا  3هفته بعد از پايان برنامه آموزش هوش معنوي در
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مي شود ( . )38در فرم فارسي اين پرسشنامه نمره ي

خالصه برنامه آموزش هوش معنوي كه توسط

الله بابانظری

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی

روانشناختي و رضايت زناشويي هر دو گروه مجدداً

داده هاي اين پژوهش مفروضه هاي زير بنايي تحليل

در زمان حضور مجدد در مركز مراقبت پيش از تولد

كواريانس را برآورد مي كنند ،هم خطي چندگانه،

مربوطه(پس آزمون) با استفاده از پرسشنامه هاي

همگني واريانس و همگي شيب هاي رگرسيون مورد

اضطراب حاملگي  ، PRAQبهزيستي روانشناختي

بررسي قرار گرفتند.

 Ryffو وضعيت زناشويي  Rust-Golombokمورد
بررسي قرار گرفت .تحليل داده ها با استفاده از

یافته ها:

نرم افزار  SPSSو روش آماري تحليل كواريانس
چند متغيري در سطح معني داري  0/05صورت گرفت.

ميانگين و انحرافمعيار سن آزمودنيهاي گروه

جهت آزمون معني داري تفاوت بين نمره هاي

آزمايش ،بهترتيب  24/54±3/97و گروه كنترل

آزمايش و كنترل در متغير وابسته هاي اضطراب

 24/62±3/07بود .قبل از شروع آموزش آزمودنيهاي دو

حاملگي ،بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي از

گروه ازنظر سن ،سن بارداري و ميزان تقريبي درآمد

چندمتغيري

خانوار همتا شدهبودند كه نتايج آزمونهاي  tمستقل براي

( )MANCOVAاستفادهشد .اين امر به دليل وجود 3

مقايسه معنيداري نشان داد .بين دو گروه تفاوت

متغير وابسته بود كه لزوم استفاده از روش هاي

معنيداري ازنظر سن ،سن بارداري و ميزان تقريبي درآمد

چند متغيري را ايجاب مي كند  .پيش از تحليل

وجود نداشت (جدول شماره .)1

تجزيهوتحليل

روش

كواريانس

جدول شماره  :1مشخصات دموگرافيك آزمودنيها
متغير
سن

هفته بارداري

درآمد (به هزار تومان)

تعداد

ميانگين  ±انحرافمعيار

نوع آزمون و سطح معنيداري

آزمایش

20

24/54±3/97

Independent t-test, P=0/38

كنترل

22

24/62±3/07

آزمایش

20

22±3/1

كنترل

22

20±3/7

آزمایش

20

645±241/2

كنترل

22

655±239/94

گروه

Independent t-test, P=0/72

Independent t-test, P=0/29

بررسي شاخصهاي توصيفي مربوط به متغيرها در

گروه آزمايش بعد از مداخله تغييريافته است .بررسي

گروههاي آزمايش و كنترل قبل و بعد از دريافت برنامه

مفروضههاي زيربنايي روش تحليل كواريانس نشانداد

آموزش هوش معنوي نشانداد كه ميزان اضطراب

همخطي چندگانه متغيرها باتوجه به همبستگي پيشآزمون

حاملگي ،بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي در

متغيرها رعايت شدهاست (جدول شماره .)2
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گروه آزمايش ،ميزان اضطراب حاملگي ،بهزيستي

داده هاي مربوط به فرضيه ها ،براي اطمينان از اين كه
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جدول شماره  :2شاخصهاي آماري متغيرهاي اضطراب حاملگي ،بهزیستي روانشناختي و وضعيت زناشویي
متغير

