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Abstract
Background and Objective: This study has compare to examine the efficacy of
emotional focused couple Therapy and acceptance and commitment therapy on marital
adjustment and marital satisfaction.
Methods: Research method was quasi-experimental with pretest-posttest followup .The study population consisted of all couples in Isfahan. The sample included 45
couples (Emotional Focused Couple therapy (15 couples), Acceptance and
Commitment therapy (15 couples) and control group (15 couples) were randomly
selected by convenience sampling with replacement. Participated in group ACT (12
session) AND EFT (14session), and control group was not under any intervention
questioner of Perceived questionnaire marital satisfactions and marital adjustment that
couple groups in pre-test, post-test and follow up it completed Data were analyzed
with repeated measures analysis of variance.
Results: Covariance analysis showed that Acceptance and Commitment therapy
and Emotional Focused Couple on Marital Adjustment and Marital Satisfaction are
effective: Excitement focused treatment effect size 0.96 and size of the treatment effect
was 0.9-based commitment and acceptance therapy.
Conclusion: The results of this study could be clinical and the therapeutic
interventions in order to increase Marital Satisfaction and Marital Adjustment.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اریان

مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی هیجانمحور و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت و
سازگاری زناشویی زوجها

زهرا اخوان بیتقصیر ،1باقر ثنائیذاکر ،1شکوه نوابینژاد ،1ولیاهلل فرزاد

2

 .1گروه مشاوره ،دانشکدۀ روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2گروه روانشناسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

دریافت1315/05/22 :

پذیرش بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجها انجام گرفت.

پذیرش1316/02/02 :

مواد و روشها :روش پژوهش نیمهتجربی بود و از طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با پیگیری استفاده شد.

انتشار آنالین1316/06/02 :

جامعه آماری پژوهش ،تمام زوجهای شهر اصفهان بودند .نمونه شامل  54زوج ( 14زوج گروه هیجانمحور،
 14زوج درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و  14زوج گروه کنترل) بودند که به روش نمونهگیری در دسترس
با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند .گروه هیجانمحور طی  15جلسه و گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
طی  12جلسه در مشاورۀ گروهی شرکت کردند ،در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخلهای قرار نگرفت.
ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامۀ سازگاری زناشویی الک واالس بود که زوجهای
هر سه گروه در سه مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،آن را تکمیل کردند .دادههای پژوهش حاضر با
روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
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یافتهها :زوجدرمانی هیجانمحور بر رضایت و سازگاری زناشویی مؤثرتر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
است .اندازۀ اثر درمان هیجان مدار  0/69و اندازۀ اثر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش  0/6بود.
نتیجهگیری :از یافتههای پژوهش حاضر میتوان در راستای مداخالت بالینی و درمانی برای افزایش
رضایت و سازگاری زناشویی استفاده کرد.
کلمات کلیدی :زوجدرمانی هیجانمحور ،درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،رضایت زناشویی ،سازگاری زناشویی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه

فرصت منحصر بهفرد در اختیار انسانها میگذارد ( .)1آنچه در

منحصربه فرد بشری هر زن و شوهری در نظر گرفته شده است با
عوامل بسیاری در ارتباط است .یکی از این عوامل که یافتههای
تجربی زیادی مؤید آن هستند؛ عنصر دلبستگی بهعنوان یک

همۀ انسانها نیازی پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه
دارند .برای دست یافتن به این نیاز و رشد صمیمیت ،ازدواج یک
ازدواج مهم است رضایت از ازدواج و سازگاری زناشویی است (.)2

عامل توضیحی در رضایت از روابط عاشقانه یا ازدواج است (.)6

سازگاری زناشویی فرایندی است که در طول زندگی بهوجود
میآید و به ویژگیهای روابط زناشویی هماهنگ و داشتن عملکرد

دلبستگی به پیوندی اشاره دارد که مراقبان اولیه در دوران
کودکی شکل دادهاند و تمام روابط انسانی را تحتتأثیر قرار

