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ABSTRACT
The present study aims at investigating the
efficiency of reviewing life with an Islamic ontological orientation on reduction of
marital conflicts for women with addicted
husbands in the crisis of Kermanshah earthquake. The statistical population in this study
consisted of women with addicted husbands
in the crisis of Kermanshah earthquake.
Firstly, the volunteers were registered and
the questionnaire of marital conflicts was
handed out among them. 24 women with low
scores were selected and were randomly assigned into experimental and control group
(12 subjects in each group). A model of review of life treatment with an emphasis on
Isma’ili Islamic ontology was conducted for
them. The research method was experimental of pretest-posttest model with a control
group. The data were analyzed using covariance statistical test. Considering the findings of the study, we can say that review of

چکیده
 بررس���ی اثربخش ��ی مرور،ه���دف ای���ن پژوه���ش
زندگ���ی ب���ا جهتگیری هستیشناس���ی اس�ل�امی بر
کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد
 جامعۀ آماری این.در بحران زلزله کرمانش���اه است
پژوه���ش را زن���ان دارای همس���ر معت���اد در بح ��ران
 ب���ه این ترتیب.زلزله کرمانش���اه تش���کیل میدهند
ک���ه در ابت���دا از داوطلبی���ن ثبتنام به عم ��ل آمد و
ب���ا ارائه پرس���شنامه تعارضات زناش���ویی در میان
 زن که نم���رۀ پایینتر از24  تع���داد،زن���ان داوطلب
 انتخاب،میانگی���ن در ای���ن آزمون کس���ب کردن���د
ش���دند و به صورت تصادف���ی در دو گروه آزمایش و
6  نفر) جایگزین ش���دند و طی12 کنت���رل (هر گروه
 الگویی از درمان مرور زندگی، دقیقهای90 جلس���ۀ
با تأ کید بر هستیشناسی اسالمی اسمعیلی در مورد
 آزمایش ��ی از، روش این پژوهش.آنه���ا اجرا گردی���د
.نوع پیشآزمون _ پسآزمون با گروه کنترل است
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دادهها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفتند .با توجه به یافتههای
پژوه���ش میتوان گف���ت که درمان م���رور زندگی با
تأ کی���د بر هستیشناس���ی اس�ل�امی با گس ��ترش دید
هستیشناس���انۀ افراد نس���بت به اعمال ،اهداف و
رفتارهای خود و همچنین تغییر ارزشگذاریهای
خ���ود در زندگ���ی و تجدیدنظ���ر در موقعیته ��ای
فردی ،اجتماعی و خانوادگی آنها مؤثر بوده است.

life treatment with an emphasis on Islamic
ontology was effective through widening
the individuals’ ontological view towards
one’s deeds, goals and behaviors, as well as
changing one’s values in life and reviews in
individual, family and social situations.
KEY WORDS: review of life, Islamic
ontology, marital conflict, addiction, crisis
of earthquake.

کلیدواژهه ��ا :م���رور زندگ���ی ،هستیشناس ��ی
اسالمی ،تعارض زناشویی ،اعتیاد ،بحران زلزله.

