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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر افزايش کیفیت
زناشويی و سازگاری زناشويی زوجها در زوجهای مراجعهکنندهی به کلینیک روانشناختی اداره
آموزش و پرورش شهرستان دزفول بود.در اين پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پايهی
چندگانهی ناهمزمان استفاده شد .جامعهی پژوهش شامل کلیهی زوجهای مراجعهکننده به کلینیک
روانشناختی اداره آموزش و پرورش شهرستان دزفول در سال  2091بود .نمونهی پژوهش با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،و شامل  0زوج ( 6نفر) از افراد مراجعه کننده به اين کلینیک
بودند که با توجه به نمرهی پرسشنامهی سازگاری زناشويی جزء زوجهای پريشان قرار میگرفتند.
پروتکل درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در سه مرحلهی خط پايه ،مداخلهی  21جلسهای و پیگیری 2
ماهه اجرا گرديد .و آزمودنیها قبل از درمان ،میانهی درمان ،پايان درمان و  2ماه پس از پايان درمان به
پرسشنامهی کیفیت زناشويی،پرسشنامهی سازگاری زوجی،پرسشنامهی پذيرش و اقدام ،پرسشنامهی
آگاهی تمرکز حواس پاسخ دادند .نتايج حاصل از دادهها به روش ترسیم ديداری ،شاخص تغییر پايا و
فرمول درصد بهبودی نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در افزايش کیفیت و سازگاری
زناشويی زوجها تأثیر مطلوب داشته است و زوجین در پیگیری يک ماهه در حفظ اثرات درمانی موفق
بودند .براساس دادهها میتوان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در افزايش کیفیت و
سازگاری زناشويی مؤثر بوده است و کیفیت و سازگاری زناشويی زوجها را ارتقا میدهد.