خوب در ازدواج اشاره میکند ( .)3در ابتدا رضایت همسران باال

میدهد ( .)7سبک و خصایص دلبستگی افراد مرتبط با مشکالت

بوده سپس بهطور آهسته اما پیوسته کاهش مییابد ( .)2آمار

هیجانی فرد است؛ هیجان تنظیمنشده با اشکال برجستۀ آسیب
روانی همراه است .ناتوانی در نظمجویی هیجانی منشا رفتارهای

آن است که رضایت زناشویی بهآسانی بهدست نمیآید .تحقیقات
تجربی بیانگر آن است که رضایت زناشویی که همچون ویژگی

مشکلآفرین فراوانی است ( .)8روشها و درمانهای گوناگونی

طالق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است ( )5نشانگر

برای بهبود رضایت و سازگاری زناشویی زوجها وجود دارد که از
122
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تاریخچۀ مقاله

زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی هیجانمحور و درمان مبتنی بر تعهد و
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تابستان 9316

علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره  4شماره ▐ 2تابستان 1969

به گونۀ ابزاری برای بهبود روابط پریشان تمرکز دارد .ازاینرو
هدف این درمان کمک به زوجها برای دسترسی به احساسات
بیان نشده و پردازش تعامل مثبت است که باعث افزایش ارتباط و

روش و بررسی

آشفتگی در روابط زوجها است ( )1و بر تغییر رفتارهای دلبستگی

اعتماد زوجها میشود ( .)6تأثیر مثبت درمان هیجانمحور بر
روابط زناشویی در پژوهشهای ( ،)12 ،11 ،10تأیید شده است.

( . )13رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به مداخالت
روانی را میتوان برحسب  9فرآیند روانی تعریف کرد ( )12که
عبارتند از پذیرش ،گسلش ،خود بهعنوان زمینه ،تماس با زمان
حال ،ارزشها و عمل متعهدانه .در پژوهشهای جداگانهای (،15
 )20 ،11 ،18 ،17 ،16اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
بر درمان آشفتگی روابط زوجها تأیید شده است.
در مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی در زمینۀ رضایت و
سازگاری زناشویی زوجها تأکید بر عوامل فردی و بین فردی
وجود دارد .برخی از رویکردها مثل رویکرد زوجدرمانی
هیجانمحور که یکی از اساسیترین مبانی نظری آن مفهوم
دلبستگی است بر عوامل درونفردی تأکید دارند و در نظریۀ
دلبستگی مفاهیمی چون عشق بزرگسالی و آشفتگی زوجها مبنا
است و روابط آشفته را ناشی از پیوندهای ناایمنی میبیند که در
آن نیازهای دلبستگی برطرف نشده است ( .)8در سوی دیگر
برخی از رویکردها مثل رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
که از نظریههای موج سوم رفتاری شناختی است ،بر عوامل بین
فردی تأکید دارند .از آنجا که در رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
هدف اصلی دست یافتن به انعطافپذیری روانشناختی است و از
طرفی انعطافپذیری روانشناختی خود با متغیرهای مرتبط با
سالمت روان در ارتباط است؛ به نظر میرسد این رویکرد میتواند
در ایجاد سازگاری و رضایت زوجها مؤثر باشد .مسألۀ پژوهش
حاضر آن است که با بررسی و مقایسۀ میزان تأثیر این دو رویکرد
بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجها ،عالوه بر مشخص شدن
نقش درمانهای مذکور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجها،
خأل پژوهشی موجود در این زمینه نیز تا حدی مرتفع شود .از
سوی دیگر رضایت و سازگاری نگهدارندۀ ازدواج و پیوند زناشویی
هستند .از این رو انجام پژوهشها و مداخالت بالینی برای