مقدمه
م ��ردان ،اکثری ��ت معت ��ادان به مواد مخ ��در را تش ��کیل میدهند و در نقش همس���ر یا پ���دری معتاد،
تهدیدی جدی بر حیات فردی و خانوادگی زنان و آس ��یبی عمیق برای خانواده محس���وب میش���وند.
تحقیقات نش ��اندهندۀ آن اس ��ت که عمدهترین آس ��یب خانوادگی اعتیاد به م���واد مخدر ،میتواند بر
روابط عاطفی ،جنس ��ی و روانی زن و ش ��وهر در خانواده باش ��د (نیکبخت نصرآبادی ،پاش���ایی ثابت و
بستامی )1395 ،با نگریستن به ساختار خانوادههای معتاد ،با فقدان ارتباطات صحیح بین زوجین،
آش ��فتگیها و کش ��مکشهای بین اعضای خانواده روبرو هستیم .همسران س���وءمصرفکننده بیشتر
ارتباطات منفی و آسیبپذیر مثل انتقاد ،سرزنش ،تحقیر و عصبانیت از خودشان نشان میدهند .در
حل مسائل ،سطح پایینی از همدلی را ابراز میکنند .روابط منفی ،استفاده از مهارتهای حلمسئله،
مثل بحث باز و تشویق را کاهش میدهند (محمدیفر ،طالبی و طباطبائی.)1389 ،
در این خانوادهها ارتباط عاطفی با یکدیگر بس ��یار س ��طحی و زودگذر اس ��ت (ش���هبازی ،شهبازی ،و
صالحی زالنی .)1391 ،قوانلو ( )1383معتقد اس ��ت که اعتیاد مردان موجب دلسردی زنان در زندگی
ش ��ده ،و همچنین موجب میش ��ود روابط عاطفی خود را با همسرشان به حداقل برسانند .در نتیجه،
خان ��واده از نظ ��ر عملک ��ردی تن ��زل پیدا کرده و س ��بب س ��قوط و اضمح�ل�ال کانون خان���واده و تعارض
خانوادگی میگردد (شامحمدی ،درویزه و پورشهریاری.)1387 ،
از عم ��ده مش ��کالتی که زنان دارای همس ��ر معت ��اد با آن مواجهان ��د ،به خطر افت���ادن امنیت خانه و
رفتوآم ��د با افراد معتاد یا دالالن مواد مخدر ،برخورد س ��رزنشآمیز و تحقیرکنن���دۀ اجتماع ،خانواده و
عدم حمایت اجتماعی از آنان اس ��ت (محمدیفر و هم ��کاران .)1389 ،در این میان ،وقوع یک زلزلۀ
بزرگ و از بین رفتن حصار بین خانهها و تلفات جانی و خسارات مالی میتواند موجب ایجاد احساس
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ع ��دم امنی ��ت در بازماندگان و تش ��دید این تعارضات گ ��ردد؛ و زنان با توجه به س���اختارهای اجتماعی
موجود و سپری کردن بیشترین زمان در حریم خانه ،آسیبپذیری بیشتری در میان قشرهای مختلف
جامعه دارند (پارسیزاده و اسکندری )1391 ،و در نقش همسر با آسیبهای جدی مواجه میشوند و
زمینۀ تعارض بیشتر ،فراهم میگردد.
پژوهشها بیان میکنند که اگر تعارض به طور کارآمد کنترل شود ،از سکون و رکود ارتباط جلوگیری
ک ��رده و در زوجی ��ن ،مهارتهای مثبت و کارآمد منطبق با رویدادهای فش ��ارزا ایج���اد میکند ،ولی ا گر
تع ��ارض به طور ضعیفی کنترل ش ��ود موجب تخریب زندگی زناش ��ویی خواهد ش���د (حمید ،کوچکی و
حیاتبخش مالیری .)1391 ،گالس ��ر )1998( 1معتقد اس ��ت :تعارض زناش���ویی 2از ناهماهنگی زن و
ش ��وهر در ن ��وع نیازها و روش ارض ��ای آنها ،خودمح ��وری و اختالف در خواس���تهها ،طر حهای رفتاری
و رفتارهای غیرمس ��ئوالنه دربارۀ ارتباط زناشویی ناشی میش ��ود (فرحبخش ،شفیعآبادی ،احمدی و
دالور .)1385 ،مارکمن ،اس ��تنلی و بلوم برگ )2001( 3معتقدند :س ��طح باالیی از تعارضات زناشویی با
تجربیات گذش ��ته و پنهان زوجین ارتباط دارد و تا زمانی که مس ��ائل حل نش���دۀ همسران ،مورد بحث
قرار نگیرد و به طور شایس ��ته روی آنها کار نش ��ود ،به طور غیرقابل گریز تأثیر منفی بر روابط میگذارند.
بس ��یاری از همسران از بحث دربارۀ تعارض خودداری میکنند؛ زیرا خاطرات رنجآور تعارضات گذشته
هنوز وجود دارد؛ و تجربیات گذشته بر زمان حال تحمیل میشوند (شاهکرمی ،1393 ،ص .)23البته
میتوان با انجام مداخالت درمانی ،از فروپاشی خانواده جلوگیری کرده و در حفظ بیشتر آن کوشید.
افزایش روزافزون تعارضهای زناش ��ویی در دنیای معاصر به دالیل گوناگون و همچنین خطر بروز
جدایی و اثر منفی آن بر س�ل�امت روانی زوجین و فرزندان موجب ش ��ده اس ��ت ،مش���اوران و بخصوص
کس ��انی که با خانواده کار میکنند ،طر حهایی را ب ��رای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طالق
ارائه دهند که هدف عمدۀ آنها کمک به زوجین برای پیشگیری از تعارض ،افزایش کارآمدی خانواده
و همچنین درمان تعارضهای زناشویی است.
در این زمینه ،یکی از درمانهایی که به نظر میرس ��د بتواند در بهبود این مقوله مؤثر باشد ،درمان
مرور زندگی با تأ کید بر اصول هستیشناس ��ی اس�ل�امی اس ��ت .این کار نخس���تینبار توس���ط اس���معیلی
( )1389بر کاهش نشانگان اختالل استرس پس از سانحه انجام شد.
ریش ��ۀ درم ��ان م ��رور زندگ ��ی ب ��ه نظریه رش ��دی اریکس ��ون 4جایی ک ��ه در مرحله هش���تم فرد س���عی
6
میکن ��د به یکپارچگی دس ��ت یابد ،برمیگردد .باتل ��ر ،)1974(5مرور زندگ ��ی را در افزایش خودآ گاهی
1. Glasser,W
2. Marital Conflict
3. Marksman, H.J,  Stanley, S &  Blumberg, S.L
4. Erikson, E
5. Butler,R
6. self-awareness
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و انعطافپذی ��ری 1مؤث ��ر میداند و معتقد اس ��ت :موفقیت و شکس ��ت این روش ،تابع���ی از متغیرهای
3
ش ��خصیت اس ��ت (مولینری و رایچلین .)1985 ،2نظریهپردازان دیگر اشاره دارند که مرور زندگی هنر
یا فرایند یادآوری گذشته 4است که این فرایند منجر به ادغام مجدد شخصیت میشود.
جنب ��ۀ درمان ��ی مرور زندگی از این لحاظ اس ��ت که زنده ش ��دن تجارب و تعارضات گذش���ته ،موجب
ارزیابی مجدد ،حل آنها و در نتیجه انسجام و یکپارچگی شخصیت میشود (مارکر و زولنر.)2002 ،5
در واقع ،اگر فرد توانایی یکپارچهسازی خاطرات خوب و بد و ارزیابی زندگی خود را بهگونهای متعادل
داشته باشد و بتواند افکار منفی را به مثبت تبدیل کند و توازن در ارزیابی را ایجاد کند ،میتوان گفت که
مرور زندگی مؤثر واقعشده است؛ که البته پژوهشها نیز این را اثبات میکنند (هایت.)1988 ،6
در بررس� �یهایی که از اثربخش ��ی مرور زندگی صورت گرفت ،چنگ 7و همکاران ( )2007از تأثیر مرور
زندگی بر بهبود عزتنفس سالمندان ،آندو 8و همکاران ( )2010تأثیر آن را بر سالمت معنوی ،دیویس
( )2004ب ��ر افزای ��ش رضایت از زندگی س ��المندان ،هانااوکا و اوکام ��ورا )2004( 9برکیفی���ت زندگی افراد
