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باشد. پژوهش زنان نابارور می افسردگی های معنوی برهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مولفه: چکیده

ی آماری این پژوهش شامل تمامی زنان جامعه آزمون با گروه کنترل بود.پس-آزمونآزمایشی با پیشحاضر از نوع نیمه

گیری بود که با استفاده از نمونه 1931در سال  در شهرستان شاهیندژ 2و  1کننده به درمانگاه شماره نابارور مراجعه

طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل شدند و بهزن نابارور برای شرکت در پژوهش انتخاب 93در دسترس تعداد 

جلسه  8های معنوی )پروتکل درمانی( در قالب کننده بود. سپس مولفهشرکت 11شدند که هرگروه شامل ینجایگز

آوری اطالعات در این پژوهش مقیاس ابزار جمع شد.ای به اعضای حاضر در گروه آزمایش، آموزش دادهدقیقه 33تا  51

های معنوی باعث داد که آموزش مولفهس نشاننتایج تحلیل کوواریان( بود. BDI-II)افسردگی بک ویراست دوم ))

ی چندفرهنگی داد که در جامعهنتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان(.  >31/3Pاست )کاهش افسردگی زنان نابارور شده

کنونی تطبیق الگوهای درمانی با ساختارهای فرهنگی و اعتقادات دینی مراجعین منجر به افزایش کارآمدی الگوهای 

ای هتواند در کمک به تدوین برنامهشود و لذا نتایج حاصل میهای روانی نظیر افسردگی میدرمان بیماریدرمانی در 

 بگیرد.ویژه در زنان نابارور مورد استفاده قرارآموزشی، پیشگیرانه و درمانی در زمینه افسردگی به

 های معنوی، افسردگی، زنان نابارورمولفه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

تر مقاربتِ یا بیش سالعدمِ توانایی زوجین در بارداری بعد از یکبه  2اساس تعریف سازمان بهداشتِ جهانیبر 1ناباروری       

است( )در این نوع ناباروری، بارداری قبال صورت نگرفته 9طور کلی شاملِ دو نوع ناباروری اولیهشود که بهبدونِ جلوگیری گفته می

محمدیان، چوپانی، نعیمی و گلباشد )است( میبار صورت گرفتهین نوع ناباروری، بارداری حداقل یک)در ا 5و ناباروری ثانویه

است که تمامی ابعادِ زندگی نظیرِ ابعادِ شغلی، زوجی، خانوادگی و اجتماعی تجربیاتِ زوجیترین (. ناباروری یکی از مخرب1935

                                                           
1. Infertility   
2. World Health Organization 
3. Primary infertility 
4. Secondary infertility 
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فردی ( و بین2گناه، اضطراب، افسردگی و احساس1فردی )استرسهای درونآسیبدهد و با انواعِ مختلفی از تاثیر قرار میتحتِ

 (. 2311، 1االسدی و حسینباشد )( همراه می5، آشفتگی، نارضایتی، ناسازگاری و طالق9)تعارضاتِ زناشویی

درصد از زنانِ جهان دچار  11تا  13( 1935، و همکاران  نقل از چوپانی؛ به2311طبق گزارش سازمانِ بهداشتِ جهانی )       

هایِ ناباروری، مشکلِ ای از درمان/ از این گروه پس از تالشِ پیوسته و استفاده از انواعِ گسترده11ناباروری هستند که تنها 

از وری رکنند. در ایران نیز نابامانده تا پایانِ عمر با این مشکل زندگی میشوند و درصدِ باقیکنند و باردار میخویش را رفع می

ه ای کگونهباشد و درصدِ زیادی از زوجین با این مشکل مواجه هستند بهزوجین برخوردار میگستردگی بسیار زیادی بینِ

درصد  6/5که  بوددرصد  8( 1932کرد که میزان کل ناباروری در ایران )در سال ( در پژوهشِ خویش گزارش1932نژاد )صفری

درصد  1/9درصد و استان اردبیل با  19کرمان با  استانباشد، که از این میان آن ناباروری ثانویه می 5/9آن ناباروری اولیه و 

 کردند( در پژوهش خویش اشاره1935چوپانی و همکاران ) دهند.ترین درصدِ ناباروری را به خود اختصاص میترین و کمبیش

 53ها فقط به مردان و حدود درصد از این ناباروری 91برند که حدودِ از زوجین از مشکلِ ناباروری رنج میدرصد  12تا  8که 

 باشد. درصد آن فقط مربوط به زنان می

ذاری، گتاثیرِ عوامل مختلفی نظیرِ اندومتریوز، مشکالتِ تخمزا در زندگی زوجین تحتِعنوان یک اتفاقِ استرسبهناباروری        

های فاپ در زنان و انسداد وازودفران، مشکالتِ اسپرم )شمارش کیستیک و انسداد لولهکیفیتِ پایین تخمک، سندرم تخمدان پلی

در مردان قرار  ها و تشعشعاتکش، مصرفِ دخانیات، موادِ سمی، آفتحساسیت به اسپرم مورفولوژی(،کم، تحرک پایین و دیس

کلی عواملِ موثر در ایجادِ ناباروری به سه گروهِ اصلی عواملِ اکتسابی، عوامل طور(. به1932لهی، زاده، میرزاپور و خیرالکرمدارد )

 دارند که قسمتِعبارتِ دیگر علل و عواملِ مختلفی در ایجادِ ناباروری نقش، بهشوندنشده تقسیم میمادرزادی و عوامل تعریف

ی ها و مطالعاتِ بالینی حاکای که پژوهشگونهاست، بهطور دقیق شناسایی نشدههویژه در ناباروری مردان هنوز ببه ،اعظمِ این علل

درصد موارد از نظر پاتولوژیکی قابل  63درصد موارد قابل تشخیص است و در  53از آن است که علتِ ناباروری مردان فقط در 

