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مقدمه
سنگ بناي خانواده ،ازدواج است .ازدواج ،نیازمند همکاري ،همدلی ،وحدت ،عالقه،
مهربانی ،بردباري و مسئولیتپذیري است .همچنین ،خانواده سنگ بناي جامعه بزرگ انسانی است
و در استحکام روابط اجتماعی ،رشد و تعالی یکایک اعضاي جامعه نقش بنیادین دارد .افزونبرآن،
نقش خانواده در توسعه اجتماعی غیرقابل چشمپوشی است .اگر جامعهاي از خانوادههاي سالم و
متعادل برخوردار نباشد ،نمیتواند ادعاي سالمتی کند .خانوادههایی که در آنها زن و شوهر با هم
تفاهم دارند و از زندگی ،احساس رضایت میکنند ،کارکرد مناسبتري داشته و نقش خود را بهتر
ایفا میکنند .داشتن صمیمیت و رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف
زندگی است (عیسینژاد و همکاران.)0931 ،
ازاینرو ،ازدواج و زندگی زناشویی مستلزم سطح پایداري از صمیمیت زوجین است و
احساس رضایت از ازدواج ،نقش مهمی در میزان کارکردهاي بهنجار خانواده ایفا
میکند(زیمناسکی و هیلتون .)3109 ،0ارتباط نامؤثر موجب فاصله بینفردي عمیق و درنهایت
کاهش ارتباط میشود که در همه جنبههاي زندگی و همه بخشهاي جامعه تجربه میشود .عدم
استفاده از مهارتهاي الزم براي شروع و ادامه زندگی زناشویی لذتبخش میتواند به تعارضات
زناشویی ،تنهایی ،بیماري جسمی ،فشار روانی ،احساس عدم صالحیت ،نارضایتی شغلی ،مشکالت
خانوادگی ،نارضایتی جنسی و حتی مرگ منجر شود (میري و همکاران .)0939 ،همچنین
زوجهایی که ازلحاظ صمیمیت ،مشکل ارتباطی نقشها ،پاسخدهی عاطفی ،مشارکت عاطفی،
کنترل رفتار و کارآیی عمومی در سطح پایینتري قرار دارند ،نهتنها سالمت روانی آنها درمعرض
آسیب قرار دارد ،بلکه احساس رضایتمندي نیز در آنها به مقدار زیادي کاهش مییابد (اولیا و
همکاران.)0931 ،
اگر زن و شوهر همدیگر را باور داشته باشند و محبت میان آنها وجود داشته باشد ،کیفیت و
ثبات زندگیشان رو به فزونی خواهد رفت .اینگونه از ادراك بینفردي ،برآمده از درك عاطفی
و روانی است و حاصل نقشهاي مهمی است که هرکدام از زوجین از همان شروع ازدواج برعهده
گرفتهاند (قمري .)0933 ،اما در طول رشد رابطه ازدواج ،گاهی ممکن است بسیاري عوامل دست
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1. Zymnaski and Hilton

فراهم سازند که درنهایت به تعارض بینجامد(وارینگ.)3109 ،0
ازآنجاکه آمار طالق در کل جهان درحال افزایش است و این افزایش تا حدي است که برخی
کشورها با بحران مواجه شدهاند ،بههمینسبب در دهه گذشته پژوهشگران بسیاري عوامل مؤثر در
استحکام ،کاهش تعارضات و رضایتمندي زناشویی را بررسی کردهاند(بویس 3و همکاران،
 .)3109تعارض زناشویی بر بیشتر حوزهها ازجمله کارکردشناختی ،اجتماعی ،تحصیلی و
روانشناختی و رابطه کودك با همساالن و همچنین بر عملکرد خانواده مانند فرزندپروري
تأثیرگذار است (سودانی ،نظريفر و مهرابیزاده .)0933 ،ازاینرو ،تعارض زناشویی ،ایمنی کل
نظام خانواده را بهخطر میاندازد .همچنین انرژي بهکاررفته براي کسب دوباره ایمنی هیجانی ،منابع
جسمانی الزم براي ادامه نیازهاي تحولی را محدود میکند (امیدیانفر و همکاران.)0931 ،
ازطرفی ،تعارضها باعث میشود رابطه هریک از زن و شوهر با خویشاوندان خود افزایش یابد و
بهتدریج جایگزین رابطه با همسر شود .این وابستگی میتواند موجب کاهش رضایت زناشویی
شده و درنتیجه موجب جدایی زن و شوهر شود (باباخانی ،نوابینژاد ،شفیعآبادي و کیامنش،
.)0931
بنابراین ،زندگی مشترك و درکنارهمبودن زوجین ،دلیلی بر بسامانبودن روابط زناشویی
نیست .ازاینرو ،ارائه آموزشهاي روابط زناشویی به این زوجین ضروري است (امیدیانفر و
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به دست یکدیگر داده و با هم ترکیب شوند و زمینههاي ایجاد بسیاري از مشکالت در زوجین را

همکاران .)0931 ،لذا ،الزم است این عوامل در حوزههاي پژوهشی مورد تحقیق و بررسی قرار
گیرند تا اهمیت آنها آشکار شده و اقدامات الزم درخصوص کاهش تعارضات زناشویی صورت
پذیرد.
امروزه مداخالت مؤثر در زمینههاي مختلف بهویژه در زمینه ایجاد و بهبود صمیمیت ،رضایت
زناشویی و بهبود ارتباطات زوجین ،نقش مؤثرتري داشته است .درهمینراستا و بهمنظور کاهش
تعارضات زناشویی ،رویکردهاي درمانی و آموزشی گوناگونی وجود دارد که ازجمله میتوان به
درمانهاي موج سوم اشاره کرد .رفتار درمانی دیالکتیک ،9درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد،1
1. Waring
2. Bois et al
3. Dialectical behavior therapy
4. Acceptance and commitment therapy
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طرحواره درمانی ،0رواندرمانی نظام تحلیل شناختی ـ رفتاري ،3درمانشناختی

