
ABSTRACT
The present study aims at investigating the
efficiency of reviewing life with an Islam-
ic ontological orientation on reduction of
marital conflicts for women with addicted
husbandsinthecrisisofKermanshahearth-
quake.Thestatisticalpopulationinthisstudy
consistedofwomenwithaddictedhusbands
in the crisis of Kermanshah earthquake.
Firstly, the volunteers were registered and
the questionnaire of marital conflicts was
handedoutamongthem.24womenwithlow
scoreswereselectedandwererandomlyas-
signed into experimental and control group
(12subjectsineachgroup).Amodelofre-
view of life treatment with an emphasis on
Isma’iliIslamicontologywasconductedfor
them.Theresearchmethodwasexperimen-
tal of pretest-posttestmodelwith a control
group.Thedatawereanalyzedusingcova-
riancestatistical test.Consideringthefind-
ingsof thestudy,wecansay that reviewof
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life treatment with an emphasis on Islamic
ontology was effective through widening
the individuals’ ontological view towards
one’sdeeds,goalsandbehaviors,aswellas
changingone’svaluesinlifeandreviewsin
individual,familyandsocialsituations.

KEY WORDS: review of life, Islamic
ontology, marital conflict, addiction, crisis
ofearthquake.

کوواریانسمورد دادههابااستفادهازآزمونآماری
گرفتند.باتوجهبهیافتههای تحلیلوبررسیقرار
کهدرمانم���رورزندگیبا گف���ت پژوه���شمیتوان
کی���دبرهستیشناس���یاس���المیباگس���ترشدید تأ
هستیشناس���انۀافرادنس���بتبهاعمال،اهدافو
رفتارهایخودوهمچنینتغییرارزشگذاریهای
موقعیته���ای در تجدیدنظ���ر و زندگ���ی در خ���ود
فردی،اجتماعیوخانوادگیآنهامؤثربودهاست.

هستیشناس���ی زندگ���ی، م���رور کلیدواژه ه���ا:
اسالمی،تعارضزناشویی،اعتیاد،بحرانزلزله.

مقدمه
کثری���تمعت���ادانبهموادمخ���درراتش���کیلمیدهندودرنقشهمس���ریاپ���دریمعتاد، م���ردان،ا
تهدیدیجدیبرحیاتفردیوخانوادگیزنانوآس���یبیعمیقبرایخانوادهمحس���وبمیش���وند.
تحقیقاتنش���اندهندۀآناس���تکهعمدهترینآس���یبخانوادگیاعتیادبهم���وادمخدر،میتواندبر
روابطعاطفی،جنس���یوروانیزنوش���وهردرخانوادهباش���د(نیکبختنصرآبادی،پاش���اییثابتو
بستامی،1395)بانگریستنبهساختارخانوادههایمعتاد،بافقدانارتباطاتصحیحبینزوجین،
کش���مکشهایبیناعضایخانوادهروبروهستیم.همسرانس���وءمصرفکنندهبیشتر آش���فتگیهاو
ارتباطاتمنفیوآسیبپذیرمثلانتقاد،سرزنش،تحقیروعصبانیتازخودشاننشانمیدهند.در
حلمسائل،سطحپایینیازهمدلیراابرازمیکنند.روابطمنفی،استفادهازمهارتهایحلمسئله،

کاهشمیدهند(محمدیفر،طالبیوطباطبائی،1389). مثلبحثبازوتشویقرا
دراینخانوادههاارتباطعاطفیبایکدیگربس���یارس���طحیوزودگذراس���ت(ش���هبازی،شهبازی،و
کهاعتیادمردانموجبدلسردیزناندرزندگی صالحیزالنی،1391).قوانلو(1383)معتقداس���ت
ش���ده،وهمچنینموجبمیش���ودروابطعاطفیخودراباهمسرشانبهحداقلبرسانند.درنتیجه،
خان���وادهازنظ���رعملک���ردیتن���زلپیداکردهوس���ببس���قوطواضمح���اللکانونخان���وادهوتعارض

خانوادگیمیگردد(شامحمدی،درویزهوپورشهریاری،1387).
کهزناندارایهمس���رمعت���ادباآنمواجهان���د،بهخطرافت���ادنامنیتخانهو ازعم���دهمش���کالتی
رفتوآم���دباافرادمعتادیادالالنموادمخدر،برخوردس���رزنشآمیزوتحقیرکنن���دۀاجتماع،خانوادهو
عدمحمایتاجتماعیازآناناس���ت(محمدیفروهم���کاران،1389).دراینمیان،وقوعیکزلزلۀ
بزرگوازبینرفتنحصاربینخانههاوتلفاتجانیوخساراتمالیمیتواندموجبایجاداحساس
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گ���ردد؛وزنانباتوجهبهس���اختارهایاجتماعی ع���دمامنی���تدربازماندگانوتش���دیداینتعارضات
موجودوسپریکردنبیشترینزماندرحریمخانه،آسیبپذیریبیشتریدرمیانقشرهایمختلف
جامعهدارند(پارسیزادهواسکندری،1391)ودرنقشهمسرباآسیبهایجدیمواجهمیشوندو