س ��المند و بهلمیجر 10و همکاران ( )2003بر افس ��ردگی س ��خن گفتهاند .رضاپور میرصالح ،اس���معیلی و
فرحبخش ( )1392در پژوهش ��ی نیمهتجربی با عنوان «اثربخش ��ی آموزههای هستیشناس���ی اسالمی
بر رضایت زناش ��ویی زنان متأهل» که با هدف تعیین اثربخش ��ی آموزههای هستیشناس���ی اسالمی بر
افزایش رضایت زناش ��ویی این زنان انجام گرفت ،به این نتیجه رس ��یدند که ارائه آموزههای مذهبی
مبتنی بر هستیشناس ��ی اس�ل�امی ،شیوۀ مناس ��بی برای افزایش رضایت زوجین اس���ت .همچنین ،به
اهمیت این نکته اذعان کردهاند که پژوهش ��گر باید در هنگام ارائه آموزههای هستیشناس���ی اسالمی
از منابع معتبر اس�ل�امی مانند قرآن و احادیث اس ��تفاده کند و برداش ��ت فردی خود را از منابع اس�ل�امی
ارائ ��ه ندهد .همچنین ،یافتههای ش���اهکرمی ( )1393نیز مؤید این اس ��ت که م���رور زندگی با تأ کید بر
هستیشناس ��ی اس�ل�امی میتواند بر تعارضات زناش ��ویی و تصمیم بر پایداری ازدواج مؤثر واقع شود .با
تعیین نقطههای تعارضبرانگیز و بهرهگیری از اصول هستیشناس ��ی اس�ل�امی به بازسازی ارزشهای
غلط پرداخته و از این طریق به حل آشفتگیهای آنها کمک میکند.
رک ��ر و چامبرالی ��ن )2000( 11نش ��ان دادهان ��د ک ��ه رون ��د م ��رور زندگ ��ی میتواند ب���ا نظریه وج���ودی یا
هستیشناس ��ی درهم تنیده شود؛ زیرا هر دو به س ��ؤالهایی مشابه اشاره دارند ،از جمله اینکه چگونه
1. flexibility
2. Molinery,v  &  Reichlin, R.E
3. art
4. The process of remembering the past
5. Maercker, A & Zöllner, T
6. Haight, B.K
7. Chiang, K
8. Ando, M
9. Hanaoka,H & Okamura,H
10. Bohlmeijer, E
11. Reker,G & Chamberlain,k
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ح ��وادث در زندگ ��ی من با فضای بزرگتر انطباق مییابد؟ آیا در زندگی من معنا و مقصودی وجود دارد؟
برای رسیدن به چه ارزشهایی باید زندگی کرد و رنجها را تحمل کرد؟
از طرف ��ی ،انس ��ان اگر نظ ��ام این جه ��ان را حکیمانه نداند ،به جایی میرس���د که خ���ود را موجودی
صددرصد بیگانه با جهان میشمارد که هیچ پیوندی با آن ندارد (مطهری ،1384 ،ص .)58
جه ��ان هس ��تی که ابزاری برای رس ��یدن انس ��ان ب ��ه رش ��د و تکامل و اهداف عالی انس���انی اس���ت،
درصورتیک ��ه نگاه و نگرش انس ��ان به آن ،نگاه درس ��ت و مطابق با واقع باش���د ،میتواند زمینۀ رش���د
او را فراهم آورد .پس نحوۀ نگاه و ش���ناخت و ذهنیت انس ��ان از جهان هس���تی در نوع بهرهبرداری او
برای رسیدن به اهداف عالی انسانی بسیار تأثیرگذار است .در پژوهشهای صورت گرفته ،افرادی که
دارای هستیشناسی مذهبی و دینی هستند ،تمایل به زندگی طوالنیتر دارند ،از نشانههای افسردگی
کمت ��ر رنج میبرن ��د (مککال ��و و ویلوقبی .)2009 ،1پاترس ��ون 2معتقد اس ��ت :مذهب به انس���ان کمک
میکن ��د ت ��ا معنای حوادث زندگ ��ی ،بهویژه حوادثی را ک ��ه دردناک و اضطرابانگیز هس���تند ،بفهمد و
موجب دلگرمی و خرسندی مطبوعی در روان و روحیه او شود (حمید و همکاران.)1391 ،
کلین ��ک )1998( 3بی ��ان میکن ��د که اگر اف ��راد در برخ ��ورد با رویداده ��ای زندگی توانایی شناس���ایی
ش ��یوههای رؤیارویی س ��الم را نداش ��ته باش ��ند ،در برخورد با چالشهای زندگی دچار مشکل میشوند
(زارعیدوست ،عاصف وحید ،بیانزاده و بیرشک.)1386 ،
راچمن 4در س ��ال  1986در این زمینه پیش ��نهاد کرد که هرگاه حادثهای تلخ و ناگوار روی میدهد،
ً
افراد باید در همان زمان یا بعدا در طول زندگی به ارزیابی و جمعبندی آن اقدام کنند .البته به لحاظ
ماهی ��ت تلخ و ب ��ار عاطف ��ی ناراحتکنندۀ این ح ��وادث ،اغلب اف ��راد از یکپارچه ک���ردن آن خودداری
میکنند که میتوان آن را بازداریشناختی نامید (به نقل از :یزدانبخش.)1394 ،
با توجه به پژوهشهای انجام شده ،این پژوهش درصدد است از یک طرف از طریق مرور تجربیات
ناخوشایند گذشته و بررسی نقش این تجربیات بر زمان حال و از سوی دیگر ،با بهکارگیری یک شیوۀ
درمان ��ی مطاب ��ق با فرهنگ مراجع ،به ارزیاب ��ی ایجاد تغییر در زنان آس ��یبدیدۀ اجتماعی با محوریت
زنان دارای همسر معتاد بپردازد.
بنابراین ،با توجه به اهداف درمانی ش ��یوۀ درمان مرور زندگی و تلفیق آن با هستیشناسی اسالمی،
پژوهش ��گر بر آن ش ��د ک ��ه در ای ��ن پژوهش درمان م ��رور زندگی ب ��ا تأ کید بر هستیشناس���ی اس�ل�امی را
بهعن ��وان متغی ��ر اصلی درمان برگزیند و ب ��ه آزمون این فرضیه بپردازد که درمان م���رور زندگی با تأ کید
بر هستیشناسی اسالمی بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان دارای همسر معتاد مؤثر خواهد بود.
1. Mc cullough, M.E & Willoughby,B.N.B
2. Patterson,G.R
3. Kleinke, L
4. Rachman, S
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روش پژوهش
ب ��رای اجرای ای ��ن پژوهش ،طرح آزمایش ��ی پیشآزمون _ پسآزم ��ون با گروه کنترل ب���ه کار گرفته
ش ��د .جامعۀ آماری را زنان دارای همس ��ر معتاد در بحران زلزله س ��رپلذهاب تشکیل میدادند .روش
نمونهگیری به ش ��یوۀ هدفمند بود و معیارهای ورود به پژوه ��ش عبارت بودند از .1 :زنانی که حداقل
پنج س ��ال از ازدواج آنها میگذرد .2 ،زنانی که بحران زلزله را درک کردهاند .3 ،زنانی که اعتیاد همسر
آنها به دلیل بحران زلزله نبوده و قبل از زلزله نیز این تجربه را داش ��تهاند .4 ،زنانی که حداقل س���واد
خواندن و نوشتن را داشته باشند .5 ،زنانی که دارای دین اسالم و مذهب تشیع باشند.
ش ��یوۀ جم� �عآوری دادهه ��ا در این پژوه ��ش به این ص ��ورت بود که ب ��ا ارائه پرس���شنامه تعارضات
زناش ��ویی در می ��ان زنان داوطلب ،تع ��داد  24زن که از لحاظ س ��ن ،طول م���دت ازدواج ،تحصیالت،
وضعیت اجتماعی _ اقتصادی ،دین و مذهب همتاس ��ازی ش ��ده بودند و نم���رۀ پایینتر از میانگین در
این آزمون کس ��ب کردند ،انتخاب ش ��ده و بعد از آنکه اهداف پژوهش برایشان تشریح شد ،در صورت
داش ��تن تمایل به ش ��رکت در پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل و در هر گروه 12
