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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و اقدام برای رشد
شخصی دانشجویان دختر انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون همراه با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی بود که در نیمه دوم سال تحصیلی  1394-95در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  32نفر بود .روش نمونهگیری
هدفمند همراه با غربالگری بود .بدینصورت که دانشجویانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند به پرسشنامهها پاسخ
دادند و سپس تعداد  32نفر از افرادی که نمرات پایینی در آزمون بهزیستی روانشناختی و اقدام برای رشد شخصی
کسب کردند انتخاب و سپس بهصورت تصادفی  16نفر در هر یک از گروههای آزمایش اختصاص یافتند .ابزارهای
پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوتاه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه اقدام برای رشد شخصی رابیتسچک بود.
جهت تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش و کنترل در بهزیستی
روانشناختی و اقدام برای رشد شخصی وجود دارد .بدین معنا که نمرات بهزیستی روانشناختی و اقدام برای
رشد شخصی در دانشجویان دختر پس از مداخله درمانی بهبود یافته است.
بحث و نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که معنویت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی
و اقدام برای رشد شخصی دانشجویان تأثیر دارد و میتوان از این درمان برای بهبود بهزیستی روانی دانشجویان استفاده
کرد.
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کلیدواژهها:

اقدام برای رشد شخصی ،بهزیستی روانشناختی ،معنویت درمانی گروهی ،دانشجویان.
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مقدمه
در سالیان اخیر رویکرد آسیبشناختی به مطالعهی
سالمتی انسان مورد انتقاد گرفته است .برخالف این دیدگاه
که سالمتی را بهعنوان نداشتن بیماری تعریف کرده است،
رویکردهای جدید بر «خوب بودن» بهجای «بد یا بیمار
بودن» تأکید میکنند [ .]1از این منظر ،عدم وجود نشانههای
بیماری روانی ،شاخص سالمتی نیست .بلکه سازگاری،
شادمانی ،اعتمادبهنفس و ویژگیهای مثبتی از این دست
نشاندهندهی سالمت و هدف اصلی فرد در زندگی،
شکوفاسازی مازلو ،کارکرد کامل و انسان بالغ یا بالیدگی در
شکلبندی مفهوم سالمت روانشناختی ،این فرض بنیادین را
پذیرفته و از آن بهره جستهاند [ .]2به دنبال ظهور این نظریه
ها و جنبش روانشناسی مثبت که در سالمتی روانی بر وجود
ویژگیهای مثبت و رشد تواناییهای فردی تأکید داشتند،
گروهی از روانشناسان بهجای اصطالح سالمت روانی از
بهزیستی روانشناختی استفاده کردهاند .زیرا معتقدند این
واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میکند [ .]3در این
راستا ،مدلهایی مانند جاهودا ،مدل بهزیستی ذهنی داینر و
مدل  6عاملی بهزیستی روانشناختی ریف تدوین شدهاند که
در تعریف و تبیین سالمت روانی بهجای تمرکز بر بیماری و
ضعف بر تواناییها و داشتههای فرد متمرکز هستند [.]4
ریف بهزیستی روانشناختی را «تالش برای کمال در
جهت تحقق تواناییهای بالقوهی واقعی فرد» میداند .در این
دیدگاه بهزیستی به معنای تالش برای استعال و ارتقا است که
در تحقق استعدادها و تواناییهای فرد متجلی میشود [.]5
ریف و همکاران تالش کردند براساس مبانی فلسفی (کسانی
مثل ارسطو و راسل) مالکهای زندگی مطلوب یا اصطالحاً
«زندگی خوب» را تعیین و دستهبندی کنند .بر این اساس،
