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Abstract
Aim and Background: Research has shown that a significant proportion of couples seeking treatment for their
marital disorders experience problems in regulating their emotions in the context of their own cognitive
perspective or that of their spouse; Therefore, the main purpose of this study was to Comparison the
effectiveness of the acceptance and commitment-based education approach and the emotion-based cognitive
therapy approach on the level of self-understanding, spouse-understanding perspective in conflicting couples
referring to public welfare counseling centers in Hamadan.
Methods and Materials: In this study, a one-case experimental design of clinical trial was used. The statistical
population included all couples with marital conflict in the summer of 2019, referred to the State Welfare
Counseling Center in Hamadan. Using the available non-random sampling method, 45 conflicting couples (n =
90) were selected and formed the statistical sample of this study, which were replaced in two experimental
groups and a control group. To collect data, Graz and Roemer (2004) self-understanding perspective scale,
Christensen and Salavi's wife's conceptual perspective questionnaire (1984) were used. Clinical significance
method was used to analyze the data.
Findings: The analysis of the findings shows that the most effective approach based on acceptance and
commitment to increase their cognitive perspective is the restoration of cognitive perspective in comparison with
emotion-oriented cognitive therapy. Also, a significant difference was observed between the effectiveness of the
approach based on acceptance and commitment and emotion-based cognitive therapy on the understanding of the
spouse in conflicting couples in Hamadan.
Conclusions: According to the findings of this study, the effectiveness of the approach of education based on
acceptance and commitment on the level of their cognitive perspective, the cognitive perspective of the spouse in
conflicting couples is more than the emotion-based cognitive therapy approach.
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مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درماایی یجااا
مدار بر مجزا دیدگاه فهمی خود ،دیدگاه فهمی یمسر در زوججن متعارض
زینب ایمانی کیا  ،1فیروزه زنگنه

مطلق 2

 ،محمدرضا بیات

3

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد اراك ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراك ،ایران.
 -3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد اندیمشک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اندیمشک ،ایران.
چکیده

ارجاع :ایمانی کیا زینب ،زنگنه مطیق فیروزه ،بیات محمدرضوا .،مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی
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 -فیروزه زنگنه مطیق
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زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که بخش قابلتوجهی از زوجینی که برای درمان آشفتگیهای زناشویی خوود بوه دنلوال درموان مویگردنود،
مشکالتی در تنظیم هیجاناتشان در بافت دیدگاه فهمی خود یا دیدگاه فهمی همسرشان را تجربه میکنند؛ بنابراین ،هدف اصویی ایون ووشوهش مطالعوه
مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش ملتنی بر وذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان دیدگاه فهمی خود ،دیودگاه فهموی همسور در
زوجین متعارض مراجعهکننده به مراکز مشاوره دولتی بهزیستی شهر همدان بود.
مواد و روشها :در این وشوهش از طرح آزمایشی تک موردی و از نوع آزمایش بالینی ،استفاده شد .جامعه آماری شامل تمامی زوجوین دارای تعوارض
زناشویی در تابستان  ،1337مراجعهکننده به مرکز مشاوره دولتی بهزیستی شهرستان شهر همدان بودند .با استفاده از روش نمونوهگیوری ییرتاوادفی در
دسترس 2 ،زوج در هر گروه انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه جایگزین شدند .جهت جمعآوری دادهها از مقیاس دیدگاه فهمی خود
گراتز و رومر ( ،)2002ورسشنامه دیدگاه فهمی همسر کریستنسن و ساالوی )1392( ،استفاده شد .برای تحییل دادهها از روش معناداری بوالینی اسوتفاده
شده است.
یافتهها :تحییل یافتهها نشاندهنده اثربخشی بیشترِ رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد بر افزایش دیدگاه فهمی خود ،ترمیم دیدگاه فهمی در مقایسوه بوا
شناخت درمانی هیجان مدار است .همچنین بین اثربخشی رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد و شناخت درمانی هیجان مدار بور دیودگاه فهموی همسور در
زوجین متعارض شهر همدان تفاوت معناداری مشاهده شد.
نتیجهگیری :با توجه به یافته های این وشوهش اثربخشی رویکرد آموزش ملتنی بر وذیرش و تعهد بر میزان دیدگاه فهمی خود ،دیدگاه فهمی همسر در
زوجین متعارض نسلت به رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بیشتر است.
واژههای کلیدی :آموزش ملتنی بر وذیرش و تعهد ،شناخت درمانی هیجان مدار ،دیدگاه فهمی خود ،دیدگاه فهمی همسر.
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خانواده مهمترین منلع تأمین امنیت و سالمت برای افراد جامعوه
و درعینحال عمدهترین عرصه ایجاد انواع مشوکالت اجتمواعی
است .در سالهای اخیر شیوع تعارضات زناشویی هم در مطالعات
شیوعشناسوی اجتمواعی و هوم در ووشوهشهوای بوالینی نشوان
دادهشده است .آمار طالق بهعنوان معتلرترین شاخص آشفتگی -
زناشویی در سالهای اخیر در سراسر جهان بوه دالیول متعوددی
روند صعودی را تجربه کورده اسوت ( .)1جودا از بحو طوالق،
نوشتههای وشوهشی نشان میدهند که بسیاری ازدواجهوا ،دوره-
هایی از آشفتگی قابلمالحظه را تجربه میکنند کوه یوک یوا دو
طرف ازدواج را در مرحیهای از زندگیشان درخطور ودیود آمودن
اختالالت هیجانی قرار میدهد ( )2در این راستا ،یکی از حووزه-
های موردعالقه درمانگران که بوه رشود و گسوترش موداخالت
درمانی اختااصی کمک کرده است ،توصیف و تلیوین شورایطی
که در آن زوجین عالوه بر داشتن مشکالت زناشوویی ،یکوی یوا
هردوی آنها از عالئم هیجانی یک اختالل ،یا فراوانی هیجانات
آشفتهساز و تنظیمنشدهای مانند ناراحتی ،اضوطراب و عاولانیت
رنج میبرند؛ زوجینی که روانشناسان اصطالحاً به آنها زوجوین
دشووار مویگوینود ( .)2 ,3درواقووع ووشوهشهوا حواکی از وجووود
هملستگی باال بین مشکالت زناشویی و اختالالت هیجانی بوده
و نشان دادهشده است که در صورت وجود آشفتگی در رابطوهی
زناشویی ،احتمال ابتال فرد به اختالالت هیجانی افزایش مییابد؛
و در ارزیابیهای بالینی زوجین آشفته ،ونج تا شش برابر بیشتر از
زوجین ییر آشفته مشکالت هیجانی را گزارش میدهند (.)5 ,6
از طرفی وشوهشهای روانشناختی اخیر نشوان دادهانود کوه
مشکالت هیجانی مؤلفهی بوین فوردی بسویار قووی دارد ( )7و
اینکه دیدگاه فهمی ویشبین قدرتمنودی بورای رفتارهوای بوین
فردی است ()9؛ بهنحویکه بخش قابولتوجهی از زوجینوی کوه
برای درمان آشفتگیهای زناشویی خود بوه دنلوال درموان موی-
گردند ،مشکالتی در تنظیم هیجاناتشان در بافت دیودگاه فهموی
خود یا دیدگاه فهمی همسرشان را تجربه میکنند (.)3
عییریم مطالب یادشده امروزه یکوی از دیدیوههوای حووزه
سالمت روانی ،بهویشه خانواده و ازدواج یوافتن راههوای مناسوب
درمان و ویشگیری است .در مورد واکونشهوای هیجوانی منفوی
زوجها در برابر خطاهای یکدیگر و آسیبهایی که به زندگیشان
وارد مینماید ،شوواهد زیوادی وجوود دارد ،اموا در موورد کنتورل
اینگونه واکنشهای مخرب و در عوض برخورد سازنده با خطاها
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شواهد بسیار کمی موجود است .ازآنجاکه بوروز تعوارض یکوی از
مقدمات جدایی و طالق میباشد و اگور ایون مسوئیه بهگونوهای
کنترل و حل نشود ،ازدواج به جدایی ختم میشود ،روانشناسوان
و مشاوران باید درصودد ارائوه راهکارهوایی جهوت ویشوگیری و
درمان آن باشند و یکی از راههای آن آموزشهوای ویشوگیرانه و
وُربارسازی زندگی زناشویی است ( .)10دراینبین توأثیر آمووزش
ملتنی بر بخشش بر وُربارسازی زندگی زناشویی از همه روشهوا
جدیدتر است ()11؛ یکی از دالیل آن ،تأثیرات میان فردی مثلتی
است که بخشش بر افراد دارد.
