اثربخشی گروه درمانی رویکرد یکپارچه توحیدی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل
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دلزدگی زناشویی به عنوان برچسبی برای عالئم خستگی جسمی ،عاطفی و روانی ،احساس
دائمی تنیدگی ،ناامیدی و به تله افتادن همراه با از دست دادن اشتیاق ،انرژی ،آرمان و هدف ارزشمند
برای زندگی مشترک تعریف میشود (کاپری .)2013،به گفته برنشتاین و برنشتاین ( )2002دلزدگی
زناشویی زمانی بین زوجین بروز میکند که زوجین متوجه میشوند علیرغم سعی وتالش خود،
نمیتوانند سرخوردگی ،نارضایتی وتنشهای بین خود را اصالح نمایند .از نظر الیس ( ،)2004وجود
توقعات و انتظارات غیر واقعبینانه و ناهمگون با واقعیات موجود در زمینههای مختلف رفتاری ،جنسی،
اقتصادی ،اجتماعی و معنوی بین همسران میتواند منجر به آشفتگی روابط و نارضایتی و دلزدگی
زناشویی و نهایتا طالق بین زوجین گردد.
اخیرا درمانهای التقاطی و یکپارچه که مولفههای فرهنگ و معنویت را در فرایند درمان لحاظ کردهاند،
از استقبال خوبی برخوردار شدهاند (ون هلپ .) 2009 ،یکی از دالیل گرایش به سمت ادغام نظریهها و
فنون گوناگون مشاورهای آن است که رویکردهای تک مکتبی در درمان مشکالت رفتاری و اختالالت
روانی چندان موفق نبودهاند؛ از این رو ،برای درک پیچیدگیهای رفتار انسان و ارائه راهکارهای اثربخش
و کارآمد ،یکپارچه کردن رویکردهای مشاوره و روان درمانی راهبردی موثر و نوید بخش است (کوری،
 .)1390افزون بر این ،در دو دهه اخیر تمایل زیادی به استفاده از موضوعات معنوی و مذهبی در فرآیند
مشاوره و روان درمانی از سوی مشاوران و مراجعین به چشم میخورد (فریم .)2003،زیرا دین یک
نیروی اجتماعی و روانی قدرتمند است که عالوه بر توانایی در هماهنگی و متحد ساختن گروه های
اجتماعی ،میتواند سبک زندگی و حیات روانی افراد را نیز تحت تاثیر قرار دهد .چون همانطور که
برگن ( )2011به درستی اشاره کرده است تجارب معنوی و دینی افراد بر رفتار آنان اثر میگذارد.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که دین منبع مهمیبرای مقابله با آسیب های اجتماعی ،روانی و
خانوادگی است (قمری .)1390 ،افزون بر این ،شواهد تجربی متعددی نشان میدهند که ارزشها و
رفتارهای معنوی میتوانند به سالمت جسمانی و روانی انسانهاکمک کنند (ریچاردز .)2009،به همین
دلیل ،امروزه اکثر روان درمانگران معتقدند که در فرآیند ارزیابی بالینی ،الزم است به مسائل و مشکالت
معنوی و مذهبی مراجع نیز توجه شود (پارگامنت.)2010،
بدین ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که امروزه تعداد رو به تزایدی از مشاوران و درمانگران پذیرفتهاند که
برای تسهیل اتحاد درمانی و افزایش اثربخشی و کارایی درمان ،در راهبردهای مداخلهای مشاوره و روان
درمانی باید به نیازهای معنوی مراجع پرداخته شود و با در نظر گرفتن فرهنگ و مذهب وی ،در جهت
ارضای این نیازها تالش گردد .یکی از نظریههایی که در کنار سایر ابعاد وجودی آدمی به این بعد نیز توجه
کرده و میتوان از آن برای حل مشکالت خانواده ،به ویژه خانوادههای ایرانی ،استفاده کرد رویکرد یکپارچه
توحیدی است.
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همان طور که در جدول  ،2مالحظه می شود  Fبدست آمده در اثر مداخله ی رویکرد یکپارچه ی توحیدی برابر با ()85/23
میباشد که از لحاظ آماری درسطح ( )01/0معنی دار است ،و میانگین نمره ی پس آزمون و پیگیری دلزدگی زناشویی در گروه
آزمایشی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان میدهد ،بنابراین نتیجه گیری می شودکه
گروه درمانی رویکرد یکپارچه توحیدی موجب کاهش میزان دلزدگی زناشویی در زنان متاهل میشود.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی رویکرد یکپارچه توحیدی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل صورت گرفت.
