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 چكیده
روش پژوهش زنان آسیب دیده از خیانت  همسر بود.عزت نفس و امید هدف پژوهش حاضر اثربخشی معنویت درمانی بر 

زنان مامی تاین پژوهش کلیه  جامعه آماري بود. با گروه گواه  آزمونآزمون، پسپیش با آزمایشی مهی، نآزمایشی از نوع

 مونهن روشبه ایمن و ت - آسیب دیده از خیانت همسر در شهر گنبد کاووس بودکه حجم نمونه از طریق جدول کرایمر

پرسشنامه دند و به شنفره تقسیم   15به طور تصادفی به دو گروه )آزمایش و کنترل(  . ونفر بود  30هدفمند تعداد  گیري

ا نشان داد هنتایج تجزیه و تحلیل داده پاسخ دادند.( 1967 ) ( و عزت نفس کوپر اسمیت1991هاي امید اسنایدر )
ان آسیب آن در زن امیدواري و مؤلفه هايبر معنویت درمانی به طور معناداري باعث افزایش عزت نفس شده است. معنویت درمانی 

 معنادار داشته است.ثیر أتنت همسر دیده از خیا
 

 زنان خیانت دیده،عزت نفس و امید معنویت درمانی ،  هاي كلیدي: واژه

 

 (pt Bold 14نازنین بی ) مقدمه -1
ی ترین کی از اصلیشد که پایداري و استحکام خانواده، متأثر از عوامل بسیاري در ابعاد فردي، بیرونی و میان فردي می با

همان  شویی یاکند، شکسته شدن روابط عاطفی، جنسی در چارچوپ پیوند زناسالمت خانواده را متزلزل می این عوامل که

ز قوانین جنسی ا(.خیانت به عنوان خارج شدن 1398)صمدي کاشان، حاج حسینی و به پژوه و زمانی زارچی،  خیانت می باشد

شود جه محسوب میاي دردناک براي زوج یا زوخیانت تجربه(. 1396)دشت بزرگی،  بین دو زوج ازدواج کرده تعریف شده است

ي ینه هاو مشکالت متعددي از قبیل شوک، سردرگمی، خشم، افسردگی ،عزت نفس مخدوش و کاهش اعتماد به نفس در زم

در  حرانست، بکرده ا یابد که همسرش به او خیانتشخصی و جنسی را به دنبال دارد. در واقع، هنگامی که زوج یا زوجه در می

ي کاشان، د )صمدکنروابط زناشویی، اختالل در فرزندپروري و رسیدگی به فرزندان و مشکالت مربوط به شغل نمود پیدا می

 (.1398حاج حسینی و به پژوه و زمانی زارچی، 

 نیاست که به فرد ا یباشد. عزت نفس نگرش ری، عزت نفس زنان تحت تأث انتیخ يامدهایاز پ یکیرسد  یبه نظر م

خود اعتماد کند و  يها ییشود فرد به توانا ینسبت به خود داشته باشد و باعث م یو مثبت یواقع دیدهد تا د یفرصت را م

عزت نفس بعد ارزیابی از خود شامل ارزشمندي، غرور، یأس و ناامیدي است و   .دکن یخود را کنترل م یاحساس کند که زندگ

عزت نفس ،  (.1398اگاهی اونسبت به خود دارد )زارع، حسنی اسطلخی و دوستی، عزت نفس هر فرد ارتباط تنگاتنگی با خود

،  اقتی، احساس ارزش و ل ستنیو شاد ز تیتفکر و کنار آمدن با چالش ها ، اعتماد به نفس در موفق ییاعتماد به نفس در توانا
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،  یو چهار بعد دارد: عزت نفس اجتماعخود. است.  يو خواسته ها و لذت بردن از ثمرات تالش ها ازهاین انیداشتن حق ب

 ی(. عزت نفس فرد مبتن1395،  یلیو کاظم نژاد ل یاالسالم خی، فداکارسوقه ، ش یی)بابا یعموم و ی، خانوادگ ی، جسم یآموزش

راد اف یو اجتماع یعاطف يسازگار یاطالعات است. و عامل اصل نیا یذهن یابیدرباره خودش و ارز ینیاز اطالعات ع یبیبر ترک

و هنگام مواجهه با حوادث و بحران ها کمتر احساس  یزندگ تشود افراد هنگام مواجهه با مشکال یاست. عزت نفس باال باعث م

 (.1398)افشاري، هاشمی و رضایی،  کنند. يو دلسرد یدرماندگ

1ت باشد. اسنایدررسد یکی دیگر از موارد پیامدهاي خیانت بر امیدواري زنان آسیب دیده از خیانهمچنین بنظر می  

2امید (2002) هایی به سوي اهداف مطلوب به زعم موانع موجود و کارگزار یا عامل انگیزش الزم براي را توانایی طراحی گذرگاه 

کند و دهد و مجهزشان میها انرژي میکند. امید نیروي هیجانی است که به انساناستفاده از این گذرگاهها تعریف می

(.بر اساس نظریه اسنایدر، امید از سه 1399نماید )صف آراء،خانبابایی و خانبابایی، راي کار و فعالیت عمل میمانندکاتالیزوري ب

3«عامل کارگزار»، «هدف»مولفه اصلی  4«گذرگاه»و   به اهداف احساسات مثبت و  دنیدر رس تیموفقتشکیل شده است.  