زوجدرمانی هیجانمحور )21( EFT ،و درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد )22( ACT ،شده بود ،اجرا شد و دادههای حاصل از اجرای
پژوهش از طریق تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تحلیل شده
و برای انجام پژوهش ابزارهای زیر بهکار رفت.
پرسشنامۀ رضایت زناشویی انریچ یک ابزار  114سؤالی و
فرم دیگر آن  124سؤالی است .این پرسشنامه برای ارزیابی
زمینههای بالقوه مشکلزا یا شناسایی این زمینهها یا شناسایی
زمینههای قوت و پرباری رابطۀ زناشویی بهکار میرود .همچنین
129
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درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،رویکردی تجربی برای تغییر
رفتار است که در آن ذهن آگاهی بهعنوان یک مهارت تجربی که
مراجع میتواند با تکنیکهای گوناگون یاد بگیرد معرفی میشود

روش پژوهش حاضر نیمهتجربی بود و از طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .تمام زوجهایی که رضایت
زناشویی پایینی داشته و در سال  1965برای دریافت مشاوره ،به
مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی و کلینیکهای روانپزشکی
استان اصفهان مراجعه کردند ،جامعۀ آماری پژوهش حاضر را
تشکیل دادند .از بین آنها  54زوج به روش نمونهگیری در
دسترس ،انتخاب شده و بهصورت تصادفی در  9گروه (هر گروه
 14زوج) جایگزین شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت
بودند از .1 :گذشتن حداقل  2سال و حداکثر  10سال از زندگی
مشترک؛  .2حضور همزمان هر دو عضو زوج در جلسات درمان؛
.9زندگی با هم و نداشتن تصمیم به جدایی و طالق؛  .5نداشتن
اختالالت روانشناختی؛  .4بررسیِ مبتال نبودن هریک از زوجها
به بیماری شدید؛  .9شکایت اصلی آنها در زمینۀ مشکالت
سازگاری ،متأثر از رابطۀ آشفته بوده و در برگیرندۀ مشکالت
ناشی از اعتیاد ،ازدواج مجدد و بیکاری نباشد .نقطۀ برش نمرۀ
 194در پرسشنامۀ رضایت زناشویی انریچ بود .برای انجام
پژوهش پس از انتخاب آزمودنیها ،پیشآزمون روی آنها اجرا
گردید .سپس مداخلۀ آزمایشی برای گروه هیجانمحور در 15
جلسه و برای گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 12جلسه (هر
هفته یک جلسه بهمدت  120دقیقه) اجرا شد .شایان ذکر است
که در این مدت گروه کنترل تحت هیچگونه مداخلۀ آزمایشی
قرار نگرفت .پس از اتمام جلسات ،هر دو گروه مجددا ارزیابی
شدند و  9ماه پس از انجام پسآزمون ،از زوجها آزمون پیگیری
بهعمل آمد .از مجموع  54زوج 2 ،زوج از گروه هیجانمحور و 9
زوج از گروه کنترل در مرحلۀ پیگیری شرکت نکردند .جلسات که
طبق یک برنامۀ ازپیشتعیینشده و با استفاده از مبانی نظری
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آن جمله میتوان به زوجدرمانی هیجانمحور و درمان مبتنی بر
تعهد و پذیرش اشاره کرد .درمان هیجانمحور مبتنی بر نظریۀ
دلبستگی و معتقد است اختالل در دلبستگی پایه و اساس

برقراری رابطۀ زناشویی سالم بین زوجها ضروری بهنظر میرسد.
براساس تمهیدات یادشده ،هدف پژوهش حاضر ،مقایسۀ زوجدرمانی
هیجانمحور و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،بر رضایت و
سازگاری زناشویی زوجها است.

زهرا اخوان بیتقصیر و همکاران | مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی هیجانمحور...