ازآنجاکه مشکالت و مسائل زوجوین دارای تعوارض ممکون
است خاوصیات روانشناختی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و بوا
توجه به ایون مطیوب کوه هور عامول یوا مداخیوهای کوه بتوانود
متغیرهای فوق را تحت تأثیر قرار داده و باع بهلود آنها شوود،
شرایط بهتری را برای وضعیت زوجین رقمزده و منجر به مقابیوه
مناسبتر آنها با مشکالت خواهد شد ،وشوهش حاضور در نظور
دارد از روشهای درمانی استفاده کنود کوه از جامعیوت بیشوتری
برخوردار بوده و در صورتبنودی مشوکالت زوجوین متغیرهوای
متنوع تأثیرگذار را در نظر میگیرد؛ که در این راسوتا تحقیقوات
انجامشده طی سالهای اخیر نشان داده ،گرایش به درمانهوای
یکپارچه رو به رشد بوده است؛ بهطوریکوه بویش از  30درصود
روانشناسوان 37 ،درصود مشواوران و  32درصود از موددکاران
اجتماعی از رویکردهای مشابه استفاده میکنند (.)12
در این وشوهش دو رویکرد شناخت درموانی هیجوان مودار و
درمووان ملتنووی بوور وووذیرش و تعهوود مووورد آزمووون و مقایسووه
قرارگرفتهاند .با توجه به جهانشمول بودن نیاز و تمایل انسانها
به برقراری ارتلاط ( )13و تأثیر چشمگیر هیجانات در ایجاد یوک
ارتلاط ینی ،سؤال کیی و اساسی در این ووشوهش آن اسوت کوه
آیا آموزشها و کاربرد شوناخت درموانی هیجوان مودار و درموان
ملتنی بر وذیرش و تعهد ،میتواند دیودگاه فهموی خوود ،دیودگاه
فهمی همسر در زوجها را افزایش دهد؟
«دیدگاه فهمی» در ابتودا توسوط النو ( )12مطورح شود.
دیدگاه فهمی یکی از جنلوههای همودلی اسوت .همودلی یعنوی
بتوانیم بدون آنکه در موقعیت طورف مقابول قرارگرفتوه باشویم،
خودمان را جای او بگذاریم و از منظر او مسوئیه را نگواه و درك
کنیم .همدلی به فرد کمک میکند تا بتواند انسوانهای دیگور را
حتی وقتی با او تفاوت دارند بپذیرد و بوه آنهوا احتورام بگوذارد
( .)16مفاهیم دیدگاه فهمی بر این واقعیت تأکیددارند که دیودگاه
فهمی یک فرآیند شناختی فعال است کوه در آن افوراد بایود بور
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در این وشوهش از طرح آزمایشی تک موردی که آزمایش توک -
آزمودنی هم گفته میشود و از نوع آزمایش بالینی است ،استفاده
شد .در وشوهش حاضر آزمودنیها بهصورت همزمان وارد مرحیوه
خط وایه شدند و با قورار گورفتن بهصوورت تاوادفی دریکوی از
دورههای انتظار دو ،سه و چهار هفتهای در مرحیه خط وایوه ،بوه
ترتیب وارد مرحیه درمان  16جیسهای شناخت درموانی متمرکوز
بر هیجان و  15جیسهای درمان ملتنی بر ووذیرش و تعهود و دو
نوبت ویگیری شدند .جامعه آمواری ایون ووشوهش شوامل کییوه
679
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دیدگاه خودمحورانه خود ییله کنند و دنیا را به صورتی که بورای
دیگران ودیدار میشود ،تاور نمایند ( .)15الگوی دیدگاه فهموی
شامل دو بخش است :الف) دیدگاه فهموی خوود ( )SDPTو ب)
دیدگاه فهمی همسر ( .)ODPTمنظور از دیدگاه فهمی خود این
است که فرد یک گزارش فراهم میکند که آشکار میسازد تا چه
انوودازه ادراكهووایش تووا چووه انوودازه در چهووارچوب جهووتگیری
شناختی با دیدگاه شریکش تناسب دارد و منظور از دیدگاه فهمی
همسر این است فرد برای لحظهای خوودش را جوای همسورش
بگذارد و در مورد دیدگاه او ،در مورد خودش قضاوت کند (.)12
هدف اولیه درمان ملتنی بر وذیرش و تعهد افوزایش کیفیوت
زندگی با کاهش تأثیر راهلردهای کنترل ییر موؤثر و حمایوت از
تغییر رفتاری ملتنی بور ارزشهاسوت ( ،)19 ,17ایون هودف بوا
استفاده از تمرینهای تجربهای که انعطافوذیری روانشناختی را
هدف قرار میدهد به دست میآید ،انعطافوذیری روانشوناختی
شامل شش فرآیند اصیی در درمان ملتنوی بور ووذیرش و تعهود
است :توجه به لحظهی اکنون ،ارزشها ،وذیرش تجربهای ،ناهم
آمیزی شوناختی ،چشومانداز انعطافووذیری ،ارزشهوا و اعموال
متعهدند ( .)13در نظریه درمان ملتنی بر وذیرش و تعهد سه نوع
خویشووتن شووامل خویشووتن بووهعنوان محتوووا (محتوووا انگاشووتن
خویشتن) ،خود بهعنوان زمینه (بافتار انگاشتن خویشوتن) و خوود
بهعنوان فرآیند (فرآیند انگاشتن خویشوتن) معرفوی شوده اسوت
(.)20
ارزش اختااصی درمان ملتنی بر وذیرش و تعهد این اسوت
که مفهومسازی و راهلردهای افراد را در مقابول مسوائل دشووار،
مستقیماً مورد هدف قرار مویدهود و از ایون طریوق ،مداخیوهی
درمانی را اثربخشتر خواهد کرد .ایون درموان ،مودل جوامعی از
مداخالت ملتنی بور تنظویم طرحووارههوا ازجمیوه :اعتلاربخشوی
طرحوارهای توسط خود و دیگران ،مداخالت ملتنوی بور اصوالح
طرحوارهها ،آزمایش و اصالح باورهای منفی ویرامون شناختها،
ذهن آگاهی ،تعدیل وردازش فکری ،کاهش اسوترس ،بازسوازی
شناختی ،وذیرش ،اشتیاق و مهربانی با خوود را ارائوه داده اسوت
(.)21
شناخت درمانی هیجان مودار کارهوای انجامشوده در زمینوه
رفتار ،شناخت و هیجوان را یکپارچوه کورده توا درك جدیودی از
درمان در اختیار درمانگران قرار دهد .شوناخت درموانی هیجوانی
مدار یک راهنمای ارزشمند و بهموقع برای متخااانی است که