 (.1985تشخیص نیستند )قهرمانی و قائم، 

گر و از سویِ دی باشدسمتِ ازدواج میترین اهدافِ گرایشِ افراد بهیکی از اصلیاز یکسو ، خویشتنفرزندآوری و حفظِ بقایِ        

ناکامی العاده باالیی برخوردار است، لذا ویژه فرهنگِ ایرانی از اهمیت و ارزشِ فوقها بهبارداری و تولیدِ مثل در اکثر فرهنگ

شارِ روانی زیادی بر زوجین وارد کرده و زمینه بروز انواعِ مختلفی از پیامدها و ها، فناباروری آندر تحققِ این خواسته و زوجین 

درصد از زوجین ناباروری را  13(. 1933مطیعی، آقایوسفی و شقاقی، کند )ها فراهم میهای روانشناختی را در بینِ آنآسیب

کنند و همچنین زا تلقی میی استرسعنوانِ یک تجربها بهها ناباروری ردرصد از آن 83ترین تجربه زندگی و عنوانِ ناامیدکنندهبه

، فریمن، ریکِلسویژه اضطراب، استرس و سرزنشِ خود دچار هستند )های روانی بهها به انواعِ مختلفی از بیماریدرصدِ زیادی از آن

مِرِل، الوِری، (. 2315، 9اسمیت و کازِرکیترون، _؛ الوسون، کلووک، پاوونِ، هیرشفِلد1398، 6تانسیگ، بوکسِر، ماستریونی و تورِک

های زیادی نظیرِ اضراب، خشم، ناامیدی، یاس، کردند که زوجین نابارور با احساسات و آسیببیان( 2319) 8آشتون و هینبِرگ

 یی منفی و اختالل در عملکرد جنسی خودکشی، خودپندارهنفس، سرزنشِ خود، اندیشهگناه، حسادت، پرخاشگری، کاهشِ عزت

 .مواجه هستند

                                                           
1. Stress  
2. Depression & Guilt  
3. Marital conflict  
4. Divorce  
5. Al_Asadi, J. N., & Hussein, Z. B  
6. Freeman, E., Rickels, K., Tansig, R., Boxer, A., Mastrionne, L., & Tureck, R 
7. Lawson, A. K., Klock, S. C., Pavone, M. E., Hirshfeld_Cyrton, J., Smith, K. N., & Kazer, R. R 
8. Merrell, J., Lavery, M., Ashton, K., & Heinberg, L 
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ه در باشد کهایِ منفی نسبت به خود میهایِ روانی در بینِ زوجین نابارور افسردگی و سوگیریترین آسیبیکی از اصلی       

شدت و تاثیرات مخرب  و استعنوانِ یک مشکلِ مشترک در بین زوجین نابارور همواره مورد تاکید بودههای مختلف بهپژوهش

(. 2319، 1علیادریسی، خیری، هادجکیسی، رومدهانِ، هیدار، بانور، ایوب) رسدآن در طول سال سوم ناباروری به اوج خود می

واند تباشد، تفاوتی که میتر از مردان میعنوانِ یکی از پیامدهایِ مخربِ ناباروری در میانِ زنانِ نابارور بیشافسردگی به میزان

(. 2311االسدی و حسین، ها باشد )شدن نقشِ مادری توسطِ آنتر زنان به خاطرِ این بیماری و پذیرفتهناشی از سرزنشِ بیش

دادند که میزان و شدتِ افسردگی ( نیز در پژوهشِ خویش نشان1935نقل از چوپانی و همکاران، ؛ به2332) 2استانتون و برگویش

ادن دتکامل و احساسِ از دستاندازه از احساسِ ناشایستگی، عدمِباشد، ولی هردو تقریبا به یکن میتر از مردادر زنان نابارور بیش

تاثیرِ عوامل مختلفی نظیر علتِ نازایی، مدتِ زنان و مردان نابارور تحتِ تفاوت در میزان و شدتِ افسردگیِ .برندهویت رنج می

 (.1932زاده و همکاران، د )کرمتوجهی قرار داربی اجتماعی وهای نازایی، سطح تحصیالت، موقعیت شغلی، نگرش

پویشی برای بهبود و درمانی، دارودرمانی و رواندرمانی، شناختها و رویکردهای درمانی نظیرِ رفتارانواعِ مختلفی از روش       

ین ترین و تاثیرگذارترگیرد که ازجمله اساسیهای مخرب ناباروری مورد استفاده قرار میعنوان یکی از آسیبدرمانِ افسردگی به

بندی دینی مردم و ی ایرانی، با درنظرگرفتن اعتقاد و پایها برای کمک به درمانِ افسردگی زوجین نابارور در جامعهاین روش

-ان بخش جداییعنوبه(. معنویت 1939باشد )حسینی، محور میها از باورهای مذهبی، رویکردهای معنویتتاثیرپذیری زیادِ آن

ویژه درمان افسردگی دارد و ی مدرن کنونی، تاثیر بسیار زیادی در بهبود سالمتِ روانی افراد بهناپذیر وجودِ بشری در جامعه

زندگی  هایخموعنوان ارتباطی عمیق با وجود متعالی، بارور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچبه

-باریشود )غالهی تعریف می دارِیافته و جهتندگی شخص بر مبنای ارتباط با وجود متعالی در هستی معنادار، سازمانو تنظیم ز

-باشد که ازجمله عناصر و ابعادِ تشکیلبعدی و گسترده مید(. معنویت مفهومی چن1986مقدم، بناب، سلیمی، سلیانی و نوری

سازی )حسی از ارتباط اصیل با خود بخشد(، خودمتعال)هدفی که به زندگی فردی معنا میمعنا و هدف از: اندعبارتی آن دهنده

رتباط حسی از ادرونی(، تعالی با وجود باالتر )دربرگیرنده اعتقاد و ایمان به یک وجود برتر و الهی(، تقابل و احساس صمیمیت )

مان )دربرگیرنده ایمان به خویشتن، انسانیت و سرنوشت با طبیعت، خویشتن و خداوند و رهایی از احساسِ مخرب تنهایی(، ای