نفر جایگزین ش ��دند .پس از اتمام جلس ��ات درمانی که به مدت  6جلس ��ۀ  90دقیقهای که در هر هفته
ً
یک جلس ��ه و به صورت گروهی برای گروه آزمایش اجرا ش ��ده بود ،هر دو گروه مجددا مورد آزمون قرار
گرفتند و نتایج ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جلس ��ۀ اول ،تعریف داس ��تان زندگی از زمان آش ��نایی تا بروز تعارضات بهمنظور تعیین نقاط تعارض
برانگیز و تعیین نوع بینش افراد در ارتباط با هستی.
جلسۀ دوم ،مرور آرزوها و اهداف افراد در زندگی بهمنظور آ گاهی از اینکه انسان باید از بین آرزوهای
خود دست به انتخاب بزند و آرزوهایی را که به رشد زندگی آنها کمک میکند ،انتخاب کند .همچنین،
توجه دادن آنها به اینکه کیفیت و نوع زندگی دارای اهمیت است.
جلس ��ۀ س ��وم ،آ گاه کردن اف ��راد از نقش خود در بره ��م زدن روابط بهمنظور تصحی���ح روابط خود با
همسر و اینکه آثار اعمال و رفتار ما به این دنیا ختم نمیشود ،بلکه در ادامۀ این دنیا ،دنیای بزرگتری
نی ��ز وج ��ود دارد که ما باید پاس ��خگوی اعمال خود نیز باش ��یم .ای ��ن امر بهمنظور تصحی���ح رفتارهای
نامناسب خود بود.
جلسۀ چهارم ،آ گاه کردن افراد از اینکه رفتارهای پنهان و نهفته فرد برای همیشه پنهان نمیماند ،بلکه
در پس این جهان ،جهان بزرگتری وجود دارد که نتیجۀ این اعمال آنجا ظاهر میشود ،بهمنظور بازسازی
رفتارهای نامناس ��ب خود در زندگی زناش���ویی و آ گاه کردن افراد از اینکه رفتارهای نامناس���ب ،کل زندگی
فرد و کسانی که با او زندگی میکنند را تحت تأثیر قرار میدهد ،بهمنظور تغییر رفتارهای ناصحیح خود.
جلس ��ۀ پنجم و شش ��م ،آ گاهیبخش ��ی از حقوق و تکالیفی که در مقابل خود ،دیگران و خدا دارند،
بهمنظ ��ور رعایت و احترام گذاش ��تن به این حقوق و همچنین از رفتارهای نامناس���ب خود که موجب
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ناراحت ��ی دیگ ��ران میش ��ود ،بهمنظور تصحیح ای ��ن رفتارها .توج ��ه دادن آنها به حقوق ضایع ش���دۀ،
دیگ ��ران ،خود و خدا توس ��ط آنها و تالش برای جبران این حق ��وق؛ و تصحیح رابطۀ خود با خود ،خود
با دیگران و خود با خدا.
در این پژوهش ،برای جمعآوری دادهها از پرس� �شنامه تعارضات زناشویی 1تجدیدنظرشده ثنایی
( )1396با هدف س ��نجیدن هفت ُبعد اصلی تعارضارت زوجین ،اس ��تفاده ش���ده است .این هفت ُبعد
عبارتن ��د از :کاهش هم ��کاری ،کاهش رابطۀ جنس ��ی ،افزایش واکنشهای هیجان���ی ،افزایش جلب
حمایت فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویش ��اوندان خود ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان
همسر و دوستان ،جدا کردن امور مالی از یکدیگر.
این ابزار  42گویه دارد که با هدف س ��نجش تعارضهای زناش ��ویی س ��اخته شده است .گویههای
این ابزار با پنج گزینۀ همیشه ،بیشتر ،گاهی اوقات ،به ندرت و هرگز ،همراه است که به ترتیب از  1تا
 5نمرهگذاری میش ��وند .بیش ��ترین نمرهای که میتوان با این ابزار به دست آورد 210 ،و کمترین نمره
 42است .نمرۀ باال بهمعنای تعارض شدید و نمرۀ پایین بهمعنای تعارض طبیعی تفسیر میشود.
این پرسشنامه از پایایی و روایی محتوایی مطلوبی بهرهمند است .محتوای مؤلفههای پرسشنامه
به گونهای تهیه ش ��ده که با متغیر مورد نظر (تعارض زناش ��ویی) ارتباط نزدیکی دارند ،بهگونهایکه در
مرحلۀ تحلیل مواد آزمون ،پس از اجرای مقدماتی و محاسبه همبستگی هر سؤال با کل پرسشنامه و
زیرمقیاسهای آن ،سیزده سؤال از  55سؤال اولیه حذف شدهاند (ثنایی ،1396 ،ص .)12
میانگی ��ن و انح ��راف معی ��ار نم ��رۀ کل گ ��روه آزمای ��ش و گ ��روه کنت ��رل ،به ترتی���ب برابر ب���ا 130/46
( )=27SD/96و  )=16SD/49( 106/20اس ��ت .روایی محتوای این پرس� �شنامه تأیید ش���ده است.
بهطوریکه هر س ��ؤال با کل پرس� �شنامه دارای همبس ��تگی معن ��ادرا بودن���د و خردهمقیاسهای این
پرس� �شنامه ب ��ر روی یک گروه  270نفری برابر با  0/96محاس ��به ش ��ده اس���ت .آلف���ای کرونباخ برای
خردهمقیاسه ��ای کاه ��ش هم ��کاری براب ��ر ب ��ا  ،0/81کاهش رابطۀ جنس ��ی براب���ر ب���ا  ،0/61افزایش
واکنشه ��ای هیجان ��ی برابر ب ��ا  ،0/70افزایش جل ��ب حمایت فرزن ��دان برابر ب���ا  ،0/33افزایش رابطۀ
فردی با خویش ��اوندان خود برابر با  ،0/86کاهش رابطۀ خانوادگی با خویش���اوندان همس���ر و دوستان
براب ��ر ب ��ا  ،0/89جدا کردن ام ��ور مالی از هم ،برابر ب ��ا  0/71و کاهش ارتباط مؤثر براب���ر با  0/69گزارش
شده است (همان ،ص  .)15هرچند برخی خردهمقیاسهای این پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار
ً
نیس ��ت ،اما به دلیل اعتبار نس ��بتا مطلوب کل مقیاس ،مانعی برای اس ��تفاده از آن دیده نمیشود .در
این پژوهش ،میزان پایایی و روایی آزمون بار دیگر در شهر کرمانشاه بررسی شد .این پرسشنامه روی
 46خانم دارای همس ��ر معتاد دارای تعارض و  46خانم عادی اجرا ش ��د .ضریب پایایی با روش آلفای
کرونب ��اخ برای کل آزمون در نمونۀ  92نفری 0/69 ،به دس ��ت آم ��د .بین نمرات یک گروه  35نفری از
1. Marital conflict questionnair
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آزمودنیهای فوق در فاصله دو هفته 0/73 ،همبس ��تگی مش ��اهده گردید .مقایسه نمرات خانمهای
دارای همسر معتاد و عادی حاکی از وجود تفاوت معنادار بین دو گروه در مقیاسهای مختلف است.
یافتههای پژوهش
پیشف ��رض نرم ��ال ب ��ودن توزیع نم ��رات ،جزو پیشفرضهای اساس ��ی ب���رای انج���ام آزمونهای
پارامت ��ری از جمل ��ه تحلی ��ل کواریان ��س اس ��ت .از جمل ��ه آزمونهایی که به بررس���ی ای���ن پیشفرض
میپردازن ��د ،آزمون ش ��اپیرو _ ویلک اس ��ت که عدم معناداری آن ،نش ��انگر تحق���ق پیشفرض نرمال
ب ��ودن توزیع نمرات اس ��ت (مول ��وی .)1386 ،نتایج آزمون ش ��اپیرو _ ویلک برای نم���رات پیشآزمون
تعارضات زناشویی ،به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1نتایج آزمون شاپیرو _ ویلک در مورد نرمال بودن توزیع نمرات تعارضات زناشویی
متغیر
تعارضات زناشویی