به دنلال بهلود اثربخشی بالینی خود هستند (جاویدی نایرالدین
مشاوره کاربردی  )79-56 )2( 3درمان هیجوان مودار فرآینودی
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است که درمانگر وس از برقراری رابطه کارآمد بوا مراجوع بوه او
مهارتهای تنظیم هیجوان را آمووزش مویدهود .ایون رویکورد
درمووانی روی عواطووف تمرکووز دارد و بووه افووراد در خووودتنظیمی
هیجانی کموک مویکنود .در ایون شویوه درموانی از تمرکوز بور
احساسات مثلت ،بازسازی هیجانی و یافتن معوانی جدیود بورای
ارتلاط بهتر با دیگران بهره میگیرند که درنهایوت بوا بهزیسوتی
روانی بیشتر همراه است ،چون به تغییر و اصالح عواطوف منفوی
منجوور مویشووود .بوور اسوواس ایوون الگووو درمووانگری ،هیجانووات
بهخودیخود ظرفیت ذاتی سازگارانهای دارند که اگر فعال شوود،
میتواند به زوجین کمک کند توا مواضوع هیجوانی و ابرازگوری
ناخواسته خود را تغییر دهند (.)22
تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است و بوهطور مجوزا
اثربخشی رویکرد آموزش ملتنی بور ووذیرش و تعهود و رویکورد
شناخت درمانی هیجان مدار را نشوان مویدهنود .ووشوهشهوای
گاتمن و درایور ( )23بر نقش اساسی هیجان و بیانگریهیجوانی
در آینده روابط زوجین نشان دادهاند و تأکید دارند که جیووههوای
هیجانی مانند بیانگری صورت در حین بیان سورزنش در زنوان و
ترس در چهره مردان در حین بروز تعوارض ،از وویشبینویهوای
قوی طالق هستند .گاتمن ( )22دریافت که عاطفه مثلت بهترین
ویشبینی کننده رضایت و ثابت ارتلاطی طی یوک دوره  5ماهوه
در زوجهووای تووازه ازدواجکوورده بووود و بوورعکس عوودم درگیووری
عاطفی ،با نارضایتی ارتلاطی رابطه داشت؛ بنابراین تحقیق حاضر
درصدد است که هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش ملتنی بور
وذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میوزان
دیدگاه فهمی خود ،دیودگاه فهموی همسور در زوجوین متعوارض
زوجینی که به دلیل تعارضات زناشویی و مشکالت ارتلواطی ،بوه
مرکز مشاوره دولتی بهزیستی شهرستان همدان مراجعه میکنند
را بررسی کرده و خأل تحقیقاتی در این خاوص را جلران نماید.
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زوجین دارای تعارض زناشویی شهر همدان بودند .جمعیت هدف
علوارت بودنوود از زوجینووی کووه بوه دلیوول تعارضووات زناشووویی و
مشکالت ارتلاطی در تابستان  ،1337بوه مرکوز مشواوره دولتوی
بهزیستی شهرستان همدان مراجعه نمودند .بوا اسوتفاده از روش
نمونهگیوری ییرتاوادفی در دسوترس ،از جامعو آمواری موورد
مطالعووه ،کووه بووا اسووتفاده از روش نمونووهگیووری ییرتاووادفی در
دسترس 2 ،زوج در هور گوروه انتخواب شودند کوه در دو گوروه
آزمایش به صورت تاادفی جایگزین شدند .الزم به ذکور اسوت
جهت تعیین مالكهای ورود و خروج ،از مااحله بالینی سواختار
یافتوه بورای تشوخیص اخوتالالت محوور )،Ι (SCID-Ι
آزمون بالینی چند محوری مییون ،3-مااحله وذیرشی و مقیاس
سازگاری زناشوی ( ،)DASبرای زوجین مراجعه کننده به مرکوز
مشاوره حضوری دولتوی بهزیسوتی شهرسوتان همودان (توسوط
وشوهشگر) استفاده شد.
مقیاس دیدگاه – فهمی خود ( :)SDPTمقیاس دیدگاه
– فهمی خود ( )12یک ابزار  35موادهای اسوت .النو ()1330
ضریب وایوایی آلفوای کرونلوای ایون مقیواس را خجسوته مهور،
روشنروان و علاس وور ( 0/93 )26و ضریب روایی همگرا این
مقیاسها با مقیاس همدلی باتسون (> 0/01( 0/23 )BEAS
 )Pگزارش دادند.
پرسشنامه دیدگاه فهمی همسر :این ورسشونامه یوک
ابووزار  36آیتمووی اسووت کووه کریستنسوون و سوواالوی ( )1392در
دانشگاه کالیفرنیا بهمنظور بررسی دیدگاه فهمی همسور طراحوی
نمودند و زوجین بر اساس تاور سلک روابط و دیدگاه خوود ،در
سه مرحیه خاص و مفروض از تعارض به سوؤاالت واسو موی-
دهند .خجسوته مهور ،روشون روان و علواس ووور ( )26آلفوای
کرونلای این مقیاس را  0/32اعالم نمودنود .در ووشوهش حاضور
آلفای کرونلای  0/75به دست آمد.
شناخت درمانی متمرکز بر هیجاان ( :)EFTبورای
شناخت درمانی متمرکز بر هیجان ( )EFTاز بستهدرموانی
که توسط جانسون ( )25تهیهشده ،استفاده شده اسوت .در
این وشوهش با توجه به نیاز زوجوین و همواهنگی بوا مقتضویات
دیگر روشهای درمانی ،تعداد جیسات  16جیسه در نظور گرفتوه
شد که خالصه جیسات این رویکرد به ترتیب زیر است.
خالصه جلسات زوجدرماانی متمرکاز بار هیجاان
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جیسه اول .برقراری ارتلاط و ایجاد رابطه حسنه بوا زوجهوا و
انعقاد قرارداد درمانی ،ایجاد اتحاد درمانی بین زوج و درموانگر در
مورد اهداف درمانی و چگونگی اجرای درموان بوهنحویکوه هور
یک از آنها احساس امنیت و وذیرش از سووی درموانگر کورده؛
اطمینان از اینکه درمانگر اهداف و نیازهای آنها را درك کرده و
قادر به کمک دادن به آنها خواهد بود؛ درك چگوونگی شوکل-
گیری رابطه فعیی و آنچه زوجها را برای درمان برانگیخته است؛
ارزیابی ماهیت مشکل و رابطه و یافتن درکی روشون از مشوکل
آنها.