رو(، نگرش به مرگ )دیدی بینی نسبت به عملکردِ خویش در زمان حال و آینده پیشالهی(، امید )حسی از امیدواری و خوش

( )واچون، دگیمثبت نسبت به مرگ و امید به زندگی پس از مرگ(، قدردانی از زندگی )نگرش توام با تشکر و سپاسگذاری به زن

 (.2333فیلیون و آچیلی، 

دهد و بر اهمیتِ دین اسالم و کتابِ آسمانی قرآن کریم در زمینه معنویت و سالمتِ معنوی دیدگاهی جامع و دقیق ارائه می       

رآن کریم (. از منظر ق1988سجادی، کند )جهت داشتن زندگی سالم و موفق تاکید می در جریان زندگی، کارگیری آنوجود و به

سالمت معنوی عبارت است از اصالح رابطه میان خود و پروردگار، اصالح رابطه انسان با خویشتن، دیگران و طبیعتِ پیرامون در 

اصلِ اساسی زندگی معنوی از دیدگاه قرآن کریم،  (.1931سه حوزه رفتاری، احساسی و فکری )فیروزی، اسماعیلی و معتمدی، 

وانِ هدف غایی است، لیکن این اصل به تنهایی کافی نیست، بلکه انسان باید در ارتباط با خداوند متعال عندرنظرگرفتنِ خداوند به

: مامور فرمایدای که خداوند متعال در این زمینه میگونهکند، بهقرار بگیرد، ارتباطی که تنها در سایه عبودیت تحقق پیدا می

(. الزمه عبودیت خداوند، توحید در عبودیت 91هیچ معبودی جز او نیست )توبه: نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که 

کند: ای فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفتم طلبد و بیان میاست و لذا قرآن کریم نفی بندگی شیطان را از بندگان خود می

 63ید که این راه راست و مستحکم است )یس: که شیطان را اطاعت نکنید، او به یقین دشمن آشکار ما است و فقط مرا بپرست

بایست تمامی (. بنابراین الزمه معنویت، برخورداری از زندگی معنوی است و فرد برای تحقق سالمتِ معنوی خویش می61و 

 (.1939اعمال خویش را در راستای تحقق قرب الهی قرار بدهد )حسینی، 

                                                           
1. Kissi, Y. Y., Romdhane, A. B., Hidar, S., Bannour, S., Ayoubi_Idrissi, Kh., Khairi, H., & Hadj_Ali, B 
2. Stanton, L., & Berguish, S 
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طیبه، قلب سلیم، شناختِ پروردگار، عبادت و نیایش، محبت نسبت به های حیات از منظر قرآن کریم معنویت شامل مولفه

 یپروردگار، توکل بر خداوند، رضایت از خداوند، معنا و هدف مشخص در زندگی، بیم و امید و شکرگذاری، که در ادامه سه مولفه

 :هیمداست( را مورد تبیین قرار میمعنا و هدف در زندگی، نیاش با خداوند و توکل )که پروتکل درمانی براساس آن تنظیم شده

ویژه دین اسالم مبتی بر فطرت آدمی قابل معنا و هدف در زندگی: معنا و هدف در زندگی در رویکردهای دینی به الف(       

ی مادی اکند که فرد در نظام هستی احساس جاودانگی بکند و دنیا را فراتر از دنیباشد و این معنا زمانی تحقق پیدا میتبیین می

(. خداوند از آفرینش 1985پور، )شرفیکند شکل است که وجودِ معنا و هدف در زندگی وی تحقق پیدا میتصور بکند و بدین

انسان اهدافی داشته و اموری نظیر خالفت، آزمایش، رحمت و عبادت را چهارچوبی برای تحقق معنا و تعیین هدف در زندگی 

یابی به معنای زندگی و تعیین اهدافِ مطلوب قرارگرفتن در دیگر از دیدگاه قرآن تنها راه دستعبارتِ است، بهانسان قرار داده

فرماید: آدمی مامور نبود جز آنکه خدای یگانه را بپرستند که هیچ ای که در این زمینه میگونهمسیر عبودیتِ الهی است، به

 (.91معبودی جز او نیست )توبه: 

اشد بی معنویت و سالمتِ معنوی از دیدگاه قرآن کریم ارتباط عمیق انسان با خداوند میخداوند: دیگر مولفهب( ارتباط با       

نسبت به خدا و معنای اطمینان قلبی و بدور از ترس های تحقق این مولفه در جریان زندگی ایمان به خداوند )بهو ازجمله راه

( و بخشدباشد که حرکت در مسیر درست را تحقق مییاد آوردن خداوند میهآفریننده خویش(، پرستش خداوند )ابزاری برای ب

(. خدای متعال در قالبِ انواع مختلفی از 1988ای برای برقراری پیوند مجدد با خدای خویش( )سجادی، توبه و مغفرت )بهانه

وان تدهد که از جمله این آیات میقرار می آیات الهی ضرورتِ این اصل را برای داشتن زندگی سالم و توام با معنویت مورد تاکید

(، کسانی 162کرد: در حقیقت نماز من و سایر عبادات و زندگی و مرگ من برای پروردگار جهانیان است )انعام: به موارد زیر اشاره

 (.162اند باالترین محبت را به خداوند دارند )بقره: که ایمان آورده

نویت و سالمت معنوی از دیدگاه آیاتِ الهی توکل است که دربرگیرنده چهار رکنِ اساسی پ( توکل: از دیگر عناصر مع       

بخل و وجود محبت و رحمت عدمِاز: ایمان به علم وکیل بر احتیاج موکل، قدرتِ وی در رفع این احتیاج، اندباشد که عبارتمی

های ترین مولفهعنوان یکی از اصلیزیادی توکل را به(. خدای متعال در آیات بسیار 1933نجفی و عابدی، نسبت به متوکل )