شش عامل پذیرش خود (توانایی دیدن و پذیرفتن قوتها و
ضعفهای خود) ،هدفمندی در زندگی (به معنای داشتن
غایتها و اهدافی است که به زندگی فرد جهت و معنا بخشد)،
رشد شخصی (احساس اینکه استعدادها و تواناییهای بالقوه
فرد در تنظیم و مدیریت امور زندگی بهویژه مسائل زندگی
روزمره) و خودمختاری (توانایی و قدرت پیگیری خواستها و
عمل براساس اصول شخصی حتی اگر مخالف آداب و رسوم و
تقاضاهای اجتماعی باشد) را بهعنوان مؤلفههای
تشکیلدهندهی بهزیستی روانشناختی تعیین کردند.
اقدام برای رشد شخصی 1بهعنوان شرکت فعاالنه ،ارادی
و آگاهانه فرد در فرایند تغییر و تحول تعریف میشود [.]6
این سازه شامل مؤلفههای شناختی مانند علم به چگونگی
تغییر و تعهد به فرایند رشد است .بهعبارتدیگر ،مؤلفه
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شناختی شامل دانش فرد دربارهی چگونگی تغییر جنبهای
خاص از زندگی خویش است .از سوی دیگر این سازه شامل
مؤلفههای رفتاری نیز میشود .بهطور خاص مؤلفه رفتاری ،بر
اجرای فرایند رشد داللت دارد بهگونهای که فرد در زمینه
هایی که تمایل به رشد دارد شروع به تغییرات الزم کند [.]7
بنابراین افرادی که از سطوح باالی رشد شخصی برخوردار
هستند نهتنها میدانند در کدام جهت تمایل به تغییر دارند
بلکه درعینحال فعاالنه به دنبال فرصتها و مسیرهای رشد
هستند [ .]7نتایج پژوهشها نشان داده است بین
خودکارآمدی و اقدام برای رشد شخصی رابطه مثبت وجود
دارد [ .]8اقدام برای رشد شخصی با بهزیستی روانشناختی
رابطه مثبت و با پریشانی روانشناختی (اضطراب و افسردگی)
رابطه معکوس وجود دارد .همچنین پژوهشگران ،همبستگی
مثبت بین اقدام برای رشد شخصی و خودکارآمدی و سالمت
روان را در دانشجویان مقطع کارشناسی گزارش کردهاند [.]9
اخیراً بهرهوری از مشاوره با رویکرد معنویت در تغییر
نگرش فرد برای رفع اختالالت روانی نتیجه مثبتی نشان داده
است .معنویت بعدی از انسان است که ارتباط و یکپارچگی او
را با عالم هستی نشان میدهد .ارتباط و یکپارچگی به انسان
امید و معنا میدهد و او را از محدودهی زمان و مکان و عالیق
مادی فراتر میبرد وحدت در هستی بهوسیله افراد معنوی
مشاهده میشود [ .]10رویکرد معنویت درمانی درمانگران را
تشویق میکند که در درمان مسائل مهم معنوی درمانجویان
را در زمان مناسب مورد خطاب قرار دهند و در راستای
استفاده از قدرت بالقوهی ایمان و معنویت درمانجویان در
درمانجویان در درمانهای بهبودی ،از زبان و مداخلههایی
استفاده کنند که بیانگر احترام و ارزش قائل شدن درمانگر
نسبت به مسائل معنوی درمانجو باشد [ .]11مذهب و
معنویت مجموعهای از کلمات و چارچوبها را ارائه میدهند
که از راه آنها انسان میتواند معنا و مفهوم زندگی خود را
درک کند [ .]12معنویت بهوسیله اعمال و عقاید پذیرفتهشده
هر فرهنگ مشخصی بیانشده و شکل میگیرد .این رویکرد
به معنویت در اصل اشاره دارد نیازهای معنوی بهگونهای ذاتی
در قلمرو مذهب رسمی دارای رابطه عمیق با عقیده به خداوند
یا هر الوهیتی میباشد .به نظر میرسد که نیازهای معنوی
یک ارزش و معنای درونی و یک ارزش و معنای خارجی
داشته باشد [ .]13با توجه به نقش معنویت و مذهب در
درمان بسیاری از بیماریها میتوان گفت که نقش معنویت و
مذهب در بیماری و سالمت در سالهای اخیر مورد توجه
قرارگرفته است و برخی پژوهشگران معتقدند که معنویت
بخشی از مدل زیستی ،روانی ،اجتماعی است .شواهدی وجود
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روش
نوع پژوهش

پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون –
پسآزمون و گروه کنترل همراه با پیگیری است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش شامل
دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
میشد که در سال تحصیلی  94-95مشغول به تحصیل بودند.
ب) نمونه پژوهش 150 :دانشجو دختر با روش نمونه
گیری هدفمند انتخاب گردیدند با کمک غربالگری 32 ،نفر
(دخترانی که در پاسخگویی به پرسشنامهها نمرات آنها یک
انحراف معیار پایینتر از میانگین بود انتخاب شدند و از طریق
جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش ( 16نفر) و کنترل
( 16نفر) جایگزین شدند .با استفاده از جدول کوهن با اندازه
اثر  0/5و توان آزمون  ،0/79حداقل  32نفر برآورد شدند.
ابزارهای پژوهش
ابزارهای گردآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه 20
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دارد که نشان میدهد اعتقادات قوی مذهبی ،اشتیاق معنوی،
نیایش و اعمال عبادی بر روی سالمتی روانی و جسمی فرد
اثرات مثبتی دارند [ .]14پژوهشهای انجامشده نشان می
دهد که معنویت درمانی و معنا درمانی بر افزایش سازگاری
اجتماعی ،کیفیت زندگی ،سالمت روان و اضطرابهای
اجتماعی مؤثر است [ 14 ،13و .]15
در بررسی وضعیت روانی افراد مبتال به ایدز گزارششده
است که کاربرد درمانهای روانشناختی همراه با شیوههای
مذهبی باعث کاهش دردهای روحی و روانی در این بیماران
شده بود [ .]16پژوهش در مورد دانشجویان با اعتقادات
مذهبی نشان داد این افراد دارای اختالالت روانی کمتری
هستند [ .]17پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که عدم
حضور در مراسم مذهبی در میان  32درصد از افراد دارای
بیماری قلبی را وجود دارد [ .]18در بررسی پیشینه کمتر
پژوهشی یافت شد که به بررسی تأثیر معنویت درمانی گروهی
بر بهزیستی روانشناختی و اقدام برای رشد شخصی
دانشجویان دختر پرداخته باشد ،بنابراین سؤال اصلی پژوهش
حاضر به قرار زیر خواهد بود :آیا معنویت درمانی بر بهزیستی
روانشناختی و اقدام برای رشد شخصی دانشجویان دختر
مؤثر است؟

سؤالی آلکسیتیمیای تورنتو ،پرسشنامه سیستمهای مغزی
بازداری و فعالسازی رفتاری کارور و وایت ( ،)1994و
پرسشنامه دست برتری ادینبورگ بودند.
 )1پرسشنامه اقدام برای رشد شخصی :1رابیتسچک2
[ ،]7بهمنظور ارزیابی میزان تمایل افراد به پرداختن به اموری
جهت تغییر و رشد ترقی بهعنوان یک انسان ،مقیاس اقدام
برای رشد فردی را تهیه کرد .این مقیاس یک ابزار خود
گزارشی  9عبارتی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت
 6درجهای (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) میزان موافقت
یا مخالفت خود با هریک از عبارات آن را بیان کند .دامنۀ
نمرات مقیاس رشد فردی بین  1تا  54قرار دارد .همسانی
درونی این آزمون در بررسیهای مختلف بین  0/78تا 0/88
بهدستآمده است .پایایی حاصل از بازآزمایی این مقیاس نیز
در طول زمانهای متفاوت بین  0/73تا  0/84گزارششده
است .این آزمون در ایران هنجاریابی شده است [.]19
همسانی درونی این مقیاس ،معادل  0/87بهدستآمده است
که نشان از پایایی مطلوب این مقیاس دارد [ .]19ضریب
آلفای این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/76 ،به دست آمد.
 )2پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف :3این
مقیاس را ریف [ ]5ساخت و در سال  2002مورد تجدیدنظر
قرار گرفت .این آزمون نوعی ابزار خودسنجی است که در یک
پیوستار  6درجهای از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» (یک
تا شش) پاسخ داده میشود .نمره باال در این آزمون نشان
دهنده بهزیستی روانشناختی باال و نمرهی پایین نشاندهنده
بهزیستی روانشناختی پایین است .پژوهشگران ،همبستگی
این آزمون را با مقیاس  84سؤالی این پرسشنامه از  0/70تا
 0/89گزارش نمودند [ .]20در ایران ،همسانی درونی با
استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفههای پذیرش خود ،تسلط
محیطی ،رابطه مثبت با دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد
شخصی و استقالل را به ترتیب برابر با ،0/75 ،0/76 ،0/51
 0/73 ،0/53و  0/72بهدستآمده است [ .]21همچنین این
پژوهشگران آلفای کرونباخ کلی این مقیاس را  0/71گزارش
نمودند .آنها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند
که تمامی عاملهای این پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار
میباشند [.]21
ضریب آلفای این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/69 ،به
دست آمد.
 )3طرح درمان :در این پژوهش از بسته آموزشی
معنویت درمانی گروهی [ ]21استفاده شد .روایی این بسته
آموزشی مورد تائید قرارگرفته است [ .]21این بسته شامل
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است .خالصه جلسات در جدول  1ارائه شده است.