دنبال کردن اهداف خود دارند و  يبرا يشتریب "معابر"و  "عوامل" دواریکند. افراد ام یم جادیا یشکست در آنها احساسات منف

، از آنجا که  دیاستفاده کنند. اما افراد ناام نیگزیخود را حفظ کرده و از معابر جا زهیتوانند انگ یشوند م یروبرو م یبا مانع یوقت

 یروبرو م یبرخورد با موانع با احساسات منف دهند و در یخود را از دست م زهیانگ یدارند ، به راحت یکم "گذرگاه"و  "عامل"

 (.1397)ابراهیمی،  شود. یم یشوند ، که به نوبه خود منجر به افسردگ

بنابراین راهبردها و رویکردهاي گوناگونی به منظور یاري رساندن به زنان خیانت دیده وجود دارد. در این بین، به نظر 

تواند به عنوان راهبردي مؤثر دي جدید با تکیه بر اصولی نظیر مذهب، خدا میرسد درمان معنویت درمانی به عنوان رویکرمی

از کلمات و چارچوب ها را  يمجموعه ا تیو معنو نیدگیرد. در جهت کمک به بهبود سالمت این افراد مورد استفاده قرار می

و مفهوم  یتواند معن یآن انسان م قیکه از طر را ارائه دهد یتواند معنا و مفهوم زندگ یآنها انسان م قیکند که از طر یفراهم م

 انیشده هر فرهنگ خاص ب رفتهیبا اعمال و اعتقادات پذ تی(. معنو1397،  ییو مجتبا يمحمد زیخود را درک کند. )عز یزندگ

اط شود که ارتب یمربوط م یرسم نیدر قلمرو د یذات يمعنو يازهایدر اصل به ن تیبه معنو کردیرو نی. اردیگ یو شکل م

، مراجعه به قرآن  ینیو د یکالم میدعا ، بحث در مورد مفاه( 2013، 5)ریچارد و برگینز دارد. تیهر الوه ایبا عقل خدا  یقیعم

 يمردم به استفاده از روش ها قی، تشو یذهن يساز ریتصو يها کیو تکن يمعنو ییعرفان ، استفاده از سم زدا اتیو روا

 تی، تقو يمعنو ییکنند ، خودافشا یم یخود زندگ يمعنو يارزشها يکه در راستا ینو کمک به کسا يمشتر قیبخشش ، تشو

مورد  ياز روش ها یبرخ یمذهب یو استفاده از کتاب درمان ی، مشاوره با رهبران مذهب یآداب مذهب قیروابط با خدا از طر

 (.1399)هروي، حاتمی و احدي،  شود یاست. استفاده م یاستفاده در روان درمان

 نکهیاجامعه و  وه درگر نیا يها بیو تنش ها و آس انتیخ ریزنان تحت تأث گاهیو جا تیتوجه به موارد ذکر شده و اهم با

 يرهایمتغ نیسجم بکه به طور من یقاتیانجام شده است. اما تحق قیتحق يرهایدر مورد متغ يادیز قاتیاگرچه در گذشته تحق

یت معنو ایآ ست کها نیحاضر ا قیبا توجه به مطالب فوق ، سوال تحق نیبنابرا انجام نشده باشد ، انجام نشده است ، قیتحق

 موثر است ؟ انتیخ ریزنان تحت تأثامیدواري ، عزت نفس و  یروانشناخت یشانیبر پر درمانی
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 روش شناسی تحقیق -2
 با مایشیآز مهی، ننوع ها، آزمایشی ازاز نظر هدف پژوهش، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده طرح پژوهش حاضر

اهند گرفت خوآزمایش )متغیر مستقل( قرار  است. یکی از دو گروه در معرض متغیر مورد با گروه گواه  آزمونآزمون، پسپیش

ه می د را ادامبلی خوقکه آن را گروه آزمایش می نامند. گروه دیگر در معرض متغیر مستقل واقع نمی شود و برنامۀ همیشگی و 

ر شهر گنبد کاووس زنان آسیب دیده از خیانت همسر دجامعه مورد مطالعه تمامی .ن یکی ، گروه کنترل می گوینددهد؛ به ای

 راهنما اتیداسظر نا و با نتعداد نمونه با توجه به محدودیت هاي بیماري کرو باشد که به مراکز مشاوره مراجعه خواهند کرد. می

نفره تقسیم  15ند به طور تصادفی به دو گروه )آزمایش و کنترل( ر انتخاب شدنف 30 تایمن -و مشاور و نیز جدول کرایمر 

شتن بیماریهاي جسمی و سال، ندا 45 -25گیري، هدفمند بود. افراد داراي شرایط فوق در محدوده سنی نمونهشدند. روش 

-کاشتن مالهمکاري و ند وارد پژوهش شدند و در صورت عدم تمایل بهسطح تحصیالت حداقل سیکل روانی شدید  و داشتن 

 هاي ورد به پژوهش و غیبت بیش از دو جلسه از شرکت در جلسات خارج شدند.