و براون بسیارخوب و ضریب همبستگی بین دو نیمه برابر 0/6
است .نمرات این پرسشنامه با آزمون پیشبینی الکواالس
همبستگی زیادی دارد و نشاندهندۀ روایی همزمان باالی آن
است ( .)22آلفای کرونباخ این آزمون در مطالعۀ حاضر 0/33
بهدست آمد.

یافتهها

کرد ( .)22سلیمانیان پرسشنامۀ  54سؤالی راتهیه کرده بود که
این پرسشنامه براساس طیف لیکرت از  1تا  4تهیه و برخی
سؤاالت معکوس نمرهگذاری شده است .پایایی این پرسشنامه را
از طریق آلفای کرونباخ  0/94محاسبه کردند و روایی همزمان
پرسشنامۀ  54سؤالی با فرم اصلی  0/64گزارش شد .در پژوهش
حاضر نیز پایایی پرسشنامه بهروش همسانی درونی بررسی شد و
آلفای کرونباخ  0/39بهدست آمد.
آزمون سازگاری زناشویی :این ابزار  14سؤالی یکی از
اولین آزمونهای کوتاه برای سنجش سازگاری زناشویی است که
الک واالس ( )1646آن را طراحی کرده است .سؤال اول یکی از
شاخصهای کلی سعادت زناشویی محسوب میشود و به آن
ارزش عددی بیشتری اختصاص داده شده است .نمرۀ کلی
سعادت زناشویی  100یا کمتر نمرۀ برش به حساب میرود و
داللت بر ناسازگاری در روابط زناشویی دارد .سؤاالت بهصورت
چندگزینهای هستند و ارزش عددی آنها متفاوت است .اگر پاسخ
زن و شوهر ،هر دو ،ماندن در خانه باشد؛ امتیاز این سؤال  9و اگر
انتخاب زن و شوهر متفاوت باشد؛ امتیاز این سؤال  2است و نمرۀ
آزمون برابر حاصلجمع همۀ سؤاالت و دامنۀ آن از  2تا 143

جدول  . 1میانگین و انحرافمعیار گروههای آزمایش کنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر رضایت زناشویی

گروه

پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

زناشویی

سازگاری

ACT

M
89/10

SD
6/96

M
131/1

SD
9/15

M
118/5

SD
8/07

EFT

100/24

4/96

132/94

5/46

125/4

7/33

گروه کنترل

99/83

6/08

99/33

6/82

99/93

7/10

ACT

44/86

13/54

64/87

12/11

59/90

11/94

EFT

43/93

10/24

69/50

8/34

94/49

6/12

گروه کنترل

41/40

7/51

40/13

5/95

41/46

6/78

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین نمرات
رضایت و سازگاری زناشویی زوجها در مرحلۀ پیشآزمون و در سه

گروه نزدیک بههم هستند؛ اما در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری
میانگین نمرات گروههای زوجدرمانی بیشتر از گروه کنترل است.
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میانگین سن اعضای گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 ،91/29اعضای درمان هیجانمحور 91/39 ،و اعضای گروه
کنترل 26/90بود .میانگین طول مدت ازدواج اعضای گروه درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد  ،9/19اعضای درمان هیجانمحور4/59 ،
و اعضای گروه کنترل  5/69بود .تحصیالت 19/4 ،درصد از
اعضای گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دیپلم 14/9 ،درصد
کارشناسی و  29/4درصد کارشناسی ارشد بود 99/9 .درصد از
اعضای گروه هیجانمدار دیپلم 49/5 ،درصد کارشناسی9/4 ،
درصد کارشناسی ارشد و  9/9درصد دکتری داشتند .اعضای گروه
کنترل نیز  29/4درصد دیپلم 99/9 ،درصد کارشناسی و 9/4
درصد کارشناسی ارشد داشتند .پیش از اجرای آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر پیشفرض برقرار بودن کرویت (یعنی
برابر بودن واریانس تفاوت تمام زوجهای اندازهگیر مکرر) با انجام
آزمون موخلی بررسی شد .معنادار شدن آمارۀ موخلی ( df=2
 ) x2=117/56 p>0/001نشان داد پیشفرض کرویت برقرار نیست.
بنابراین درجات آزادی تعدیلشدۀ گرینهاوزن ـ گیسر مبنای
گزارش مقدار  Fقرار گرفت .میانگین و انحرافمعیار نمرات گروهها
در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  1ارائه
شده است.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.121