زمینۀتعارضبیشتر،فراهممیگردد.
گرتعارضبهطورکارآمدکنترلشود،ازسکونورکودارتباطجلوگیری پژوهشهابیانمیکنندکها
گر کارآمدمنطبقبارویدادهایفش���ارزاایج���ادمیکند،ولیا ک���ردهودرزوجی���ن،مهارتهایمثبتو
کنترلش���ودموجبتخریبزندگیزناش���وییخواهدش���د(حمید،کوچکیو تع���ارضبهطورضعیفی
گالس���ر1(1998)معتقداس���ت:تعارضزناش���ویی2ازناهماهنگیزنو حیاتبخشمالیری،1391).
ش���وهردرن���وعنیازهاوروشارض���ایآنها،خودمح���وریواختالفدرخواس���تهها،طرحهایرفتاری
ورفتارهایغیرمس���ئوالنهدربارۀارتباطزناشوییناشیمیش���ود(فرحبخش،شفیعآبادی،احمدیو
دالور،1385).مارکمن،اس���تنلیوبلومبرگ3(2001)معتقدند:س���طحباالییازتعارضاتزناشوییبا
تجربیاتگذش���تهوپنهانزوجینارتباطداردوتازمانیکهمس���ائلحلنش���دۀهمسران،موردبحث
کارنش���ود،بهطورغیرقابلگریزتأثیرمنفیبرروابطمیگذارند. قرارنگیردوبهطورشایس���تهرویآنها
بس���یاریازهمسرانازبحثدربارۀتعارضخودداریمیکنند؛زیراخاطراترنجآورتعارضاتگذشته
هنوزوجوددارد؛وتجربیاتگذشتهبرزمانحالتحمیلمیشوند(شاهکرمی،1393،ص23).البته
کوشید. کردهودرحفظبیشترآن میتوانباانجاممداخالتدرمانی،ازفروپاشیخانوادهجلوگیری

گونوهمچنینخطربروز گونا افزایشروزافزونتعارضهایزناش���وییدردنیایمعاصربهدالیل
جداییواثرمنفیآنبرس���المتروانیزوجینوفرزندانموجبش���دهاس���ت،مش���اورانوبخصوص
کارمیکنند،طرحهاییراب���رایکمکبهزوجیندچارتعارضودرحالطالق کهباخانواده کس���انی
کارآمدیخانواده ارائهدهندکههدفعمدۀآنهاکمکبهزوجینبرایپیشگیریازتعارض،افزایش

وهمچنیندرمانتعارضهایزناشوییاست.
کهبهنظرمیرس���دبتوانددربهبوداینمقولهمؤثرباشد،درمان دراینزمینه،یکیازدرمانهایی
کارنخس���تینبارتوس���طاس���معیلی کیدبراصولهستیشناس���یاس���المیاس���ت.این مرورزندگیباتأ

کاهشنشانگاناختاللاسترسپسازسانحهانجامشد. (1389)بر
ک���هدرمرحلههش���تمفردس���عی ریش���ۀدرم���انم���رورزندگ���یب���هنظریهرش���دیاریکس���ون4جایی
گاهی6 میکن���دبهیکپارچگیدس���تیابد،برمیگردد.باتل���ر5(1974)،مرورزندگ���یرادرافزایشخودآ
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وانعطافپذی���ری1مؤث���رمیداندومعتقداس���ت:موفقیتوشکس���تاینروش،تابع���یازمتغیرهای
ش���خصیتاس���ت(مولینریورایچلین1985،2).نظریهپردازاندیگراشارهدارندکهمرورزندگیهنر3

کهاینفرایندمنجربهادغاممجددشخصیتمیشود. گذشته4است یافرایندیادآوری
جنب���ۀدرمان���یمرورزندگیازاینلحاظاس���تکهزندهش���دنتجاربوتعارضاتگذش���ته،موجب
ارزیابیمجدد،حلآنهاودرنتیجهانسجامویکپارچگیشخصیتمیشود(مارکروزولنر2002،5).

گرفردتوانایییکپارچهسازیخاطراتخوبوبدوارزیابیزندگیخودرابهگونهایمتعادل درواقع،ا
داشتهباشدوبتواندافکارمنفیرابهمثبتتبدیلکندوتوازندرارزیابیراایجادکند،میتوانگفتکه

مرورزندگیمؤثرواقعشدهاست؛کهالبتهپژوهشهانیزاینرااثباتمیکنند(هایت1988،6).
دربررس���یهاییکهازاثربخش���یمرورزندگیصورتگرفت،چنگ7وهمکاران(2007)ازتأثیرمرور
زندگیبربهبودعزتنفسسالمندان،آندو8وهمکاران(2010)تأثیرآنرابرسالمتمعنوی،دیویس
(2004)ب���رافزای���شرضایتاززندگیس���المندان،هانااوکاواوکام���ورا9(2004)برکیفی���تزندگیافراد
گفتهاند.رضاپورمیرصالح،اس���معیلیو س���المندوبهلمیجر10وهمکاران(2003)برافس���ردگیس���خن
فرحبخش(1392)درپژوهش���ینیمهتجربیباعنوان»اثربخش���یآموزههایهستیشناس���یاسالمی
کهباهدفتعییناثربخش���یآموزههایهستیشناس���یاسالمیبر بررضایتزناش���وییزنانمتأهل«
کهارائهآموزههایمذهبی گرفت،بهایننتیجهرس���یدند افزایشرضایتزناش���وییاینزنانانجام
مبتنیبرهستیشناس���یاس���المی،شیوۀمناس���بیبرایافزایشرضایتزوجیناس���ت.همچنین،به
کهپژوهش���گربایددرهنگامارائهآموزههایهستیشناس���یاسالمی کردهاند اهمیتایننکتهاذعان
کندوبرداش���تفردیخودراازمنابعاس���المی ازمنابعمعتبراس���المیمانندقرآنواحادیثاس���تفاده
کیدبر کهم���رورزندگیباتأ ارائ���هندهد.همچنین،یافتههایش���اهکرمی(1393)نیزمؤیدایناس���ت
هستیشناس���یاس���المیمیتواندبرتعارضاتزناش���وییوتصمیمبرپایداریازدواجمؤثرواقعشود.با
تعییننقطههایتعارضبرانگیزوبهرهگیریازاصولهستیشناس���یاس���المیبهبازسازیارزشهای