 

 ابزارهاي اندازه گیري -3
آیتم آن مورد  8آیتم است که  12( ساخته است. داراي 1991این مقیاس را براي تعیین میزان امید اسنایدر) امید: پرسشنامه

آیتم دیگر مربوط به مولفه گذرگاه است. آزمودنی با استفاده از  4مربوط به مولفه کارگزار و  آیتم آن 4گیرد. استفاده قرار می

 و همکاران 1دهد. کاشدناي از)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( توافق خود را با هریک از آیتم ها نشان مییک مقیاس پنج درجه

اند. در ایران گزارش کرده 66/0و  81/0ارگزار و گذرگاه به ترتیب براي کل مقیاس و براي ابعاد ک 82/0( ضریب آلفاي 2002)

و براي گذرگاه  71/0نفر از دانشجویان انجام شده که ضرایب آلفاي کرونباخ براي مولفه کارگزار  100پایایی این مقیاس بر روي 

وایی همزمان مقیاس امید با ي روش روایی همزمان محاسبه شده که ربه دست آمده است و روایی مقیاس به وسیله 67/0

 (.1385) شیرین زاده و میر جعفري،  گزارش شده است -81/0مقیاس ناامیدي بک

( به منظور سنجش میزان احساس ارزشمندي دانش 1967عزت نفس کوپر اسمیت ) پرسشنامه پرسشنامه عزت نفس:

در زمینه هاي اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است. پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت مشتمل بر پنج  آموزان و دانشجویان

موضوع است که عبارت است از انجام تکالیف آموزشی، روابط اجتماعی، خانواده، خود و آینده و داراي چهار خرده مقیاس است، 

والدین(، عزت نفس تحصیلی )آموزشی(. این )عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی )همساالن(، عزت نفس خانوادگی 

است که هر فرد متناسب با وضعیت خود یکی از گزینه ها ” خیر“و ” بلی” سؤال دو گزینه اي با گزینه هاي 58پرسشنامه داراي 

سؤال دروغ سنج  8را انتخاب می کند. شیوه نمره گذاري پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به صورت صفر و یک است و نیز 

، 45، 41، 36، 32، 26سؤال منظور نمی شود. شمارۀ سؤاالت دروغ سنج عبارت است از:  8وده و در محاسبه نمره کل، این ب

نمره بیاورد، بدان معنا است که اعتبار آزمون پایین بوده و آزمودنی  4چنانچه پاسخ دهنده از سؤاالت باال بیش از  58، 53، 50

، 8، 5، 4، 1اما در مورد نمره گذاري سایر سؤاالت چنانچه آزمودنی به سؤاالت .جلوه دهد سعی کرده خود را بهتر از آنچه هست

با بله پاسخ دهد، یک نمره و اگر با خیر پاسخ دهد نمره  47، 46، 43، 42، 39، 38، 37، 33، 29، 28، 27، 20، 19، 14، 9

بنابراین  .یک نمره و پاسخ بله، صفر نمره می گیردصفر می گیرد. و بقیه سؤاالت به صورت معکوس است یعنی پاسخ خیر آنها 

، عزت 26خواهد بود. حدأقل نمره خرده مقیاس عزت نفس کلی، صفر و حدأکثر  50نمره کل آزمودنی حدأقل صفر و حدأکثر 

 .خواهد بود 8، عزت نفس خانوادگی، صفر و 8و عزت نفس تحصیلی، صفر و  8نفس اجتماعی، صفر و 
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را براي نمرۀ کلی  88/0عزت نفس کوپر اسمیت از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. ضریب آلفاي کرونباخ  پرسشنامه

همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان  (.1390) سرمد و همکاران،آزمون گزارش کرده اند

ی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرایی منفی و معنادار، و با خرده مقیاس برون گرایی، روایی همگراي مثبت آزرده گرای

نفس  عزت آزمونرا براي  90/0تا  68/0( نیز ضریب همسانی درونی 2006معنادار را نشان داده است. ادموند سون و همکاران )

و بعد از سه سال  88/0( ضریب بازآزمایی را بعد از پنج هفته، 1990کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپراسمیت و همکاران )

ستان و پیش عزت نفس کوپراسمیت را بر روي دانش آموزان دورۀ دبیر ههسیا(، 1380برومند ) .گزارش کرده اند 70/0

