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تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر رضایت مندی زناشویی و سبک های
حل تعارض زنان متأهل شهر تهران
سوسن دیده دار ،1سارا نوروزی ،2آرام غریبی

اصل3

 1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد ،فیروزآباد ،ایران
2کارشناس ارشد مشاوره راهنمایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خوزستان ،خوزستان ،ایران( نویسنده مسئول)

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبرسبک های حل تعارض ،استرس والدگری در زنان
متاهل شهر تهران انجام شده است .روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل کلیه زنان متأهل منطقه  9شهر تهران بودند ،که مراجعه کننده به کلینک ها و مراکز
مشاوره و خانوده بودند .نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری درسترس  30نفر (دو گروه  15نفره برای آزمایش و
کنترل) انتخاب شد .ابزارهای پژوهش دو پرسشنامه راهبردهای حل تعارض ،استرس والدگری بود .برای تجزیه و تحلیل داده
های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد .یافته های پژوهش نشان داد که اجرای درمان
مبتنی پذیرش و تعهد ( ) ACTباعث کاهش میزان استرس والدگری شرکت کنندگان پژوهش می شود .یافتهها همچنین نشان
داد که اجرای درمان مبتنی بر بخشش در فرایند حل تعارض و خرده مقیاس های آن ،باعث افزایش میزان کالمی ،کاهش
میزان غفلت و افزایش میزان گذشت در زنان متاهل می شود.
واژههای كلیدی :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTاسترس والدگری ،سبک های حل تعارض
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مقدمه
خانواده یک واحد اجتماعی است که که با پیوستن یک مرد و زن شروع می شود .خانواده یکی از مورد عالقه ترین سامان ها
از دیدگاه خداوند است .برخی رفتارهای خاص بین زوجین آنان را نسبت به هم بیگانه و بی عاطفه می کند .این رفتارها شامل
مشاجره ،جدال ،انتقاد بیش از حد و طرد عاطفی می باشند .از آنجایی که اکثر زوجین انگیزه اصلی چنین رفتارهایی را نمی
شناسند ،این امر منج ر به بیگانگی زوجین و کاهش صداقت در آنان می شود .یکی از مهارت های سازگاری که در انواع روابط
نزدیک زوجین مفید واقع می شود ،توانایی بخشیدن شریک زندگی ای هست که در اغلب روابط نزدیک زوجین با ارزش است
موسوی زاده ،سهرابی و احدی ( .)1391یکی از معدود واقعیتهای مسلم زندگی بشری این است که نمی توان انسانی را یافت
که هرگز احساس آزردگی ،سرخوردگی ،مورد خیانت واقع شدن ،نومیدی و ظلم یا بی عدالتی را از سوی انسانی دیگر تجربه
نکرده باشد .در چنین مواردی احساسات منفی مانند خشم ،رنجش ،نومیدی ،اضطراب و یأس امری عادی است و وجود انگیزه
برای اجتناب از منبع آزار یا میل به جبران و انتقام نیز عادی است؛ به گونه ای که بعضی استدالل می کنند در چنین شرایطی،
تالفی عمیقا در سطح بیولوژیکی ،روانی و فرهنگی ماهیت انسان جایگزین می شود(ابراهیمی و نوابی نژاد.)1393 ،
تجارب ،دانش ،باورها و ارزشهای افراد شیوه های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آنها می گذارد .این شیوه ها به
"سبکها و تاکتیک های حل تعارض" موسومند .نظریه تعارض یکی از پرکاربردترین دیدگاه-ها در حوزهی اختالفات زناشویی
است که به نحو گسترده ای برای بررسی روش های کنار آمدن افراد با تعارض های موجود در روابط ،مورد استفاده قرار گربته
است (استرواس2007 1،؛ موراس و ریکنهیم2002 2،؛ نیوتن ،کانلی و لنسورک .)2001 3،به عبارت دیگرسبک های حل تعارض
مجموعه ای از رفتارند که افراد در هنگام تعارض به کار می برند(صادقی و آقا محمدیان شعرباف .)1393 ،راهبردهای حل
تعارض شامل خرده مقیاس های کالمی  ،غفلت  ،گذشت ،خروج و سوء رفتار می شود.
تعارض نیز که جزء اجتناب ناپذیر تعامالت بشری محسوب میشود بیشتر در پژوهش های مرتبط با روابط نزدیک مورد بررسی
قرار گرفته است .زمانی که تعارض روی میدهد روابط ضعیفتر یا قویتر میشوند بنابراین تعارض ،نقطه ای بحرانی در مسیر
برقراری روابط میباشد .اگر تعارض به صورت مفید مورد استفاده قرار بگیرد میتواند عاملی پربار در جهت درک عمیق تر روابط و
روابط متقابل و نزدیک ثمربخش شود .بنابراین سالم یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد درگیر ،زیاد وابسته