 14گام معنویت میباشد که براساس آیات قرآن و روایات و
احادیث معصومین و اشعار و حکمتها و ادب فارسی تهیهشده

جدول  .1طرح جلسات معنویت درمانی گروهی
جلسه

دهم

ارزشیابی مستمر از خود زیر نظر فردی معنوی و تبیین مفهوم بازگشت نظام فکری ناکارآمد و نحوه مقابلهی با آن.
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اول
دوم
سوم
چهارم و پنجم
ششم
هفتم و هشتم
نهم

محورهای جلسه
آشنایی اولیه با رویکرد و اصول اساسی رویکرد معنویت درمانی
تبیین و تعریف خودشناسی و خداشناسی و اهمیت تمرینهای روانشناختی
تبیین بعد معنوی رویکرد معنویت درمانی با تأکید بر مفهوم حضور خداوند و نگرش توحیدی
تبیین واکنشها و نقشها و نقابها
آموزش فنون کلیدی
آموزش فنون شناختی-هیجانی
شناخت احساس پشیمانی و تمایز آن با احساس گناه و توانمند شدن جهت حل مشکالت

جدول  .2نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها
منابع تغییرات
گروهها
خطا

سطح معناداری

ضریب اتا

عوامل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

اقدام برای رشد فردی

595/010

1

595/010

F
2/601

0/080

0/117

0/122

بهزیستی روانشناختی

181/500

1

181/500

4/509

0/044

اقدام برای رشد فردی

6862/396

30

228/747

بهزیستی روانشناختی

1207/585

30

40/253

جدول  .3نتایج مقایسههای چندگانه گروههای آزمایش و کنترل برای شرایط مختلف براساس اصالح بونفرونی
شرایط
پیشآزمون
اقدام برای رشد فردی