محاسبه شده است. براي  89/0دانشگاهی شهرستان اسالم شهر هنجاریابی کرده است. ضریب اعتبار با استفاده از آلفاي کرونباخ 

، نشان 814/0بررسی روایی، همبستگی نمره هاي آن با نمره هاي حاصل از پرسشنامه آیزنگ محاسبه شده و ضریب همبستگی 

 .ل براي سیاهۀ کوپراسمیت استدهندۀ روایی مالکی قابل قبو

 (1391)بوالهري و همكاران جلسات آموزشی شرح جلیات
جلسه اول: آشنایی با اعضا با یکدیگر و گفتگو در مورد مفهوم معنویت و دین وئ تاثیر آن بر زندگی فرد، ایجاد همدلی و حس  

ئت بین کلمه دین )و یا مذهب( و معنویت و همچنین مشترک در مورد مشکل بین اعضاي گروه و ایجاد یک رابطه درمانی و درک تفا

 تفاوت دین)و یا مذهب( و معنویت سالم از ناسالم و بیمارگون.

ی هاي ن و تواناید، دیگراخوداگاهی و ارتباط با خود و گوش دادن به نداي درونی، بررسی نیازها و اهداف، شناخت نسبت به خوجلسه دوم: 

گو قیت ها، گفتا و موفهپرداختن به افکار مثبت و دوري از افکار منفی، بررسی استعدادها ، پیروزي خود، توجه به سالمت خود، تمرین 

، دوري از ي مطلقدرباره اینکه دانش و نیروي معنوي دیگري براي حل مشکل وجود دارد، سپردن کامل خودمان به نیروي مافوق معنو

 ق.عناصر برهم زننده آرامش ، ایمان داشتن به نیروي مافو

حاسبه ه، مراقبه، مي متمرکز کردن توجه براي تفکرمثبت به شرایط با مشارطبا تالش هشیارانه برا شیاري افزاییه -جلسه سوم: خودانگاره

وامل تن فرد با عرو ساخو معاقبه همراه با پاداش دهی به خود و ایجاد بینش در حل تعارض هاي درونی و افزایش سازگاري با محیط، روب

راجع و هاي کنونی مرفتار وثر بر رفتارها و جستجوي مکانیزم هاي افراطی بیمارگونه ، بررسی روابط گذشته و پذیرش نقش آن درناهشیار م

 تاثیر آن بر خلقیات
 ه حوادثب نادهی، مبا خدا کلمه خدا و ارتباط با خدا و یا هر قدرت برتري که درمانجو به آن ایمان دارد و نیایش و گفتگو جلسه چهارم:

کارگیري  هاري از بدیگران، خودد خود، بخشش گناه،توبه،بخشش زندگی با توجه به ارزشها، اهداف و اعتقادات، گفتگو راجع به احساس

م آرام وبه، انجاراجع به احساس خود بعد ازت سؤال راجع به تجارب و بیان خاطرات جویانه نسبت به دیگران، هرگونه روش انتقام

نندگان که شرکتک هاییازبخشش هایییت خداوند و بیان نعمتهاي وي، تأثیر بخشش همنوعان، توصیف نمونهتنی،توصیف عظمت و رحمان

طلب  و آن جبران تواناییاند،آنهارارنجانده که خطاهاوکسانی کردن خود، فهرست خطاهاي ازآن واقراربه پس مثبت اندو بیان احساسداشته

 .مغفرت
-درموردنوع صحبت .اريها، شکرگزبرگزاري نماز جماعت، تمرکز بر داشتهاي معنوي به صورت گروهی، نوع دوستی، انجام کارهجلسه پنجم: 

 مراهبه ه ازگروه تنهاماندن و آن واثرات قیدشرط، رفتار یاري رسانی، خودخواهی باوبدون و نظرخواهی راجع به دوستی دوستی، عشق

 ازخاطرات هاییمونهنشستن و بیان ن ن، مهربان بودن، استراحت کردن،راحتآموزش لبخند زد ،جهت تصورکردن افراد به جاي هم خاطرات

مان کردن آنها، نحوه شاد صحبت درمورد دوستان، فکرکردن هايصحبت به کردن گوش خودخواهی، تمرین خوب وعواقب نوعدوستی

 جسمی و روانی ازانتقام، تأثیر منفی پرخاش و انتقام بر انرژي خودداري دیگران، نحوه

گونه و بیمار ساسذکر و احساس حضور که باعث هدفمندي ذهن شده وافکار اتوماتیک را که موجب احارتباط با  مقدسات، سه ششم: جل

 ، چگونه دعاروانی اعمال نسنجیده است مهار کرده، موجب تقویت عقل، خرد، هشیاریشده، تاثیرذکر و تذکر،دعا و مناجات، در سالمت

بت به حکمت ا توجه مثعمقی خود با خداوند ب رنج هاي کردن، محتواي دعا و یادگیري نحوه نیایش و بیانکردن و براي چه افرادي دعا 