این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده میشود که نیاز به
مشاوره و تقویت رابطه دارند و همچون ابزاری معتبر در تحقیقات
متعددی برای بررسی رضایت زناشویی استفاده شده است.
پرسشنامۀ انریچ از  12خردهمقیاس تشکیل شده است.
خردهمقیاسهای این پرسشنامه عبارتند از تحریف آرمانی،
ل تعارض ،مدیریت
رضایت زناشویی ،مسایل شخصیتی ،ارتباط ،ح ِ
مالی ،اوقات فراغت ،رابطۀ جنسی ،فرزندان و فرزندپروری ،خانواده
و دوستان ،نقشهای مساواتطلبی و جهتگیری مذهبی.
ویژگیهای اعتبار و روایی این پرسشنامه را سلیمانیان گزارش

است ( .)22برآورد همسانی درونی با استفاده از فرمول اسپیرمن
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جدول  .2آزمونهای اثرات درونآزمودنی برای بررسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت و سازگاری زناشویی

منبع

آزمون

زمان

زمان * گروه

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

df

F
129/710

معناداری

اندازۀ اثر

0/000

0/599

0/000

0/599
0/599

با فرض کرویت

12141/896

2

6070/948

گرینهاوس-گایزر

12141/896

1/146

10594/546

129/710

هیون-فلت

12141/896

1/178

10306/327

129/710

0/000

حد پایین

12141/896

1/000

12141/896

129/710

0/000

0/599

با فرض کرویت

7038/193

4

1759/548

37/594

0/000

0/464

گرینهاوس-گایزر

7038/193

2/292

3070/627

37/594

0/000

0/464

هیون-فلت

7038/193

2/356

2987/092

37/594

0/000

0/464

حد پایین

7038/193

2/000

3519/096

37/594

0/000

0/464

جدول  .3آزمونهای اثرات درونآزمودنی برای بررسی درمان هیجانمحور بر رضایت و سازگاری زناشویی

آزمون

منبع

زمان

زمان

*

گروه

معناداری

اندازۀ اثر

میانگین مجذورات

F
129/710

مجموع مجذورات

با فرض کرویت

12141/896

df
2

0/599
0/599

0/000

129/710

0/000

6070/948

گرینهاوس-گایزر

12141/896

1/146

10594/546

0/000

0/599

هیون-فلت

12141/896

1/178

10306/327

129/710

0/599

حد پایین

12141/896

1/000

12141/896

129/710

0/000

با فرض کرویت

7038/193

4

1759/548

37/594

0/000

0/464

گرینهاوس-گایزر

7038/193

2/292

3070/627

37/594

0/000

0/464

هیون-فلت

7038/193

2/356

2987/092

37/594

0/000

0/464

حد پایین

7038/193

2/000

3519/096

37/594

0/000

0/464

جدول  .2مقایسۀ جفتی نمرات پسآزمون و پیگیری برای مقایسۀ اثربخشی و ماندگاری آن در زوجدرمانی هیجانمحور و درمان مبتنی
بر تعهد و پذیرش ،بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجها
متغیر وابسته