آزمون شاپیرو _ ویلک

شاخصها
گروه

آماره

درجه آزادی

معنی داری

آزمایش

0/78

11

0/26

کنترل

0/72

11

0/07

همانطورکه در جدول  1مالحظه میش ��ود ،نتایج آزمون ش ��اپیرو _ ویل ��ک بیانگر تأیید پیشفرض
نرمال بودن توزیع نمرات میباشد.
پیشفرض تس ��اوی واریانسها جزو پیشفرضهای مربوط به تحلیل کواریانس چندمتغیره است
که با عدم معناداری آزمون لوین مش ��خص میشود (مولوی .)1386 ،نتایج آزمون لوین ،برای متغیر
تعارضات زناشویی در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسها
شاخص
متغیر

F

درجۀ آزادی1

درجۀ آزادی 2

معناداری

تعارض زناشویی

3/7

2

21

0/02

همانطورک ��ه در جدول  2مش ��اهده میش ��ود ،ش ��رط همس ��انی واریانسه���ا برای متغی���ر تعارضات
زناش ��ویی تحقق نیافته اس ��ت .ب ��ا اینحال ،با توجه به تس ��اوی تعداد گروهها و ب���ا توجه به برقراری
ً
نس ��بتا کامل پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات ،در این ش ��رایط ،اس ��تفاده از تحلیل کواریانس ،به
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شرط همسویی نتایج آن با یک آزمون غیرپارامتری ،قابل استناد میباشد .به عبارت دیگر ،همسویی
نتایج آزمون غیرپارامتری با آزمون پارامتری انجام ش ��ده ،نش ��انگر این موضوع اس���ت که عدم رعایت
کامل پیشفرضها تأثیر معناداری بر نتایج ،نداشته است (مولوی1386 ،؛ گالس و استانلی،1368 ،
ص  .)28در این پژوهش ،بدینمنظور از آزمون کروسکال _ والیس استفاده شده است.
در ج ��دول  ،3آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر تعارضات زناش���ویی به
تفکیک برای افراد گروههای آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش (پیشآزمون و پسآزمون) نشان
داده شده است.
جدول  .3توصیف آماری نمرات تعارضات زناشویی در دو مرحله اندازهگیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

کنترل
تعارضات زناشویی
آزمایش

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

122/29

17/08

پسآزمون

121/87

16/73

پیشآزمون

120/53

18/62

پسآزمون

115/46

18/12

همانطورک ��ه در ج ��دول  3مش ��اهده میگ ��ردد ،در گروه آزمایش در مقایس���ه با گروه کنترل ،ش���اهد
کاهش بیشتر نمرات در پسآزمون نسبت به پیشآزمون هستیم.
نتای ��ج تحلی ��ل کواریانس جهت بررس ��ی تفاوت بین گروهه ��ا در متغیر تعارض زناش���ویی ،در مرحلۀ
پسآزمون ،در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی تفاوت بین گروهها
شاخصها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