پسآزمون
پیگیری

بهزیستی

روانشناختی

پیشآزمون

پسآزمون
پیگیری

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

16

31/69

10/744

کنترل

16

31/00

9/805

آزمایش

16

32/88

9/337

کنترل

16

27/38

9/926

آزمایش

16

36/75

8/544

کنترل

16

28/00

9/626

آزمایش

16

63/19

4/833

کنترل

16

63/50

4/274

آزمایش

16

66/44

3/540

کنترل

16

62/63

4/911

آزمایش

16

66/94

3/991

کنترل

16

62/19

4/679

** معنادار در سطح 0/01

شیوه انجام پژوهش
هر دو گروه در دو مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) با
پرسشنامه اقدام برای رشد شخصی و بهزیستی روانشناختی
ریف مورد آزمون قرار گرفتند .گروه آزمایش در  10جلسه 90
دقیقهای در کلینیک روانشناسی و مشاوره تحت درمان
معنویتدرمانی قرار گرفت ولی گروه کنترل هیچگونه آموزشی
دریافت نکرد .مالکهای ورود افراد به مطالعه شامل دانشجوی
دختر در حال تحصیل ،مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،
و همچنین تمایل به همکاری با تیم پژوهش و اعالم رضایت
برای شرکت در آزمونها و شرکت در جلسات آموزش و درمان
بوده است .به بیماران اطمینان دادهشده بود که کلیه اطالعات
آنها محرمانه خواهد ماند.
Split-Plot Multivariate Analysis of Variance

تفاوت میانگین

F

درجه آزادی

سطح معناداری

0/688

0/036

30

0/851

5/500

2/606

30

0/117

*8/750

7/394

30

0/011

-0/313

0/038

30

0/848

*3/813
**4/750

6/346
9/544

30
30

0/017
0/004

* معنادار در سطح 0/05

شیوه تحلیل دادهها

عالوه بر استفاده از آمار توصیفی ،دادهها براساس تحلیل
واریانس مختلط چند متغیره بین و درون آزمودنیها (تحلیل
واریانس چند متغیره نمودار دونیمه )1با استفاده از نرمافزار
اس .پی .اس .اس 2.نسخه  22انجام شد.

1

)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
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2

زهرا عزیز محمدی و مینا مجتبائی
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نتایج
پژوهشگر با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط چند
متغیره بین و درون آزمودنیها (تحلیل واریانس چند متغیره
نمودار دونیمه) به تحلیل دادهها پرداخته است.
با توجه به جدول  2و به دنبال معنادار شدن اثر تعامل
عامل بینآزمودنی و درونآزمودنی (شرایط و گروهها) الزم
است در عامل درونآزمودنی بر روی سطوح عامل بینآزمودنی
تحلیل واریانس اجرا شود .همانطور که نتایج آزمون تعقیبی
بونفرونی در جدول  3نشان میدهد ،نمرات اقدام برای رشد
فردی شرکتکنندگان گروههای آزمایش و کنترل در پیگیری
دارای تفاوت معنادار با یکدیگر بودند ( .)P=0/011همچنین

جدول  .4نتایج مقایسههای چندگانه شرایط برای گروههای آزمایش و کنترل براساس اصالح بونفرونی
متغیر

گروه

مقایسه شرایط
پیشآزمون-پسآزمون

اقدام برای رشد فردی

پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون  -پیگیری

آزمایش

پیشآزمون -پسآزمون

بهزیستی روانشناختی

پیشآزمون -پیگیری

پسآزمون  -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
اقدام برای رشد فردی

پیشآزمون -پیگیری

کنترل
پسآزمون  -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
بهزیستی روانشناختی

پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون  -پیگیری

میانگین
31/69
32/88
31/69
36/75
32/88

تعداد
16
16
16
16
16

انحراف معیار
10/744
9/337
10/744
8/544
9/337

36/75

16

8/544

63/19

16

4/833

66/44

16

3/540

63/19

16

4/833

66/94

16

3/991

66/44

16

3/540

66/94

16

3/991

31/00
27/38
31/00
28/00
27/38
28/00

16
16
16
16
16
16

9/805
9/926
9/805
9/626
9/926
9/626

63/50

16

4/274

62/63
63/50
62/19
62/63
62/19

16
16
16
16
16

4/911
4/274
4/679
4/911
4/679

** معنادار در سطح 0/01

مقایسههای
0/05

(=0/017

3

چندگانهی

تعدیلشدهی

بونفرونی

تفاوت میانگین

t

درجه آزادی

سطح معناداری

-1/187

-0/502

15

0/623

-5/062

-2/084

15

0/055

-3/875

-5/894

15

0/0001

-3/250

-3/204

15

0/006

-3/750

-2/798

15

0/014

-0/500

-0/855

15

0/406

3/625

2/108

15

0/052

3/00

1/649

15

0/120

-0/625

-0/500

15

0/625

0/875

0/964

15

0/350

1/312

1/287

15

0/217

0/437

1/047

15

0/312

* معنادار در سطح 0/05

روانشناختی شرکتکنندگان گروه آزمایش در شرایط
مختلف نیز حاکی از آن است که میانگین بهزیستی
روانشناختی از پیشآزمون به پسآزمون  3/25نمره
( )P=0/006و از پیشآزمون به پیگیری  3/75نمره
( )P=0/014افزایش یافته است .این موضوع مجدداً اثربخشی
معنویت درمانی گروهی بر افزایش نمرات اقدام برای رشد
فردی و نمرات بهزیستی روانشناختی دانشجویان را نشان