ترس از زایيدن یك بچه معلول جسمي -رواني

نگراني از تغيير روابط زناشویي

ترس از تغييرات خلقوخو و پيامدهایش بر كودک

ترسهاي خودمحورانه

اضطراب حاملگي

بهزیستي روانشناختي

رضایت زناشویي

گروه

ميانگين  ±انحرافمعيار

ميانگين  ±انحرافمعيار

آزمایش

36±1/9

30/46±1/53

كنترل

36/4±2/4

36/3±3/15

آزمایش

16/19±1/33

14/06±1/53

كنترل

16/73±2/72

15/52±3/02

آزمایش

24/19±2/33

20/6±2/14

كنترل

25/13±3/72

24/52±1/53

آزمایش

37/55±1/79

30/26±1/87

كنترل

36/06±1/93

35/87±2/1

آزمایش

17±1/44

14/46±1/53

كنترل

16/04±1/9

15/8±1/15

آزمایش

177/08±20/8

149/17±18/55

كنترل

176/33±22/13

152/41±26/82

آزمایش

169/42±19/9

175/8±18/79

كنترل

170/86±18/23

171/9±19/21

آزمایش

46/8±9/81

51/32±10/43

كنترل

45/71±11/96

46/91±10/48

همچنين عدم معنيداري آزمون لوين و آزمون
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ترس از زایمان

قبل از مداخله

بعد از مداخله

جدول شماره  :3مقایسه نمرههاي پسآزمون

همگني شيبهاي رگرسيون ،فرض همگني واريانس و

گروههاي آزمایش و كنترل

همگني شيبهاي رگرسيون را تأييد كرد .نتايج آزمون
مقدار

F

P

اثر پيالي

0/704

61/899

0/000

المبداي ویلكز

0/296

61/899

0/000

وابسته (اضطراب حاملگي و بهزيستي روانشناختي و

اثرهتلينگ

2/381

61/899

0/000

رضايت زناشويي) بين دو گروه تفاوت معنيداري

بزرگترین ریشهي روي

2/381

61/899

0/000

نام آزمون

تحليل كواريانس چندمتغيري نيز نشانداد كه بين گروه
آزمايش و كنترل ازلحاظ متغيرهاي وابسته در سطح
 P=0/001تفاوت معنيداري وجوددارد .بر ايناساس
ميتوان بيان داشت كه دستكم در يكي از متغيرهاي

وجوددارد (جدول شماره .)3
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الله بابانظری

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی

تحليل كوواريانس يك راهه در متن مانكوا

فرضيه پژوهش مبني بر اثر بخشي برنامه آموزش هوش

انجام گرفت كه نتايج حاصل از آن نشان داد ،تفاوت

معنوي بر كاهش اضطراب حاملگي زنان باردار و

بين گروه آزمايش و گروه كنترل در آزمون اضطراب

افزايش بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي را

حاملگي و بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي

تأييد كرد.

جدول شماره  :4نتایج حاصل از تحليل آنكوا در متن مانكوا برروي ميانگين نمرههاي پسآزمون
مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

آماره F

توان آماري

P

اضطراب حاملگي

313/616

313/616

117/168

1

0/000

بهزیستي روانشناختي

197/998

197/998

86/086

1

0/000

رضایت زناشویي

176/201

176/201

39/174

0/94

0/001

نام آزمون

بحث:
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامه

خود باشد و نشانههاي بدني كمتري را تجربهنمايد ()18؛

آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روانشناختي ،رضايت

بنابراين زنان بارداري كه هوش معنوي باالتري را تجربه

زناشويي و اضطراب حاملگي زنان باردار شهر شيراز

ميكنند با نشانههاي فيزيولوژيك دوران بارداري راحتتر

بود .نتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره نشانداد

سازگارشده و اضطراب كمتري را تجربه ميكنند .امور

كه پس از دريافت برنامه آموزش هوش معنوي تفاوت

معنوي بر فرآيند فكري و ارزيابي رويدادهاي روزمره

معنيداري در ميزان اضطراب حاملگي و مولفههاي آن

زندگي فرد تأثير ميگذارد .بدينترتيب حتي بسياري از

در گروه آزمايش و گروه كنترل بهوجود آمدهاست

رويدادهاي به ظاهر منفي ،مثبت و معنيدار ارزيابي

يعني دريافت برنامه آموزش هوش معنوي در كاهش

ميشوند و فرد از آنها احساس مثبتي خواهد داشت.