جیسه دوم و سوم .تالش برای ایجاد و حفظ فضوایی امون و
تسییبخش باهدف تسریع فرایند تغییر ،فراهم کردن فضایی کوه
زوجین بتواننود مشوکالت زوجوی را چیوزی معموولی در روابوط
زناشویی در نظر بگیرند؛ ارزیابی تاریخچه دللستگی و صومیمیت
مراجعووان و فرضوویهسووازی درب واره آسوویبوووذیری و موضوووعات
دللستگی نهفته هر یک از زوجها در رابطه؛ ردگیوری و توصویف
زنجیرههای تکرارشونده که آشفتگی زوجها را توداوم بخشویده و
موقعیت هر یک از آنها را در رابطه متلیور میسازد ،یافتن موانع
درونی و بیرونی صمیمیت و ردگیری هیجانی در هر یک از زوج-
ها ،تحییل حالتهای هیجوانی هموراه بوا چرخوههوای دشووار و
آشنایی زوجها با چرخههای منفی تعامل.
جیسووه چهووارم .فراخوووانی و کشووف کووردن ،سووعی در ارتقووا
بازخوانی مجدد تجارب زوجین ،به شکل آگاهانه ،تشویق زوجین
به بیان هیجانات و آگاهی از حوس جسومانی حوواده کوه قولالً
سرکوب و انکار شدهاند ،گوش دادن لحظهبهلحظوه درموانگر بوه
ابراز کالمی و هیجانی زوجین.
جیسه ونجم .ترسیم موضوعات تعوارض برانگیوز و ناراضوی-
کننده بین همسران و تمرکز بر رفع آنها ،گووش دادن و کشوف
روایتهای زوجین از مشکالت موجودشان ،گوردآوری اطالعوات
در مورد تاریخچهی الگوی دللستگی اولیه و ارتلاط فعیوی میوان
آنها.
جیسوه ششووم و هفووتم .افووزایش دانوش در مووورد احساسووات
زیربنایی موقعیتهای تعوامیی و شناسوایی چرخوههوای تعوامیی
منفی ،شناسایی جنلههای درنواك تجوارب زوجوین ،مشواهدهی
سلک وردازش موضوعات هیجانی آنهوا ،شناسوایی موضووعات
درون فردی و بین فردی که در ایجاد رنوج آنهوا نقوش دارنود،
تاوودیق ادراك فوورد ،چووارچوبدهووی مجوودد مسووائل برحسووب
موضوعات زیربنایی.
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زوجدرمانی رفتاری سنتی با فنوون ووذیرش ادیامشوده
است که خالصه جیسات این رویکرد به ترتیب زیر است.
خالصه جلسات درمانی درمان مبتنی بر پاذیرش و
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تعهد ( )ACTریچارد بنت ،جوزف ای ،الیور ()22
جیسه اول .هدف :معارفوه ،خالصوه اطالعوات دموگرافیوک،
چشمانداز زوجدرمانی ،بیان اصول جیسات درمان ،اجورای ووس-
آزمون .تکالیف :ارائه شکایت ،بیان اهداف و مسائل مرتلط ،بح
در مورد جذابیتهای اولیه ،تکمیل وسآزمون.
جیسه دوم و سوم .هدف :برگزاری جیسات فردی بوا زوجوین،
بیان اصول رازداری ،فورا رفوتن از مشوکالت فعیوی بور اسواس
مقیاسها و مااحله اول ،بررسی مسائل مربووط بوه خشوونت و
تعهد ،بررسی تاریخچه خانواده اصیی ،بررسی تاریخچوه ارتلواط.
تکالیف :تکمیل ورسشنامههوا و بحو در موورد حساسویتهوای
عاطفی و استورسهای خارجی ،بیان دیدگاه راجع تعهود و اداموه
رابطه.
جیسه چهارم .هدف :ارائه بازخورد به زوجین ،ارائه چشمانداز و
فرمولبندی مشکالت ،مشخص کردن موضوعات و زمینوههوای
مشکلساز عمده (اعتماد ،افسردگی ،استرس وس از سانحه و ،)...
مشخص کردن نقاط قوت رابطه ،اجورای ووسآزموون .تکوالیف:
مطالعه بروشورهای تهیهشده در خاوص افسردگی ،بح بر سر
دیوودگاه و فرمووولبنوودی یک وی از مشووکالت توسووط درمووانگر و
همخوانی آن با نظر زوجین ،اجرای تکنیک حالوت مون ،تکمیول
وسآزمون.
جیسه ونجم .هدف :فرمولبندی موردی ،بح روی الگوهای
تعامیی ،مداخالتی برای جیوگیری ،قطع کردن ،جهتدهی دوباره
و یا محدود کوردن تعوامالت مشکلسواز ،ابوراز هیجانوات نورم.
تکالیف :خالصه کردن ویامهای زوج دیگور ،تمرکوز بور تجوارب
اینجا و اکنونی ،ارتلاط زوجوین بوا یکودیگر از طریوق درموانگر،
تمرین بیان هیجانات نرم در مکالمات روزمره.
جیسه ششم و هفوتم .هودف :موداخالت ملتنوی بور هیجوان
(الحاق همدالنه) :گوش دادن بوه جزئیوات موجوود در تعوامالت
زوجین ،فرمولبندی موردی مجدد مشکالت زوجین بور اسواس
تمهای اصیی شناساییشده در جیسه بازخورد .تکالیف :شناسوایی
هیجانهای اولیه ،افشای هیجانهوا ،ایفوای نقوش جهوت ابوراز
هیجانات ،تمرکز بور روی احساسوات بجوای افکوار ،همودلی بوا
احساسات همدیگر.
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جیسه هشتم و نهم .افزایش تشوخیص و شناسوایی نیازهوا و
جنلههای خود ابراز نشده ،وذیرش مسئولیت موقعیت و نقش خود
در رابطه توسط زوجها ،بیوان انتظوارات خوود از طورف مقابول و
تسهیل وذیرش فرد توسط همسرش .در اینجا هر یک از زوجین
به کمک درمانگر ،خود و دیگری را آنگونه که هسوتند ،تجربوه
میکنند.
جیسه دهم .افزایش وذیرش هریوک از همسوران نسولت بوه
ادراك تجربهی همسرش
جیسه یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم .ربط دادن هیجانات اولیوه
به هیجانات ثانویه ،برونریوزی هیجانوات ثانویوه ،وورداختن بوه
هیجانات اولیه و قابگیری مجدد به مشکل ،تسهیل راهحلهای
جدید برای مشکالت قدیمی ،بازتعریف رابطه توسط هور یوک از
زوجها ،ورورش محیط امن و خیق اعتمواد ،کواوش مشوکالت و
موضوعات قدیمی که اکنون در ورتو وایه امن ایجادشده در جیسه
میسر شده است .بازسازی تعامالت به سمت اینکوه هور یوک از
زوجین واسخگوتر باشند .افزایش وذیرش نسلت به تجربه همسر
و راههای نوین تعاملووذیری ،کموک بوه زوجوین کوه بوهطرف
مقابیشان اعتماد کنند ،تسهیل در ابراز نیازها و خواستهها و ایجاد
درگیری هیجانی.
جیسه چهاردهم .شناسایی و حمایت از الگوهای تعامیی سالم،
دستیابی زوجهوا بوه الگوویی ایمون در روابطشوان و افوزایش در
دسترس بودن و واسخگو بودن ،تثلیت و یکپارچهسازی موقعیت-
های تعامیی جدید و تشویق زوجوین بوه توازه نگهداشوتن ویونود
ایمنشان از طریق توجه به خواستهها و تمایالت یکدیگر.