کلید واژگان :درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،کیفیت زناشويی ،سازگاری زناشويی.
 .2کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)
n.heydarianfar@yahoo.com
 .1استاديار مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 .0دانشیار گروه مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 .4استاديار گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
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مقدمه
اساس شکلگیری و توسعهی يک سیستم کوچک اجتماعی روابط زن و شوهر است.
روابط زوجی میتواند منبع شادی ،و وقتی که درست نباشد منبع عمدهی پريشانی و حتی
بیماری باشد (پونزتی و ماچ.)1336 ،2فرض بر اين است که عوامل کلیدی در ناسازگاری
زناشويی ،ساختارهای مداوم حالتهای جذب پريشانی و الگوهای تعاملی مخرب که به وجود
میآيند ،منعکس میشوند و سپس به نوبه خود اين تأثیر را منعکس میکنند ،میباشند .در طول
دهه گذشته ،تحقیقات قابل مالحظهای نشان دادهاند که ناسازگاری زناشويی با سطح مشکالت
جسمی و روحی فرد رابطهای قوی دارد (ويسمن و يوبالکر .)1336 ،1از سوی ديگر برای
مدت طوالنی کیفیت زناشويی0موضوع تحقیقات بیشماری بوده است ،چرا که فرض میشد با
دوام و ثبات يک ازدواج رابطه دارد .عوامل تشکیلدهنده کیفیت زناشويی شامل انسجام ،اعتماد
متقابل ،رضايت ،محبت و حل تعارض است (الزاروس و دلینگیز 2990 ،4و مارگولین 2993 ،
به نقل از باتول و خالید .)1321 ،6پريشانی زناشويی 7به مشکالتی که بهطور مکرر زوجها با آن
مواجه میشوند اشاره دارد و به موقعیتهايی اطالق میشود که در آن زوجها مشکالت
ارتباطی و حل مسئله ،ايجاد مشکل در کار با يکديگر و نپذيرفتن تفاوتهای همديگر را تجربه
میکنند (جاکوبسن و کريستنسن .)2996 ،9اگرچه حمايتهای تجربی در درمانهايی مثل زوج
درمانی رفتاری يکپارچهنگر 9و زوج درمانی رفتاری سنتی 23اثرات طوالنیمدت برای زوجهای
پريشان نشان داده است اما بهطورکلی هنوز هم نگرانیهايی در مورد اثرات دراز مدت
زوجدرمانی وجود دارد و همین امر لزوم به وجود آمدن موج سوم درمانهای شناختی
رفتاری 22را نشان میدهد (جانسون و لبوو .)1333 ،21بهطور مستقیم مداخالت درمانهای موج
1. Ponzetti & Mutch
2. Whisman & Uebelacker
3. marital quality
4. Lazarus &Delingis
5. Margolin
6. Batool & Khalid
7. distressed couples
8. Jacobson, & Christensen
9. integrative behavioral couple therapy
10. traditional behavioral couple therapy
11. cognitive behavior therapy
12. Johnson & Lebow
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سوم به جای تمرکز روی تغییر رويدادهای روانی ،به دنبال تغییر عملکرد اين رويدادها و
رابطهی فرد با آنها ،از طريق استراتژیهايی مثل تمرکز حواس ،پذيرش و ناهمجوشی شناختی
هستند (تیزدل .)1330 ،2درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد يک نوع رفتاردرمانی مبتنی بر پذيرش
است که هدف آن به عمل در آوردن اجتناب تجربی و تالش برای کنترل تجربههای آزارنده
است (هیز ،استراسال و ويلسون .)2999 ،1هدف اصلی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد افزايش
انعطافپذيری روانی زوجها است .از نظر توسعه و نگهداری پريشانی ،تعارض و فاصلهی
عاطفی در زوجها ،ناشی از ترکیب کنترلهای محکم و بیفايدهی هر يک از آنها و راهبردهای
اجتناب تجربی در رابطهی زن و شوهر است .درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد به دنبال تضعیف
اين فرآيندها و در نتیجه کاهش رنجهای غیرضروری زوجها است که به وسیلهی اجتنابهای
تجربی هر يک از آنها ناشی میشود .هدف اصلی زوج درمانی کمک به هر يک از زن و
شوهر است که از فرايندهای شناختی و واکنشهای عاطفی خود چه به تنهايی و چه در
رابطهی دو نفره آگاه شوند ،ارزشهايی که آنها را در رابطه نگه داشته است را روشن کنند و
به عمل در روشهايی که بهطور مداوم متناسب با اين اهداف هستند حتی در حضور افکار و
احساسات ناخواسته متعهد شوند (پترسون ،ايفرت ،فینگولد و ديويدسون.)1339 ،0
ادبیات نشان میدهد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد برای دامنهی گستردهای از
مشکالت و مراجعان مؤثر است .شاکری ( )2094در مطالعهی خود تحت عنوان ررسی
اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ) (ACTبر کاهش دلزدگی زناشويی زنان
متأهل شهر تهران نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر کاهش دلزدگی زناشويی زنان
و به طورکلی در کاهش عالئم جسمانی ،عاطفی و روانی حاصل از آن مؤثر بوده است.
برزگری دهج ( )2094در مطالعهی خود نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر تنظیم
هیجان و حالتهای خلقی نوجوانان مؤثر بوده است .کیمیايی ،مشهدی و خبازی ( )2094در
مطالعه خود تحت عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهدبر باورهای غیرمنطقی و
تعهد زناشويی زنان نشان دادند که اين شیوه درمانی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و عدم
درگیری ذهنی با اين باورها و همچنین افزايش تعهد زناشويی مؤثر است .براون ،ويتینگهام،
ج