اضطراب حاملگي زنان باردار اثر مثبت داشت؛ هرچند

داشتن معنا و هدف در زندگي ،احساس تعلق داشتن به

پژوهشي كه اثر آموزش هوش معنوي را بر كاهش

منبعي واال ،اميدواري به كمك و ياري منابع معنوي در

اضطراب حاملگي گزارش نمايد ،وجودندارد .اين يافته

شرايط مشكلزاي زندگي ،برخورداري از حمايتهاي

با نتايج پژوهشهايي كه كاهش آشفتگيهاي رواني و

اجتماعي و حمايت روحاني همگي ازجمله منابعي هستند

هيجانات منفي را بهوسيله آموزشهاي معنوي نشان

كه افراد داراي هوش معنوي با برخورداري از آنها

دادهاند ،هماهنگ است (.)26،16،14

ميتوانند در مواجهه با اضطرابها و حوادث فشارزاي

باتوجه به اينكه در پژوهشهاي بسياري مشخص

زندگي ،آسيب كمتري را متحمل شوند ( .)12مطالعات

شدهاست ،باورهاي معنوي از اساسيترين نيازهاي انسان

نشان دادهاند افرادي كه گرايشهاي معنوي دارند ،در

هستند ،بنابراين ارضاي اين نياز اساسي ،موجب آرامش و

هنگام رويارويي با استرس و آسيب ،پاسخهاي بهتري

دوري از فشار در انسان ميگردد .آموزشهاي معنوي

به وضعيتي كه درون آن هستند ميدهند ،موقعيت

ازطريق ارتقا اعمال مربوط به سالمت و آموزش

توليدكننده فشار را بهتر اداره ميكنند و از سالمتي بهتري

سبكهاي زندگي سالم ،باعث ميشود ،فرد مراقب جسم

برخوردارند (.)18
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بهزيستي روانشناختي زنان باردار پس از دريافت برنامه