جیسه ووانزدهم .تسوهیل ودیودآیی راهحولهوای توازه بورای
مشکالت قدیم ،تقویت و تثلیوت مواضوع توازهای کوه همسوران
نسلت به هم نشان میدهند .استفادهی زوجین از مهارتهایشان
در زمینه حلمسئیه به شیوه سودمند ،شناسایی و سوپس حمایوت
از الگوهای سالم و سازندهی تعامیی ،کمک به زوجین تا فرایندها
را مرور نمایند و تغییرات را ارج نهنود (حفوظ درگیوری هیجوانی
بهمنظور ادامه ویوند بین آنها) .درمانگر همسران را تشویق می-
کند که یک داستان تازه ویرامون رابطه بسازند .این داستان شواد
دربرگیرندهی تجربه زوج از فرایند درمان و نیز ادراك جدیدشوان
از رابطه هست و ابراز احساسوات در موورد وایوان بخشویدن بوه
جیسات و خاتمه درمان.
درمان ملتنی بر وذیرش و تعهد ( :)ACTبرای درمان ملتنی
بر وذیرش و تعهد از بسته درمانی که ریچارد بنت ،جووزف
ای ،الیور ( )27تهیهشده ،استفاده شد .در این درمان فنون
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یافتهها
در این وشوهش برای تحییل دادهها از روش معناداری بالینی
استفاده شده است .زوجها وس از احراز شرایط الزم برای ورود به
فرآیند وشوهش ،در چند مرحیه خط وایه ( 2تا  2مرحیه)10 ،
جیسه مداخیه درمانی برای رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد9 ،
جیسه مداخیه درمانی برای رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار
و  3مرحیه ویگیری شرکت نمودند .در این قسمت فرضیههای
وشوهش مطرح و یافتهی متناظر با آنها با استفاده از روشهای
آماری ارائه میشوند.
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جدول  .3مراحل درمان گروه رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (سه گروه اول) و گروه رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار (سه گروه دوم)
در دیدگاه فهمی خود
تفاوت معنادار
شناخت درمانی هیجان مدار
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد
گروههای درمانی
گروه ششم
گروه ونجم
گروه چهارم
گروه سوم
گروه دوم
گروه اول
مراحل درمان زوجها
خط وایه
93
97
31
35
99
36
خط وایه اول
95
31
99
31
30
35
خط وایه دوم
30
93
33
97
خط وایه سوم
99
32
خط وایه چهارم
99/26
93
93/6
33/6
99/33
36/6
میانگین خط وایه
درمان
72
72
72
76
71
70
جیسه
27
63
21
32
37
32
جیسه
23
35
30
22
22
23
جیسه
23/33
62/33
29/33
23/55
22
22/33
میانگین مرحیه درمان
3/039
2/7
3/2
3/93
3/25
2/1
شاخص تغییر وایا
22
39/36
26/33
63/23
60/19
66/57
درصد بهلودی (درمان)
10/05
22/39
درصد بهلودی کیی درمان 63/02
ویگیری
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جیسه هشوتم و نهوم .هودف :موداخالت ملتنوی بور هیجوان
(کنارهگیری متحدانه) تشویق زوجین بوا اسوتفاده از تکنیوک
های وذیرش تا زوجین بتوانند از مشکالتشان به درجاتی
فاصیه هیجانی ویدا کنند ،اجرای وسآزمون (جیسوه هشوتم).
تکوالیف :بوه زوجوین کموک مویکنود توا در موورد
مشکالتشان حرف بزنند توا اینکوه بخواهنود خوود را
مستقیماً درگیر این مشکالت کنند ،استفاده از صندلی خالی
برای مشکل توسط زوجین ،تکمیل وسآزمون (جیسه دوازدهم).
جیسه دهم و یازدهم .هدف :مداخالت ملتنی بر رفتار (باهدف
تغییر رفتار) :تمرین رفتارهای منفی و شکستهوای احتموالی در
جیسات درمان .تکالیف :اجرای دوباره تعامالت در جیسه ،ملادلوه
رفتار ،تمرین مهارتهای ارتلاطی ،تکنیک مواجهسوازی زوجوین
با سناریوهای احتمالی شکست
جیسه دوازدهم و سیزدهم .هدف :مداخالت ملتنوی بور رفتوار
(باهدف تغییر رفتار) :وانمودسازی رفتار منفوی در جیسوه درموان،
استراتشیهای خود -مراقلتی ،آموزش مهوارت ارتلواطی ،اجورای
وسآزمون (جیسه دوازدهم) .تکالیف :تمرین وانمود رفتوار منفوی
در خانه ،اجرای دوباره تعامالت در جیسه ،تمرین مهارتهای حل
مسئیه ،آمووزش گووش دادن فعوال و آمووزش ارتلواط قاطعانوه،
تکمیل وسآزمون (جیسه دوازدهم).
جیسه چهاردهم .هدف :مداخالت مربووط بوه ایجواد تحمول.
تکالیف :تمرین رفتارهای منفی ،لیست کردن اقداماتی برای خود
مراقلتی.
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جیسه وانزدهم .هودف :موداخالت مربووط بوه ایجواد تحمول
تکالیف :تظاهر به رفتارهای منفی در محیط خانه ،افزایش تحمل
از طریق خویشتننگری.
جیسه شانزدهم .هدف :جمعبندی ،کمک به زوج بورای کنوار
آمدن با عوامل فشارزا ،اجرای وسآزمون .تکالیف :بح در مورد
دستاوردهای درمان و تامیم راجع به آینده ،تکمیل وسآزمون.
روش آماری
بهمنظور تحییل دادههای وشوهش حاضور از روشهوای آموار
توصوویفی شووامل میووانگین و انحووراف اسووتاندارد و روشهووای
اسوتنلاطی از تحییول دادههوا از روش معنواداری بوالینی بوا
استفاده از نرمافزار  SPSSصورت گرفت.
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ویگیری نوبت اول
ویگیری نوبت دوم
ویگیری نوبت سوم
میانگین ویگیری
شاخص تغییر وایا
درصد بهلودی ویگیری
درصد بهلودی کیی

36
33
32
33
2/99
52/22
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شاخص تغییر وایا (درمان)
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یافتههای جدول  3و نمودار  1نشان میدهد که میزان دیدگاه
فهمی خود در وایان درمان برای همه گروهها مؤثر بوده و نشانگر
این است که هر دو رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد و رویکرد
شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان دیدگاه فهمی خود در
گروهها را نسلت به دوره قلل از درمان (خط وایه) افزایش داده-
اند .بااینوجود ،رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد  10/05درصد
بیشتر از رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار توانسته اهداف
درمانی را تحقق بخشد که نشاندهنده اثربخشی بیشترِ رویکرد
ملتنی بر وذیرش و تعهد بر افزایش دیدگاه فهمی خود در مقایسه
با شناخت درمانی هیجان مدار است؛ بنابراین ،فرضیه سوم
وشوهش نیز تأیید میگردد.
نمودار  1روند تغییر نمرههای ورسشنامه دیدگاه فهمی خود و
تحییل دیداری دادههای بهدستآمده از تأثیر رویکرد ملتنی بر
وذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر افزایش
دیدگاه فهمی خود در گروههای اول و چهارم ،دوم و ونجم ،سوم
و ششم در مراحل خط وایه ،درمان و ویگیری را نشان میدهد.
دیدگاه فهمی خود در گروههای اول ،دوم و سوم در خطوط وایه
خییی باال (مرز  ،)35در جیسات مشاوره شیب سعودی داشته (مرز
 )22که این روند در جیسات ویگیری ادامه داشته (مرز  )27است.