 هاي خداوندي

https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
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ز بخشش، ا رنجش و عدم بخشش و احساس گناه و بخشش خود و دیگران، کاهش احساسات منفی تنش زاي حاصله از عدمجلسه هفتم: 

 گراند و دیمفهوم و مزایاي بخشش و کاهش احساس گناه ناشی از نبخشیدن خو طریق کاهش عدم بخشش و کمک به مراجع براي درک
 هب توکل یمان،ا ترس ازمرگ،معاد وزندگی پس از مرگ، شکرگزاري، مرگ، علت صحبت دربارهمرگ و ترس از مرگ و رنج، جلسه هشتم: 

 اعت، ترسیمس به گاهن بدون منظره م تصویر بهترینو توکل و ترسیم مراحل آن ،ترسی خدا، تمرین و گفتگو در رابطه با نحوه شکرگذاري

براي  و راهی لی، مرگتا میانسا کودکی دوران خاطرات بیان (،کیفیت)اوقات بهترین گذراندن توجه به.زمان زیبا، عدم توجه به تصویري

تهاي ایی درمورد نعمبیان مثالهغیرمادي،  هاينعمت زیباهمراه واززندگی پیش وعبادت، رفتن به غیرمادي بابخشش هايآشنایی بانعمت

 ازمرگ خوب حس زدایی،بیان حساسیت با روش مادي وغیرمادي،ترس ازمرگ و عدم آگاهی

 رسضطراب و استحساس ااجلسه نهم: ایمان و توکل به خدا)رسیدن به تطبیق پذیري بیشتر از طریق ایمان به خدا و توکل به او  و کاهش 

 یجاد توانایی ابراز احساسات مثبت، و اختتام جلساتجلسه دهم: قدردانی و شکرگزاري  و ا
 روش اجرا

ز برقراري ، پس اپس از کسب مجوزهاي الزم و مشخص شدن اعضاي نمونه و هماهنگی با مسئولین زیربط، طبق برنامه ریزي قبلی محقق

ا ضیحات الزم رها توامهحوه تکمیل پرسشنچنین نها و دالیل انتخاب آنها و همها، راجع به پرسشنامهارتباط و کاهش حساسیت آزمودنی

 يبرا .یشتري بدهدتوضیح ب ها با ابهامی مواجه شده از پژوهشگر بخواهندها خواسته شد اگر در تکمیل پرسشنامهارائه نمود. از آزمودنی

قرار گرفت.  قهدقی 90 مدتلسه بهو هر جمعنویت درمانی  جلسه 10تحت  شدهادیدو بار و با استفاده از پروتکل  ايپژوهش هفته نیانجام ا

دوره  انپای از پس. شد خواهد داده اطمینان پژوهش نتایج بودنمحرمانه مورد در هاآزمودنی تمامیپژوهشی به  قاخال رعایت منظوربه

ه زت نفس و امید بی، عآموزش معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختدوره  رتأثی تا شد اجرا پژوهش ابزار آزمونمجدداً در مرحله پس

اطالعات  نهایت پس از تکمیل پرسشنامه ها، جمع آوري و سپس تحلیل شده و در مشخص شود. زندگی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

ی از  فراوانی،  درصد، استفاده شد.که در قسمت آمار توصیف SPSS 21خروجی نهایی بدست خواهد آمد. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار

 شد. تفادهیري اسگین و انحراف استاندارد و در قسمت تجزیه و تحلیل آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیري وتک متغمیان

 

 نتایج -4
 حسب گروه بر نمونه گروه افراد درصد وی فراوان: 1 دولج

 درصد فراوانی گروه

 50 15 آزمایش

 50 15 کنترل

 100 30 کل

 

 دارند.درصد به گروه کنترل اختصاص  50افراد با گروه آزمایش و  درصد 50 که دهدی م نشان فوق جدول
 

 سن حسب بر نمونه هاي گروهفراوانی و درصد :  2 دولج

 کنترل آزمایش گروه

 درصد فراوانی درصد فراوانی سن

 3/33 5 80 12 سال 30-25

 3/33 5 20 3 سال 35-31

 7/26 4 0 0 سال 40-35

 7/6 1 0 0 سال 40باالتر از 

 100 15 100 15 کل

ر گروه کنترل، سن دسال است.  31-35رصد بین د 20سال و  25-30درصد بین  80نشان می دهد که در گروه آزمایش، سن  فوقجدول 

 سال است.   40درصد باالتر از  7/6سال و  35-40درصد  7/26سال،  31-35درصد بین  3/33سال،  25-30درصد بین  3/33
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 متغیرهاي پژوهش  حسب بر نمونه هاي گروه گین و انحراف استانداردمیان :3 دولج

 

                                                                                                                  

معنویت درمانی بر عزت نفس زنان آسیب دیده از خیانت همسر موثر است.فرضیه اول:   
 