) برای بررسی تغییرات نمرات اقدام برای رشد

فردی شرکتکنندگان در شرایط مختلف نشان میدهد که
میانگین نمرههای اقدام برای رشد فردی دانشجویان گروه
آزمایش از پسآزمون به پیگیری  3/875نمره افزایش معنادار
( )P=0/0001داشته است .بررسی نمرات بهزیستی
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نمرات بهزیستی روانشناختی دو گروه نیز در پسآزمون
( )P=0/017و پیگیری ( )P=0/004تفاوت معناداری با
یکدیگر داشتند .بررسی میانگین اقدام برای رشد فردی و
بهزیستی روانشناختی گروهها نشان میدهد که اقدام برای
رشد فردی دانشجویان گروه آزمایش در پیگیری ()8/75
بهطور معناداری بیشتر از شرکتکنندگان گروه کنترل بوده
است .همچنین دانشجویان گروه آزمایش در پسآزمون
( )3/813و پیگیری ( )4/75بهزیستی روانشناختی باالتری
نسبت به شرکتکنندگان گروه کنترل داشتند که این موضوع
نشاندهندهی تأثیر معنویت درمانی گروهی بر افزایش نمرات
اقدام برای رشد فردی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان
میباشد.
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میدهد .نتایج کامل این مقایسهها در جدول  4نشان دادهشده
است.
نتایج تحلیل دادهها نشان داد نمرات اقدام برای رشد
فردی شرکتکنندگان گروههای آزمایش و کنترل در پیگیری
دارای تفاوت معنادار با یکدیگر بودند ( .)P=0/011همچنین
نمرات بهزیستی روانشناختی دو گروه نیز در پسآزمون
( )P=0/017و پیگیری ( )P=0/004تفاوت معناداری با
یکدیگر داشتند .بررسی میانگین اقدام برای رشد فردی و
بهزیستی روانشناختی گروهها نشان داد که اقدام برای رشد
فردی دانشجویان گروه آزمایش در پیگیری ( )8/75بهطور
معناداری بیشتر از شرکتکنندگان گروه کنترل بوده است.
همچنین دانشجویان گروه آزمایش در پسآزمون ( )3/813و
پیگیری ( )4/75بهزیستی روانشناختی باالتری نسبت به
شرکتکنندگان گروه کنترل داشتند که این موضوع نشان
دهندهی تأثیر معنویت درمانی گروهی بر افزایش نمرات اقدام
برای رشد فردی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان می
باشد.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه نشان داد معنویت درمانی گروهی بر افزایش
نمرات بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر هم در
فاصلهی بین پیشآزمون تا پسآزمون هم از پسآزمون تا
پیگیری مؤثر بوده است .بررسی پیشینه پژوهشی نشان می
دهد که نتایج پژوهش حاضر با یافتههای [ ]17[ ،]16و []18
که اثربخشی معنویت درمانی را بر افزایش  ،کاهش اضطراب،
افسردگی ،استرس و افزایش تابآوری نشان دادند ،همسو
است.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت معنویت
درمانی میتواند خالءهای روحی انسان را پر کند و باعث
افزایش بهزیستی روانشناختی و تالش فردی در حیطه
شناختی و رفتاری شود .معنویت درمانی به منزله یک کارگزار
مهم یا گذرگاه حائز اهمیت در دانشجویان عمل میکند .به
نظر میرسد انسجام معنویت در زندگی ،میتواند از دو جهت
بر بهزیستی و اقدام برای رشد شخصی دارای تأثیر باشد :از
یک سو ،دستیابی به منابع معنویت ،خود بهطور مستقیم می-
تواند تأمینکنندهی اصلی و عمدهی انرژی معطوف به هدف
عمل کند و از سوی دیگر ،به نحوی غیرمستقیم میتواند از
طریق تأثیر مثبت بر شیوهی تفسیر رویدادها ،فرد را به برخی
از نیرومندیهای روانی مانند شادکامی و خوشبینی ،مجهز
کند که در تأمین انگیزه برای دستیابی به اهداف ،مؤثر است
[ .]17از طرف دیگر معنویت میتواند اهداف جدیدی مانند
ایمان به غیب ،عفت و پاکدامنی ،رستگاری و فوز عظیم،
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عشق و محبت به خدا ،تفکر و هشیاری ،توبه ،صبر ،دعا و
نیایش و عفو و بخشش و امیدواری را برای دستیابی به این
اهداف در اختیار فرد قرار دهد .همچنین معنویت با هدف قرار
دادن باورهای فرد ارزیابی شناختی مهمی را در فرایند مقابله،
تحت تأثیر قرار میدهد و به فرد کمک میکند تا وقایع منفی
را به شیوهی متفاوتی ارزیابی نموده و حس قویتری از کنترل
ایجاد نماید [ .]16پژوهشگران معتقدند ارتباط معنوی با
قدرت بیکران به فرد این اطمینان را میدهد که نیروی قوی
همیشه او را حمایت میکند و این افراد حوادث را با تکیه بر
ایمان و اعتقاد خود راحتتر گذرانده و کمتر دستخوش
استرس و اضطراب میشوند ،در نتیجه انتظار این افراد از
آینده امیدوارانه و خوشبینانهتر است [ .]22این افراد در
زندگی به اموری توجه دارند که توان مقابله با افسردگی را در
آنها افزایش میدهد .افراد امیدوار و خوشبین به تواناییها