1. Tizdel
2. Hayes, Strosahl, & Wilson
3. Peterson, Eifert, Feingold, & Davidson
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بويد ،مککینالی و سوفرونوف )132 ( 2مطالعهای تحت عنوان کاربرد درمان مبتنی بر پذيرش
و تعهد بر بهبود روابط والدين ،زوجین و تنظیم خانوادههای دارای کودکان با آسیب مغزی
انجام دادند .در اين مطالعه آنها میزان پريشانی روانی ،انعطافپذيری ،و اعتماد به نفس پدر و
مادر ،عملکرد خانواده و رابطه زن و شوهر را قبل ،بعد و  6ماه پس از مداخله اندازهگیری
کردند؛ نتايج تحقیق آنها نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در افزايش عملکرد پدر
و مادر ،خانواده و روابط همسری در خانوادههای دارای کودک با آسیب مغزی مؤثر بوده است.
مطالعهی پترسون و همکاران ( )1339در کاربرد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در پريشانی
زناشويی دريافتند که سازگاری و رضايت زناشويی زوجهای مطالعهی آنها در پايان درمان
افزايش پیدا کرده است .همچنین زوجهای مطالعهی آنها افزايش سطح تمرکز حواس
اندازهگیری شده پیش از درمان ،و سطوح تمايل به اقدام با وجود افکار يا احساسات ناخواسته
را گزارش دادند و اين اثرات را در پیگیری  6ماهه هم حفظ کردهاند .با توجه به مطالب ذکر
شده هدف تحقیق حاضر بررسی اين موضوع است که آيا درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در
افزايش کیفیت زناشويی و سازگاری زناشويی زوجها مؤثر است؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعهی آماری اين پژوهش کلیهی زوجهای مراجعهکننده به کلینیک روانشناختی اداره
آموزش و پرورش شهرستان دزفول در سال  2091بود .نمونهی پژوهش شامل  0زوج ( 6نفر)
از افراد مراجعهکننده به اين کلینیک میباشد که با توجه به مصاحبهی اولیه و نمرههای
پرسشنامهی نتايج (پیآمد) و سازگاری زوجی جزء زوجهای پريشان گرفتند .روش نمونهگیری
در اين پژوهش نمونهگیری هدفمند بود به اين صورت که زوجها پس احراز شرايط ورود و پر
کردن پرسشنامهها وارد دورهی درمانی میشوند.