معناداری

مجذور اتا

توان آماری

پیشآزمون

753/21

1

753/21

14/21

0/00

0/24

0/97

عضویت گروهی

4547/63

1

4547/63

27/87

0/00

0/67

1

خطا

1576/54

21

75/07

منبع تأثیرات

همانطورکه در جدول  4مش ��اهده میگردد ،نتایج تحلیل کواریانس ،بیانگر آن اس���ت که با کنترل
نم ��رات پیشآزم ��ون ،در مرحلۀ پسآزمون ،بین گروههای آزمایش و کنت ��رل ،تفاوت معناداری وجود
دارد .توان آماری  1نیز نش ��اندهندۀ دقت آزمون و کفایت حجم نمونه اس ��ت .نتایج آزمون کروسکال
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_ والی ��س ،جهت مقایس ��ۀ نم ��رات اختالفی مراحل پسآزم ��ون و پیشآزمون تعارضات زناش���ویی ،نیز
تأییدکنندۀ نتایج تحلیل کواریانس میباشد.
بحث و نتیجهگیری
ه ��دف این پژوهش ،پاس ��خ به این پرس ��ش اس ��ت که آی ��ا درمان م ��رور زندگی بر کاه���ش تعارضات
زناش ��ویی زنان دارای همس ��ر معتاد مؤثر اس ��ت یا خیر؟ نتای ��ج حاکی از آن بود که درم���ان مرور زندگی
ب ��ر کاهش تعارضات زناش ��ویی اثر معن ��ادار دارد .نتایج پژوه ��ش در زمینۀ تأثیر این الگ���وی درمانی بر
کاهش تعارضات زناشویی با یافتههای شاهکرمی ( )1393مبنی بر تأثیر درمان مرور زندگی با تأ کید بر
هستیشناس ��ی اسالمی بر تعارضات زناش ��ویی و تصمیم بر پایداری ازدواج همسو است ،با این تفاوت
که جامعه آن را زنانی که دارای همسر معتاد هستند و زلزله را تجربه کردهاند ،تشکیل میدهد .با توجه
به مؤلفههای تعارضات زناش ��ویی میتوان گفت :این پژوهش ب ��ا پژوهشهای بهاری ،فاتحیزاده،
احم ��دی ،مولوی و بهرام ��ی ( ،)1390حمید و هم ��کاران ( ،)1391هراتی ��ان ،جانبزرگی و آ گاههریس
( ،)1394اکبری و خدادادی ( ،)1392هراتیان ،ساطوریان ،زارعی ،جانبزرگی و آ گاههریس ( )1394
و آ گاه ،جانبزرگی و غفاری ( )1392همسو است.
خانوادههای ��ی که با اعتیاد درگیر هس ��تند ،به مرزبندیهایی تمایل دارند که یا بس���یار س���خت و یا
بس ��یار پراکنده هس ��تند .این خانوادهها مرزبندی سختی را با سیس ��تمهای بیرونی و همچنین درون
ً
خود به وجود میآورند ،احتماال این مسئله را به صورت راز نگه میدارند و تصمیم میگیرند که کسی
بیرون از خانواده و حتی درون خانواده دربارۀ اعتیاد ،خش ��ونت ،سوءاستفاده و ناهماهنگی میان آنها
مطل ��ع نگردد (کاظمیان .)1395 ،مرور زندگی بهعنوان فرایندی گروهی در تغییر دیدگاه افراد نس���بت
ب ��ه دیگران مؤثر خواهد بود و هنگامی که افراد داس ��تان زندگی خ ��ود را در گروه به نمایش میگذارند،
ادراک آنه ��ا از دیگر افراد به دیدگاه خود نزدیکتر میگردد .در نتیجه ،دیگران را قابل پذیرش یافته و
در کنار آن احساس راحتی بیشتری خواهند کرد (الری و نیواستریتن.)2001 ،1
درمان مرور زندگی با تأ کید بر هستیشناس ��ی اسالمی با مشخص کردن نقاط تعارضبرانگیز زندگی
مراجع و بهکارگیری اصول هستیشناس ��ی اس�ل�امی که اصولی عام و دربارۀ همۀ انسانها صادق است
به بازس ��ازی ش ��ناختها ،رفتارها ،نگرشها و ارزشگذاریهای غلط و ناصحی���ح افراد در زندگی خود
پرداخت ��ه و آن ��ان را ب ��ر واقعی ��ت و حقایق حاکم بر زندگ ��ی آ گاه ک ��رده و از این طریق ب���ه حلتضادها،
تعارضها و آشفتگی موجود در زندگی آنها میپردازد (شاهکرمی ،1393 ،ص.)14
ب ��ر اس ��اس یافتههای پژوهش ،مرور زندگی با برجس ��ته ک ��ردن موضوعات حلنش���دۀ زندگی افراد و
بازشناسی جنبههای منفی و مثبت آن ،به بازسازی جنبههای منفی پرداخت که به تسلط بهتر افراد
1. O Leary,E & Nieuwstraten,I.M
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ب ��ر محی ��ط و پذیرش خود منجر گردید .در این پژوهش ،با مرور خاطرات خوب و بد در ارتباط با خود،
حوادث جهان هس ��تی ،اعضای خانواده و همچنین در ارتباط با اجتماع ،افراد با صورتهای مطلوب
ارتباط ،آش ��نا ش ��دند .در درمان مرور زندگی با تأ کید بر هستیشناسی اسالمی ،عالوه بر اینکه به رابطۀ
انس ��ان با دیگران توجه میش ��ود ،همچنین به رابطۀ انس ��ان با خود و مهمتر از آن به رابطۀ انس���ان با
خدا نیز تأ کید میشود.
در ابتدا افراد ،این جهان را سراسر سختی میدانستند که فقط آمیخته با رنج است و امکان رهایی
و فرار از آن نیس ��ت .توجه به اینکه این جهان ،س ��ختی محض و یا شادی محض نیست همچنانکه
حق و باطلش ،زش ��ت و زیبایش به همآمیخته است ،ذهن افراد به این سمت سوق داده شد که دنیا
محل وقوف و ماندن نیست و این دیدگاه در اثر عدم شناخت صحیح از نظام هستی و هدف آن است
که ممکن اس ��ت دنیا ،هدفی تلقی ش ��ود و انس ��ان را به خود مشغول س ��ازد و همین تصویر غیرواقعی و
بدبینان ��ه از جهان هس ��تی ،اج ��ازه نخواهد داد انس ��ان از فرصتهای به وجود آم���ده در دنیا که برای
رسیدن به قلههای عالی انسانیت در اختیار وی قرار دارد ،استفاده الزم را ببرد.
همچنین با کمک گرفتن از معنویت ،توانستند در برخورد با مشکالت خود به این بینش دست یابند
که زندگی و مش ��کالت گذرا هس ��تند و هدف نهایی ،رسیدن به عالم برتر است و باید در شرایط سخت از
ب اختیار تمام
خداوند طلب کمک کنند و خداوند پاس ��خگوی نیازهای آنها خواهد بود ،و خود را صاح 
و کمال ندانند و اینگونه آرامش خود را در برابر پدیدههای هستی که قادر به کنترل آنها نیستند ،حفظ