کمکمیکند. غلطپرداختهوازاینطریقبهحلآشفتگیهایآنها
ک���هرون���دم���رورزندگ���یمیتواندب���انظریهوج���ودییا رک���روچامبرالی���ن11(2000)نش���اندادهان���د
هستیشناس���یدرهمتنیدهشود؛زیراهردوبهس���ؤالهاییمشابهاشارهدارند،ازجملهاینکهچگونه
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2.Molinery,v&Reichlin,R.E
3.art
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ح���وادثدرزندگ���یمنبافضایبزرگترانطباقمییابد؟آیادرزندگیمنمعناومقصودیوجوددارد؟
کرد؟ کردورنجهاراتحمل برایرسیدنبهچهارزشهاییبایدزندگی

گرنظ���اماینجه���انراحکیمانهنداند،بهجاییمیرس���دکهخ���ودراموجودی ازطرف���ی،انس���انا
کههیچپیوندیباآنندارد(مطهری،1384،ص58). صددرصدبیگانهباجهانمیشمارد

کهابزاریبرایرس���یدنانس���انب���هرش���دوتکاملواهدافعالیانس���انیاس���ت، جه���انهس���تی
درصورتیک���هنگاهونگرشانس���انبهآن،نگاهدرس���تومطابقباواقعباش���د،میتواندزمینۀرش���د
اورافراهمآورد.پسنحوۀنگاهوش���ناختوذهنیتانس���انازجهانهس���تیدرنوعبهرهبرداریاو
که گرفته،افرادی برایرسیدنبهاهدافعالیانسانیبسیارتأثیرگذاراست.درپژوهشهایصورت
دارایهستیشناسیمذهبیودینیهستند،تمایلبهزندگیطوالنیتردارند،ازنشانههایافسردگی
کمت���ررنجمیبرن���د(مککال���ووویلوقبی2009،1).پاترس���ون2معتقداس���ت:مذهببهانس���انکمک
ک���هدردناکواضطرابانگیزهس���تند،بفهمدو میکن���دت���امعنایحوادثزندگ���ی،بهویژهحوادثیرا

موجبدلگرمیوخرسندیمطبوعیدرروانوروحیهاوشود(حمیدوهمکاران،1391).
گراف���راددربرخ���وردبارویداده���ایزندگیتواناییشناس���ایی کها کلین���ک3(1998)بی���انمیکن���د
ش���یوههایرؤیاروییس���المرانداش���تهباش���ند،دربرخوردباچالشهایزندگیدچارمشکلمیشوند

(زارعیدوست،عاصفوحید،بیانزادهوبیرشک،1386).
گواررویمیدهد، کههرگاهحادثهایتلخونا کرد راچمن4درس���ال1986دراینزمینهپیش���نهاد
کنند.البتهبهلحاظ افرادبایددرهمانزمانیابعدًادرطولزندگیبهارزیابیوجمعبندیآناقدام
ک���ردنآنخودداری ماهی���تتلخوب���ارعاطف���یناراحتکنندۀاینح���وادث،اغلباف���رادازیکپارچه

کهمیتوانآنرابازداریشناختینامید(بهنقلاز:یزدانبخش،1394). میکنند
باتوجهبهپژوهشهایانجامشده،اینپژوهشدرصدداستازیکطرفازطریقمرورتجربیات
گذشتهوبررسینقشاینتجربیاتبرزمانحالوازسویدیگر،بابهکارگیرییکشیوۀ ناخوشایند
درمان���یمطاب���قبافرهنگمراجع،بهارزیاب���یایجادتغییردرزنانآس���یبدیدۀاجتماعیبامحوریت

زناندارایهمسرمعتادبپردازد.
بنابراین،باتوجهبهاهدافدرمانیش���یوۀدرمانمرورزندگیوتلفیقآنباهستیشناسیاسالمی،
کیدبرهستیشناس���یاس���المیرا ک���هدرای���نپژوهشدرمانم���رورزندگیب���اتأ پژوهش���گربرآنش���د
کید بهعن���وانمتغی���راصلیدرمانبرگزیندوب���هآزموناینفرضیهبپردازدکهدرمانم���رورزندگیباتأ

کاهشتعارضاتزناشوییدرزناندارایهمسرمعتادمؤثرخواهدبود. برهستیشناسیاسالمیبر

1.Mccullough,M.E&Willoughby,B.N.B
2.Patterson,G.R
3.Kleinke,L
4.Rachman,S
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روش پژوهش
گرفته کار کنترلب���ه گروه ب���رایاجرایای���نپژوهش،طرحآزمایش���یپیشآزمون_پسآزم���ونبا
ش���د.جامعۀآماریرازناندارایهمس���رمعتاددربحرانزلزلهس���رپلذهابتشکیلمیدادند.روش
کهحداقل نمونهگیریبهش���یوۀهدفمندبودومعیارهایورودبهپژوه���شعبارتبودنداز:1.زنانی
کهاعتیادهمسر کردهاند،3.زنانی کهبحرانزلزلهرادرک پنجس���الازازدواجآنهامیگذرد،2.زنانی
کهحداقلس���واد آنهابهدلیلبحرانزلزلهنبودهوقبلاززلزلهنیزاینتجربهراداش���تهاند،4.زنانی