بعالوه ،تعارض در گروههای چهارم ،ونجم و ششم در خطوط
وایه خییی باال (مرز  ،)31در جیسات درمان شیب سعودی داشته
(مرز  )23که این روند در جیسات ویگیری ادامه داشته (مرز )39
و بیانگر تأثیرات معنادار و موفقیتآمیز هر دو رویکرد ملتنی بر
وذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر افزایش
دیدگاه فهمی خود است.
طلق یافتههای نمودار  1براساس مالك دوگانه
محافظهکارانه ،تعداد نقطه دادههای ترسیم همه شش گروه در
زیر خط ویشبین سطح و روند تغییرات قرار دارد .طلق این
دیدگاه وقتی  9نقطه از  3نقطه دادههای ترسیم در زیر یا باالی
خط ویشبین سطح و روند تغییرات قرار گیرد ،نشانگر تأثیرات
معنادار متغیر مستقل بر متغیر وابسته است که در این نمودار در
هرکدام از سه گروه 9 ،نقطه از  3نقطه جیسات مداخیه در زیر
خط ویشبین سطح و روند تغییرات قرار دارند که بیانگر
اثربخشی معنادار ملتنی بر وذیرش و تعهد و رویکرد شناخت
درمانی هیجان مدار بر افزایش دیدگاه فهمی خود است .با این
اوصاف؛ همانطور که در نمودار  1مالحظه میکنید روند
تغییرات نمرههای دیدگاه فهمی خود در مراحل خط وایه در
گروههای اول و چهارم ثابت است .این نمودار نشان میدهد که
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در مرحیه مداخیه ،نوار تغییرات گروه اول (تحت درمان رویکرد
ملتنی بر وذیرش و تعهد) وایینتر از نوار تغییرات گروه چهارم
(تحت درمان رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار) است که
روشنگر کاهش بیشترِ دیدگاه فهمی خود در گروه اول نسلت به
گروه چهارم و اثربخشی بیشتر رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد
در مقایسه با رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر افزایش
دیدگاه فهمی خود است .عالوه بر این ،در مرحیه ویگیری نیز
نوار تغییرات گروه اول وایینتر از نوار تغییرات گروه چهارم قرار
دارد که این امر بیانگر اثربخشی بیشترِ رویکرد ملتنی بر وذیرش
و تعهد در مقایسه با شناخت درمانی هیجان مدار بر افزایش
دیدگاه فهمی خود است .همچنین ،روند تغییرات نمرههای
دیدگاه فهمی خود در مراحل خط وایه در گروههای دوم و ونجم
ثابت است .با استفاده از تحییل دیداری نمودار  1میتوان دریافت
که در مرحیه مداخیه ،نوار تغییرات گروه دوم (تحت درمان
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد) وایینتر از نوار تغییرات گروه
ونجم (تحت درمان رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار) است
که بیانگر افزایش بیشترِ دیدگاه فهمی خود در گروه دوم نسلت
به گروه ونجم و اثربخشی بیشتر رویکرد ملتنی بر وذیرش و
تعهد در مقایسه با رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر
افزایش دیدگاه فهمی خود است .عالوه بر این ،در مرحیه
ویگیری نیز نوار تغییرات گروه دوم وایینتر از نوار تغییرات گروه
ونجم قرار دارد که این امر بیانگر اثربخشی بیشترِ رویکرد ملتنی
بر وذیرش و تعهد در مقایسه با شناخت درمانی هیجان مدار بر
افزایش دیدگاه فهمی خوداست .افزون بر این ،تحییل دیداری
این نمودار حاکی از وضعیت بدتر گروه سوم (تحت درمان
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد) در مرحیه خط وایه است یعنی
شدت تعارض در این گروه در مرحیه خط وایه بیشتر از گروه
ششم (تحت درمان رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار) است.
این دو گروه (سوم و ششم) در مراحل خط وایه دارای شیب
نوسان دار هستند .بااینوجود ،نوار تغییرات دیدگاه فهمی خود در
جیسات درمانی در گروه سوم وایینتر از نوار تغییرات در گروه
ششم قرار دارد یعنی میل به تعارض در این گروه (گروه سوم)
بیشتر افزایشیافته که روشنگر اثربخشی بیشتر رویکرد ملتنی بر
وذیرش و تعهد در هم سنجی با رویکرد شناخت درمانی هیجان
مدار بر افزایش دیدگاه فهمی خود است .عالوه بر این ،در مرحیه
ویگیری نیز نوار تغییرات گروه سوم وایینتر از نوار تغییرات گروه
ششم قرار دارد که این امر بیانگر اثربخشی بیشترِ رویکرد ملتنی
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بر وذیرش و تعهد در مقایسه با شناخت درمانی هیجان مدار بر
دیدگاه فهمی خود است.
همچنین با توجه به یافتههای جدول  3مقدار شاخص تغییر
وایا برای گروههای اول ،دوم و سوم به ترتیب در مرحیه وس از
درمان  2/1و  3/25و  3/93و در مرحیه ویگیری  2/99و  2/22و
 2/96و مقدار شاخص تغییر وایا برای گروههای چهارم ،ونجم و
ششم به ترتیب در مرحیه وس از درمان  3/2و  2/7و  3/039و
در مرحیه ویگیری  3/79و  3/27و  3/7بهدستآمده است که
مقدار شاخص تغییر وایا در گروههای اول ،دوم و سوم تحت
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد در مقایسه و مقایسه با مقدار
شاخص تغییر وایا در گروههای چهارم ،ونجم و ششم تحت
شناخت درمانی هیجان مدار ،بیشتر بوده است که نشانگر
اثربخشی بیشتر رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد در مقایسه و
مقایسه با شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان تعارض میباشد.
عالوه بر این ،بر اساس یافتههای جدول  3میانگین درصد
بهلودی گروههای اول ،دوم و سوم تحت درمان رویکرد ملتنی
بر وذیرش و تعهد وس از جیسات درمانی ( )63/02و میانگین

3/73

5/33
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تفاوت معنادار
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جدول  .2مراحل درمان سه گروه اول و سه گروه دوم در متغیر دیدگاه فهمی همسر
شناخت درمانی هیجان مدار
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد
گروههای درمانی
گروه ششم
گروه ونجم
گروه چهارم
گروه سوم
گروه دوم
گروه اول
مراحل درمان گروهها
خط وایه
37
39
39
37
21
33
خط وایه اول
33
21
35
36
22
37
خط وایه دوم
39
22
39
33
خط وایه سوم
20
23
خط وایه چهارم
39/6
20/33
37
39/26
20/55
39
میانگین مرحیه خط وایه
درمان
62
66
61
66
50
69
جیسه
53
59
52
57
70
53
جیسه
71
73
59
76
75
79
جیسه
52
57/33
50/33
56/55
59/55
59/33
میانگین مرحیه درمان
2/9
3/2
2/9
3/23
3/35
3/52
شاخص تغییر وایا
51
55/36
53
71/55
59/95
73/92
درصد بهلودی (درمان)
53/56
درصد بهلودی کیی درمان 73/22
ویگیری
70
75
57
79
72
72
ویگیری نوبت اول
59
72
55
76
70
71
ویگیری نوبت دوم
53
76
ویگیری نوبت سوم
53
76
55/6
75
71
72/6
میانگین مرحیه ویگیری
3/55
2/15
3/6
2/6
3/52
2/1
شاخص تغییر وایا ویگیری
73/2
96/3
73/7
39/53
72/5
30/7
درصد بهلودی وس از ویگیری
91/5
97/33
درصد بهلودی کیی
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درصد بهلودی گروههای چهارم ،ونجم و ششم تحت درمانی
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد ( )22/39است .به علارتی،
درمان رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد  10/5درصد بیشتر از
شناخت درمانی هیجان مدار در کاهش تعارض اثربخشی داشته
است؛ بنابراین ،بر اساس طلقهبندی بالنچارد میزان اثربخشی
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد بر کاهش تعارض در زوجین
متقاضی طالق در طلقه درمان موفقیتآمیز ( )63/02ولی میزان
اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش تعارض در
زوجین متقاضی طالق در طلقه بهلودیاند ( )22/39قرار دارد که
حاکی از اثربخشی معنادارتر رویکرد درمانی ملتنی بر وذیرش و
تعهد بر کاهش تعارض در زوجین متقاضی طالق در مقایسه با
شناخت درمانی هیجان مدار است .با این تحییل ،رویکرد ملتنی
بر وذیرش و تعهد در مقایسه و مقایسه با رویکرد شناخت درمانی
هیجان مدار بر کاهش تعارض در زوجین متقاضی طالق،
اثربخشتر بوده است .درنتیجه میتوان گفت که تغییرات ازنظر
بالینی معنادار است.