کنند و این آرامش در ارتباط با دیگران نقش مؤثری داشته و مانع از ناامیدی افراد میگردد.
عالوهبرای ��ن ،ب ��ه این موضوع توجه ش ��ده اس ��ت که می ��ان رحمت اله ��ی و رحمت بن���دگان تفاوت
اساس ��ی وج ��ود دارد و برخ ��ی از بالیا و ح ��وادث ،گاهی الزمۀ طبیع ��ت بوده و گاه���ی نتیجۀ بیتوجهی
خ ��ود انسانهاس ��ت و زمینۀ خس ��ارات و زیان آن را ،خود انس ��انها فراهم میکنن���د واال افعال الهی بر
اساس غایات معقول و خردپسند انجام میگیرد و او از ارتکاب اعمال عبث و بیهوده منزه است و تمام
کارهایش را غرضی معقول پشتیبانی میکند.
ب ��ا توجه دادن ب ��ه اینکه وجود بالیا ،مصیبت و درد و رنج و س ��ختی در دنیا خال���ی از غایات معقول
نیست ،بلکه از اموری است که در جهت تأمین مصالح حقیقی انسانها قرار دارند و سرشت انسان به
گونهای اس ��ت که بس ��یاری از استعدادهای او جز در س ��ایه مواجهه با سختیها شکوفا نمیگردد؛ افراد
دریافتند که مش ��کالتی از قبیل عدم استحکام ساختمانها و تخریب آن ،اعتیاد و بیکاری همسر و...
بهطور قطع منسوب به خداوند نیست ،بلکه نتیجۀ بیتدبیری انسان است.
مرور تواناییها و موفقیتهای فعلی و گذش ��تۀ افراد و تش ��ویق یکدیگر جهت کسب شایستگی الزم
ب ��رای انج ��ام فعالیتهایی که افراد مس ��ئولیت انجام آنها را بر عهده دارن ��د مانند پخت نان و نظافت
منزل و رسیدگی به امور فرزندان و همسر و کسب درآمد از طریق فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط
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خیرین حاضر در منطقه ،و توجه دادن به اصول هستیشناسی اسالمی مانند اصل مسئولیتپذیری،
اص ��ل اختیار به بهبود فرایند ش ��کلگیری خودباوری در افراد کمک ک ��رد .عالوهبراین ،از طریق معنی
دادن به فعالیت روزمره در قالب ایثار و فداکاری و اینکه این فرایند در سایۀ حمایت و اعتماد و همدلی
معنای جدیدی از ارتباط را با دیگران برای فرد به ارمغان خواهد آورد ،او را به انتخاب زندگی مسئوالنه
و هدفمند در قالب افعال اختیاریاش ترغیب نمود.
در موقعیته ��ای بحران ��ی یا تعارضبرانگیز ،این خود فرد اس ��ت که با تمرکز ب���ر هیجانات و رفتارها
و ش ��ناختهای نامعقول بر روی مس ��ائل ،و حتی اس ��تفاده از س ��بکهای دفاعی رش���دنایافته ،آنها را
بهگون� �های بحران ��ی و تعارضبرانگیز برای خ ��ود و اطرافیان تعبیر میکند ،و در برخورد با مش���کالت و
همچنی ��ن همس ��ر معتاد خود ،ابراز خش ��م میکند .در فراین ��د گروهی ،مرور زندگی ب���ا تغییر کانون این
هیجانات (س ��کوت بهجای خش ��م) و ش ��ناختها (جایگزین کردن افکار مثبت بهجای افکار مزاحم
و ی ��ا توق ��ف آن افکار) و رفتارها (ف ��ردی عامل بودن بهجای ف ��ردی منفعل ب���ودن) و همچنین تغییر
س ��بکهای دفاعی و جایگزینی آنها با سبکهای دفاعی رشد یافتهتر که بهمنظور شیوههای مواجهه
انطباق ��ی ،بهنج ��ار و کارآمد اس ��تفاده میش ��ود ،افراد توانس ��تند تعریف خود را از وضعی���ت بحرانی و یا
تعارضبرانگیز تغییر داده و در ارتباط با این مسائل ،دید واقعبینانهتری را اتخاذ کند.
به علت ش ��رایط بد خانوادگی ،اجتماعی و اقتصادی و ناراحتی از ش ��رایط ،افراد برای حل مشکالت
خود نهتنها به روشی مؤثر متوسل نمیشدند ،بلکه در دام راهحلهایی میافتادند که موجب رنجش
خاط ��ر خود و اطرافیانش بوده و آنها را دچار مش ��کل میکرد ،ولی بع ��د از قبول اینکه فرد آنچه را خارج
از کنترل ش ��خصیاش اس ��ت ،میتوان ��د بپذیرد و انرژی خ ��ود را صرف انطباق با ش���رایط موجود کند،
توانس ��تند ب ��ه ایجاد و توس ��عۀ پذیرش وضعیت موجود دس ��ت یابن ��د و پذیرش این موضوع توانس���ت
بهعنوان میانجی تغییر در ارتباطات افراد عمل کند.
همچنین ،توجه به اینکه از یک طرف این افراد در ش ��رایط بحرانی به سر میبردند و دشواریهای
زیادی را تجربه میکردند و در برابر جبرهای درونی و محیطی که در این پژوهش منظور دشواریهای
زندگ ��ی ب ��ا فرد معتاد ،بیکاری همس ��ر ،م ��رگ عزیزان و تخریب خان ��ه و از بین رفتن ام���وال و دارایی و
آشفتگی در کارها و برنامههای روزانه است ،که میتواند منجر به سرخوردگی و نادیده گرفتن قدرت و
تواناییه ��ای پنهان در زندگی گردد و از طرفی ،نوع نگاه آنها و جهانبینی آنها که ارتباط تنگاتنگی با
کیفیت زندگی آنها دارد ،این نوع هستیشناسی موجب شد تا در برابر چالشهای زندگی تواناتر باشند
و در ارتباط با همسر معتاد ،خانواده و جامعه از موفقیت بیشتری برخوردار گردند.
بنابراین ،میتوان گفت :درمان مرور زندگی با تأ کید بر هستیشناس ��ی اس�ل�امی با مش���خص کردن
نق ��اط تعارضبرانگیز روابط و با بهکارگیری اصول هستیشناس ��ی اس�ل�امی مانند اصل انتخاب ،رش���د
و رنج ،پیوس ��تگی دنیا و آخرت ،هدفمندی جهان ،تداوم نتایج اعمال و رفتار انس���ان همراه با تداوم
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هس ��تی ،رابطۀ انس ��ان با انس ��انهای دیگر ،انس ��ان با خود و انس ��ان با خدا به بازس���ازی شناختها،
رفتارها ،نگرشها و ارزشگذاریهای غلط و ناصحیح افراد در زندگی خود پرداخته و آنها را نسبت به
واقعیت و حقایق حاکم بر زندگی خود آ گاه کرده و از این طریق به حل آشفتگیهای موجود در روابط
آنها میپردازد.