ند، کعنوان ابزاری جهت غلبه بر موانع و مشکالت زندگی بر آن تاکید میسالمتِ معنوی و اخروی بشری مورد تاکید قرار داده و به

کنندگان را دوست دارد ن خدا توکلگما(، بی29انداز: و مومنان تنها باید بر خداوند توکل کنند )مائده، از جمله این آیات عبارت

های متفاوتی استفاده کند که افراد برای برخورد با مصائب و مشکالت از روش( بیان می1939حسینی ) (.113عمران، )آل

ر توان به سبکِ خودرهبری )دای که دربرگیرنده نوعی از ارتباط فرد با خداوند است میهای مقابلهکنند که ازجمله این سبکمی

عنوان فردی که قدرت آزادی و اختیار به انسان داده تا در این سبک مسئولیت حل مشکل بر عهده خود فرد است و خداوند به

شود(، سبک به تعویق انداختن )در این نوع سبک افراد مسئولیت حل جهتِ حل مسائل خویش حرکت کند در نظرگرفته می

 کنند( و سبکه طور کامل کنار کشیده و از خویشتن سلب مسئولیت میکنند و بمشکالت خویش را به خداوند واگذار می

مشارکتی )در این سبک فرد ضمن پذیرش مسئولیت خویش در قبال حل مشکل بر خداوند منان و یاری وی نیز تکیه و توکل 

 کند(.می

کل شکند و بدینرا برای افراد فراهم میی کسبِ معنا و مفهومِ زیستن های آن، زمینهگیری از معنویت و آموزش مولفهبهره       

تلف مخهای های اجتماعی، سازگاری و کیفیت زندگی گروهبخشد و در ارتقای حمایتسالمتی و سطح امیدواری افراد را بهبود می

های آن مولفهکارگیری (. معنویت و به1939حسینی، کند )سرپرست خانوار نقشِ تاثیرگذاری ایفا می نظیر زوجین نابارور و زنان

های روانی نظیر های مختلف سنی دارد و در کاهش بیماریدر جریان زندگی نقش موثری در سالمتِ عمومی افراد  در گروه

در پژوهش خویش از ( 1932) (. محمدی1935ثانی، ای دارد )برومندزاده و کریمیکنندهاضطراب و افسردگی نقش تعیین

در  های آنکارگیری معنویت و مولفهکرد بهداد و بیانکاهش سطح افسردگی افراد گزارش درمانی دراثربخشی معنادار معنویت

ویژه افسردگی های روانی بهکند و در کاهش بیماریتاحدِ زیادی تضمین می ، سالمتی فرد را در ابعاد مختلف وجودیزندگی
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ردند معنویت در زندگی انسان از تاثیرگذاری بسیار باالیی ک( بیان1932مهر )کاشانی، مفید و سرافرازنقش معناداری دارد.  لطفی

 .ویژه اضطراب و افسردگی داردهای روانی بهکارگیری آن در جریانِ زندگی نقش موثری در کاهش بیماریبرخوردار است و به

روانی و کاهش میزان های معنوی را در افزایش سطح سالمت هایی که اثربخش معنویت درمانی و آموزش مولفهسایر پژوهش

بناب دشتکی، علیزاده، غباری(؛ بهرامی1983پور )فر، قاضی و نورانیهای اژدریتوان به پژوهشافسردگی مورد تاکید قرار دادند می

( 2338) 1(؛ سراجاکول، آجا، چیلسون، رامیرزجانسون و ارال1988عسکرآباد )پور و حبیبیبناب، متولی(؛ غباری1981و کرمی )

 کرد.رهاشا

یژه وهای روانی توام با آن بهازحد ناباروری و پیامدها و آشیبکردن گسترش بیشطور کلی مطالب پیشین ضمنِ آشکاربه       

های مختلفِ سنی آشکار های معنوی را در کاهشِ افسردگی گروهدرمانی و نقش وموثر آموزش مولفهافسردگی، تاثیر معنویت

های معنوی )ارتباط با خداوند، براین است که اثربخشی این رویکردِ درمانی را در قالبِ آموزشِ مولفهسازد، لذا این پژوهش می

        نیایش و توکل( بر افسردگی زنان نابارور مورد بررسی قرار بدهد.

 پژوهش روش 

این ی آماری جامعه است.)توام با پیگیری(  آزمون و گروه کنترلپس _آزمون آزمایشی با پیشروش این پژوهش نیمه       

سپس با استفاده از روش  باشدشهرستان شاهیندژ می 2و  1شماره  شامل تمام زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه پژوهش

بودند از:سپری شرایط ورود به مطالعه عبارت  .زن نابارور برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند 93گیری در دسترس تعداد نمونه

،عدم نداشتن فرزند باروری،های کمکی استفاده از روش،عدم سابقهسال از تشخیص ناباروری 13ماه و حداکثر 6شدن حداقل

استفاده  کنندگان باابتدا  مشخصات فردی شرکت. داشتن افسردگی گذارد وجنسی تاثیر میاستفاده از داروهایی که بر عملکرد 

 )نمره ی افسردگی بک بر روی آن ها اجرا شد و میزان افسردگیآوری شد و سپس مقیاس شناختی جمعاز پرسشنامه جمعیت

کنندگان به طور کامال تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند که هر گروه شامل سپس شرکتد. مشخص ش بک(

دریافت  دقیقه 51_33جلسه، به مدت   2، هر هفته ی آموزشیجلسه 8کنندگان گروه آزمایش تعداد شرکت .زن نابارور بود 11

جلسه و توسط  8ی معنوی )معنا و هدف در زندگی، ارتباط با خدا و نیایش و توکل( در قالب این کردند که سه اصل یا مولفه

 )ویراستی افسردگی بک شد. همچنین پرسشنامهای کافی برخوردار بود، آموزش دادهپژوهشگر که از صالحیت علمی و حرفه

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده آزمون بر روی هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد.ی پسدوم(، در مرحله