مبتنیبر ذهنآگاهی9

و درمان فراشناختی 1از جمله این درمانها هستند .بهعبارتدقیقتر ،میتوان گفت که درمان
شناختی -رفتاري 1اصطالحی فراگیر براي یک مجموعۀ کلی از درمانهاست و شیوه مبتنیبر
پذیرش و تعهد یکی از اشکال متعدد آن است(تاوهیگ.)3103 ،6
هدف شیوه آموزشی و درمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد ،کمک به مراجع براي دستیابی به یک
زندگی ارزشمندتر و رضایتبخشتر ازطریق افزایش انعطافپذیري روانشناختی است و شش
فرایند مرکزي (پذیرش ،گسلش شناختی ،ارتباط با زمان حال ،خود بهعنوان زمینه ،ارزشها ،و
عمل متعهدانه) دارد که به انعطافپذیري روانشناختی منجر میشوند(هایز 7و همکاران.)3116 ،
رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بهدنبال کاهش رنجهاي غیرضروري زوجهاست که بهوسیله
اجتنابهاي تجربهاي هریک از آنها ناشی میشود .رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بهجاي آموزش
راهبردهاي بیشتر و بهتر براي تغییر با کاهش افکار و احساسات ناخواسته ،به مراجعان میآموزد تا
براي آگاهی و مشاهده افکار و احساسات ناخوشایند همانگونه که هستند ،مهارت کسب کنند
(ایفرت 3و همکاران .)3113 ،بهطورکلی ،تفاوت عمده بین درمان شناختی ـ رفتاري و روش
آموزشی مبتنیبر پذیرش و تعهد در این است که پروتکل رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بر
شفافسازي ارزشها و اهداف ،ضمن تأکید بر اشتیاق نسبت به تجربهنمودن همه هیجانات و
موقعیتها (راهبردهاي اولیه مبتنیبر پذیرش) تمرکز دارد ،درحالیکه پروتکل درمان شناختی ـ
رفتاري بر فنها و آموزشهاي روانی بهمنظور تغییر افکار و رفتارها (راهبردهاي اولیه مبتنیبر تغییر)
متمرکز است (وترل و همکاران.)3100 ،
پژوهشهاي مختلفی بر رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد متمرکز شدهاند که به تعدادي از آنها
در این پژوهش اشاره میشود .مرادي و خالدي ( )0939در مطالعهاي به بررسی اثربخشی مداخله
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1. Schema Therapy
2. Analysis system of psychotherapy, cognitive - behavioral
3. Mindfulness-based cognitive therapy
4. Metacognitive therapy
5. Cognitive behavioral therapy
6. Twohig
7. Hayes et al
8. Eifert et al

سنندج پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش و مداخله توانسته است نمره کلی
افسردگی و ابعاد آن (شناختی ،عاطفی ،جسمانی) را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهطور
معنیداري کاهش دهد .سبوحی و همکاران ( )0939نیز در پژوهش خود به بررسی تأثیر مشاوره با
رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان مراجعهکننده به فرهنگسراهاي شهر
اصفهان پرداختند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد
بر رضایت زناشویی و نیز ابعاد آن (رضایت ،ارتباطات ،حل تعارض ،تحریف آرمانی) بهصورت
معنیدار اثرگذار بود.
پژوهش امانالهی و همکاران ( )0939نیز قابل توجه است .این محققان به بررسی اثربخشی
مداخله مبتنیبر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و پریشانی بینفردي زوجها میان زوجهاي
مراجعهکننده شهرستان دزفول پرداختند .نتایج نشان داد که مداخله مبتنیبر پذیرش و تعهد بر همه
متغیرهاي موردمطالعه تأثیر مطلوب دارد .نتایج پژوهش رجبی و یزدخواستی ( )0939باعنوان
اثربخشی آموزش گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان نیز بهخوبی نشان داد که
در مرحله پسآزمون ،نمرات اضطراب و افسردگی و اجتناب تجربهاي گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل بهطور معنیداري کاهش یافته است و این کاهش در مدت پیگیري یک ماه تغییر
چشمگیري نیافته است .بنابراین ،آموزش گروهی پذیرش و تعهد بر درمان اضطراب و افسردگی
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مبتنیبر پذیرش و تعهد بر کاهش عالئم افسردگی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو کلینیک دیابت