نیست بلکه به چگونگی توزیع و نحوه حل تعارض بستگی دارد بنابراین این نکته را باید در حل تعارضات زناشویی مدنظر قرار داد
(پناهی ،اصغری ابراهیم آبادی.)1394 ،
تعارض در زندگی زناشویی نیز امری اجتناب ناپذیر است .درمانگران سیستمی ،تعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب پایگاه
و منافع قدرت و حذف امتیازات دیگری می دانند .کنش و واکنش دو فرد که قادر نیستند منظور خود را تفهیم نمایند ،تعارض
نامیده میشود (حقیقی .) 1389،تالش در جهت حل تعارض در بین زوجین ،ظاهراً شامل گفتگوها و بحثهای شدید بین
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همسران و همکاری فوق العاده زن و شوهر در جهت کسب مجدد رضایت زناشویی می باشد .هر یک از همسران تعهدات شان را
با انجام چنین اموری به هنگام تعارض ابراز میدارند :افشای احساسات و موقعیت ،مصالحه و گفتگو در جهت کسب توافق
مشترک ،یکپارچه سازی عقاید و ابراز غم و همدلی به هنگام حل تعارض .این قبیل کارها باعث بهتر شدن درک زوجین از
یکدیگر میشود و زوجین را در جهت بهبودی و عمیقتر شدن روابط و ابراز احساسات توانمند می سازند (کرمی بلداجی و
همکاران.)1392 ،
گاتمن( )1994-1998بیان کرد که سبک روابط زوجها بخصوص هنگامی که به تعارض می پردازند ،میتواند در طول مدت
ازدواج به عنوان شاخص قوی برای احساس رضایتمندی زوجین در ازدواج مطرح شود ،وی همچنین اذعان کرد که طبقهبندی
در زیر مجموعهی تعارض از آنچه که آنها جروبحث می کنند ،ناشی نمیشود بلکه از اینکه چطور وقتی جروبحث میکنند
واکنش نشان میدهند ،ناشی میشود (استیوبر .)2005 4،رضایت مندی زناشویی را به صورت نگرشها یا احساسات کلی فرد را
نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می کند و هنگامی به کار می رود که واحد تحلیل فرد است و هدف تجزیه و تحلیل و نگرش
های ذهنی افراد (به جای نشانه های عملی) درباره همسر و رابطه اش است .چنین تعریفی از رضایت مندی زناشویی نشانگر آن
است که رضایت مندی یک مفهوم تک بعدی و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه ش است (ناهر ،حسنی ،رحمان و
بایرگی.)2013 5،
ازدیگر مسائلی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است ،استرس ناشی از والد شدن است .برخی از مطالعات نشان میدهند که
وظیفه مراقبت از کودکی که در جنبه های مختلف زندگی ناتوانی دارد ،با سطوح باالی استرس همراه است (بریمانی و همکاران،
 .)1392استرس والدگری به عنوان یکی از انواع تنیدگی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .استرس والدگری در
نتیجه ناهمخوانی ادراک شده بین تقاضاهای والدینی و منابع فردی حاصل میشود و چنین استرسی میتواند در چندین حیطه
زندگی که مربوط به والدگری است ،تجربه شود (اسکس6و همکاران.)2002 ،
سبکهای والدگری میتواند بر چگونگی رفتار کودکان تأثیر داشته باشد .چنانچه تحقیقات نشان داده نظارت کم والدین
نسبت به رفتار فرزندان ،مشکالت رفتاری آنها و در نتیجه نشانههای برونی سازی را در پی دارد (رینالدی و هاو.)2012 7،
نوجوانانی که والدین سهل گیر یا مستبد دارند ،در مقایسه با نوجوانانی که چنین والدی ندارند ،سازگاری بدتری دارند .همچنین
والدین سهل گیر می توانند فرزندان را در یافتن هویت ،سردرگم و مضطرب کنند ،یا سبب شکلگیری هویت زودرس در آنها
شوند .عالوه بر این  ،در صورتی که والدین نوجوانان خود را به طور کامل کنترل کنند دچار همین بحران میشوند (ایسلی8و
همکاران .)2008 ،در این زمینه نتایج برخی تحقیقات نیز نشان داده است که والدینی با سبک والدگری تنبیه بدنی ،سطوح
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باالی جدی بودن و سطوح پایین صمیمت ،باعث مشکالت درونی (شکایت جسمانی ،اضطراب ،افسردگی) در فرزندان شده است
(عیسینژاد و خندان.)1396 ،
در این میان انتخاب رویکردهای درمانی که به اندازهی کافی جوابگوی نیازهای خاص مراجعان باشد ،الزم است .تطبیق یک
رویکرد شناختی -رفتاری روش انعطاف پذیری است برای انطباق دادن مداخالت رفتاری و همچنین شناختی ،تا دامنهای از
عالیم را در حوزههای تشخیصی مختلف مورد هدف قرار داد .عقیده بر این است که شناختها و هیجانات را باید در بافت
مفهومی پدیدهها در نظر گرفت .به همین دلیل ،به جای رویکردهایی مانند درمان شناختی -رفتاری که شناختها و باورهای
ناکارآمد را اصالح کرده تا هیجانات و رفتارها اصالح شود ،در درمان مبتی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبه بیمار آموزش از « اینجا