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خط پیش بین سطح تغییرات:

نمودار  .2روند تغییر نمرههای گروههای اول ،دوم و سوم در متغیر دیدگاه فهمی همسر در مراحل خط پایه ،مداخله و پیگیری رویکرد مبتنی
بر پذیرش و تعهد

بر اساس یافتههای جدول  ،2میزان بهلودی وس از جیسات
درمانیِ رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد در گروه اول73/9 ،؛ در
گروه دوم 59/95 ،و در گروه سوم 71/57 ،درصد و بهطور
متوسط  73/22درصد بود؛ یعنی رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد
توانسته میزان دیدگاه فهمی همسر در گروههای اول ،دوم و
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سوم را بهطور معناداری کاهش دهد؛ بنابراین ،فرضیهی چهارم
وشوهش تأیید میشود .میزان بهلودی گروههای اول ،دوم و سوم
در وایان مراحل ویگیری ،افزایشیافته که نشاندهنده تداوم
درمان است .نمودار  2تحییل دیداری دادههای بهدستآمده از
اثربخشی رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد بر بهلود دیدگاه
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فهمی همسر در گروههای اول ،دوم و سوم در مراحل خط وایه،
درمان و ویگیری را نشان میدهد .این نمودار روند تغییر میانگین
و سطح تغییر نمرههای گروههای اول ،دوم و سوم در مقیاس
دیدگاه فهمی همسر در مراحل خط وایه ،مداخیه و ویگیری
رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد را نشان میدهد.
بر اساس یافتههای جدول  ،2میزان بهلودی وس از جیسات
درمانیِ رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد در گروه اول73/9 ،؛ در
گروه دوم 59/95 ،و در گروه سوم 71/57 ،درصد و میزان
بهلودی بهطور متوسط  73/22درصد؛ درصد بهلودی وس از
مراحل ویگیری نیز در گروه اول30/7 ،؛ در گروه دوم 72/5 ،و در
گروه سوم 39/53 ،درصد و بهطور متوسط  97/33درصد بود که
نشاندهنده اثربخشی معنادار رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد بر
دیدگاه فهمی همسر میباشد.
همانطوری که نمودار  2نشان میدهد دیدگاه فهمی همسر
در گروههای اول ،دوم و سوم در خطوط وایه خییی باال و در مرز
 36است (شایانذکر است که نمرات وایینتر در مقیاس دیدگاه
فهمی همسر نشاندهنده تعارض باالتر است) که در جیسات
مشاوره شیب صعودی داشته (مرز  )79که این روند در جیسات
ویگیری ادامه داشته (مرز  )79و بیانگر تأثیرات و معنادار بودن
اثربخشی رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد است.
براساس مالك دوگانه محافظهکارانه ،تعداد  3نقطه از 3
نقطه دادههای ترسیم گروههای اول ،دوم و سوم در باالی خط
ویشبین سطح و روند تغییرات قرار دارد .طلق این دیدگاه وقتی
 9نقطه از  3نقطه دادههای ترسیم در زیر یا باالی خط ویشبین
سطح و روند تغییرات قرار گیرد ،نشانگر تأثیرات معنادار متغیر
مستقل بر متغیر وابسته است که در این نمودار هر  3نقطه
مداخیه در باالی خط ویشبین سطح و روند تغییرات قرار دارند
که روشنگر اثربخشی معنادار رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد بر
افزایش دیدگاه فهمی همسر است.
همچنین با توجه به اینکه مقدار شاخص تغییر وایا در
گروههای اول ،دوم و سوم به ترتیب در مرحیه وس از درمان
 3/52و  3/35و  3/23و در مرحیه ویگیری  2/1و  3/52و 2/6
بهدستآمده است ،این دو مقادیر در سطح آماری P>0/06
معنادار هستند؛ یعنی قدر مطیق این دو عدد بیشتر از  1/35است.
اگر شاخص تغییر وایا بهدستآمده مساوی یا بزرگتر از 1/35
باشد ،با  36درصد اطمینان ( )p> 0/06میتوان نتیجه گرفت
که تغییر یا بهلودی بهدستآمده ناشی از اثر مداخیه است که در
این سه گروه شاخصهای تغییر وایا بهدستآمده بیشتر از 1/35
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است که بیانگر اثربخشی معنادار رویکرد ملتنی بر وذیرش و
تعهد بر ترمیم دیدگاه فهمی همسر است.
مطابق با جدول  2درصد بهلودی این سه گروه نیز به
ترتیب ،وس از جیسات درمانی  73/92و  59/95و 71/57
(میانگین  )73/22و در مرحیه ویگیری  30/7و  72/5و 39/53
(میانگین  )97/33است .درنتیجه میتوان گفت که تغییرات ازنظر
بالینی معنادار است؛ بنابراین بر اساس درصد بهلودی کیی این
سه گروه در مرحیه وس از درمان ( )73/22و مرحیه ویگیری
( ،)97/33میتوان گفت که میزان اثربخشی رویکرد ملتنی بر
وذیرش و تعهد بر ترمیم دیدگاه فهمی همسر در زوجین متعارض
بر اساس طلقهبندی بالنچارد ،نقل از علاسپور%60(1333 ،
کاهش در عالئم بهعنوان موفقیت در درمان ،نمرات بین  %26تا
 %23بهعنوان بهلودی اندك و نهایتاً کاهش نمرات عالئم تا حد
زیر  %26بهعنوان شکست درمانی تیقی میشود) در مرحیه وس
از درمان و در مرحیه ویگیری در طلقه درمان موفقیتآمیز قرار
میگیرند و بهطورکیی حاکی از اثربخشی معنادار رویکرد ملتنی
بر وذیرش و تعهد بر بهلود دیدگاه فهمی همسر در زوجین
متعارض است.