زنان مبتال به ام.اس مؤثر بوده است.
همچنین ،کشاورزي ارشدي و همکاران ( )0931در پژوهشی با هدف اثربخشی روش مبتنیبر
پذبرش و تعهد بر رضایت زناشویی ،انعطافپذیري روانشناختی و کیفیت زندگی زنان افسرده
داراي تعارضات زناشویی پرداختند .یافتههاي این پژوهش حاکی از اثربخشبودن روش مبتنیبر
پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی ،انعطافپذیري روانشناختی و کیفیت زندگی زنان افسرده
داراي تعارضات زناشویی و همچنین کاهش عالئم افسردگی و تعارضات زناشویی بود .مطالعه
دیگري نیز که توسط ایراندوست و همکاران ( )0931صورت گرفت ،تأثیر شیوه درمانی مبتنیبر
پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان در شهر اصفهان بررسی شد .نتایج
تحلیل کوواریانس دادهها نشان داد که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،اضطراب مرتبط با درد و
افسردگی را در شرکتکنندگان گروه آزمایش بهطور معنیداري کاهش داده است .مرشدي و
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همکاران ( )0931در مطالعهاي به بررسی کارآیی شیوه مبتنیبر پذیرش و تعهد بر کاهش
فرسودگی زناشویی زوج هاي شهر گرگان پرداختند که نتایج آنها بیانگر تأثیر شیوه مبتنیبر پذیرش
و تعهد در کاهش فرسودگی زناشویی زوجها بود.
عالوهبراین ،موسوي ،رشیدي و گلمحمدیان ( )0931نیز در مطالعهاي که با هدف بررسی
اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده شهر
کرمانشاه انجام دادند ،نشان دادند که رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی
بهجز در خردهمقیاسهاي مدیریت مالی ،فرزندپروري ،جهتگیري مذهبی و دوستان مؤثر است.
بهعنوان مثالی دیگر ،زنديپور ،پورشهریاري و یوسفی نجفآبادي ( )0931بررسی تأثیر مداخله
مبتنیبر پذیرش و تعهد بر کا هش تعارضات زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان را انجام دادند که
یافتهها تفاوت معنیداري بین دو گروه در تعارض زناشویی و مؤلفههاي آن در زمینههاي کاهش
همکاري ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش واکنش هیجانی و پنهانکاري مالی زن و شوهر در مرحله
پسآزمون نشان داد ،اما تفاوت دو گروه در جلب حمایت فرزندان ،رابطه فردي با خویشاوندان
خود و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان معنیدار نبود .همراستا با دیگر
پژوهشگران ،شوانی ،زهراکار و رسولی ( )0931پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی رویکرد
مبتنیبر پذیرش و تعهد بر کاهش مؤلفههاي فرسودگی زناشویی در زنان داراي همسر جانباز انجام
دادند .نتایج نشان داد در مرحله پسآزمون ،میانگین نمرات فرسودگی زناشویی و مؤلفههاي آن در
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنیداري کمتر بود .همچنین ،خانجانی وشکی و
همکاران ( )0931به مطالعهاي با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی ـ شناختی رفتاري و زوج
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان پرداختند .نتایج
آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از آن بود که بین میزان اثربخشی دو رویکرد زوج درمانی بر
صمیمیت زناشویی تفاوت معنیداري وجود ندارد .لذا نتیجه این پژوهش براي هر دو درمان
حمایتی تجربی درجهت افزایش صمیمیت زناشویی فراهم میکند .پژوهش کاوسیان  ،حریفی و
کریمی ( )0931نیز با موضوع اثر بخشی روش مبتنیبر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زوجها
نشان داد بین نمرات میانگین پسآزمون دو گروه در زیرمؤلفههاي رضایت زناشویی ،ارتباطات و
تحریف آرمانی تفاوت معنیدار وجود دارد.
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پذیرش و تعهد و ذهنآگاهی را روي  11زوج در دو گروه آزمایشی و کنترل مورد بررسی قرار
دادند .ابزار اندازهگیري در این پژوهش شامل شاخص کیفیت زناشویی ،پرسشنامه استدالل و
وابستگی ،شاخص پذیرش همسر ،مقیاس آشفتگی گلوبال و شاخص تجارب معنوي بود .نتایج
نشان داد که مداخالت سبب غنیسازي ارتباطات زوجین و سالمت روانی فردي شده بود.
همچنین( ،کریستین 3و همکاران )3100 ،نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که زوجین
ناسازگاري که زوجدرمانی رفتاري تلفیقی مبتنیبر آموزش پذیرش و تعهد دریافت کرده بودند،
در مقایسه با همتایان خود در گروه کنترل رضایت زناشویی و سالمت روان باالتري را در پیگیري
سهماهه نشان دادند .بهعنوان مثالی دیگر( ،باراج ،کانکرو و بوش )3103،9دو شیوه زوجدرمانی
سیستمی و پذیرش و تعهد را روي آشفتگی زناشویی زوجهاي  31تا 91ساله مورد مقایسه قرار
دادند و چنین گزارش کردند که رویکرد پذیرش و تعهد تمام متغیرهاي ارتباطی را بیش از
زوجدرمانی بهبود بخشیده بود.
(لشنی 1و همکاران )3109 ،نیز طی پژوهشی ،اثربخشی مداخله مبتنیبر پذیرش و تعهد را بر
رضایتمندي زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی مورد آزمایش قرار دادند و به این نتیجه
رسیدند که مداخله مبتنیبر پذیرش و تعهد همراه با ذهنآگاهی بر رضایتمندي زناشویی همسران
جانبازان ضایعات نخاعی مؤثر بوده و رضایت زناشویی آنها را افزایش داده است .همچنین،

اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

در میان پژوهشگران خارجی نیز (کارسون 0و همکاران .)3111 ،در پژوهشی مداخله مبتنیبر

(باناك کوئستی ،کوهن و شیلر )3107 ،1رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد را روي زنانی که داراي
اختالالت اضطرابی و خلقی دوران حاملگی بودند ،به کار بردند .جلسات روي پذیرش ،تغییر
شناخت ،آگاهی از زمان حال و شناسایی ارزش و هدف هاي زندگی فردي متمرکز شده بود.
نتیجه آموزش حاکی از تغییرات چشمگیري در عالئم جسمانی و تجارب روانی افراد این گروه
بود(.جاکوبز 6و همکاران )3107 ،نیز مداخله پذیرش و تعهد را روي  011بیماري که از خستگی و
بیحالی عمومی مزمن رنج میبردند ،بهکار گرفتند .نتیجه تحقیقات داللت بر کاهش میزان
1. Carson et al
2. Christensen et al.