  گرفت و آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون آماری کوواریانس بود.( انجام13)نسخه 

 گیریابزار اندازه

در سال  9بک، استیر و براونباشد، که توسط می )II-BDI) 2استفاده در این پژوهش مقیاس افسردگی بکابزار مورد        

شد )دابسون و در ایران ترجمه و هنجاریابی (1986و محمدخانی ) 5و سپس توسط دابسون ( تهیه و تدوین گردید1393)

سنجش شدت افسردگی در بزرگساالن و نوجوانان است که برای آیتم خودگزارشی 21(. این مقیاس شامل 1986محمدخانی، 

باشد که میزان رو به افزایش گزاره می 5(. هر آیتم دربرگیرنده 1935است )چوپانی و همکاران، سال به باال طراحی شده 19

بشلیده، دارد )حمید، قرار 69بین صفر تا  مقیاسشود و دامنه نمرات گذاری مینمره 9کند و از صفر تا شدت را توصیف می

افسردگی  13تا  15دهد، نمره ترین میزان افسردگی را نشان میهیچ یا کم 19نمره صفر تا  (.1933زاده، بایگی و دهقانیعیدی

                                                           
1. Sorajjakool, S., Aja, V., Chilson, B., Ramerez-Johnson, J., & Earll, A 
2 .Beck Depression Inventory – II 
3. Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K 
4. Dabson, K. E 
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دهد. افسردگی شدید را نشان می 69تا  23دهد و نمره افسردگی متوسط را نشان می 28تا  23ی دهد، نمرهخفیف را نشان می

ضریب ؛ 89/0( ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را   1933حمید و همکاران،  نقل از؛ به2339، 1رِس لیور، مرفی، فرالند واو

ی با نسخه مقیاسو ضریب همستگی این  94/0 ؛ ضریب بازآزمایی آن را با فاصله دوهفته 89/0ی آن را  همستگی بین دو نیمه

( نیز ضریب ثبات درونی ازن مقیاس را 2331خانی )قادری و ابراهیمزاده، مجتبایی، کرمکردند. قاسمگزارش 93/0 اول آن را 

 کردند.گزارش 73/0آزمون آن را و پایایی باز 87/0

 برنامه مداخله

ارشد  نامه دوره کارشناسی)پایان توسط خانم مینا حسینیکریم( )به استثنایِ تکلیف استماعِ قرآنپروتکل درمانی جاضر        

 ست.ا، طراحی شدهروایات و کتب تاریخی و دینی( براساس منابع اسالمی )قرآن، خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی(رشته مشاوره 

ها با استفاده از تحلیل کوواریانس  کنندگان اجراشد و تحلیل دادهآزمون روی تمامی شرکتپس ،کل درمانیدرپایان اجرای پروت

  شد.انجام

 های زندگی سالمآموزش مهارت . خالصه محتوای جلسات1جدول 

 محتوای جلسه جلسه

-ویژه رضایت آگاهانه و رازداری، آشنایی شرکتآزمون؛ معرفی اعضا، بیان قواعد و قوانین جلسات بهاجرای پیش یکم

فهم ، (با خدا و نیایش و توکل معنا و هدف زندگی، ارتباط) معنویتهای ، معرفی مولفهمعنویتکنندگان با مفهوم 

ابی یدرک تفاوت معنویت با دین، بیان اهمیت نقش معنویت در سالمت و بهداشت روانی و تاثیرگذاری آن در دستو 

. در پایان جلسه از (16؛ ذاریات: 12؛ طالق: 2؛ ملک: 62و  61؛ یس: 91؛ توبه: 2312به سالمت معنوی )کوینگ، 

کنند یا دینی؟ )فقط معتقد به وجود عمل میمعنوی شد در مورد زندگی خود بیندیشند و ببینند اعضا خواسته

 کنند(.خداوند هستند یا به دستورات وی نیز عمل می

شنایی آگویی خالصه در مورد آن، وای از نحوه عملکرد اعضا در ارتباط با تکلیف جلسه قبل و گفتگرفتن خالصه دوم

گروهی، تشویقِ اعضا به بیان دیدگاه خویش درباره گو و تعامالتِ وبا نحوه نگریستن اعضا به زندگی در قالب گفت

های دینی، هدایت یافته و مبتنی بر چهارچوبمفهوم زندگی و سپس آشنایی با مفهومِ زندگی در قالبی سازمان

کردن این هدف در قالب رویکرد دینی و های خویش در زمینه هدف خلقت انسان و روشناعضا به ارائه دیدگاه

الزم به ذکر است برای تفهیم بهتر مفاهیم این  (.162؛ انعام: 56کریم، نظیرِ حج: دی از آیات قرآنقرآنی )تعداد زیا

-است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم( نیز استفادهها فکر من اینجلسه از شعر مولوی )روز

توام  اند تا زندگیشاندادههایی را انجامفعل شد که به بیندیشند که تاکنون چهشد. در پایان جلسه از اعضا خواسته

 باشد.ندگی شدهها از زشده منجر به رضایت آنبا رضایت باشد و درواقع اعمالِ انجام داده

بردن یپ ،گویی خالصه در مورد آنوای از نحوه عملکرد اعضا در ارتباط با تکلیف جلسه قبل و گفتگرفتن خالصه سوم

گو وکشیدن وی در طول عمر خویش، گفتزندگی با تمرکز بر داستان قرآنی حضرت ایوب و رنجهای به معنای رنج

در مورد معناداری زندگی با وجودِ مشقت فراوان و مرگ آدمی، تمرکز بر قدرت اختیار و آزادی انسان در قالب 

؛ قرآن کریم 2319الد کوری، مفاهیم نظری رویکرد وجودی و آیات قرآنی. )کتاب نظریات مشاوره و رواندرمانی، جر