 آزمون لون براي بررسی همگنی واریانس :4جدول 

 سطح معناداري F Df1 Df2 متغیر

ت نفس عمومیعز  624/0  1 28 44/0  

322/2 عزت نفس خانوادگی  1 28 14/0  

091/0 عزت نفس اجتماعی  1 28 77/0  

305/0 عزت نفس تحصیلی  1 28 59/0  

016/2 عزت نفس کلی  1 28 17/0  

نشان می دهد که در مورد عزت و نفس و مؤلفه هاي آن واریانسها همگن هستند.  فوقجدول   

 
 نهاي چندگانه براي بررسی تفاوت بین گروههانتایج آزمو: 5جدول 

F Df ارزش آزمون اثرات فرضی   Df خطا   P مجذور اتا 

578/0 اثر پیالیی گروه  199/7  4 21 001/0  58/0  

 پس آزمون پیش آزمون متغیر گروه

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  

 

 

 آزمایش
33/22 عزت نفس عمومی  35/1  73/24  25/2  

80/6 عزت نفس خانوادگی  94/0  67/7  82/0  

73/5 عزت نفس اجتماعی  80/0  93/6  96/0  

33/6 عزت نفس تحصیلی  98/0  87/6  99/0  

20/41 عزت نفس کلی  86/2  20/46  45/3  

73/10 عامل  22/2  13/13  64/1  

17/2 11 گذرگاه  67/12  09/2  

73/21 امیدواري  39/3  80/25  28/3  

شناختیپریشانی روان کنترل  67/39  91/1  27/39  74/2  

40/22 عزت نفس عمومی  45/1  40/22  20/2  

40/6 عزت نفس خانوادگی  98/0  60/6  83/0  

80/5 عزت نفس اجتماعی  94/0  07/6  10/1  

20/6 عزت نفس تحصیلی  86/0  93/5  03/1  

80/40 عزت نفس کلی  60/2  41 25/3  

20/10 عامل  47/1  87/9  10/2  

40/10 گذرگاه  56/2  33/9  69/2  

53/21 امیدواري  52/3  20/19  26/4  
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422/0 المبداي ویلکز  199/7  4 21 001/0  58/0  

371/1 اثر هتلینگ  199/7  4 21 001/0  58/0  

371/1 بزرگترین ریشه روي  199/7  4 21 100/0  58/0  

  
ل نی بر حداقویت درمانشان می دهد که نتایج آزمونهاي چندگانه در مورد تمام متغیرها معنادار است. یعنی معن فوقجدول 

 . تاثیر دارد یکی از متغیرهاي عزت نفس و مؤلفه هاي آن در زنان آسیب دیده از خیانت همسر
 

 ر متغیرهاي وابسته اثرات بین آزمودنی براي بررسی تأثیر آموزش ب :6جدول 

 اتا F P میانگین مجذور Df مجموع مجذور متغیر وابسته 

571/36 عزت نفس عمومی گروه  1 571/36  619/6  02/0  22/0  

939/7 عزت نفس خانوادگی  1 939/7  741/12  002/0  35/0  

015/8 عزت نفس اجتماعی  1 015/8  020/10  004/0  30/0  

788/4 عزت نفس تحصیلی  1 788/4  766/4  04/0  16/0  

772/192 عزت نفس کلی  1 772/192  776/15  001/0  40/0  

 
عنویت ماست که نشان می دهد که اثر گروه در مورد عزت نفس و مؤلفه هاي آن معنادار است. این بدین معن فوقجدول 

 .تمعنادار داشته استاثیر  درمانی بر عزت نفس و مؤلفه هاي آن در زنان آسیب دیده از خیانت همسر
 

 ي توصیفی میانگینهاي تعدیل شده آزمونهاي نهایی متغیرهاي وابستههاآماره  :7جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

عزت نفس عمومیپس آزمون  70/24 آزمایش   62/0  

43/22 کنترل  61/0  

عزت نفس خانوادگیپس آزمون  66/7 آزمایش   21/0  

60/6 کنترل  21/0  

نفس اجتماعی پس آزمون عزت  03/7 آزمایش   23/0  

97/5 کنترل  23/0  

81/6 آزمایش پس آزمون عزت نفس تحصیلی  27/0  

99/5 کنترل  27/0  

21/46 آزمایش پس آزمون عزت نفس کلی  92/0  

99/40 کنترل  92/0  

 
 دهد. میانگینهاي تعدیل شده آزمونهاي نهایی متغیرهاي وابسته را نشان می فوقجدول 

 شود. پرداخته می تر فرضیهبا استفاده از مقایسه دو به دومیانگین آزمونهاي نهایی تعدیل شده به بررسی دقیقدر ادامه 