3. Baruch, Kanker & Busch,
4. Lashani et al
5. Bonacquisti, Cohen & Schiller
6. Jacobsen et al
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ترسهاي اجتنابی و نوع تفکر همه یا هیچ بود .اما طبق این مطالعه ،تغییرات چشمگیري درمورد
انعطافپذیري روانی این بیماران گزارش نشد .پژوهشهاي انجامشده نشان میدهد سالمت
بسیاري از خانوادهها بهراحتی با آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بهبود پیدا میکند .با تکیه
بر پژوهشهاي اخیر و همچنین اهمیت این موضوع در جامعه ،این مطالعه با هدف تعیین تأثیر
آموزش گروهی رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی در زنان متأهل صورت
گرفته است .فرضیههاي این پژوهش عبارتند از:
فرضیه اصلی :آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل مؤثر
است.
فرضیه فرعی :آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ابعاد تعارضات زناشویی زنان متأهل
مؤثر است.

روش
پژوهش حاضر بهتبعیت از روش نیمهآزمایشی (پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه گواه) انجام
گرفته است .اینگونه طرحها توانایی گواه برخی از مالكهاي اعتبار درونی را دارند و حداکثر
گواه را روي متغیرهاي اعتبار بیرونی اعمال میکنند.
جامعه آماري این پژوهش شامل زنان متأهل مراجعهکننده به سراي محله دبستان و مجیدیه در
منطقه  7تهران در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت  0936بودند .در ابتدا از بین زنان مراجعهکننده
به سراي محله دبستان و مجیدیه واقع در منطقه  7تهران در بررسی ابتدایی (مصاحبه)  91زن متأهل
داراي تعارض باتوجهبه مالكهاي ورود به پژوهش (شامل رضایت زنان براي مشارکت در
جلسات تا انتها ي درمان ،فقدان اختالالت سایکوتیک و اختالالت شدید روانی ،عدم وابستگی به
مواد مخدر (داروهاي روانگردان) ،داشتن حداقل مدرك دیپلم ،فقدان خشونت فیزیکی ،فقدان
ارتباط فرازناشویی ،عدم دریافت سایر درمانهاي دارویی و رواندرمانی در زمان پژوهش و زنان
داراي روابط آشفته زناشویی بهعنوان نمونههاي پژوهش انتخاب شدند .لذا روش نمونهگیري این
پژوهش ،نمونهگیري دردسترس بود که بعد از انتخاب نمونهها  01زن در گروه آزمایش و  01زن
در گروه گواه بهصورت تصادفی کاربندي شدند .پس از انتخاب نمونههاي پژوهشی و کسب
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گواه) به پرسشنامه تعارضات زناشویی پاسخ دادند .سپس ،گروه آزمایش در  3جلسه به مدت 31
دقیقه بهصورت هفتگی تحت آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد قرار گرفتند ،ولی گروه
گواه هیچ مداخلهاي را دریافت نکردند .پس از اتمام جلسات آموزش هر دو گروه (آزمایش و
گواه) مجددا به پرسشنامه تعارضات زناشویی پاسخ دادند.
در این پژوهش بهمنظور جمعآوري اطالعات از پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظرشده
استفاده شد .پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظرشده 0یک ابزار  11سؤالی است که براي
سنجش تعارضهاي زناشویی تهیه شده است (ثنائی و همکاران .)0937 ،این پرسشنامه هشت بعد
از تعارضات زناشویی را مورد سنجش قرار میدهد که عبارتند از :کاهش همکاري ،کاهش رابطه
جنسی ،افزایش واکنشهاي هیجانی ،افزایش جلب حمایت فرزندان ،افزایش رابطه فردي با
خ ویشاوندان خود ،کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ،جداکردن امور مالی
از یکدیگر و کاهش ارتباط مؤثر (ثنایی و همکاران .)0937،براي هر سؤال پنج گزینه درنظر گرفته
شده که به تناسب  0تا  1نمره به آنها اختصاص داده شده است .حداکثر نمره کل پرسشنامه  371و
حداقل آن  11است .در این ابزار نمره بیشتر ،بهمعناي تعارض بیشتر و نمره کمتر بهمعناي رابطه بهتر
و تعارض کمتر است .همچنین ،نمرهگذاري گزینهها به این صورت است :هرگز ( ،)0بهندرت
( ،)3گاهی ( ،)9اکثرا ( ،)1همیشه (.)1

اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

رضایت و اعالم محرمانهماندن نتایج پژوهش ،پیش از شروع مداخالت هر دو گروه (آزمایش و

آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه روي یک گروه  371نفري برابر با  1/36بهدست آمد و
براي هشت خردهمقیاس آن از این قرار است :کاهش همکاري1/30 ،؛ کاهش رابطه جنسی1/60 ،؛
افزایش واکنشهاي هیجانی1/71 ،؛ افزایش جلب حمایت فرزند1/99 ،؛ افزایش رابطه فردي با
خویشاوندان خود1/36 ،؛ کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان1/33 ،؛
جداکردن امور مالی از یکدیگر 1/70 ،و کاهش ارتباط مؤثر .1/63 ،پرسشنامه تعارضات زناشویی
از روایی محتوایی خوبی برخوردار است .در مرحله تحلیل محتواي آزمون ،پس از اجراي مقدماتی
و محاسبه همبستگی هر سؤال با کل پرسشنامه و مقیاسهاي آن ،بهدلیل همبستگی مناسب تمام
سؤاالت ،هیچ سؤالی حذف نشد.