                                                           
1. Oliver, J. M., Murphy, S. L., Ferland, D. R., & Ross, M. J 
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ای از مشکالت زندگی . یادداشت نمونه(55تا  51؛ ص: 85و  89انبیا: الشان آن با تمرکز بر تعدادی از آیات عظیم

 .نداکردن هدفی که در زندگی برای خویش تعیین کردهخویش و نحوه برخورد با آن، اندیشیدن به زندگی و روشن

گو وگویی خالصه در مورد آن، گفتونحوه عملکرد اعضا در ارتباط با تکلیف جلسه قبل و گفتای از گرفتن خالصه چهارم

 با تکیه بر آیاتِ قرآنی، کردن انواعِ آن نظیر نماز، دعا و نیایشهای برقراری رابطه با خداوند و مشخصدر مورد راه

 ین دوست از طریق بیان صفات وی،بهتر عنوانهای یک دوست و تمرکز بر معرفی خداوند بهبحث در مورد ویژگی

(. 33؛ انبیا: 186؛ بقره 11؛ طه: 51؛ بقره: 51؛ عنکبوت: 2و  1مومنون: ؛ 1939حسینی، تقویت ارتباط با خدا )

هایی که برای برقراری ارتباط با خدا مورد استفاده قرار دادند و همچنین نوشتن درخواست از اعضا برای یادداشت راه

 .نوشته( و ارائه آن در جلسه بعدخداوند با زبان خویش )دلای برای نامه

های برقراری ارتباط با معرفی راهی آن توسط اعضای داوطلب، شده و ارائهگویی عمیق در مورد تکالیف انجاموگفت پنجم

؛ 15؛ غافر: 22؛ بقره: 16آیات آن نظیر نساء: کریم و استفاده از تعدادی از خداوند، تقویت ارتباط با خداوند )قرآن

های برقراری بندی مطالب جلسه قبل همراه با این جلسه و درخواست از اعضا برای یادداشت روشجمع(. 51بقره: 

 .شدای که در جلسه ارائههای چهارگانهارتباط با خدا در قالب روش

شنایی آ ،گویی خالصه در مورد آنوبا تکلیف جلسه قبل و گفتای از نحوه عملکرد اعضا در ارتباط گرفتن خالصه ششم

نوان عهای وکیل )خداوند(، آشنایی با خداوند بهگو و تعامل گروهی، آشنایی با ویژگیوبا مفهوم توکل در قالب گفت

شرح  ؛113عمران: ؛ آل29نظیرِ مائده: بهترین وکیل، آشنایی با عناصر توکل )قرآن کریم و تعدادی از آیاتِ آن 

(. از اعضا 1933؛ تربیت مبتنی بر توکل، نجفی و عابدی، 1998اهلل خمینی، حدیث جنود عقل و جهل، آیت

و  ها دارای چهار رکناند یادداشت بکنند و ببینند که آیا آنشد مواردی را که به دیگر اعتماد و تکیه کردهخواسته

 ر این مورد.دبیانِ احساسات خویش  و اند یا خیرشرط توکل بوده

شنایی آ ،گویی خالصه در مورد آنوای از نحوه عملکرد اعضا در ارتباط با تکلیف جلسه قبل و گفتگرفتن خالصه هفتم

تنی و مب گو و تعامالت گروهیوهای توکل( و تبیین دقیق و جامع آن در جریان گفتای )سبکهای مقابلهبا سبک

ای مناسب و استفاده از آن در های مقابله، شناخت سبکانداختن ابراهیم )ع(های تاریخی نظیر به آتش بر داستان

؛ تربیت مبتنی بر توکل، نجفی و عابدی، 1939حسینی،  ؛123توبه:  کریم و تعدادی از آیات آن نظیر)قرآن زندگی

ای هکنند و واکنشاست بشوند را یادداشترو شده و یا ممکنشد مشکلی را که با آن روبه(. از اعضا خواسته1933

 تبیین بکنند.ها را جداگانه بکنند و اثرات هرکدام از این روشخود را با توجه به سه نوع سبکِ توکل بیان

صورتی جامع مورد بررسی قرار گرفت و سپس در قالب مشارکت گروهی مباحث تمامی ابتدا تکالیف جلسه قبل به هشتم

تجربیات خویش در گروه، منافع آن و احساسات  درخواست از اعضا برای بیانِشد و سپس با شده مرورجلساتِ طی

آزمون بر روی تمامی شد و در پایان جلسه پسدادهخویش در مورد گروه، عملکرد گروهی و اعضا به جلسه پایان

 شد.اعضای گروه )گروه آزمایش و کنترل( اجرا
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 ها   یافته

آزمون و آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشهای توصیفی افسردگی دانش( شاخص1در جدول شماره )       

 است.         آزمون ارائه شدهپس

 آزمون افسردگی در زنان نابارور گروه آزمایش و کنترل پس _آزمون ( میانگین و انحراف معیار پیش1جدول شماره )

و کنترل ارائه  شیآزمون و پس آزمون در دو  گروه آزما شیپ کیبه تفک (1)در جدول  افسردگی زانیم یفیاطالعات توص       

 ینشان م کاهشآزمون  شیدر مرحله پس آزمون، نسبت به پ شیگروه آزما نیانگیشود م یشده است. همچنان که مالحظه م

آزمون و پیگیری گروه آموزش به منظور مقایسه میانگین پس .شود یمشاهده نممعنی داری  رییدهد، اما در گروه کنترل تغ

اتریس ها و ماریانسفرض همگنی وگردید. برای رعایت پیشراهه استفادههای معنوی و گروه کنترل از تحلیل کواریانس یکمولفه

داد فرض صفر برای همگنی واریانس و همگنی ها نشانگردید. نتایج این آزمونهای دو گروه، از آزمون لوین استفادهکوواریانس

مورد  33/1برابر  افسردگی یبرا نیفرض پژوهش آزمون لو شیپگردد )درواقع آزمون تایید میشیب رگرسیون و گروه در پیش