گروه مبنا

گروه مقایسه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معناداری

پسآزمون رضایت

درمان مبتنی برپذیرش و تعهد

زوج درمانی هیجانمحور

4/424

1/699

P<0/01

پیگیری رضایت

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

زوج درمانی هیجانمحور

9/044

2/129

0/149

پسآزمون سازگاری

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

زوج درمانی هیجانمحور

-4/249

1/139

P<0/01

پیگیری سازگاری

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

زوج درمانی هیجانمحور

-9/940

1/969

P<0/01
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نمرات رضایت و سازگاری زناشویی در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ( ) P>0/04,F = 126/410بدونتوجه به عامل گروهی
تفاوت معناداری دارد .همچنین روند تغییرات نمرات رضایت
زناشویی از پیشآزمون به پسآزمون و از پسآزمون به پیگیری
در سه گروه هیجانمدار ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و
کنترل ( )P = 0/04 ، F = 94/4تفاوت معناداری دارد .جدول 2
آزمونهای اثرات بینآزمودنی در تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر برای بررسی اثربخشی زوجدرمانی هیجانمحور و درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجها را
نشان میدهد.
همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،هم عامل زمان
و هم تعامل زمان در گروه در این تحلیل معنادار است .همچنین،

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.121

معناداری عامل زمان بدین معناست که حداقل بین یکی از نمرات
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سازگاری زناشویی زوجین در
مجموعِ سه گروه تفاوت وجود دارد.
برای مقایسۀ زوجی نمرات پس آزمون و پیگیری رضایت و
سازگاری زناشویی در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج
درمانیِ هیجانمحور و مقایسۀ اثربخشی و ماندگاری آن در طول
زمان ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
نتایج جدول  5نشان میدهد که با کنترل نمرات
پیشآزمون ،نمرات پسآزمون و پیگیری گروههای آزمایش بهطور
معنادار از گروه کنترل باالتر بوده و این اثربخشی در طول زمان
هم ماندگار است.

زهرا اخوان بیتقصیر و همکاران | مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی هیجانمحور...

 )12 ،10همخوان است.

شود (.)17

در تبیین این یافته میتوان گفت که تمرکز در درمان بر
شناخت ترسها و نیازهای دلبستگی و افزایش حمایت و

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر
تعهد و پذیرش و درمان هیجانمحور بر رضایت و سازگاری
زناشویی زوجها مؤثر است .بهنظر میرسد که این شیوه (هم
درمان هیجانمدار و هم درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش) میتواند
عالوه بر نقش درمانی ،نقش پیشگیرانه و رشدی نیز داشته باشد.
بنابراین با آموزش تکنیکهای این دو درمان به خانوادهها میتوان
از بروز الگوهای ارتباطی ناسالم درآنها جلوگیری کرد .بر همین
اساس این شیوه را میتوان همچون مداخلهای مؤثر به
زوجدرمانگران و متخصصان درمان خانواده پیشنهاد داد .با توجه
به یافتههای پژوهش حاضر برگزاری دورههای تخصصی و
بازآموزی با استفاده از درمان هیجانمحور و درمان مبتنی بر
تعهد و پذیرش به مشاوران و روانشناسانِ خانواده پیشنهاد
میشود .عالوه بر آن توصیه میشود که در پژوهشهای بعدی
میزان تأثیر این روش بر سایر اَبعاد روابط زناشویی مثل تعارض،
سازگاری و رضایت زناشویی بررسی شود.
پژوهش حاضر محدودیتهایی نیز داشته است .با توجه به
این که گروه نمونه را زوجها تشکیل میدهند ،تعمیم نتایج به
تمامی اقشار و گروهها باید با احتیاط صورت بگیرد .اجرا کردن
هردو درمان از سوی یک درمانگر ،از محدودیتهای پژوهش
حاضر است .همچنین پژوهش حاضر فقط به بررسی تأثیر
زوجدرمانی هیجانمحور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
رضایت و سازگاری زناشویی زوجها پرداخته است .بنابراین نتایج
فقط برای شناسایی تأثیر مداخالت مبتنی بر آن رویکردها بر
رضایت و سازگاری زناشویی حائز اهمیت است.
پیشنهاد میشود ابزارهای استاندارد برای بررسی تغییرات
در خالل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بهمنظور سنجش
پذیرش ،گسلش و تعهد به ارزشها ساخته و ارزشیابی شود.