 
 مقایسه میانگینهاي تعدیل شده آزمونهاي نهایی متغیرهاي وابسته :8جدول 

 سطح معناداري انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

27/2 کنترل آزمایش پس آزمون عزت نفس عمومی  88/0  02/0  

060/1 کنترل آزمایش پس آزمون عزت نفس خانوادگی  30/0  002/0  

07/1 کنترل آزمایش پس آزمون عزت نفس اجتماعی  34/0  004/0  
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82/0 کنترل آزمایش پس آزمون عزت نفس تحصیلی  38/0  04/0  

22/5 کنترل آزمایش پس آزمون عزت نفس کلی  31/1  001/0  

 
عنادار مو کنترل تفاوت  بین میانگین تعدیل شده، عزت نفس و مؤلفه هاي آن  بین گروه آزمایشدهد که شان میفوق  جدول

ده است. شت نفس وجود دارد و میانگین گروه آزمایش باالتر است. لذا معنویت درمانی به طور معناداري باعث افزایش عز

 بنابراین فرضیه تأیید می شود.

 

 
 

واري زنان آسیب دیده از خیانت همسر مؤثر است.: معنویت درمانی بر امیددومفرضیه   

 
 آزمون لون براي بررسی همگنی واریانس :9جدول 

 سطح معناداري F Df1 Df2 متغیر

 16/0 28 1 098/2 عامل

 28/0 28 1 223/1 گذرگاه

 15/0 28 1 137/2 امیدواري

 

 همگن هستند.  نشان می دهد که در مورد امیدواري و مؤلفه هاي آن واریانسهافوق جدول 

 
 نتایج آزمونهاي چندگانه براي بررسی تفاوت بین گروهها :10جدول 

 مجذور اتا P خطا Df فرضی F Df ارزش آزمون اثرات

 45/0 001/0 24 2 907/9 452/0 اثر پیالیی گروه

 45/0 001/0 24 2 907/9 548/0 المبداي ویلکز

 45/0 001/0 24 2 907/9 826/0 اثر هتلینگ

 45/0 001/0 24 2 907/9 826/0 گترین ریشه رويبزر

  
قل حدابر انی ویت درمنشان می دهد که نتایج آزمونهاي چندگانه در مورد تمام متغیرها معنادار است. یعنی معن فوقجدول 

 . تاثیر داردیکی از متغیرهاي امیدواري و مؤلفه هاي آن در زنان آسیب دیده از خیانت همسر 

 
 بین آزمودنی براي بررسی تأثیر آموزش بر متغیرهاي وابسته اثرات : 11جدول 

 اتا F P میانگین مجذور df مجموع مجذور متغیر وابسته 

 42/0 0001/0 307/18 193/54 1 193/54 عامل گروه

 34/0 001/0 786/12 056/76 1 056/76 گذرگاه

 44/0 0001/0 318/19 650/258 1 650/258 امیدواري 
 

ت درمانی ه معنویکان می دهد که اثر گروه در امیدواري و مؤلفه هاي آن معنادار است. این بدین معناست نش فوقجدول 

 معنادار داشته است. ثیر أتامیدواري و مؤلفه هاي آن در زنان آسیب دیده از خیانت همسر بر 
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 تهي توصیفی میانگینهاي تعدیل شده آزمونهاي نهایی متغیرهاي وابسهاآماره: 12جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 49/0 124/13 آزمایش عاملپس آزمون 

 49/0 876/9 کنترل

 70/0 924/12 آزمایش گذرگاهپس آزمون 

 70/0 076/9 کنترل

 05/1 049/26 آزمایش پس آزمون امیدواري 

 05/1 951/18 کنترل

 

 دهد. یرهاي وابسته را نشان میمیانگینهاي تعدیل شده آزمونهاي نهایی متغ فوقجدول 

 شود. پرداخته می تر فرضیهدر ادامه با استفاده از مقایسه دو به دومیانگین آزمونهاي نهایی تعدیل شده به بررسی دقیق

 
 مقایسه میانگینهاي تعدیل شده آزمونهاي نهایی متغیرهاي وابسته :13جدول 

 ريسطح معنادا انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 0001/0 76/0 25/3 کنترل آزمایش پس آزمون عامل

 001/0 08/1 85/3 کنترل آزمایش پس آزمون گذرگاه

 0001/0 62/1 10/7 کنترل آزمایش پس آزمون امیدواري

 
ت معنادار دهد که بین میانگین تعدیل شده، امیدواري و مؤلفه هاي آن  بین گروه آزمایش و کنترل تفاوشان می فوقجدول 

بنابراین  شده است. یدواريود دارد و میانگین گروه آزمایش باالتر است. لذا معنویت درمانی به طور معناداري باعث افزایش اموج

 فرضیه تأیید می شود. 
 

 گیرينتیجه -5
 معنویت درمانی بر عزت نفس زنان آسیب دیده از خیانت همسر موثر است.