آزمون، این ها در پیشهای گروهآزمون، به دلیل همگنی واریانسهای دو گروه در پس( و در تحلیل واریانسقرار گرفتند دییتأ

( استفاده شده است، که ANCOVAآنکوا )  یآمار پژوهش از آزمون هیسنجش فرض یبرابود. تاثیرات متغیر مستقل خواهد

قرار  دییمورد تأ 33/1برابر  افسردگی یبرا نیفرض پژوهش آزمون لو شیپ نیچنارائه شده است، هم ریاطالعات آن در جداول ز

 .گرفتند

آزمون افسردگی در گروه کنترل و پیش _آزمون های نمرات پس( نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس برای میانگین2جدول شماره)

 آزمایش

 مجذور اتا f Sigمقدار میانگین مجذورات ی آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع

 /61 001/0 21/34 232/316 1 232/316 گروه

 /07 001/0 33/17 373/132 1 373/132 آزمونپیش

    217/4 27 176/231 خطا

 

آزمون دو گروه آزمایش و کنترل برای متغیر آزمون و پسهای پیشتفاوت نمره شود که( مشاهده می2در جدول شماره )       

های معنوی توان اذعان نمود، آموزش مولفهشود. بنابراین میی پژوهش تایید می(. لذا فرضیه>31/3Pافسردگی معنی داراست)

 است.در کاهش میزان افسردگی تاثیر معناداری داشته

  متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

M SD M SD 

 افسردگی
 331/3 31/36 111/2 73/34 آزمونپیش

 771/3 423/32 333/3 270/30 آزمونپس
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وابسته استفاده شده است، که اطالعات آن  tی بر افسردگی، از آزمون معنو یمؤلفه هابه منظور بررسی ثبات اثربخشی آموزش 

 در جدول زیر ارائه شده است:

 پیگیری آموزش مؤلفه های معنوی بر افسردگی 9جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی T انحراف استاندارد میانگین متغیر

 33/0 13 66/2 24/3 73/0 افسردگی

 

می باشد که از میزان ارزش  66/2، برابر با 15بدست آمده در افسردگی با درجه آزادی  t، مقدار 9با توجه به نتایج جدول        

(. از این رو فرضیه صفر P ،11/1(=15)t <31/3معنی دار نمی باشد ) 31/3کمتر بوده و درسطح  15، با درجه آزادی  tبحرانی 

دگی وجود ندارد، و بر همین اساس می توان نتیجه تأیید و تفاوت معناداری میان نمرات پس آزمون و پیگیری در مؤلفه افسر

 .گرفت که آموزش مؤلفه های معنوی بر کاهش افسردگی تأثیر معناداری دارد

 گیریبحث و نتیجه

شد. نتایج حاصل از های معنوی بر افسردگی زنان نابارور انجامپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مولفه       

های معنوی در کاهش افسردگی زنان نابارور تاثیر معناداری دارد. داد که آموزش مولفه( نشان2شماره )پژوهش در جدول 

های آن با ابعادِ مختلفِ زندگی خویش کردند که معنویت و تطبیق مولفه( در پژوهش خویش گزارش1983فر و همکاران )اژدری

ها و اختالالت روانی نظیر افسردگی دارد و سطحِ سالمتِ روانی شِ بیماریفردی نقش موثری در کاهفردی و بیناعم از ابعادِ درون

ها و اختالالت روانی ها و رویکردهایی که برای درمان بیماریکردند روش( بیان1939برد. حسینی )فرد را تا حدِ زیادی باال می

ق و ، تطابکه با ساختار فرهنگی جامعه باشدمیتری برخوردار ، زمانی از تاثیرگذاری بیشگیردمختلف مورد استفاده قرار می

ها به زنان افسرده سرپرست های معنوی و آموزش آنکارگیری مولفهداد که بهدر پژوهش خویش نشان باشد، ویداشته همخوانی

ق و رویکرد آموزشی تطابترین علل تاثیر زیاد این ها تاثیر دارد و یکی از اصلیتاحدِ زیادی در کاهشِ سطح افسردگی آن ،خانوار

های معنوی در جریانِ زندگی دادن مولفهبرقراری پیوندِ عمیق با خداوند و دخالتباشد ی اسالمی ایران میتناسب آن با جامعه

برد و در کاهشِ شدت اختالالت روانی های روانی نظیر اضطراب و افسردگی باال میسطح توانمندی فرد را در مقابله با بیماری

 (.1935، مندزاده و کریمیباشد )بروآموزان موثر میهای سنی مختلف نظیر دانشیژه افسردگی در بیماران گروهوبه

کارگیری رویکردهای درمانی دین و یا کردند که بهدادند بیان( انجام1935چوپانی و همکاران در پژوهشی که در سال )       

یری ی ایرانی به دلیل تاثیرپذهای بزرگان دینی و دستورات قرآنی، در جامعهکریم، توصیهگیری از آوای قرآنمحور نظیر بهرهمذهب

( نیز در 1933تواند از تاثیرگذاری زیادی برخوردار باشد. حمید و همکاران )های مذهبی میزیاد مردم از اعتقادات دینی و بنیه

ی دادند که رویکردِ شناختی بر درمان اختالالت روانی، نشاندین _پژوهش خویش ضمن تاکید بر تاثیرِ زیاد رویکردهای مذهبی 

هایی که تاثیرِ معنادار باشد. سایر پژوهشمحور از تاثیر معناداری در کاهش افسردگی زنان مطلقه برخوردار میرفتاری مذهب _

ویژه زنان های مختلف بهروههای روانی نظیر اضطراب، احساس تنهایی و افسردگی در گهای معنوی را در کاهش بیماریمولفه

بناب و (؛ غباری1981دشتکی و همکاران )هایِ بهرامیتوان به پژوهشسالمند، مطلقه و نابارور را مورد تاکید قرار دادند می