و استعدادهای مختلف در زندگی خود باور دارند .این باور،
امید نسبت به آینده و موفقیت را در این افراد افزایش میدهد.
بنابراین احساس امیدواری و احساس موفقیت ،باعث افزایش
بهزیستی روانشناختی و اقدام برای رشد شخصی میشود
[.]18
معنویت میتواند با تأمین منابع حمایتی برای فرد و نیز
به شکلی غیرمستقیمتر از طریق تأثیرگذاری بر امید و خوش
بینی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و تالش برای رشد
شخصی شود .عقاید معنوی و دینی ،احساس تسلط بر
سرنوشت شخص را فراهم میکند و اگر فرد معتقد ایمان
کامل به خداوند داشته باشد ،میتواند از هر وضعیتی ،نتیجهی
خوب به دست آورد و تعجبآور نیست که چنین اعتقادی،
احتماالً نتایج روانشناختی قدرتمندی داشته باشد [ .]17بر
طبق نظریه یونگ یکپارچه کردن ناهشیار با هشیار به فرد
کمک میکند به سطح سالمت روانی مثبتی دست یابد [.]22
یونگ نیاز معنوی را یک واقعیت روانی میداند و معتقد است
که این نیاز از طریق تجربه به دست مییابد .با توجه به نظر
یونگ میتوان چنین استدالل کرد که تجربه معنوی گروه
آزمایش از طریق دریافت معنویت درمانی گروهی باال رفته،
نیاز معنوی آنها ارضا شده و لذا بهزیستی روانشناختی آنها
افزایش یافته و بیشتر از افراد گروه کنترل برای رشد شخصی
خود تالش کردهاند [.]23
از سوی دیگر ،اقدام برای رشد شخصی شامل مؤلفه
شناختی شامل دانش فرد دربارهی چگونگی تغییر جنبهای
خاص از زندگی خویش و مؤلفههای رفتاری است [.]7
بنابراین افرادی که از سطوح باالی رشد شخصی برخوردار
هستند نهتنها میدانند در کدام جهت تمایل به تغییر دارند
بلکه درعینحال فعاالنه به دنبال فرصتها و مسیرهای رشد
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هستند [ .]7اقدام برای رشد شخصی با بهزیستی
روانشناختی رابطه مثبت و با پریشانی روانشناختی
(اضطراب و افسردگی) رابطه معکوس وجود دارد .در تبیین
یافتههای حاضر میتوان گرایش کمعمق فرد به یک مذهب
یا فقه خاص ،توسط خود او و بهطور انتخابی شکل میگیرد
تا نیازهای بدوی او را ارضا سازد .در مذهب بیرونی ،توجه فرد
بهسوی خدا معطوف میشود ،اما بازهم این توجه شامل
صرفنظر کردن از خود نمیشود [ ،]5اما در مقابل مردمانی
که دارای مذهبی درونی هستند ،انگیزه اصلی خود را در
مذهب جستجو میکنند و با پیوستن به مذهب یا فرقهای
خاص ،در تالش درونیسازی مذهب و پیروی کامل از آن
هستند [ ]7که دسته دوم ویژگیهای افراد معنوی را دارا
میباشند .با توجه به رویکرد آلپورت میتوان یافتههای
پژوهش را چنین تبیین نمود که دریافت آموزش معنویت
درمانی گروهی باعث شده گروه آزمایش با انگیزه اصلی خود
را در مذهب بیابند و تالش بیشتری در جهت درونیسازی
مذهب داشته باشند .و این باعث شده گروه آزمایش در مقابل
گروه کنترل تالشهای بیشتری را در جهت رشد فردی خود
اعمال کنند و همچنین با برخورداری از مذهبی پخته با انگیزه
درونی از سالمت روانی بیشتری برخوردار شوند [.]23
همچنین مذهب بهعنوان نوعی پاسخ به تجربه معنوی می
تواند نقش مهمی در تأمین سالمت معنوی بازی کند [.]24
یافتههای پژوهش حاضر را میتوان چنین تبیین نمود که
براساس مدل چند نظریهای یا مدل مراحل تغییر ،ایجاد تغییر
در رفتار بهداشتی ،فرایندی پیچیده است و افراد چنین
تغییراتی را بهتدریج و نه لزوماً در یک ترکیب خطی تجربه
میکنند .افراد به شکل مارپیچ از یک مرحلهبهمرحلهی دیگر
میروند که ممکن است شامل حرکت به مراحل جدید و
بازگشت به مراحل قبلی باشد ،تا جایی که درنهایت فرایند
تغییر رفتار را کامل میکنند [ .]8همچنین میتوان گفت
معنویت با دادن بینش عمیق به فرد ،وی را در برابر رویدادها،
حوادث زندگی ،سختیها و مشکالت آن بیمه میکند .درواقع
فرد را قادر میسازد تا با صبر و تفکر با استرسهای زندگی
مقابله کرده و راهحلهای منطقی و انسانی برای مشکالت
بیابد [ .]13شاید نتایج پژوهش را با استفاده از این مدل بتوان
چنین تبیین نمود که دانشجویان برای ایجاد تغییرات رفتار
به زمان احتیاج داشتند و بعد از گذشت دو ماه در فاصلهی
بین پیشگیری تا پیگیری تغییرات بیشتری را نشان دادند .با
توجه به نتایج پژوهش برگزاری کارگاهها و کالسهایی
بهمنظور افزایش سالمت روانی دانشجویان ،اختصاص دادن
فضایی جهت برگزاری گروهدرمانی در دانشگاهها و حضور
پررنگتر متخصصین در دانشگاه جهت بهرهمندی دانشجویان

زهرا عزیز محمدی و مینا مجتبائی

از آموزههای دینی و معنوی توصیه میشود.
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