باردار پس از دريافت برنامه آموزش هوش معنوي از

آموزش هوش معنوي افزايش يافت كه اين امر با يافتههاي

ديگر يافته هاي اين پژوهش و هماهنگ با يافته هاي

پژوهش مرعشي و همكاران همسو است ( .)41هوش

پژوهش هايي است كه ارتباط هوش معنوي و رضايت

معنوي باعث ميشود تا از اطالعات معنوي در حل

زناشويي را نشان داده اند ( .)42هوش معنوي نقش

مشكالت روزانه استفاده شود و درنتيجه باعث سازگاري

مهمي در رضايت زناشويي دارد ،به اين ترتيب كه

فرد ميشود .هوش معنوي يكپارچهكننده زندگي دروني

عقايد معنوي از لحاظ درون فردي ،فرد را قادر

و معنوي با زندگي بيروني و محيط كار است و دادههاي

مي سازد كه از لحاظ فيزيولوژيكي ،شناختي و عاطفي

تحقيق حاضر نيز تأييدكننده رابطهي هوش معنوي و

خشم خود را كنترل كند و به او كمك كند كه

كاهش مشكالت و مسائل بيروني و اجتماعي است و

مسئوليت اعمال خود را در تعارض ها بپذيرد .از لحاظ

ميتوان گفت كه هوش معنوي مكانيسمي است كه

بين فردي ،اعمال معنوي شرايطي ايجاد مي كند كه

توسط آن كيفيت زندگي افراد ،بهبود مييابد .از ديدگاه

فرد در هنگام خشم به خدا توجهكند و حمايتي براي

محققان هوش معنوي براي شناسايي انتخابهايي كه در

هر دو زوج ايجاد مي كند كه از تعارض با يكديگر

بهزيستي روانشناختي و رشد سالمت كلي بشر نقش

اجتناب كنند .باورهاي معنوي به افراد در مهار

دارند ،امري الزم است (.)20

مشكالت اجتماعي كمك مينمايد .افراد با هوش

هوش معنوي يك راه پردازش تجارب و بينش

معنوي باال در مواجهه با حوادث فشارزاي محيط

شخصي است .ميتوان گفت هوش معنوي پردازش

آسيب كمتري را متحمل مي شوند .هوش معنوي

اطالعات را تحت تأثير قرارداده و به نوعي آنها را

باعث پيوند و نزديكي با ساير افراد جامعه و خانواده

درون طرحوارههايي خاص قرار ميدهد .ساختار اين

مي شود و در نتيجه نوعي حمايت اجتماعي فراهم

طرحوارهها به نوعي است كه با واقعيت سازگار و در

مي كند .حمايت اجتماعي باعث مي شود كه فرد

تماس است .هوش معنوي ميتواند ادراک ما را از

احساس تنهايي نكند و در موقعيت هاي تنش زاي

وقايعي مثل سالمتي يا بيماري ،شكلداده و سازمان دهد

محيطي به خدا توكل كند و از كمك هاي ديگران

و نه تنها در سالمت تأثير دارد ،بلكه در تجارب سخت

نيز بهره ببرد ( .)43در مجموع به نظر مي رسد كه

زندگي مثل غم يا فقدان ،مفيد واقع شده و در بهزيستي

آموزههاي مرتبط با معنويت ،مي تواند با افزايش

فرد نيز موثر است ( Gupta .)24معتقد است بين باورهاي

توانمندي هاي زوج ها در مهارت هاي حل مسئله،

معنوي و هوش معنوي با خود تنظيمگري هيجاني يك

مهارت هاي هيجاني و مهارت هاي ارتباطي و ايجاد

رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .هوش معنوي

نيات و انگيزه هاي مثبت نسبت به يكديگر ،به بهبود

ميتواند بهعنوان يك راهبرد مقابلهاي در جهت حل

كيفيت ازدواج و ارتقاي سطح رضايتمندي زناشويي

مسائل پرتنش روزمره در موقعيتهاي مختلف نقش

منجر شود.

مهمي ايفا نمايد .خودتنظيمي بهعنوان يكي از مولفههاي

از آنجا كه براساس نتايج اين پژوهش ،آموزش

مهم تنظيم رفتار ،قضاوتهاي كارآمد و ناكارآمد را در

هوش معنوي افزاينده بهزيستي روانشناختي و رضايت

مواجهه به وقايع بههمراه خواهدداشت كه هريك از اين

زناشويي زنان باردار و كاهنده اضطراب حاملگي آنان

نگرشها در جايگاه خود ميتوانند در رويارويي با موانع

بوده ،ميتوان گفت هوش معنوي يكي از مهمترين

نتيجه رفتار را پيشبيني كنند و منجر به افزايش بهزيستي

سازههايي است كه ميتواند در كاهش هيجانات منفي

روانشناختي وي گردد (.)41

دوره حاملگي بهنحو موثري بهكار گرفتهشود و زنان
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يافته ديگر پژوهش حاضر اين بود كه ميزان

ازسوي ديگر افزايش رضايت زناشويي زنان

الله بابانظری

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی

تغييرات بافت خانواده نمايد .از آنجا كه روشهاي

باتوجه به تأثير كوتاهمدت روشهاي دارويي و احتمال

دارويي موجود عالوه بر تأثير كوتاهمدت جهت كاهش

بروز عوارض جانبي درازمدت در مادر و كودک،

اضطراب ممكن است عوارض جانبي منفي درازمدت بر

تمركز بر درمانهاي غيردارويي مانند آموزش هوش

مادر و كودک داشته باشد ،تمركز بر درمانهاي

معنوي ميتواند بهعنوان يك رويكرد مناسب جهت ارتقا

غيردارويي مانند آموزش هوش معنوي ميتواند بهعنوان

سالمت روان و كاهش هيجانات منفي دوران بارداري

يك مداخله موثر و ارزان مورد استفاده متخصصان زنان

مورد استفاده قرارگيرد.