و سازگاری زناشویی زوجها دارد .این یافته با نتایج مطالعات (،11

مراقبتهای همسران است ( .)25 ،26با شناسایی ترسهای
دلبستگی و پردازش و اصالح این ترسها ،زوجها میتوانند در
سایۀ این آگاهی بدون ترس از طرد شدن شفاف و صریح رفتار
کنند ( .)1در درمان هیجانمحور ،پیوندهای بسیار محکمی میان
زوجها ایجاد میشود که در آن هر دو زوج بهقدری از نظر هیجانی
درگیر نیازهای یکدیگر میشوند و به نیازهای یکدیگر پاسخ
میدهند که مبنای اعتماد و صمیمیت و همبستگی میان آنها
گذاشته میشود .ایجاد چنین پیوندهای هیجانی در تعامالت
زوجها باعث تعریف مجدد رابطۀ آنها در قالب پایۀ مطمئن و
پناهگاه ایمن میشود ( .)27در روند درمان ،با قویتر شدن
ایمنی دلبستگی ،امنیت در روابط تجربه میشود ( .)28وقتی
امنیت برقرار شد امکان غلبه بر مکانیسمهای دفاعی نقش بستۀ
تجارب دلبستگی اولیه ،قطع چرخۀ معیوب فراهم میشود که این
تغییر فرصتهای مهم را برای دستیابی مجدد و موفقیتآمیز بر
صمیمیت و بهبود روابط عرضه میکند (.)25
از نتایج دیگر پژوهش حاضر آن است که مشخص شد
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت و سازگاری زوجها اثر
دارد .این یافته با نتایج مطالعات ( )21 ،16-20همخوان است .در
تبیین این یافته میتوان گفت که تکنیکهای ذهن آگاهی در
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به واقع دیدن و پذیرش
هیجانات همانطور است که اتفاق میافتد .افرادی که بهعلت
حمایت بین فردی موقعیتها و محرکهای اطراف خود را
استرسزا میدانند؛ درمان و هزینۀ زیادی را صرف فرار از
نگرانیها و دیگر رویدادهای منفی (اجتناب تجربی) میکنند .در
نتیجه در برابر هیجانات پاسخهای ناسازگارانه از خود نشان
میدهند ( .)13در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با افزایش
شناخت و پذیرش ذهن ،آگاهانه به زوجها کمک میکنند تا افکار
و عکسالعملهای منفی مرتبط با رابطۀ زناشویی فرد را به

نتیجهگیری
از یافتههای پژوهش حاضر میتوان در راستای مداخالت بالینی
و درمانی برای افزایش رضایت و سازگاری زناشویی استفاده کرد.
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پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوجدرمانی
هیجانمحور و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،بر رضایت و
سازگاری زناشویی زوجها انجام شد .نتایج تحلیل کواریانس برای
بررسی تأثیر درمان هیجانمحور نشان داد که این درمان نسبت
به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،اثربخشی بیشتری بر رضایت

شیوههای جدید تجربه کنند و در نتیجه درگیری کمتری با آنها
داشته باشند .افکار و موقعیتهای اجتنابی همچون مانعی برای
رشد و پیشرفت رابطه محسوب میشوند .باید آن را جدا کرد و
پذیرفت .شفافسازی ارزشها و تعهد به آن فرصتی را فراهم
میکند تا به شیوهای رفتار کنند تا رضایت و بهتبع آن کیفیت
ارتباط افزایش یابد و از رنج روانشناختی و میان فردی کاسته

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.121

بحث

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 23:40 +0330 on Saturday December 7th 2019

[ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.121 ]

1969  ▐تابستان2  شماره4 فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره

تعارض در منافع
.بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است

سپاسگزاری
نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در انجام این
. کمال تشکرو قدردانی را دارند،پژوهش یاری کردهاند
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