و کنترل  ن  بین گروه آزمایشمیانگین تعدیل شده، عزت نفس و مؤلفه هاي آدهد که بین نتایج تحلیل کوواریانس نشان می

فس نزایش عزت اعث افبتفاوت معنادار وجود دارد و میانگین گروه آزمایش باالتر است. لذا معنویت درمانی به طور معناداري 

(، 1395، گرایلو)(1397کریمی)یشین شده است. بنابراین فرضیه تأیید می شود. نتایج این فرضیه در راستاي نتایج پژوهش پ

( همسو می 2012)(، باررا و همکاران2013(، کیرانو )2016(، مانتی و همکاران )1392(، قندرهاري)1394کمري و همکاران)

 باشد.

هایی که اثر معنویت را بر سالمتی بررسی کردند، نشان دادند که معنویت با میزان ( با مرور پژوهش2001و همکاران) 1المر

پایین تر بیماري و زندگی طوالنی تر در ارتباط است. معنویت درمانی به همراه نیروهاي مذهبی از قبیل دعا، نقش مهمی در 

هایی است که از طریق آن ارتباط معنوي و روحی بین انسان با خداوند ها دارند. معنویت درمانی یکی از روشقبول بیماري

شود؛ این امر در پذیرش خیانت دیده وحیه و شکستن دیوار ناامیدي در نفس وي میایجاد شده و این ارتباط باعث تجدید ر

(. همچنین با آموزش معنویت درمانی و  افزایش معنویت ، افرادي که 1394شده و قبول آن تأثیر دارد)مرعشی و محرابیان، 

یأس، نارضایتی و ناامیدي برابر  داراي وضعیت معنوي بهتري می شوند، کمتر دچار کشمکش هاي درونی، بی هدفی، پوچی،

                                                         
1 :Elmer 
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ها خواهند شد، محرومیت ها و نامالیمات را تحمل می کنند و به طور کلی، معنا تاثیر مثبت در بهبود شرایط جسمی و بحران

(.  بنابراین  آموزش معنویت درمانی با نهادینه کردن 1394روانی و افزایش نگرش مثبت به زندگی دارد. )مرعشی و محرابیان، 

رزش ها و اهداف و تقویت آنها در زنان موجب می شود انها مشکل خود را بیشتر پذیرا باشند. همچنین خودباوري و عزت نفش ا

 خود را افزایش دهند .

 : معنویت درمانی بر امیدواري زنان آسیب دیده از خیانت همسر مؤثر است.دومفرضیه 

ناست که بدین مع امیدواري و مؤلفه هاي آن معنادار است. اینمی دهد که اثر گروه در نتایج تحلیل کوواریانس نشان 

 است.  معنادار داشتهثیر أتامیدواري و مؤلفه هاي آن در زنان آسیب دیده از خیانت همسر بر معنویت درمانی 

 (،1395(، کمري و فوالدچنگ )1396نتایج این فرضیه در راستاي نتایج پژوهش پیشین رحمانیان و همکاران )

 (،  گیبسون2013(، کیرانو )2015(، چیسا و همکاران )1389(، عزیزي ابرقویی)1396(،رحمانیان و همکاران )1395)گرایلو

یجاد اویت راهی براي توان بیان کرد که معنباشد. در تبیین این فرضیه اینگونه می( همسو می2005( و سنیدر و لوپز)2010)

و  ی، رفتارياي شناختهتوان از جنبه ر معنویت درمانی در بهبود امید را میآورند. تاثیمعنا و امید در انسان به وجود می

رویدادهاي  دیده ها وپبراي  فیزیولوژیکی تبیین کرد. مداخله از بعد شناختی ، بر اصالح افکار و باورهاي زیربنایی ، یافتن معنا

 اعث ایجادبزندگی ،  تمرکز داردارائه معنا برايها، کمبودها و نرسیدن به اهداف مورد نظر زا، همچنین شکستمشکل و آسیب

دد که این گرفس میها و فراهم آوردن عزت نها از طریق انواعی از مفاهیم و سبکاحساس برتر در فرد براي کنترل موقعیت

 (.1396 مکاران،هشود)رحمانیان و فرایند منجربه افزایش امید در زنان آسیب دیده از خیانت در اثر معنویت درمانی می

 وهد. ارتباط دان میتوان گفت که معنویت بعدي از انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با عالم هستی نشهمچنین می

داري ، عنام از آنجاییکه برد.دهد و او را از محدوده زمان و مکان و عالیق مادي فراتر مییکپارچگی به انسان امید و معنا می

ه بر ابعاد وي با تکیاد معنندگی از اجزاي جدایی ناپذیر رویکردهاي معنویت درمانی است . بنابراین افرهدفمندي و امیدواري در ز

یشتري فمندي بکنند این عوامل را حفظ کنند، به همین دلیل است که افراد معنوي در زندگی خود هدوجودي خود سعی می

 (.1394ن، دارند و میزان امید به زندگی آنان بیشتر است)کمري و همکارا
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