یافته ها حاکی از آن بود که گروه درمانی رویکرد یکپارچه ی توحیدی باعث کاهش دلزدگی زناشویی در زنان متاهل گردیده و این
نتیجه در پیگیری هم حفظ شده است .نتیجه ی این پژوهش با یافته های پژوهشهای (شریفی نیا 1386،و  1387؛ هادی و جان
بزرگی( ، )1388چوپانی (، )1389طیبی ( ،)1390در داخل همسوست .همچنین  ،با پژوهشهای صورت گرفته ی زیر در مورد تاثیر
مثبت دین بر رضایتمندی زناشویی در خارج هم راستا میباشد ،آرگیل( ) 2000ماهونی( ، )2005هانلر و گنگوز( ،)2005نلسون() 2008
98تبیین اثربخشی رویکرد یکپارچه ی توحیدی در کاهش دلزدگی زناشویی زنان متاهل میتوان گفت که این رویکرد با استفاده از
در
رویکردهای شناختی ،رفتاری ،روان پویشی و وجودی با آموزه های دینی اسالم در مورد آداب و روابط زوجینی و خانوادگی با یادآوری
مقدس بودن کانون خانواده در اسالم و اهمیت حفظ آن از آسیبهای اجتماعی و نگرشی و نیز با کار کردن بر روی عقاید و نگرشهای
منفی و ناکارساز همسران در زندگی زناشویی و لزوم به کارگیری صبر و گذشت و بخشش و یادآوری نگاه قرآن از ازدواج به عنوان
پیمانی محکم (نساء،آیه  )20و دوستی شدید و رحمت متقابل بین زن وشوهر (روم،آیه  .)21و استفاده از تشبیهها و استعارههای زیبا
وپر معنای قرآنی (تشبیه زن و مرد به لباس یکدیگر) (بقره،آیه  ، 187مکارم شیرازی 1386،؛ عالمه ی طباطبایی، 1386،انصاریان) 1396،
و با کار کردن روی انتظارات غیرواقع بینانه و آسیب رسان در زندگی زناشویی و آموزش مهارتهای ارتباطی صحیح برای همسران و نیز
باال بردن خودشناسی و خودآگاهی و عزت نفس در چهار بعد (معنوی -اجتماعی-روانی -جسمانی)(شریفی نیا .)1397،باعث افزایش
احساس خودارزشمندی در خود و دیگران بخصوص در ارتباط با همسر توانسته است در گروه آزمایشی میزان دلزدگی زناشویی را به
حد معناداری در زنان متاهل کاهش دهد .پس میتوان گفت که رویکرد یکپارچه ی توحیدی میتواند در پیش گیری از مشکالت و
اختالفات خانوادگی و همچنین در درمان اختالفات زناشویی از جمله کاهش دلزدگی زناشویی موثر باشد .قبال در مقدمه عنوان شد که
کشور ایران با توجه به فرهنگ اسالمینیازمند یک نظام درمانی مبتنی بر آموزه های معنوی و دینی است
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جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز راهنمایی ومشاوره خانواده انجمن پیوند اولیا و مربیان شهرستان نقده در استان
آذربایجان غربی ،با تحصیالت حداقل راهنمایی و کمترین سن فرد شرکت کننده  27و باالترین سن  48سال بود.به منظور انتخاب نمونه ابتدا از
میان زنان متاهل مراجعه کننده و متقاضی شرکت در گروه درمانی ،کلیه افرادی که شرایط شرکت در گروه را داشتند ،شناسایی شدند .در گام بعد،
عالوه بر مصاحبه مقدماتی توسط گروهدرمانگر ،آنها به پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز نیز پاسخ دادند و کسانی که بر اساس مصاحبه بالینی و
پرسشنامه مزبور دچار دلزدگی بیشتری بودند 30،نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت انتساب تصادفی در دو گروه
آزمایشی و لیست انتظار(گروه کنترل) گماشته شدند .آنگاه گروه آزمایشی در 10جلسه گروه درمانی بر اساس پروتکل درمان یکپارچه توحیدی
شرکت کردند .طی همین مدت اعضای گروه گواه نیز در 10جلسه بحث آزاد در مورد دلزدگی زناشویی مشارکت داشتند .از آنجا که در هر دو
گروه برخی اعضا نتوانستند در تمامی جلسات شرکت کرده و پرسشنامههای پس آزمون و پیگیری را تکمیل نمایند ،با سه نفر افت آزمودنی مواجه
شدیم .در نتیجه ،در هر گروه اطالعات  24نفر از گروه نمونه ( 12نفر گروه آزمایشی و  12نفر گروه کنترل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز:مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز یک ابزار خود سنجی است که با هدف اندازه گیری درجه دلزدگی
زناشویی در بین زوجین ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  21ماده است که  17ماده آن شامل عبارت های منفی مانند
خستگی ،ناراحتی و احساس بیارزش بودن و 4ماده آن شامل عبارتهای مثبت میباشد
ب) برنامه گروه درمانی یکپارچه توحیدی:گروه درمانی رویکرد یکپارچه توحیدی شامل  10جلسه گروه درمانی بود که هر هفته
یک بار برگزار میشد.
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