ابزار پژوهش
پرسشنامهی کیفیت زناشویی .اين پرسشنامه را نورتون )2990( 1ساخته است .اين
1. Brown, Whittingham, Boyd, McKinlay, & Sofronoff
2. Norton
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پرسشنامه يک ابزار  6سؤالی است که کیفیت زناشويی را با بهکارگیری عبارتهای کلی (مانند
ما يک ازدواج خوب داريم) میسنجد .آزمودنی درجه موافقت خود را در يک مقیاس لیکرت
از دامنهای ( 2کامالً مخالف) تا ( 7کامالً موافق) نشان میدهد .در سؤال ششم که يک سؤال
کلی است آزمودنی درجهی موافقت خود را در دامنهای از ( 2کامالً مخالف) تا ( 23کامالً
موافق) ابراز میکند .فینچام ،رايس و راسبالت )1334( 2پايايی اين پرسشنامه را با استفاده از
روش آلفای کرونباخ 3/96برای هر دو گروه زنان و مردان گزارش کردند .همچنین ضريب
اعتبارسازهی اين پرسشنامه با همبسته کردن آن با  23سؤال مربوط به متغیر رضايت زناشويی
در پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ  3/77محاسبه شد که اين ضرايب در سطح ()P<3/332
معنیدار است .در مطالعهی حاضر ضريب بازآزمايی  3/9و انحراف استاندارد اين ابزار
بهترتیب و  0/71بهدستآمد.
پرسشنامهی سازگاری زوجی .رضايت و سازگاری زناشويی با استفاده از مقیاس
سازگاری زوجی محاسبه خواهد شد .يک مقیاس  01آيتمی برای اندازهگیری کیفیت سازگاری
در ازدواج و روابط دوتايی شبیه آن (اسپانر 2976 ،1و اسپانر و فیلسینگر .)2990 ،0يک نمره
سازگاری کلی و همچنین نمرههايی در  4خرده مقیاس :رضايت ،همبستگی ،4توافق عمومی و
بیان عواطف 6را بهدست میدهد .نمرات اين مقیاس از  3تا  2 2متغیر است .نمره کلی بیشتر
از  233روابط با سازگاری خوب را نشان میدهد درحالیکه نمرات پايینتر از  233پريشانی
بالینی قابل توجه را نشان میدهد .و اعتبار همزمان و پیشبین نشان میدهد نمرات پايینتر با
افزايش احتمال خشونت خانگی ،افسردگی بیشتر و ارتباطات ضعیف ارتباط دارد (استوارت،7
 .)2991ضرايب آلفا در دامنهی  3/9بهدستآمد (همچنین اعتبار خوب با ثبات درونی باال
برای مقیاس کل و  3/93باال و پايین نمرات را نشان داد .اعتبار در محدودهی  3/ 9تا  3/96با
میانگین  3/92تخمین زده شد (اسپانر و تامپسون .)2991 ،9کجباف ،مقدس و آقايی (2093؛ به
1. Fincham, Reis, & Rusbult
2. Spanier
3. Filsinger
4. cohesion
5. consensus
6. affection expression
7. Stuart
8. Thompson
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نقل از ايمانی )2092 ،ضريب بازآزمايی و انحراف استاندارد اين ابزار را در يک گروه  03نفری
از زوجهای دارای مشکالت زناشويی به ترتیب  3/91و  13/67گزارش کردهاند.
پرسشنامهی پذیرش و اقدام .پرسشنامهی پذيرش و اقدام (باند 2و همکاران )1322 ،يک
پرسشنامهی  23آيتمی که برای ارزيابی انعطافپذيری روانی طراحی شده است .اين مقیاس
بهويژه با اجتناب تجربی و تمايل به شرکت در عمل با وجود افکار و احساسات ناخواسته
مرتبط است .شرکتکنندگان میزان توافقی را که با هر بیانیه دارند روی يک مقیاس  7گزينهای
لیکرت نشان میدهند .آيتمهای  ،6 ،2و  23دارای نمرهگذاری معکوس هستند .باند و همکاران
( )1322اعتبار و پايايی اين مقیاسرا بررسی کردند .نتايج نشان داد :ساختار ،اعتبار و پايايی اين
مقیاس رضايتبخش است .به عنوان مثال میانگین آلفای کرانباخ آن  )3/79 -3/99( 3/94و
اعتبار بازآزمايی در طی دو دورهی  0و  21ماه به ترتیب  3/92و  3/79بهدستآمد .نتايج نشان
داد که نمرات اين مقیاس بهطور همزمان ،طولی و افزايشی طیف وسیعی از نتايج مطابق با
نظريهی زيربنايی اين پرسشنامه را پیشبینی میکنند .در ضمن اين مقیاس اعتبار واگرای
مناسبی را نشان داد .اين مقیاس با مقیاسهای هم مفهوم همبستگی ( )r=3/97اما با همسانی
بهتر را نشان داد .در مطالعهی حاضر انحراف استاندارد اين ابزار  2/90بهدستآمد.
پرسشنامهی تمرکز حواس .پرسشنامهی  2آيتمی تمرکز حواس (براون و رايان)1330 ،1
که تمرکز حواس را در حوزههای شناختی ،عاطفی ،جسمی ،بین فردی و حوزهی عمومی را با
استفاده از مقیاس  6گزينهای لیکرت (از  :2تقريباً همیشه تا  :6تقريباً هرگز) ،اندازهگیری
میکند.نمرهی مقیاس کل با محاسبهی میانگین پاسخهای  2آيتم فردی بهدست میآيد .در
نمونهی دانشجويان و بزرگساالن خصوصیات روانسنجی شامل :ثبات درونی خوب ( 3/91تا
 )3/97اعتبار بازآزمايی خوب ( 3/92فقط در ارتباط با نمونهی دانشجويان) و اعتبار همگرا و
واگرای قوی (براون و رايان) را نشان میدهد .براون و رايان يک نمرهی متوسط 0/9
( )SD=3/6برای يک نمونهی غیربالینی در مقايسه با  )SD= 3/6( 4/0برای يک گروه
شرکتکنندگان با آيین ذن را گزارش کردند .در مطالعهی حاضر انحراف استاندارد اين ابزار
 0/9بهدستآمد .در اين پژوهش از طرح آزمايشی تک موردی استفاده شده است .و از بین
طرحهای آزمايشی تک موردی از طرح تجربی قبل -بعد  A-Bبا پیگیری انتخاب شده است
1. Bond
2. Brown & Ryan
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(طرح خط پايهی چندگانه .)2در پژوهش حاضر آزمودنیها به صورت همزمان وارد مرحلهی
خط پايه 1و با قرار گرفتن به صورت تصادفی در يکی از دورههای انتظار دو يا سه هفتهای در
مرحلهی خط پايه وارد مرحلهی درمان  21جلسهای و سپس پیگیری (در طی يک دورهی 2
ماهه) شدند.

یافتهها
جدول  2نمرههای سه زوج در پرسشنامهی کیفیت زناشويی را بر حسب مراحل مختلف درمان
را نشان میدهد.