در جوامعی مانند ایران که عناصر اعتقادی و فرهنگی در هم آمیخته ش ��ده اس���ت ،عناصر فرهنگ
اس�ل�امی میتواند جامعه را از آس ��یبها و تنشه ��ای زندگی مصون نگاه دارد ،اس���تفاده از درمانهای
برخاس ��ته از فرهن ��گ مقاومتهای مراجعان را کاه ��ش داده و در مقابل ،حس پذیرندگی افراد را برای
درمان و ادامۀ آن افزایش میدهد.
ب ��ا توجه ب ��ه مطالب فوق ،در مقایس ��ه با درمانهای تجرب ��ی ،نتایج بهدس���تآمده منطقی به نظر
میرس ��د .آنچه در این برنامۀ درمانی صورت میگیرد ،گس ��ترش آ گاهی نسبت به واقعیتهای درونی
و بیرون ��ی هم ��راه با تمرین پذی ��رش امیدوارانه وقایع و رؤیارویی واقعگرایانه ب���ا توهمات و تالش برای
حلمسئله میباشد.
محدودیتهای پژوهش
این الگو برای درمانگران و مراجعینی مفید اس ��ت که نس ��بت به مسائل مذهبی پذیرا بوده و حالت
دفاعی نداشته باشند ،تا بتوانند الگوی آموزشی خود را متناسب با فرهنگ بومی مخاطب و با ادبیات
مناس ��ب پاالیش نماید ،و خروجی مناس ��بی دریافت نماید .اس ��تفاده از این الگو هم ب���رای درمانگران
و ه ��م مراجعی ��ن غیرمذهبی ب ��ا محدودیت مواج ��ه اس ��ت .از محدودیتهای دیگر ای���ن پژوهش که
تعمیمپذی ��ری آن را مح ��دود میکن ��د ،میت ��وان ب ��ه محدودی ��ت پرس� �شنامه اش���اره ک���رد و از طرفی
متغیره ��ای مداخلهگ ��ر ،همچون طبق ��ه اقتصادی و اجتماعی و ش ��رایط خاصی که افراد در آن به س���ر
میبردند .ازآنجاکه این ش ��یوۀ درمانی در مورد زنان دارای همس ��ر معتاد دارای تعارض مؤثر واقع شده
اس ��ت؛ بنابراین در تعمیم مؤثر بودن آن در مورد س ��ایر حوزههای تعارض مانند تعارض والد _ فرزندی
و تعارضات بینفردی دیگر باید احتیاط نمود.
عالوهبرای ��ن ،ش ��ناخت از فرهنگ و واقعیته ��ای ارزش فرهنگی افراد از اهمیت���ی ویژهای برخوردار
اس ��ت ،بهوی ��ژه در کش ��ور گس ��تردۀ ما ک ��ه در قالب ی ��ک فرهنگ و جامع ��ه واح���د ،خردهفرهنگهای
متع ��ددی وج ��ود دارد .با توجه به اینکه نوع نگاه به هس ��تی بهش ��دت تحت تأثی���ر فرهنگ قرار دارد
پیش ��نهاد میشود ،این پژوهش با سایر فرهنگهای حاضر در منطقه نیز انجام گیرد و نتایج آن مورد
مقایس ��ه قرار گیرد .همچنین ،پیش ��نهاد میش ��ود که این ش ��یوۀ درمانی در کار با افراد آس���یب دیده از
خیانت زناشویی به کار گرفته شود.
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رضاپورمیرصال���ح ،یاس���ر؛ اس���معیلی ،معصوم ��ه و فرحبخ ��ش ،کیوم ��رث (« ،)1392اثربخش ��ی آموزهه���ای
هستیشناسی اسالمی بر رضایت زناشویی زنان متأهل» ،روانشناسی و دین ،ش  ،22ص .18-5
زارعی دوس���ت ،اله���ام؛ عاطف وحی���د ،محمدکاظم؛ بی ��انزاده ،اکبر و بیرش ��ک ،بهروز (« ،)1386مقایس���ه
منبع کنترل ،ش���یوههای مقابله و باورهای غیرمنطقی در زنان روس ��پی و عادی ش ��هر تهران» ،روانپزش���کی و
روانشناسی بالینی ایران ،سال سوم ،ش ،3ص .27-13
شامحمدی قهساره ،اعظم؛ درویزه ،زهرا و پورشهریاری ،مهسیما (« ،)1387اثربخشی آموزش مهارتهای
ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان»
اعتیادپژوهی ،ش  ،7ص .28-3
شاهکرمی ،محسن ( ،)1393تأثیر درمان مرور زندگی با تأ کید بر هستیشناسی اسالمی بر تعارضات زناشویی
و تصمیم بر پایداری ازدواج ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.
ش���هبازی ،مریم؛ ش���هبازی ،گیتی و صالحیزالنی ،مریم (« ،)1391مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در بین
زنان با همسران معتاد و غیرمعتاد» ،دانش انتظامی ایالم ،سال اول ،ش  ،4ص 27-12
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پایاننامه کارشناسی مددکاری اجتماعی ،تهران :دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
کاظمیان ،سمیه (« ،)1395توانبخشی و مشاوره خانواده» ،تهران،دانژه ،اول.ص460
گالس ،جین و اس���تانلی ،جولینس���ی ( ،)1368روشه ��ای آماری در تعلیم و تربیت و روانشناس ��ی ،ترجمۀ
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محمدیف���ر ،محمدعل���ی؛ طالبی ،ابوالفضل و طباطبائی ،سیدموس ��ی (« ،)1389تأثی ��ر آموزش مهارتهای
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مطهری ،مرتضی ( ،)1384سیری در نهجالبالغه ،تهران :صدرا.
مولوی ،حسین( ،)1386تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها در طرح پژوهشی ،اصفهان :نشر پویش اندیشه.
نیکبخت نصرآبادی ،علیرضا؛ پاش���ایی ثابت؛ فاطمه و بس ��تامی ،علیرضا (« ،)1395تجربه زندگی با همس���ر
معتاد :یک مطالعه پدیدارشناسی» ،پژوهش پرستاری ،دورۀ یازدهم ،ش  ،1ص 45-23
هراتیان ،عباس���علی؛ جانبزرگی ،مس���عود و آ گاههریس ،مژگان (« ،)1394رابطه پایبندی مذهبی و تعارض
زناش���ویی و تفاوت آنها در میان زوجین» ،پژوهشنامه اس�ل�امی زنان و خانواده ،ش  ،20ص .118-101
هراتی���ان ،عباس���علی؛ س���اطوریان ،س���یدعباس؛ زارعی ،محم ��د؛ جانبزرگی ،مس ��عود و آ گاههری ��س ،مژگان
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مذهبی و والدین دارای یک و چند فرزند» ،روانشناسی و دین ،ش  ،31ص .112-93
یزدانبخش ،کامران (« ،)1394اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی سالمندان بازنشسته»،
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