)1. Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R
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پروتکل جلسات آموزش از کتابهاي درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ایزدي و عابدي (،)0933
درمان پذیرش و تعهد با عشق (هریس  ،3101ترجمه دوستی و همکاران) و کتاب درمان مبتنیبر
پذیرش و تعهد و نظریه چارچوب ارتباطی 0در روابط صمیمی زوجین (دال ،استوارت ،مارتل و
کاپالن3101 ،؛ ترجمه نوابینژاد ،سعادتی و رستمی) و جزوات کارگاه آموزشی خلعتبري تنظیم و
طی هشت جلسه  31دقیقهاي در هشت هفتۀ پیاپی برگزار شد .خالصه محتواي هر جلسه در جدول
 0ارائه شده است.
جدول  .1خالصه محتوای جلسات آموزش مبتنیبر پذیرش و تعهد
جلسات

محتوای جلسات

اول

برقراری رابطه فیمابین ،آشنا نمودن افراد با موضوع پژوهش ،پاسخ به پرسشنامه و بستن قرارداد

دوم
سوم
چهارم

کشف و بررسی روشهای درمانی و آموزشی و ارزیابی میزان تأثیر آنها ،بحث درمورد موقتی و
کماثربودن روشها با استفاده از تمثیل ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
کمک به مراجع برای تشخیص راهبردهای ناکارآمد کنترل و پیبردن به بیهودگی آنها ،پذیرش وقایع
شخصی دردناك بدون کشمکش با آنها با استفاده از تمثیل ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.

توضیح درمورد اجتناب از تجارب دردناك و آگاهی از پیامدهای آن ،آموزش گامهای پذیرش،
تغییر مفاهیم زبان با استفاده از تمثیل ،آموزش تنآرامی ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
معرفی مدل رفتاری سهبعدی بهمنظور بیان ارتباط مشترك رفتار /احساسات ،کارکردهای

پنجم

روانشناختی و رفتار قابلمشاهده و بحث درمورد تالش برای تغییر رفتار براساس آن ،انجام
تمرینات عملی برخی از تمثیلها ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
توضیح مفاهیم نقش و زمینه ،مشاهده خویشتن بهعنوان یک بستر و برقراری تماس با خود با

ششم

استفاده از تمثیل ،آگاهی از دریافتهای حسی مختلف و جدایی از حسهایی که جزء محتوای
ذهنی هستند .تمرینات آرامسازی ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.

هفتم
هشتم

توضیح مفهوم ارزشها ،ایجاد انگیزه برای تغییر و توانمندنمودن مراجع برای زندگی بهتر،
تمرین تمرکزی ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف.
آموزش تعهد به عمل ،شناسایی طرحهای رفتاری مطابق باارزشها و ایجاد تعهد برای عمل به
آنها ،جمعبندی جلسات ،ارائه پمفلتها و نمایش فیلم ویدئویی تمثیالت ،اجرای پسآزمون.

تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجـام شـد .در بخـش توصـیفی از
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1. relational frame theory

استنباطی باتوجهبه بهنجار (نرمالبودن) دادهها از آزمون تحلیل کوواریـانس اسـتفاده شـد .الزم بـه
ذکر است که دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  39مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها
همانطورکــه در جــدول  3نیــز قابــل مشــاهده اســت ،شــاخصهاي توصــیفی نمــره کــل و
خردهمقیاسهاي تعارضات زناشویی در دو گروه نمونه آزمایش و کنترل پیشآزمون و پسآزمون
گزارش شده است .نتایج نشاندهنده کاهش و بهبود تعارضات زناشویی در مرحلـه پسآزمـون در
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است.
جدول  .2توصيف شاخصهای آماری نمرات پيشآزمون و پسآزمون تعارض زناشویی و مؤلفههای آن در
دو گروه آزمایش و کنترل ()N=03
شاخصهای آماری
نمره کل تعارض زناشویی
خردهمقیاس کاهش همکاری
خردهمقییاس کاهش رابطه جنسی
خردهمقیاس افزایش واکنش هیجانی
خردهمقیاس افزایش جلب حمایت از
فرزندان
خردهمقیاس افزایش رابطـه فـردی بـا
خویشاوندان خود
خردهمقیاس کاهش رابطه خـانوادگی
با خویشاوندان همسر و دوستان
خردهمقیاس جداکردن امـور مـالی از
یکدیگر
خردهمقیاس کاهش ارتباط مؤثر