مراحل درمان

جدول  .1روند تغییر مراحل درمان سه زوج در پرسشنامهی کیفیت زناشویی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
آزمودنیها
گروههای درمانی
زوج سوم
زوج دوم
زوج اول
00
00/
17/
خط پايهی اول
01
00/
12
خط پايهی دوم
02
01/
خط پايهی سوم
02
خط پايهی چهارم
02/7
00/26
14/
میانگین مراحل خط پايه
01/
19
04/
جلسهی چهارم
04
16/
01
جلسهی هشتم
03/
14/
00
جلسهی دوازدهم
01/00
16/66
00/26
میانگین مراحل درمان
3/49
/
7/43
شاخص تغییر پايا (درمان)
2/91
29/63
0 /04
درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان
پیگیری

پیگیری يک ماهه
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان

29/91
09
9/91
9/29

06
1/20
9/ 6
14/91

04
3/9
7/39

1. multiple baseline
2. baseline phases
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جدول  2نشان میدهد که نمرههای کیفیت زناشويی هر سه زوج در مرحلهی پیگیری
افزايش يافته است .همچنین مقدار شاخص تغییر پايا در زوج اول ،دوم و سوم در جلسهی
پیگیری به ترتیب 3/9 ،1/20 ،9/91بهدستآمد که با توجه به سطح معناداری (  )p> 3/3دو
زوج به باالتر از  z=2/96رسیده است .بنابراين میتوان گفت که تغییرات مشاهده شده در اين
دو زوج از نظر بالینی قابل قبول است .عالوه بر اين همانطوری که در جدول  2مشاهده
میشود زوجها به ترتیب در مرحلهی پیگیری دارای درصد بهبودی ( 7/39 ،9/ 6 ، 9/29با
درصد بهبودی کلی  )14/91میباشند .روند تغییر نمرههای پرسشنامهی کیفیت زناشويی زوجها
در مراحل خط پايه ،مداخله و پیگیری يک ماهه در نمودار  2نشان داده شده است.

زوج دوم

زوج اول

زوج سوم

نمودار  .1روند تغییر نمرههای پرسشنامهی کیفیت زناشویی زوجها در مراحل خط پایه،
مداخله و پیگیری یک ماهه
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همانطور که در نمودار  2مالحظه میشود نمودار هر سه زوج با داشتن نوساناتی در طول
درمان در مرحلهی پیگیری حالت صعودی پیدا میکنند .جدول  1نمرههای سه زوج در
پرسشنامهی سازگاری زناشويی را بر حسب مراحل مختلف درمان را نشان میدهد.
جدول  .٢روند تغییر مراحل درمان سه زوج در پرسشنامهی سازگاری زناشویی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
گروههای درمانی

مراحل درمان

خط پايهی اول
خط پايهی دوم
خط پايهی سوم
خط پايهی چهارم
میانگین مراحل خط پايه
جلسهی چهارم
جلسهی هشتم
جلسهی دوازدهم
میانگین مراحل درمان
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان

آزمودنیها
زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

92/
97/
99/
222
223/
239/
223/00
0/61
10/17

99/
232
234/
232/00
237
211
220
224
1/13
21/ 3

99
233/
99/
230
233/
233/
234
9
99/90
3/22
3/66

درصد بهبودی کلی پس از درمان
پیگیری

پیگیری يک ماهه
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان

21/24
212
/47
0 /29

212/
0/ 3
29/93

23 /
3/96
4/97

13/31

جدول  1نشان میدهد که نمرههای سازگاری زناشويی هر سه زوج در مرحلهی پیگیری
افزايش يافته است .همچنین مقدار شاخص تغییر پايا در زوج اول ،دوم و سوم در جلسهی
پیگیری بهترتیب  3/96 ،0/ 3 ، /47بهدستآمد که با توجه به سطح معناداری ( )p>3/3
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نمرههای زوج اول و دوم به باالتر از  z=2/96رسیده است .بنابراين میتوان گفت که تغییرات
مشاهده شده در اين دو زوج از نظر بالینی قابل قبول است .عالوه بر اين همانطوری که در
جدول  1مشاهده میشود زوجها به ترتیب در مرحلهی پیگیری دارای درصد بهبودی ،0 /29
( 4/97 ،29/93با درصد بهبودی کلی  )13/31میباشند .روند تغییر نمرههای پرسشنامهی
سازگاری زناشويی زوجها در مراحل خط پايه ،مداخله و پیگیری يک ماهه در نمودار  1نشان
داده شده است.

زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

نمودار  .٢روند تغییر نمرههای پرسشنامهی سازگاری زناشویی زوجها در مراحل خط پایه،
مداخله و پیگیری یک ماهه
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همانطور که در نمودار  1مالحظه میشود نمودار هر سه زوج با داشتن نوساناتی در طول
درمان در مرحلهی پیگیری حالت صعودی پیدا میکنند .جدول  0نمرههای سه زوج در
پرسشنامهی پذيرش و عمل را بر حسب مراحل مختلف درمان را نشان میدهد.
جدول  .٣روند تغییر مراحل درمان سه زوج در پرسشنامهی پذیرش و عمل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
گروههای درمانی

مراحل درمان

خط پايهی اول
خط پايهی دوم
خط پايهی سوم
خط پايهی چهارم
میانگین مراحل خط پايه
جلسهی چهارم
جلسهی هشتم
جلسهی دوازدهم
میانگین مراحل درمان
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان

آزمودنیها
زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

41/
43/
42/
09
09
09
09
1/1
6/31

04
42
47/
43/90
46/
4 /
43
44
1/9
7/76

42
46/
42
40/
40
46
46/
07
40/26
3/24
3/07

درصد بهبودی کلی پس از درمان
پیگیری

پیگیری يک ماهه
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان

4/72
4/
22/72
02/01

46/
/23
20/99

3/
6/7
27/44

13/99

جدول  0نشان میدهد که نمرههای پذيرش و عمل هر سه زوج در مرحلهی پیگیری
افزايش يافته است .همچنین مقدار شاخص تغییر پايا در زوج اول ،دوم و سوم در جلسهی
پیگیری بهترتیب  6/7 ، /23 ،22/72بهدستآمد که با توجه به سطح معناداری ( )p> 3/3
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نمرهی هر سه زوج باالتر از  z=2/96است .بنابراين میتوان گفت که تغییرات هر سه زوج از
نظر بالینی قابل قبول و بیانگر موفقیت درمانی است .عالوه بر اين همانطوری که در جدول 0
مشاهده میشود زوجها بهترتیب در مرحلهی پیگیری دارای درصد بهبودی ،20/99 ،02/01
( 27/44با درصد بهبودی کلی  )13/99میباشند.

زوج دوم

زوج اول

زوج سوم

نمودار  .٣روند تغییر نمرههای پرسشنامهی پذیرش و عمل زوجها در مراحل خط پایه ،مداخله و
پیگیری یک ماهه

همانطور که در نمودار  0مالحظه میشود نمودار هر سه زوج در مرحلهی پیگیری حالت
صعودی و افزايش در نمرات را نشان میدهد .جدول  4نمرههای سه زوج در پرسشنامهی
تمرکز حواس را بر حسب مراحل مختلف درمان را نشان میدهد.
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جدول  .٤روند تغییر مراحل درمان سه زوج در پرسشنامهی تمرکز حواس
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
گروههای درمانی

مراحل درمان

خط پايهی اول
خط پايهی دوم
خط پايهی سوم
خط پايهی چهارم
میانگین مراحل خط پايه
جلسهی چهارم
جلسهی هشتم
جلسهی دوازدهم
میانگین مراحل درمان
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان

آزمودنیها
زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

9
64
62
9
66/
66
60/90
2/29
4/60

/

4/
1/

درصد بهبودی کلی پس از درمان
پیگیری

پیگیری يک ماهه
شاخص تغییر پايا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان

0/
4/66
9/
1/
/
/
3/0
2/ 0

4/1
7/
7/
1
/66
3/ 9
1/ 6

1/ 6
66
1/39
9/29

9
2/92
7/90

7
2/2
/36

7/36

جدول  4نشان میدهد که نمرههای تمرکز حواس در هر سه زوج در مرحلهی پیگیری
افزايش يافته است .همچنین مقدار شاخص تغییر پايا در زوج اول ،دوم و سوم در جلسهی
پیگیری بهترتیب  2/2 ،2/92 ،1/39به دست آمد که با توجه به سطح معناداری ( )p>3/3
فقط نمرهی زوج اول به باالتر از  z=2/96رسیده است .بنابراين میتوان گفت که فقط تغییرات
مشاهده شده در زوج اول از نظر بالینی قابل قبول و بیانگر تأثیرات درمانی است .عالوه بر اين
همانطوری که در جدول  4مشاهده میشود زوجها به ترتیب در مرحلهی پیگیری دارای
درصد بهبودی ( /36 ،7/90 ،9/29با درصد بهبودی کلی  )7/36میباشند .روند تغییر نمرههای
پرسشنامهی تمرکز حواس زوجها در مراحل خط پايه ،مداخله و پیگیری يک ماهه در

5٢
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نمودار  4نشان داده شده است.

زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

نمودار  .٤روند تغییر نمرههای پرسشنامهی تمرکز حواس زوجها در مراحل خط پایه ،مداخله و
پیگیری یک ماهه

همانطور که در نمودار  4مالحظه میشود نمودار هر سه زوج در مرحلهی پیگیری حالت
صعودی و افزايش در نمرات را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در افزايش کیفیت
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و سازگاری زناشويی زوجهای پريشان شهرستان دزفول بود .همانطور که در بخش يافتهها
مشاهده شد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در افزايش کیفیت زناشويی و سازگاری زناشويی
زوجها مؤثر بوده است .همچنین زوجهای اين مطالعه در مؤلفههای درمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد (پذيرش و عمل و تمرکز حواس) نیز افزايش در نمرهها و در نتیجه بهبود را نشان دادند
و در حفظ اثرات درمانی تا مرحلهی پیگیری يک ماهه موفق بودهاند .يافتههای پژوهش حاضر
با نتايج تحقیقات پترسون و همکاران ( )1339همخوانی دارد .در تبیین اين يافتهها میتوان
گفت که در يک زوج با رابطهی آشفته ،به میزانی که هر يک از زوجها به افکار ارزيابیکننده
در مورد شريک و رابطه مشغول شود مشاجرات آنها باال میگیرد .درمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد با تمرکز بر تکنیکهای پذيرش و تمرکز حواس میزان پذيرش در زوجها را افزايش
میدهد و باعث میشود زوجها نسبت به تفاوتهای همديگر کمتر واکنش نشان دهند .و
بنابراين کمتر درگیر مشاجرات و بعد از آن کنترل يکديگر میشوند .و اين امر با کاهش دادن
تنشهای بین فردی ،صمیمت زوجها را افزايش میدهد .همچنین به زوجها کمک میکند تا
خود را به صورت يک بافت در مقابل مشکالت بین فردی مشاهده کنند .اين چشمانداز به
زوجها در پايان دادن به درگیریها کمک میکند .چرا که ديگر زوجها خود را در درون يک
جنگ گريزناپذير که در آن چارهای جز مبارزه ندارند ،تصور نمیکنند .زوجها در اين مطالعه
روشنسازی ارزشها را از طريق تمرينات تجربی درون جلسهای و از طريق کامل کردن
کاربرگها در بیرون جلسه تمرين کردند .و گزارش دادند که روشنسازی ارزشها در افزايش
رضايت از رابطهی آنها خیلی مهم است زيرا آنها شروع به واضحتر ديدن اهمیت رابطه در
زندگی خود کردهاند .آنها همچنین به آنچه که از نظر شريک خود در زندگی و در رابطهشان
با ارزش است آگاهی پیدا کردند .به نظر میرسد بازشناسی اهمیت رابطه ،افزايش در رضايت
و عمل در جهت ارزشها مرتبط باشد و با احتمال بیشتری میتواند تغییرات بلندمدت مشاهده
شده در دادهها را توضیح دهد .با توجه به اينکه درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد برای درمان
مشکالت و پريشانیهای زوجی در ايران به کار نرفته و تحقیق مشابه خارجی هم يک مورد
يافت شد ،لذا عدم امکان مقايسهی نتايج حاصل از تحقیق حاضر با تحقیقات ديگر از جمله
محدوديتهای پژوهش حاضر بود .با اين حال دادههای اين مطالعهی مقدماتی نشان میدهد
که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بهطور بالقوه در افزايش پذيرش و عمل ،تمرکز حواس،
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کیفیت و سازگاری زناشويی در زوجها مؤثر است .بهطورکلی پژوهش حاضر نشان میدهد که
اقتباس  ACTدر درمان مشکالت زوجها میتواند نويدبخش باشد .امید است که مطالعات
آينده بر روی نتايج پژوهش حاضر با بررسی کاربرد  ACTدر مشکالت زوجها با استفاده از
نمونههايی بزرگتر ،با تنوع بیشتر و طرحهای پژوهشی با کنترل بیشتر ايجاد شود.
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