 کرد.( اشاره2338(؛ سوراجکول و همکاران )1932(؛ محمدی )1932کاشانی و همکاران )(؛ لطفی1988همکاران )
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باشد که تاحدِ زیادی نسبت به امور و اعتقادات دینی ای اسالمی میجامعه ایران، جامعهگفت توانصل میدر تبیین نتایج حا

ر ها مسلما نسبت به سایهای اعتقادی آنگیری از رویکردهای درمانی متناسب و همخوان با بنیهبندی دارند و لذا بهرهخویش پای

حمید و همکاران، افسردگی و درمان آن، نقش موثرتر و تاثیر معنادارتری دارد ) های روانی نظیررویکردها در مقابله با بیماری

ویژه در میان زنان مطلقه، سرپرست خانوار و نابارور ازحد افسردگی در سطح جامعه بهیکی از دالیل اصلی گسترش بیش (.1933

های معنوی با تکیه آموزش مولفه باشد، لذاوارده میهای رفتن آن تحتِ تاثیر بحراننداشتن معنا و هدف در زندگی و یا از بین

گیری و تقویت معنایی عمیق برای زندگی را در میان افراد مختلف شکل ،گیری از دستورات قرآنیبر پدیدارشناسی دینی و با بهره

اثیرات مخرب افسردگی حاصل از ها به معنا و هدفی عمیق در زندگی از تکردن آنبندکند و با پایمی مویژه زنان نابارور فراهبه

(. برقراری ارتباط 1939؛ حسینی، 1932محمدی، دهد )کاهد و تاحدِ زیادی شدتِ این اختالل را در فرد کاهش میناباروری می

کردن فرد از باشد، که با خارجدرمانی میهای معنویتعمیق با خداوند از طریق دعا و نیایش، نماز و روزه نیز از دیگر مولفه

 با وی در ارتباط است قید و شرطصورتی بیهمیشه و به گیری و تنهایی و آگاهانیدن وی از این موضوع که خدای متعالگوشه

-ر کاهش افسردگی و سوگیریدروانی ها و مشکالت بیماری ی مقابله باضمنِ تقویت حس امید و انگیزه ،دهدو به وی اهمیت می

(. از دیگر علل افسردگی زنان نابارور 1935)چوپانی و همکاران،  باشدنان نابارور موثر میز ویژههای مختلف بههای منفی گروه

حلی برای رفع آن و فرزندآوری بست و داشتن این اندیشه است که مشکل وی غیرقابل حل است و هیچگونه راهرسیدن به بن

ی هکارگیری مولفبخشد، لذا بهافسردگی را در وی تسهیل میگیری کشاند و شکلای که وی را به انزوا میوجود ندارد، اندیشه

کردن به خدای متعال و درخواست از وی برای تحقق این آرمان )فرزندآوری( و دادنِ این اعتقاد در فرد که تکیهتوکل و شکل

 بارداری فرد را فراهم بکند،تواند مشکل حاضر را رفع کرده و زمینه رفع این مشکل )ناباروری( توام با تالش و همتِ شخصی، می

ی درونی و شادکامی، تاثیر زیادی در افزایش توانمندی گیری چنین امیدی در فرد ضمنِ پرورش انگیزهلذا بدیهی است که شکل

هد دکند و تاحدِ زیادی سطح افسردگی فرد را کاهش میدرونی جهتِ مقابله با احساس تنهایی، غمگینی و افسردگی را فراهم می

 (.1939نی، )حسی

های معنوی در کاهش افسردگی زنان نابارور موثر بود. این داد که آموزش مولفهطورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشانبه

های درمانی با ساختارهای کردن رویکردها و روشی چندفرهنگی کنونی منطبقو حاکی از آن است که در جامعهنتایج ازیکس

های درمانی مورد استفاده در بهبود مشکالت و اختالالت روانی جامعه، منجر به افزایش تاثیر روش های اعتقادیفرهنگی و بنیه

های معنوی متکی بر خوبی تاثیر معنادار آموزش مولفهشود و از سوی دیگر بهمراجعین و افراد حاضر در جلسه درمانی می

های پژوهش حاضر تمکرز صرف آشکار ساخت. ازجمله محدودیتقرآنی را بر کاهش افسردگی زنان نابارور  _های اسالمی آموزه

دگی نظر بر افسرهای آتی اثربخشی رویکرد موردشود در پژوهشها بود و لذا پیشنهاد میبر زنان نابارور و انجام پژوهش بر روی آن

 بگیرد.زوجین نابارور )مردان و زنان نابارور( مورد بررسی و مقایسه قرار

 منابع

 ای، قم: انتشارات فاطمه الزهرا )ع(.ترجمه: مهدی الهی قمشه(. 1939) کریمقرآن 

 (. بررسی تاثیر آموزش عرفان و معنویت بر سالمت 1983اهلل )پور، رحمتسیما؛ قاضی، قاسم؛ نورانیفر، پریاژدری

 .129-136، صص 1، سال دوم، شماره های تازه در علوم تربیتیفصلنامه اندیشهآموزان. روان دانش
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 های معنوی بر سالمت عمومی و (. تعیین اثربخشی آموزش مهارت1935ثانی، پرویز )برومندزاده، نیلوفر؛ کریمی

-3، صص 91، سال هشتم، شماره نشریه آموزش و ارزشیابیآموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز. اضطراب دانش

29. 

 (. اثربخشی آموزش معنویت به شیوه 1981اقر؛ کرمی، ابوالفضل )بناب، بدشتکی، هاجر؛ علیزاده، حمید؛ غباریبهرامی

-53، صص 13، سال پنجم، شماره های مشاورهها و پژوهشفصلنامه تازهگروهی بر کاهش افسردگی در دانشجویان. 

92. 

 (. تاثیر مشاوره بر رضایت جنسی زنان نابارور. 1989زاده، فاطمه )گوهر، مینو؛ ویژه، مریم؛ بابایی، غالمرضا؛ رمضانپاک

 . 93-21، صص 1، سال چهاردهم، شماره نشریه حیات
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