کهدارایدیناسالمومذهبتشیعباشند. خواندنونوشتنراداشتهباشند،5.زنانی
کهب���اارائهپرس���شنامهتعارضات ش���یوۀجم���عآوریدادهه���ادراینپژوه���شبهاینص���ورتبود
کهازلحاظس���ن،طولم���دتازدواج،تحصیالت، زناش���وییدرمی���انزنانداوطلب،تع���داد24زن
وضعیتاجتماعی_اقتصادی،دینومذهبهمتاس���ازیش���دهبودندونم���رۀپایینترازمیانگیندر
کردند،انتخابش���دهوبعدازآنکهاهدافپژوهشبرایشانتشریحشد،درصورت کس���ب اینآزمون
گروه12 کنترلودرهر گروهآزمایشو داش���تنتمایلبهش���رکتدرپژوهشبهصورتتصادفیدردو
نفرجایگزینش���دند.پسازاتمامجلس���اتدرمانیکهبهمدت6جلس���ۀ90دقیقهایکهدرهرهفته
گروهمجددًاموردآزمونقرار گروهآزمایشاجراش���دهبود،هردو یکجلس���هوبهصورتگروهیبرای

گرفت. گرفتندونتایج،موردتجزیهوتحلیلقرار
جلس���ۀاول،تعریفداس���تانزندگیاززمانآش���ناییتابروزتعارضاتبهمنظورتعییننقاطتعارض

برانگیزوتعییننوعبینشافراددرارتباطباهستی.
گاهیازاینکهانسانبایدازبینآرزوهای جلسۀدوم،مرورآرزوهاواهدافافراددرزندگیبهمنظورآ
خوددستبهانتخاببزندوآرزوهاییراکهبهرشدزندگیآنهاکمکمیکند،انتخابکند.همچنین،

کیفیتونوعزندگیدارایاهمیتاست. توجهدادنآنهابهاینکه
گاهکردناف���رادازنقشخوددربره���مزدنروابطبهمنظورتصحی���حروابطخودبا جلس���ۀس���وم،آ
همسرواینکهآثاراعمالورفتارمابهایندنیاختمنمیشود،بلکهدرادامۀایندنیا،دنیایبزرگتری
نی���زوج���ودداردکهمابایدپاس���خگویاعمالخودنیزباش���یم.ای���نامربهمنظورتصحی���حرفتارهای

نامناسبخودبود.
گاهکردنافرادازاینکهرفتارهایپنهانونهفتهفردبرایهمیشهپنهاننمیماند،بلکه جلسۀچهارم،آ
درپساینجهان،جهانبزرگتریوجودداردکهنتیجۀایناعمالآنجاظاهرمیشود،بهمنظوربازسازی
گاهکردنافرادازاینکهرفتارهاینامناس���ب،کلزندگی رفتارهاینامناس���بخوددرزندگیزناش���وییوآ

فردوکسانیکهبااوزندگیمیکنندراتحتتأثیرقرارمیدهد،بهمنظورتغییررفتارهایناصحیحخود.
کهدرمقابلخود،دیگرانوخدادارند، گاهیبخش���یازحقوقوتکالیفی جلس���ۀپنجموشش���م،آ
کهموجب گذاش���تنبهاینحقوقوهمچنینازرفتارهاینامناس���بخود بهمنظ���وررعایتواحترام
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ناراحت���یدیگ���رانمیش���ود،بهمنظورتصحیحای���نرفتارها.توج���هدادنآنهابهحقوقضایعش���دۀ،
دیگ���ران،خودوخداتوس���طآنهاوتالشبرایجبراناینحق���وق؛وتصحیحرابطۀخودباخود،خود

بادیگرانوخودباخدا.
دراینپژوهش،برایجمعآوریدادههاازپرس���شنامهتعارضاتزناشویی1تجدیدنظرشدهثنایی
(1396)باهدفس���نجیدنهفتُبعداصلیتعارضارتزوجین،اس���تفادهش���دهاست.اینهفتُبعد
کنشهایهیجان���ی،افزایشجلب کاهشرابطۀجنس���ی،افزایشوا کاهشهم���کاری، عبارتن���داز:
کاهشرابطهخانوادگیباخویشاوندان حمایتفرزندان،افزایشرابطهفردیباخویش���اوندانخود،

کردنامورمالیازیکدیگر. همسرودوستان،جدا
گویههای کهباهدفس���نجشتعارضهایزناش���وییس���اختهشدهاست. گویهدارد اینابزار42
کهبهترتیباز1تا گاهیاوقات،بهندرتوهرگز،همراهاست گزینۀهمیشه،بیشتر، اینابزارباپنج
5نمرهگذاریمیش���وند.بیش���تریننمرهایکهمیتوانبااینابزاربهدستآورد،210وکمتریننمره

بهمعنایتعارضشدیدونمرۀپایینبهمعنایتعارضطبیعیتفسیرمیشود. 42است.نمرۀباال
اینپرسشنامهازپایاییورواییمحتواییمطلوبیبهرهمنداست.محتوایمؤلفههایپرسشنامه
بهگونهایتهیهش���دهکهبامتغیرموردنظر(تعارضزناش���ویی)ارتباطنزدیکیدارند،بهگونهایکهدر
کلپرسشنامهو مرحلۀتحلیلموادآزمون،پسازاجرایمقدماتیومحاسبههمبستگیهرسؤالبا