بحث و نتیجهگیری
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هدف تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش ملتنی بور
وذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میوزان
دیدگاه فهمی خود ،دیدگاه فهمی همسر در زوجین متعارض بوده
است .نتایج تجزیهوتحییل نشوان داد اثربخشوی بیشوترِ رویکورد
ملتنی بر وذیرش و تعهد بر افزایش دیدگاه فهمی خود در مقایسه
با شناخت درموانی هیجوان مودار اسوت؛ بنوابراین ،فرضویه اول
وشوهش نیز تأیید میگردد .این یافته با یافتههای ووشوهشهوای
آرینفور و همکواران ( ،)29قاسومی و همکواران ( ،)23عیووی و
همکاران ( ،)30مدنی و همکاران ()31؛ ( )33 ,32همسو است.
در تلیین این یافته که رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد نسلت
به رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار هم در مراحول مداخیوه و
هم در مراحل ویگیری اثربخشی بیشتری بر کواهش تعوارض در
زوجین داشته است؛ میتوان گفت ،رویکرد ملتنی بور ووذیرش و
تعهد ،یک رویکرد است که از ترکیب اصول ،روشها ،نگرشهوا
و تکنیکهای دو رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار و رویکورد
ملتنی بر وذیرش و تعهد به وجود آمده اسوت .رویکورد شوناخت
درمانی هیجان مدار با تأکید بر "جنلههای مثلتی" که در روابوط
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هرچند ناکارساز فعیی نهفته است میتواند توجه و تمرکز زوجهوا
را بهسوی قابییتهای هنوز باقیمانده در رابطه هدایت کند .ایون
رویکرد همسران را تشویق میکند تا با مشوارکت یکودیگر ،راه-
حلهایی مفید جهت دیروایی رابطه بیایند؛ ساختن ایون راهحول-
های مشارکتی مفروضههایی دارد کوه از آن جمیوه " شناسوایی
خواستههای دقیق طرفین " از رابطه اسوت .بوه نظور مویرسود
مشارکتگری در یافتن راهحلها و درك نیازهای نفور مکمول در
کاهش میل به طالق عناصری مهم باشند.
نتایج نشان داد بین اثربخشی رویکورد ملتنوی بور ووذیرش و
تعهد و شناخت درمانی هیجان مدار بر دیدگاه فهموی همسور در
زوجین متعارض شهر همدان تفاوت معنواداری وجوود دارد .ایون
یافته با یافتههای وشوهشهای جاللی و همکاران ()32؛ محمدی
و همکوواران ( ،)36سوویدمحرمی و همکوواران ()35؛ گووارانزینی و
همکاران ( )21و جانسون و همکاران ( )37همسو است .در تلیین
این یافته که رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد نسلت به رویکورد
شناخت درمانی هیجان مودار هوم در مراحول مداخیوه و هوم در
مراحل ویگیری اثربخشی بیشوتری بور تورمیم تعارضوات داشوته
است ،میتوان گفت عیت اثربخشویِ بیشوترِ رویکورد ملتنوی بور
وذیرش و تعهد این است که در این درمان ،درمانگر بوه هرکودام
از زوجین کمک نمود توا بوهطور آگاهانوه چرخوه منفوی خوود را
مشاهده کرده و ترك و طردی که این چرخه منفی ایجاد میکند
را بهعنوان دشمن مشترك خود بلینند تا ترسها و خواستههوای
دللستگی خود را کشف و در میان بگذارند و بهتدریج راههوایی را
بیابند تا بهطور روشن این ترسها و خواسوتههوا را بوه شویوهای
بوورای هووم ابووراز کننوود کووه نزدیکووی ،دسترسووی هیجووانی و
واسخگوبودن یک ویوند ایمنتر را تسهیل کند .تغییور در درموان
هیجانمدار زمانی ری داد که درمانگر به همسران کمک کرد توا
عناصر موجود در این رقص رابطهای مخرب را تغییر دهند .وقتی
چرخه منفی مختل شد ،واس ها شروع به تغییر کردن نمودند توا
به سمت ویوند ایمنتر ویش بروند.
میتوان گفت عیت اثربخشیِ بیشترِ رویکرد ملتنی بر وذیرش
و تعهد در وشوهش حاضر این است که هم رویکرد هیجانمدار و
هم رویکرد ملتنی بر وذیرش و تعهد در اصل "کاربردی" هستند
و از آنجا که طی دهه اخیر خانوادهدرمانی و زوجدرمانی به سمت
درمانهای تیفیقی و یکپارچهنگر در الگوی مداخالت ویش رفتوه
است و این رویکردهوا دارای مزایوای منحاوربهفردی ازجمیوه
ایجاد وایوه وسویعتوری از مداخیوه و انعطوافووذیری در درموان
مراجعان هستند و همچنین این رویکردها مویکوشوند توا خطور
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مداخیه اتفاقی ،بیربط و متناقض که از التقاط اصول یا تکنیک-
های مختیوف ،بودون مالحظوه ناسوازگاری بوالقوه یوا تعوامالت
ناسازگار آنها حاصل میشود را کاهش دهند.
در م وورد محوودودیتهای ایوون تحقیووق بایوود گفووت جامعووه
موردمطالعه این وشوهش ،افراد متعارض بودند در تعمیم نتایج بوه
سایر زوجها باید به این موضوع توجه شوود.به دلیول محودودیت
زمان اجرای این ووشوهش ،ویگیوریهوا سوه مواه ووس از وایوان
جیسات مداخیه زوجدرمانیها انجام شد که بهتر بود ویگیوریهوا
ادامه داشته باشد.افرادی که در این ووشوهش آورده نشودند و یوا
مالك ورود به وشوهش را نداشتند از شروط محقق برای وشوهش
حاضر بوود .ممکون اسوت از افورادی کوه کنوار گذاشوته شودند
اطالعات خوبی حاصل میشد .زوجدرمانگر برای اجورای هور دو
رویکرد یک نفر بود و ممکن است اثر تداخل ویش آمده باشد.
با توجه به اثربخشی این دو رویکرد (رویکرد ملتنی بر وذیرش
و تعهد و شناخت درمانی هیجوان مودار) ،هوم در فراینود کیوی
درمان و هم حفوظ مانودگاری درموان ووس از سوه مواه در ایون
مطالعه ،بوه مشواوران خوانواده و زوج درموانگران و روانشناسوان
بالینی ویشنهاد میگردد برای کاهش مشکالت زناشویی زوجوین
و درمان آنها از این دو رویکرد استفاده نمایند .ازاینرو نتایج این
تحقیق میتواند به زوجدرمانگران و مشاوران خانواده کمک کنود
تووا روش مناسووب و اثووربخشتووری را در کووار بووا زوجووین دارای
مشکالت و مسائل زناشویی و متقاضی طالق بهکارگیرند .اجرای
این دو رویکرد درمانی با دو درمانگر مجزا بر روی زوجین دیگور
با مشکالت زناشویی دیگر مدنظر قرار گیرد و با توجه به اینکوه
وووشوهش حاضوور موویتوانوود اطالعووات گسووتردهای در زمینوو
رویکردهای هیجانمدار و ملتنی بر ووذیرش و تاوویر واضوح و
روشنی از وضع موجود طالق را ارائه دهد ،ویشنهاد میشود نتایج
این وشوهش ویش روی محققان ،دستاندرکاران مسائل بهداشت
روانی ،روان شناسان ،زوجدرمانگران و مشواوران مراکوز مشواوره
قرار داده شود.
تقدیر و تشکر
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مقاله حاضر بخشی از تحقیقات انجامشده برای انجام رساله
دکتری تخاای بوده است و وشوهشگران بدینوسییه مراتب
سپاس و قدردانی خود را از تمامی کسانی که محقق را یاری
کردهاند اعالم میدارد.
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