پيشآزمون

پسآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

762/2
796/9
77/1
75/2
79/2
79/7

53/2
55/3
9/7
2/9
9/5
5/3

756/1
796/5
72/2
75/1
77/9
75/3

57/6
55/5
7/6
2/9
5/5
5/2

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

52/2
52/7
76/7
77/3
76/2
79/1
76/1
72/7
73/9
71/5
92/1
95/6

6/6
5/5
9/6
9/9
2/1
6/2
6/1
6/7
9/1
6/2
6/3
1/9

71/1
73/1
75/2
75/7
76/7
79/1
75/3
72/7
71/7
71/9
92/3
95/2

9/1
5/7
9/2
9/9
9/1
6/9
5/1
6/7
9/7
6/1
2/1
1/3

اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

فراوانی ،درصد ،شاخصهاي گرایش مرکزي (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) و در بخـش
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در بخــش آمــار اســتنباطی ،ابتــدا بهنجــاربودن توزی ـع دادههــا ازطری ـق آزمــون کولمــوگروف
اســمیرنوف ســنجیده شــد .جــدول  9بی ـانگر نتیجــه ای ـن آزمــون در متغی ـر تعارضــات زناشــویی و
مؤلفههایش میباشد.
جدول .0آزمون کولموگروف اسميرنوف برای بهنجاربودن دادهها
Z

سطح معنیداري

متغیر وابسته و مؤلفههاي آن
تعارض زناشویی

2/12

2/65

خردهمقیاس کاهش همکاری

7/76

2/76

خرده مقایس کاهش رابطه جنسی

2/37

2/91

خردهمقیاس افزایش واکنش هیجانی

2/62

2/11

خردهمقیاس افزایش جلب حمایت از فرزندان

2/66

2/11

خردهمقیاس افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

2/69

2/33

خردهمقیاس کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان

2/63

2/19

خردهمقیاس جدا کردن امور مالی از یکدیگر

7/77

2/71

خردهمقیاس کاهش ارتباط مؤثر

7/26

2/57

باتوجهبــه نتــایج جــدول  9ســطح معنــیداري آزمــون کولمــوگروف اســمیرنوف در متغیــر
موردبررسی از  1/11بزرگتر است پس فرض صفر (بهنجاربودن توزیع دادههـا) تأییـد شـد کـه از
پیشفرضهاي تحلیل کواریانس میباشد.
براساس جدول آماره لوین (جدول )1چون سطح معنیداري آزمون همگنی واریانس نمرههاي
تعارضات زناشویی و مؤلفـههایش در دو گـروه آزمـایش و کنتـرل از  1/11بزرگتـر اسـت ،پـس
فرض برابري واریانسها را پذیرفته که بـا تأییـد آن ،از آزمـون تحلیـل کوواریـانس بـراي بررسـی
اختالف واریانسهاي نمرات بهدستآمده در گروههاي آزمایش و کنترل قبل و بعد از اتمام دوره
آموزشی رویکرد متمرکز بر پذیرش و تعهد استفاده شد.
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و مؤلفههای آن در دو گروه آزمایش و کنترل ()N=03
آزمون لوین

سطح

df1

df2

تعارض زناشویی

2/26

7

51

2/17

خردهمقیاس کاهش همکاری

9/62

7

51

2/21

خردهمقیاس کاهش رابطه جنسی

2/99

7

51

2/21

خردهمقیاس افزایش واکنش هیجانی

9/91

7

51

2/21

خردهمقیاس افزایش جلب حمایت از فرزندان

2/227

7

51

2/31

خردهمقیاس افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

5/21

7

51

2/76

7/19

7

51

2/73

خردهمقیاس جدا کردن امور مالی از یکدیگر

5/79

7

51

2/72

خردهمقیاس کاهش ارتباط مؤثر

2/56

7

51

2/67

خردهمقیاس کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و
دوستان

معنیداری

جدولهاي  1و  6نیز نتایج تحلیل کوواریانس را در متغیـر تعارضـات زناشـویی و مؤلفـههایش
نشان میدهند.
جدول  .5نتایج تحليل کوواریانس تأثير آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد روی تعارضات زناشویی در

اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

جدول  .4آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسهای نمرات تعارضات زناشویی

دو گروه آزمایش و کنترل ()N=03
متغير

منبع
پیش

تعارض

آزمون

زناشویی

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

75296/6

7

75296/6

نسبتF
692/1

سطح

مجذور

توان

معنیداری

اتا

آزمون

2/222

2/36

7/22

گروه

5262/1

7

5262/1

17/6

2/222

2/19

7/22

خطا

116/1

51

51/1

-

-

-

-

کل

79319/2

53

-

-

-

-

-

مطابق جدول ،1چون  Fمحاسبهشده براي آموزش گروهی مبتنـیبـر پـذیرش و تعهـد از ارزش
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بحرانی  Fبا درجه آزادي  0و  37و سطح معنیداري P< 1/10بزرگتر است ،پس فرض صفر رد
میشود .باعنایتبه رد فرض صفر با  %33اطمینان میتوان نتیجهگرفت که مداخله گروهی آموزش
مبتنیبر پذیرش و تعهد در شرکتکنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تـأثیر معنـیداري
بر کاهش تعارضات زناشویی داشته است .میزان این تأثیر «معنیداربودن عملـی» 1/79بـوده اسـت،
یعنی  79درصد کل واریانس یا تفاوتهاي فردي در کاهش تعارضـات زناشـویی در زنـان متأهـل
ازطریق متغیر آزمایشی قابل تبیین است .بهعالوه توان باالي آزمون آماري در فرضیه حاضر بیـانگر
آن است که با احتمال  011درصد فرض صفر رد شده است.
جدول  .6نتایج تحليل کوواریانس تاثير آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر ابعاد تعارضات زناشویی
در دو گروه آزمایش و کنترل ()N=03
متغير