زیرمقیاسهایآن،سیزدهسؤالاز55سؤالاولیهحذفشدهاند(ثنایی،1396،ص12).
گ���روهکنت���رل،بهترتی���ببرابرب���ا130/46 گ���روهآزمای���شو میانگی���نوانح���رافمعی���ارنم���رۀکل
(27SD/96=)و106/20(16SD/49=)اس���ت.رواییمحتوایاینپرس���شنامهتأییدش���دهاست.
بهطوریکههرس���ؤالباکلپرس���شنامهدارایهمبس���تگیمعن���ادرابودن���دوخردهمقیاسهایاین
کرونباخبرای پرس���شنامهب���رروییکگروه270نفریبرابربا0/96محاس���بهش���دهاس���ت.آلف���ای
کاهشرابطۀجنس���یبراب���رب���ا0/61،افزایش کاه���شهم���کاریبراب���رب���ا0/81، خردهمقیاسه���ای
کنشه���ایهیجان���یبرابرب���ا0/70،افزایشجل���بحمایتفرزن���دانبرابرب���ا0/33،افزایشرابطۀ وا
فردیباخویش���اوندانخودبرابربا0/86،کاهشرابطۀخانوادگیباخویش���اوندانهمس���رودوستان
گزارش کردنام���ورمالیازهم،برابرب���ا0/71وکاهشارتباطمؤثربراب���ربا0/69 براب���رب���ا0/89،جدا
کافیبرخوردار شدهاست(همان،ص15).هرچندبرخیخردهمقیاسهایاینپرسشنامهازاعتبار
نیس���ت،امابهدلیلاعتبارنس���بتًامطلوبکلمقیاس،مانعیبرایاس���تفادهازآندیدهنمیشود.در
اینپژوهش،میزانپایاییورواییآزمونباردیگردرشهرکرمانشاهبررسیشد.اینپرسشنامهروی
46خانمدارایهمس���رمعتاددارایتعارضو46خانمعادیاجراش���د.ضریبپایاییباروشآلفای
گروه35نفریاز کرونب���اخبرایکلآزموندرنمونۀ92نفری،0/69بهدس���تآم���د.بیننمراتیک

1.Maritalconflictquestionnair
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گردید.مقایسهنمراتخانمهای آزمودنیهایفوقدرفاصلهدوهفته،0/73همبس���تگیمش���اهده
گروهدرمقیاسهایمختلفاست. کیازوجودتفاوتمعناداربیندو دارایهمسرمعتادوعادیحا

یافته های پژوهش
پیشف���رضنرم���الب���ودنتوزیعنم���رات،جزوپیشفرضهایاساس���یب���رایانج���امآزمونهای
کهبهبررس���یای���نپیشفرض کواریان���ساس���ت.ازجمل���هآزمونهایی پارامت���ریازجمل���هتحلی���ل
کهعدممعناداریآن،نش���انگرتحق���قپیشفرضنرمال میپردازن���د،آزمونش���اپیرو_ویلکاس���ت
ب���ودنتوزیعنمراتاس���ت(مول���وی،1386).نتایجآزمونش���اپیرو_ویلکبراینم���راتپیشآزمون

کنترلدرجدول1ارائهشدهاست. گروههایآزمایشو تعارضاتزناشویی،بهتفکیک

جدول 1. نتایج آزمون شاپیرو _ ویلک در مورد نرمال بودن توزیع نمرات تعارضات زناشویی

شاخص هامتغیر
گروه

آزمون شاپیرو _ ویلک

تعارضات زناشویی

معنی داریدرجه آزادیآماره

0/78110/26آزمایش

0/72110/07کنترل

همانطورکهدرجدول1مالحظهمیش���ود،نتایجآزمونش���اپیرو_ویل���کبیانگرتأییدپیشفرض
نرمالبودنتوزیعنمراتمیباشد.

کواریانسچندمتغیرهاست پیشفرضتس���اویواریانسهاجزوپیشفرضهایمربوطبهتحلیل
کهباعدممعناداریآزمونلوینمش���خصمیشود(مولوی،1386).نتایجآزمونلوین،برایمتغیر

تعارضاتزناشوییدرجدول2ارائهشدهاست.

جدول 2. نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس ها

شاخص
معناداریدرجۀ آزادی 2درجۀ آزادیF1متغیر

3/72210/02تعارض زناشویی

همانطورک���هدرجدول2مش���اهدهمیش���ود،ش���رطهمس���انیواریانسه���ابرایمتغی���رتعارضات
گروههاوب���اتوجهبهبرقراری زناش���وییتحققنیافتهاس���ت.ب���ااینحال،باتوجهبهتس���اویتعداد
کواریانس،به کاملپیشفرضنرمالبودنتوزیعنمرات،دراینش���رایط،اس���تفادهازتحلیل نس���بتًا
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شرطهمسویینتایجآنبایکآزمونغیرپارامتری،قابلاستنادمیباشد.بهعبارتدیگر،همسویی
نتایجآزمونغیرپارامتریباآزمونپارامتریانجامش���ده،نش���انگراینموضوعاس���تکهعدمرعایت
کاملپیشفرضهاتأثیرمعناداریبرنتایج،نداشتهاست(مولوی،1386؛گالسواستانلی،1368،

کروسکال_والیساستفادهشدهاست. ص28).دراینپژوهش،بدینمنظورازآزمون
درج���دول3،آمارتوصیفیمربوطبهمیانگینوانحرافمعیارنمراتمتغیرتعارضاتزناش���وییبه
کنترلدردومرحلهسنجش(پیشآزمونوپسآزمون)نشان گروههایآزمایشو تفکیکبرایافراد

دادهشدهاست.

جدول 3. توصیف آماری نمرات تعارضات زناشویی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

انحراف معیارمیانگینمرحلهگروهمتغیر

تعارضات زناشویی

کنترل
122/2917/08پیش آزمون

121/8716/73پس آزمون

آزمایش
120/5318/62پیش آزمون

115/4618/12پس آزمون

کنترل،ش���اهد گروه گروهآزمایشدرمقایس���هبا همانطورک���هدرج���دول3مش���اهدهمیگ���ردد،در
کاهشبیشترنمراتدرپسآزموننسبتبهپیشآزمونهستیم.