و زايمان ،ماماها و ساير مراقبين بهداشتي قرارگيرد .نتايج
اين پژوهش نقش مهمي در تدابير وزارت بهداشت،

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

درمان و آموزش پزشكي در اهميتدادن به مراقبتهاي

بااستفاده از يافتههاي پژوهش حاضر پيشنهاد

روانشناختي و معنوي زنان باردار در كلينيكهاي زنان،

ميشود ،مراكز بهداشتي ،مشاورهاي و درماني برنامههاي

مطبها و بيمارستانها داشته تا با ايجاد برنامههاي

غربالگري سالمت روان براي زنان باردار مراجعهكننده به

آموزشي روانشناختي در كنار آموزشهاي مراقبت

خود را بهعملآورده و در مداخالت خود از برنامههاي

جسمي از بروز عوارض مختلف به مادر و جنين

آموزش هوش معنوي بهره جويند .در بعد آموزشي و باليني

جلوگيري كنند و بدينوسيله مسير را براي رشد مثبت

نيز بااستفاده از كارگاهها و برنامههاي آموزشي در زمينه

جمعيت در درازمدت هموار نمايند.

معنويت به كاهش اضطراب حاملگي زنان باردار و افزايش

محدودبودن نمونه پژوهش و درنتيجه عدم

بهزيستي روانشناختي و رضايت زناشويي آنان كمك كرده

توانايي تعميم به گروه بزرگتري از زنان و نبودن

و از اين مسير به حفظ سالمت جسمي و رواني فرزند آنان

تحقيقاتي كه بررسي مداخالت روانشناختي را روي

ياري رسانند.

ازجمله محدوديتهاي اين تحقيق بود؛ بنابراين پيشنهاد

تشکر و قدردانی:

جنبههاي مختلف نگراني زنان باردار بررسي كند،
ميشود پژوهش گستردهتري با لحاظنمودن دورههاي

بدينوسيله از شوراي محترم پژوهشي دانشگاه

مختلف بارداري و ساير عوامل جمعيتشناختي موثر بر

علومپزشكي شيراز و از تمام پرسنل مراكز بهداشتي شهر

سالمت روان زنان باردار صورت پذيرد تا ابعاد مختلف

شيراز و دكتر  Solchanyاز بخش مادر و كودک

تأثير آموزش هوش معنوي بر كاهش هيجانات منفي

دانشگاه سياتل بهدليل همكاري صميمانه تشكر و

دوران بارداري آشكار گردد.

قدرداني ميشود.
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Background and aims: Pregnancy is a new and unique situation in which the pregnant women
experience many physiological and psychological changes. The aim of the current research was
to investigate on the effectiveness of spiritual intelligence training on psychological well-being,
marital satisfaction and pregnancy anxiety in Shiraz.
Methods: This was a semi-experimental study conducted in a pretest-posttest design with a
control group. The statistical population included all of primigravida women in Shiraz who
attended the Antenatal Care Centers of Shiraz from August to October 2013. 42 persons
(20 persons in experimental group and 22 persons in control group) were selected by
convenience sampling. Before beginning the spiritual intelligence training program, Ryff’s
Psychological Well-being Scales, Golombok-Rust Marital Satisfaction and Wendenburg
Pregnancy Anxiety Questionnaires were distributed between them. Then, experimental group
received 10 sessions of 90 minutes about spiritual intelligence training based on Tiri, Noklain
and Ubani’s models, but the control group received no intervention. After conducting post-test
on both groups, data were subjected to multivariate analysis of covariance (MANCOVA) design
using software SPSS.
Results: The results showed that receiving spiritual intelligence training causes a significant
difference in decreasing pregnancy anxiety and increasing psychological well-being and marital
satisfaction between the experimental and control group (P=0.001).
Conclusion: Spiritual intelligence is one of the most important components that can reduce
negative emotions such as pregnancy anxiety and increase psychological well-being and
marital satisfaction.
Keywords: Spiritual intelligence, Psychological well-being, Marital satisfaction, Pregnancy
anxiety.
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