منبع

خردهمقیــــاس کــــاهش

گروه

53/2

همکاری

خطا

61/6

51

خردهمقیاس کاهش رابطه

گروه

56/6

7

56/6

جنسی

خطا

21/1

51

5/7

خردهمقیـــاس افـــزایش

گروه

62/7

7

62/7

واکنش هیجانی

خطا

56/3

51

2/3

خردهمقیـــاس افـــزایش

گروه

79/1

7

79/1

جلب حمایت از فرزندان

خطا

91/2

51

7/6

خردهمقیاس افزایش رابطه

گروه

73/6

7

73/6

فــردی بــا خویشــاوندان

خطا

722/3

51

9/3

51/1

7

51/1

همسر و دوستان

خطا

23/3

51

5/5

خردهمقیــاس جــداکردن

گروه

51/3

7

51/3

امور مالی از یکدیگر

خطا

29/2

51

5

خردهمقیــــاس کــــاهش

گروه

756/6

7

756/6

ارتباط مؤثر

خطا

752/1

51

6/2

خود
خردهمقیاس کاهش رابطه

گروه

خانوادگی با خویشاوندان
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مجموع

درجه

ميانگين

نسبت

سطح

مجذور

توان

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنیداری

اتا

آزمون

7

53/2
7/1

76/6

2/222

2/91

2/31

77/6

2/225

2/9

2/3

69/2

2/222

2/65

7

3/3

2/226

2/51

2/16

2

75/3

2/29

2/227

2/76

2/99

2/21

2/36

76/6

2/227

2/92

2/36

51/9

2/222

2/27

2/33

تعهــد از ارزش بحرانــی  Fبــا درجــه آزادي  0و  37و ســطح معن ـیداري P≤ 1/19از مؤلفــههاي
تعارض زناشویی بزرگتر است ،پس فرض صفر رد مـیشـود .باعنایتبـه رد فـرض صـفر بـا %31
اطمینــان م ـیتــوان نتیجــه گرفــت کــه مداخلــه آمــوزش گروه ـی مبتن ـیبــر پــذیرش و تعهــد در
شرکتکنندگان گروه آزمایشی بـه نسـبت گـروه کنتـرل تـأثیر معنـیداري بـر کـاهش مؤلفـههاي
تعارض زناشویی داشته است.

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش بهمنظور تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبـر پـذیرش و تعهـد بـر تعارضـات
زناشویی زنان متأهل انجام گرفته است .براساس نتایج بهدست آمده ،با  %33اطمینان میتوان نتیجـه
گرفت که مداخله آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد در شرکتکنندگان گروه آزمایشی بـه
نسبت گروه کنترل تأثیر معنیداري بر کاهش تعارضات زناشویی داشته است .همچنین براي فرضیه
دوم با  %31اطمینان میتوان نتیجه گرفت که مداخله گروهی آموزش مبتنیبـر پـذیرش و تعهـد در
شرکتکنندگان گروه آزمایشی به نسـبت گـروه کنتـرل ،تـأثیر معنـیداري بـر کـاهش مؤلفـههاي
تعارضات زناشویی (کاهش همکاري ،کـاهش رابطـه جنسـی ،افـزایش واکـنش هیجـانی ،افـزایش
جلب حمایت فرزندان ،افزایش رابطـه فـردي بـا خویشـاوندان خـود ،کـاهش رابطـه خـانوادگی بـا

اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

باتوجهبه نتایج جدول  ،6چون  Fمحاسبهشده براي آموزش گروهی رویکرد مبتنیبر پذیرش و

خویشاوندان همسر و دوستان ،جداکردن امور مـالی از یکـدیگر ،کـاهش ارتبـاط مـؤثر زناشـویی)
داشته است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد به زوجین میآموزد
تا ازطریق افزایش امنیت و حمایت ،دردسترسبودن ،پاسخدهی بـه نیـاز همسـر و ایجـاد رفتارهـاي
امن ،روشهاي افزایش صمیمیت و ارتباط ،آموزش مهارتهـاي ارتبـاطی صـحیح و ایجـاد رابطـه
جنسی مطلوب ،رفتار خود را تصحیح کننـد .همچنـین ایـن رویکـرد سـعی دارد ازطریـق بازسـازي
روابط زوجین ،امنیت و رفتارهاي امن را در زنـدگی آنهـا افـزایش داده ،تعارضهـاي زناشـویی را
کاهش دهد ،بهزیستی افراد را باال برده و سبب ارتقاي سالمت جسمانی و روانشناختی آنهـا شـود.
درواقع ،رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد به زوجین میآموزد که آنها میتوانند مسائل مهم زنـدگی
خود را براي همسرشان افشا نمایند ،از همسر خود پاسخ مثبت دریافت کننـد و تحـت مراقبـت وي
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قـــرار گیرنـــد .بـــهعالوه تعاملهـــاي کالمـــی و غیرکالمـــی خـــود را افـــزایش دهنـــد (پیرانـــی و
همکاران .)0931،لذا ،آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنـان متأهـل
مؤثر است .هدف اصلی مداخله مبتنیبر پذیرش و تعهد ،کمک بـه هریـک از زوجـین اسـت تـا از
فرایندهاي شناختی و واکنشهاي عاطفی خود چه به تنهایی و چـه در رابطـه دونفـره آگـاه شـوند؛
ارزشهایی را که آنها را در رابطه نگه داشته است ،مشـخص کننـد و بـه عمـل در روشهـایی کـه
بهطور مداوم متناسب با این اهداف هستند ،حتی در حضـور افکـار و احساسـات ناخواسـته ،متعهـد
شوند (امانالهی و همکاران.)0939 ،
همسو با نتـایج پـژوهش حاضـر ،کاوسـیان و همکـاران ( )0931در پـژوهش خـود بـا موضـوع
اثربخشی شیوه مبتنیبر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشـویی زوجهـا نشـان دادنـد کـه بـین نمـرات
میـانگین پسآزمــون دو گــروه در زیـر مؤلفــههاي رضــایت زناشـویی ،ارتباطــات ،حــل تعــارض و
تحریف آرمانی ،تفاوت معنیدار وجود دارد .محمدي ( )0931در پژوهش خود بـا هـدف بررسـی
اثربخشی مداخله مبتنیبر پذیرش و تعهد بر رضـایت زناشـویی ،کیفیـت زنـدگی و انعطافپـذیري
روانشناختی زنان افسرده داراي تعارضات زناشویی ،نشان داد مداخله مبتنیبر پـذیرش و تعهـد بـر
رضایت زناشویی ،انعطافپذیري روانشـناختی و کیفیـت زنـدگی زنـان افسـرده داراي تعارضـات
زناشویی ،همچنین کاهش عالئم افسردگی ،اثربخش است.
همچن ـین کارســون و همکــاران (  ) 3111در پژوهش ـی مداخلــه مبتن ـیبــر پــذیرش و تعهــد و
ذهنآگــاهی را روي  11زوج در دو گــروه آزمایش ـی و کنتــرل مــورد بررس ـی قــرار دادنــد .ابــزار
اندازهگیري در ایـن پـژوهش شـامل شـاخص کیفیـت زناشـویی ،پرسشـنامه اسـتدالل و وابسـتگی،
شاخص پذیرش همسر ،مقیاس آشفتگی گلوبال و شاخص تجارب معنوي بود .نتایج نشـان داد کـه
مداخالت سبب غنیسازي ارتباطات زوجین و سالمت روانی فردي شده بود.
یوسفی( )0931پژوهشی با هدف بررسی تـأثیر رویکـرد مبتنـیبـر پـذیرش و تعهـد بـر کـاهش
تعارضات زناشویی زنان انجام داد .یافتهها تفاوت معنیداري بین دو گـروه در تعـارض زناشـویی و
مؤلفــههاي آن در زمینــه کــاهش همکــاري ،کــاهش رابطــه جنس ـی ،افــزایش واکــنش هیجــانی و
پنهانکاري مالی زن و شوهر در مرحله پسآزمون نشان داد ،اما تفاوت دو گروه در جلب حمایـت
فرزندان ،رابطه فردي با خویشاوندان خـود و رابطـه خـانوادگی بـا خویشـاوندان همسـر و دوسـتان
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معنیدار نبود که در برخی موارد با نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر ،متفاوت است.

که با هدف بررسی اثربخشی رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران
جانباز و آزاده شهر کرمانشاه انجام دادند ،نشان دادند رویکرد مبتنیبر پذیرش و تعهـد بـر افـزایش
رضایت زناشویی بهجز در خردهمقیاسهاي مدیریت مـالی ،فرزنـدپروري ،جهـتگیـري مـذهبی و
دوستان مؤثر است .لشنی و همکاران ( )3109طی پژوهشی اثربخشـی مداخلـه مبتنـیبـر پـذیرش و
تعهد را بر رضایتمندي زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی مورد آزمایش قرار دادند و بـه
این نتیجه رسیدند که مداخلـه مبتنـیبـر پـذیرش و تعهّـد همـراه بـا ذهنآگـاهی بـر رضـایتمندي
زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخـاعی مـؤثر بـوده و رضـایت زناشـویی آنهـا را افـزایش داده
است .عالوهبراین ،کریستین و همکاران ( )3100در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که زوجـین
ناسازگاري که زوجدرمانی رفتاري تلفیقی مبتنیبر آموزش پذیرش و تعهد دریافـت کـرده بودنـد،
در مقایسه با همتایان خود در گروه کنترل ،رضایت زناشویی و سالمت روان باالتري را در پیگیري
سهماهه نشان دادند .در پایان محدودیتهاي این تحقیق عبارت است از:
 .0جامعه آماري این پژوهش زنان مراجعهکننده به سراي محله دبستان و مجیدیه واقع در منطقه
 7تهران بودهاند ،لذا در تعمیم نتایج به سایر مناطق باید جوانب احتیاط را درنظر گرفت.
 .3باتوجهبه اینکه ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده است ،پژوهش با محدودیت
ذاتی پرسشنامه مبنیبر عدم پاسخگویی بعضـی از اعضـاي نمونـه و عـدم دقـت در پاسـخگویی بـه

اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل

همراستا با پژوهشهاي اشارهشده ،موسوي ،رشیدي و گلمحمدیان ( )0931نیـز در مطالعـهاي

سؤاالت و بهطورکلی ،خطاي اندازهگیري متغیرها مواجه بوده است.
 .9برخی عوامل تأثیرگذار در تعارضات زناشویی مانند وضعیت اقتصـادي و سـطح تحصـیالت
همسر کنترل نشدند.

تشكر و قدردانی
این پژوهش از پایاننامه کارشناسی ارشد باعنوان «اثربخشی آموزش گروهی مبتنیبر پذیرش و
تعهد بر تعارضات و ناسازگاري زناشویی زنان متأهل» اخذ شده است که از پشتیبانی اعضاي گـروه
علمی روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال قدردانی میشود.
همچنین ،از کارکنان سراي محله دبستان و مجیدیه واقع در منطقه  7شهر تهران و شرکتکننـدگان
در پژوهش حاضر ،سپاسگزاري و قدردانی بهعمل میآید.
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