کواریانسجهتبررس���یتفاوتبینگروهه���ادرمتغیرتعارضزناش���ویی،درمرحلۀ نتای���جتحلی���ل
پسآزمون،درجدول4ارائهشدهاست.

جدول 4. نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی تفاوت بین گروه ها

         شاخص ها

 منبع تأثیرات
میانگین درجه آزادیمجموع مجذورات

توان آماریمجذور اتامعناداریFمجذورات

753/211753/2114/210/000/240/97پیش آزمون

4547/6314547/6327/870/000/671عضویت گروهی

1576/542175/07خطا

کنترل کهبا کواریانس،بیانگرآناس���ت همانطورکهدرجدول4مش���اهدهمیگردد،نتایجتحلیل
کنت���رل،تفاوتمعناداریوجود گروههایآزمایشو نم���راتپیشآزم���ون،درمرحلۀپسآزمون،بین
دارد.توانآماری1نیزنش���اندهندۀدقتآزمونوکفایتحجمنمونهاس���ت.نتایجآزمونکروسکال
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_والی���س،جهتمقایس���ۀنم���راتاختالفیمراحلپسآزم���ونوپیشآزمونتعارضاتزناش���ویی،نیز
کواریانسمیباشد. تأییدکنندۀنتایجتحلیل

بحث و نتیجه گیری
کاه���شتعارضات ه���دفاینپژوهش،پاس���خبهاینپرس���شاس���تکهآی���ادرمانم���رورزندگیبر
کهدرم���انمرورزندگی کیازآنبود زناش���وییزناندارایهمس���رمعتادمؤثراس���تیاخیر؟نتای���جحا
کاهشتعارضاتزناش���وییاثرمعن���اداردارد.نتایجپژوه���شدرزمینۀتأثیراینالگ���ویدرمانیبر ب���ر
کیدبر کاهشتعارضاتزناشوییبایافتههایشاهکرمی(1393)مبنیبرتأثیردرمانمرورزندگیباتأ
هستیشناس���یاسالمیبرتعارضاتزناش���وییوتصمیمبرپایداریازدواجهمسواست،بااینتفاوت
کهجامعهآنرازنانیکهدارایهمسرمعتادهستندوزلزلهراتجربهکردهاند،تشکیلمیدهد.باتوجه
گفت:اینپژوهشب���اپژوهشهایبهاری،فاتحیزاده، بهمؤلفههایتعارضاتزناش���وییمیتوان
گاههریس احم���دی،مولویوبهرام���ی(1390)،حمیدوهم���کاران(1391)،هراتی���ان،جانبزرگیوآ
گاههریس(1394) کبریوخدادادی(1392)،هراتیان،ساطوریان،زارعی،جانبزرگیوآ (1394)،ا

گاه،جانبزرگیوغفاری(1392)همسواست. وآ
کهیابس���یارس���ختویا کهبااعتیاددرگیرهس���تند،بهمرزبندیهاییتمایلدارند خانوادههای���ی
کندههس���تند.اینخانوادههامرزبندیسختیراباسیس���تمهایبیرونیوهمچنیندرون بس���یارپرا
کسی که اینمسئلهرابهصورترازنگهمیدارندوتصمیممیگیرند خودبهوجودمیآورند،احتمااًل
بیرونازخانوادهوحتیدرونخانوادهدربارۀاعتیاد،خش���ونت،سوءاستفادهوناهماهنگیمیانآنها
گروهیدرتغییردیدگاهافرادنس���بت مطل���عنگردد(کاظمیان،1395).مرورزندگیبهعنوانفرایندی
گروهبهنمایشمیگذارند، کهافرادداس���تانزندگیخ���ودرادر ب���هدیگرانمؤثرخواهدبودوهنگامی
کآنه���اازدیگرافرادبهدیدگاهخودنزدیکترمیگردد.درنتیجه،دیگرانراقابلپذیرشیافتهو ادرا

کرد(الریونیواستریتن2001،1). کنارآناحساسراحتیبیشتریخواهند در
کردننقاطتعارضبرانگیززندگی کیدبرهستیشناس���یاسالمیبامشخص درمانمرورزندگیباتأ
کهاصولیعامودربارۀهمۀانسانهاصادقاست مراجعوبهکارگیریاصولهستیشناس���یاس���المی
بهبازس���ازیش���ناختها،رفتارها،نگرشهاوارزشگذاریهایغلطوناصحی���حافراددرزندگیخود
ک���ردهوازاینطریقب���هحلتضادها، گاه کمبرزندگ���یآ پرداخت���هوآن���انراب���رواقعی���توحقایقحا

تعارضهاوآشفتگیموجوددرزندگیآنهامیپردازد(شاهکرمی،1393،ص14).
ک���ردنموضوعاتحلنش���دۀزندگیافرادو ب���راس���اسیافتههایپژوهش،مرورزندگیبابرجس���ته
کهبهتسلطبهترافراد بازشناسیجنبههایمنفیومثبتآن،بهبازسازیجنبههایمنفیپرداخت

1.OLeary,E&Nieuwstraten,I.M
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ب���رمحی���طوپذیرشخودمنجرگردید.دراینپژوهش،بامرورخاطراتخوبوبددرارتباطباخود،
حوادثجهانهس���تی،اعضایخانوادهوهمچنیندرارتباطبااجتماع،افرادباصورتهایمطلوب
کیدبرهستیشناسیاسالمی،عالوهبراینکهبهرابطۀ ارتباط،آش���ناش���دند.دردرمانمرورزندگیباتأ
انس���انبادیگرانتوجهمیش���ود،همچنینبهرابطۀانس���انباخودومهمترازآنبهرابطۀانس���انبا

کیدمیشود. خدانیزتأ
کهفقطآمیختهبارنجاستوامکانرهایی درابتداافراد،اینجهانراسراسرسختیمیدانستند
وفرارازآننیس���ت.توجهبهاینکهاینجهان،س���ختیمحضویاشادیمحضنیستهمچنانکه
کهدنیا حقوباطلش،زش���توزیبایشبههمآمیختهاست،ذهنافرادبهاینسمتسوقدادهشد
محلوقوفوماندننیستوایندیدگاهدراثرعدمشناختصحیحازنظامهستیوهدفآناست
کهممکناس���تدنیا،هدفیتلقیش���ودوانس���انرابهخودمشغولس���ازدوهمینتصویرغیرواقعیو
کهبرای بدبینان���هازجهانهس���تی،اج���ازهنخواهددادانس���انازفرصتهایبهوجودآم���دهدردنیا

رسیدنبهقلههایعالیانسانیتدراختیارویقراردارد،استفادهالزمراببرد.
همچنینباکمکگرفتنازمعنویت،توانستنددربرخوردبامشکالتخودبهاینبینشدستیابند
کهزندگیومش���کالتگذراهس���تندوهدفنهایی،رسیدنبهعالمبرتراستوبایددرشرایطسختاز
کنندوخداوندپاس���خگوینیازهایآنهاخواهدبود،وخودراصاحباختیارتمام خداوندطلبکمک
وکمالندانندواینگونهآرامشخودرادربرابرپدیدههایهستیکهقادربهکنترلآنهانیستند،حفظ

کنندواینآرامشدرارتباطبادیگراننقشمؤثریداشتهومانعازناامیدیافرادمیگردد.
کهمی���انرحمتاله���یورحمتبن���دگانتفاوت عالوهبرای���ن،ب���هاینموضوعتوجهش���دهاس���ت
گاه���ینتیجۀبیتوجهی اساس���یوج���ودداردوبرخ���یازبالیاوح���وادث،گاهیالزمۀطبیع���تبودهو
افعالالهیبر خ���ودانسانهاس���توزمینۀخس���اراتوزیانآنرا،خودانس���انهافراهممیکنن���دواال
اساسغایاتمعقولوخردپسندانجاممیگیردواوازارتکاباعمالعبثوبیهودهمنزهاستوتمام

کارهایشراغرضیمعقولپشتیبانیمیکند.
ب���اتوجهدادنب���هاینکهوجودبالیا،مصیبتودردورنجوس���ختیدردنیاخال���یازغایاتمعقول
کهدرجهتتأمینمصالححقیقیانسانهاقراردارندوسرشتانسانبه نیست،بلکهازاموریاست
گونهایاس���تکهبس���یاریازاستعدادهایاوجزدرس���ایهمواجههباسختیهاشکوفانمیگردد؛افراد
کهمش���کالتیازقبیلعدماستحکامساختمانهاوتخریبآن،اعتیادوبیکاریهمسرو... دریافتند

بهطورقطعمنسوببهخداوندنیست،بلکهنتیجۀبیتدبیریانساناست.
گذش���تۀافرادوتش���ویقیکدیگرجهتکسبشایستگیالزم مرورتواناییهاوموفقیتهایفعلیو
ب���رایانج���امفعالیتهاییکهافرادمس���ئولیتانجامآنهارابرعهدهدارن���دمانندپختنانونظافت
کسبدرآمدازطریقفرصتهایشغلیایجادشدهتوسط منزلورسیدگیبهامورفرزندانوهمسرو
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خیرینحاضردرمنطقه،وتوجهدادنبهاصولهستیشناسیاسالمیماننداصلمسئولیتپذیری،
ک���رد.عالوهبراین،ازطریقمعنی اص���لاختیاربهبهبودفرایندش���کلگیریخودباوریدرافرادکمک
کاریواینکهاینفراینددرسایۀحمایتواعتمادوهمدلی دادنبهفعالیتروزمرهدرقالبایثاروفدا
معنایجدیدیازارتباطرابادیگرانبرایفردبهارمغانخواهدآورد،اورابهانتخابزندگیمسئوالنه

وهدفمنددرقالبافعالاختیاریاشترغیبنمود.
درموقعیته���ایبحران���ییاتعارضبرانگیز،اینخودفرداس���تکهباتمرکزب���رهیجاناتورفتارها
وش���ناختهاینامعقولبررویمس���ائل،وحتیاس���تفادهازس���بکهایدفاعیرش���دنایافته،آنهارا
بهگون���هایبحران���یوتعارضبرانگیزبرایخ���ودواطرافیانتعبیرمیکند،ودربرخوردبامش���کالتو
کانوناین همچنی���نهمس���رمعتادخود،ابرازخش���ممیکند.درفراین���دگروهی،مرورزندگیب���اتغییر
کردنافکارمثبتبهجایافکارمزاحم هیجانات(س���کوتبهجایخش���م)وش���ناختها(جایگزین
وی���اتوق���فآنافکار)ورفتارها(ف���ردیعاملبودنبهجایف���ردیمنفعلب���ودن)وهمچنینتغییر
س���بکهایدفاعیوجایگزینیآنهاباسبکهایدفاعیرشدیافتهترکهبهمنظورشیوههایمواجهه
کارآمداس���تفادهمیش���ود،افرادتوانس���تندتعریفخودراازوضعی���تبحرانیویا انطباق���ی،بهنج���ارو

کند. تعارضبرانگیزتغییردادهودرارتباطبااینمسائل،دیدواقعبینانهتریرااتخاذ
بهعلتش���رایطبدخانوادگی،اجتماعیواقتصادیوناراحتیازش���رایط،افرادبرایحلمشکالت
کهموجبرنجش خودنهتنهابهروشیمؤثرمتوسلنمیشدند،بلکهدردامراهحلهاییمیافتادند
خاط���رخودواطرافیانشبودهوآنهارادچارمش���کلمیکرد،ولیبع���دازقبولاینکهفردآنچهراخارج
کند، کنترلش���خصیاشاس���ت،میتوان���دبپذیردوانرژیخ���ودراصرفانطباقباش���رایطموجود از
توانس���تندب���هایجادوتوس���عۀپذیرشوضعیتموجوددس���تیابن���دوپذیرشاینموضوعتوانس���ت

کند. بهعنوانمیانجیتغییردرارتباطاتافرادعمل
همچنین،توجهبهاینکهازیکطرفاینافراددرش���رایطبحرانیبهسرمیبردندودشواریهای
زیادیراتجربهمیکردندودربرابرجبرهایدرونیومحیطیکهدراینپژوهشمنظوردشواریهای
زندگ���یب���افردمعتاد،بیکاریهمس���ر،م���رگعزیزانوتخریبخان���هوازبینرفتنام���والوداراییو
گرفتنقدرتو کهمیتواندمنجربهسرخوردگیونادیده کارهاوبرنامههایروزانهاست، آشفتگیدر
کهارتباطتنگاتنگیبا گرددوازطرفی،نوعنگاهآنهاوجهانبینیآنها تواناییه���ایپنهاندرزندگی
کیفیتزندگیآنهادارد،ایننوعهستیشناسیموجبشدتادربرابرچالشهایزندگیتواناترباشند

گردند. ودرارتباطباهمسرمعتاد،خانوادهوجامعهازموفقیتبیشتریبرخوردار
کردن کیدبرهستیشناس���یاس���المیبامش���خص گفت:درمانمرورزندگیباتأ بنابراین،میتوان
نق���اطتعارضبرانگیزروابطوبابهکارگیریاصولهستیشناس���یاس���المیماننداصلانتخاب،رش���د
ورنج،پیوس���تگیدنیاوآخرت،هدفمندیجهان،تداومنتایجاعمالورفتارانس���انهمراهباتداوم
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هس���تی،رابطۀانس���انباانس���انهایدیگر،انس���انباخودوانس���انباخدابهبازس���ازیشناختها،
رفتارها،نگرشهاوارزشگذاریهایغلطوناصحیحافراددرزندگیخودپرداختهوآنهارانسبتبه
کردهوازاینطریقبهحلآشفتگیهایموجوددرروابط گاه کمبرزندگیخودآ واقعیتوحقایقحا

آنهامیپردازد.
کهعناصراعتقادیوفرهنگیدرهمآمیختهش���دهاس���ت،عناصرفرهنگ درجوامعیمانندایران
اس���المیمیتواندجامعهراازآس���یبهاوتنشه���ایزندگیمصوننگاهدارد،اس���تفادهازدرمانهای
برخاس���تهازفرهن���گمقاومتهایمراجعانراکاه���شدادهودرمقابل،حسپذیرندگیافرادرابرای

درمانوادامۀآنافزایشمیدهد.
ب���اتوجهب���همطالبفوق،درمقایس���هبادرمانهایتجرب���ی،نتایجبهدس���تآمدهمنطقیبهنظر
گاهینسبتبهواقعیتهایدرونی میرس���د.آنچهدراینبرنامۀدرمانیصورتمیگیرد،گس���ترشآ
وبیرون���یهم���راهباتمرینپذی���رشامیدوارانهوقایعورؤیاروییواقعگرایانهب���اتوهماتوتالشبرای

حلمسئلهمیباشد.

محدودیت های پژوهش
کهنس���بتبهمسائلمذهبیپذیرابودهوحالت اینالگوبرایدرمانگرانومراجعینیمفیداس���ت
دفاعینداشتهباشند،تابتوانندالگویآموزشیخودرامتناسببافرهنگبومیمخاطبوباادبیات
مناس���بپاالیشنماید،وخروجیمناس���بیدریافتنماید.اس���تفادهازاینالگوهمب���رایدرمانگران
که وه���ممراجعی���نغیرمذهبیب���امحدودیتمواج���هاس���ت.ازمحدودیتهایدیگرای���نپژوهش
ک���ردوازطرفی تعمیمپذی���ریآنرامح���دودمیکن���د،میت���وانب���همحدودی���تپرس���شنامهاش���اره
کهافراددرآنبهس���ر متغیره���ایمداخلهگ���ر،همچونطبق���هاقتصادیواجتماعیوش���رایطخاصی
کهاینش���یوۀدرمانیدرموردزناندارایهمس���رمعتاددارایتعارضمؤثرواقعشده میبردند.ازآنجا
اس���ت؛بنابرایندرتعمیممؤثربودنآندرموردس���ایرحوزههایتعارضمانندتعارضوالد_فرزندی

وتعارضاتبینفردیدیگربایداحتیاطنمود.
عالوهبرای���ن،ش���ناختازفرهنگوواقعیته���ایارزشفرهنگیافرادازاهمیت���یویژهایبرخوردار
ک���هدرقالبی���کفرهنگوجامع���هواح���د،خردهفرهنگهای اس���ت،بهوی���ژهدرکش���ورگس���تردۀما
متع���ددیوج���وددارد.باتوجهبهاینکهنوعنگاهبههس���تیبهش���دتتحتتأثی���رفرهنگقراردارد
گیردونتایجآنمورد پیش���نهادمیشود،اینپژوهشباسایرفرهنگهایحاضردرمنطقهنیزانجام
کارباافرادآس���یبدیدهاز کهاینش���یوۀدرمانیدر گیرد.همچنین،پیش���نهادمیش���ود مقایس���هقرار

گرفتهشود. کار خیانتزناشوییبه
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