و اکنون» داده میشود که در گام اول هیجانات خود را بپذیرد و در زندگی انعطاف پذیری روانشناختی بیشتری برخوردار شود.
به همین دلیل در این درمانها فنون شناختی -رفتاری سنتی را با ذهن آگاهی ترکیب میکنند .درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد
( )ACTدارای دو بخش ،ذهن آگاهی ،عمل و تجربه در زمان حال است و به افراد آموزش داده میشود که با پذیرش احساسات
و هیجانات خود و خودداری از اجتناب تجربی ،در لحظه حال و اکنون زندگی کرده و بهتر با وسوسههای مصرف خود مقابله
کنند (روحی هیر و غفاری.)1393 ،
هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،کاهش ،تنظیم و یا از بین بردن مشکالت عاطفی و تقلیل نشانههای عاطفی ،شناختی،
جسمی و رفتاری مشکالت می باشد .که در نهایت منجر به افزایش بهزیستی و کمک به عملکرد بهتر در زندگی افراد میشود
(کیانی و همکاران .) 1391 ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (به معنای اقدام) مخفف جالبی است چون این درمان درباره انجام
ال آماده و متعهد
اقدام مؤثری است که به وسیله عمیقترین ارزشهای افراد هدایت می شود؛ آن هم در حالی که افراد کام ً
هستند .استفاده از این رویکرد درمانی برای استفاده در رویکردهای خانواده درمانی از جمله مسأله سبک های حل تعارض و
استرس وا لدگری آنها در ارتباط با فرزندان باشد .از این رو اگره چه تحقیقات زیادی در زمینههای مرتبط با موضوع توسط
محققان داخلی و خارجی از جمله (سجادی و همکاران1394 ،؛ چانگ2014 ،9؛ مایکل )201610،انجام شده است ،اما در رابطه
با جایگاه این مطالعه در مجموع مطالعات قبلی ب اید گفت که این مطالعه با توجه به جامعه مورد هدف ،و استفاده از این رویکرد
برای استفاده از سبک های حل تعارض و استرس والدگری ومنحصر به فرد می باشد و دستاوردهای این پژوهش میتواند مورد
استفاده کارشناسان و مشاوران و روان شناسان قرار گیرد.
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در بررسی کاربردهای  ACTنتایج پژوهش بیگالن11و همکاران ( )2008نشان داد که مداخالتی که اجتناب تجربهای را
کاهش می دهند و به افراد برای شناخت و تعهد نسبت به پیگیری اهداف ارزشمند کمک میکنند ،در بهبود مشکالت گوناگون
در زندگی سودمند هستند .باتوجه به بررسیهای انجام شده هیچ کدام از پژوهشهای گذشته به بررسی بیشترین جبنهی
اثربخشی روش درمانی  ACTبر ابعاد اضطراب اجتماعی پرداخته نشده است که در این پژوهش برای اولین بار به این موضوع
پرداخته میشود.
 12همکاران در مطالعه ای با عنوان « اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با ذهن آگاهی بر رضایت
لشنی و
مندی زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی نشان دادند که درمان مبتی بر پذیرش و تعهد در افزایش رضایت زناشویی
مؤثر است.
خسروشاهی و حبیبی کلیبر ( )1395پژوهشی را با عنوان «تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برمعناداری زندگی و
خودافشایی هیجانی در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی» انجام دادند .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که
آموزش مبتنی بر پذیر و تعهد بر معناداری زندگی و خودافشایی هیجانی مادران تأثیر دارد و باعث افزایش معنداری زندگی و
خودافشایی در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی می شود.
اخوان بی تقصیر و همکاران ( )1396پژوهشی را با عنوان «مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان محور و درمان مبتنی بر
تعهد و پذیرش بر رضایت و سازگاری زناشویی زوج ها» انجام دادند .یافتهها نشان داد که زوج درمانی هیجان محور بر رضایت و
سازگاری زناشویی مؤثرتر از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است .اندازه اثر درمان هیجان مدار  %96و اندازه اثر درمان مبتنی
بر تعهد و پذیرش  %9است.
علی رغم انجام پژوهش های مختلف در جهت بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در زمینههای مربوط به
خانواده ،پژوهش خاصی که به بررسی اثربخشی این در مان بر استرس والدگری و سبک های حل تعارض انجام نشده .بنابراین
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و سبک های حل تعارض زنان
متأهل شهر تهران می باشد .با نظر اهمیت موضوع و آنچه گفته شد فرضیه های زیر قابل تدوین است:


درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری زنان متأهل شهر تهران مؤثر می باشد.



درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک های حل تعارض زنان متأهل شهر تهران مؤثر می باشد.

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطالعات از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش کلیهه
زنان متاهل مراجعه کننده به کلینک ها و مراکز مشاوره و خانواده منطقه  9شهر تهران در سال  1399می باشند .بهرای تعیهین
11

Biglan

12

Lashani
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حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در درسترس  30نفر از مهراجعین بهه عنهوان نمونهه انتخهاب شهدند ،و بهه صهورت
جایگزینی تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگذاری شدند.
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک های حل تعارض و استرس والدگری می باشد.
راهبردهای حل تعارض :مقیاس راهبردهای حل تعارض) (CTSتوسط اشتراوس در سال  1979طراحی شده و مشتمل بر
 28سوال است که براساس مقیاس لیکرت از  1تا  7نمره گذاری میشود .این پرسشنامه دارای  5خرده مقیاس کالمی ،غفلت،
گذشت ،خاتمه دادن و سوءرفتار است .آزمودنی به هریک از سواالت به دو صورت پاسخهای مربوط به خود و پاسخهای مربوط به
همسر پاسخ می دهد  .در این پژوهش ،کمترین و بیشترین ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های پرسشنامهی راهبردهای
حل تعارض به ترتیب برای خرده مقیاس کالمی 0/57و برای خرده مقیاس سو رفتار 0/93به دست آمد.
استرس والدگری :شاخص استرس والدینی توسط آبیدین( )1990ساخته شده است .پرسشنامهای است که بر اساس آن
میتوان اهمیت استرس در نظام والدین کودک را ارزشیابی کرد و بر این اصل مبتنی است که استرس والدین میتواند از پارهای از
ویژگیهای کودک ،برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدگری به طور مستقیم مرتبط
هستند ،ناشی شود .شکل شاخص استرس والدینی پژوهش حاضر به عنوان شکل بازنگری شده پیشین است که تصحیح آن
آسانتر و مواد آن کمتر است .این بازنگری مواد شاخص استرس والدینی را از  150ماده به  101ماده کاهش داده (مقیاس
دهقانی و همکاران) و  19ماده اختیاری نیز به عنوان مقیاس استرس زندگی به آن افزوده شده است .شیوه نم رهگذاری به روش
لیکرت بر حسب پاسخهای  1تا  5انجام میشود .پرسشنامه دارای دو قلمرو کودکی و قلمرو والدینی است.
روش اجرای پژوهش
برای بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و سبک های حل تعارض ،درمان مبتنی پذیرش و تعهد
طبق الگوی باند و هیس ( )2003اجرا شد .این برنامه در هشت جلسه که زمان هر جلسه  1/5می باشد ،و طبق برنامه در
جلسات به ترتیب جدول زیر عمل خواهد شد .بعد از انتخاب آزمودنیها ،به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگذاری شدند ( 15نفر گروه آزمایش و  15نفر گروه کنترل) .از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد .سپس گروه آزمایش
برنامه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTرا طی  8جلسه (هر جلسه  1/5ساعت) دریافت کرد .گروه کنترل هیچ آموزش
خاصی را دریافت نکردند .سپس پس آزمون از اعضای هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد.

جدول  .1برنامه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش ()ACT
تعداد

توضیحات

هدف جلسه

ساعت اجرا

جلسات
جلسه اول

آشنایی گروه با یکدیگر ،با

در این جلسه تعریف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،تاریخچه و فواید

درمانگر و طرح کلی درمان و

آن در زندگی و اینکه در چه مواردی ما را یاری می رساند مطرح شد
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جلسات.
جلسه دوم

آشنایی با مفاهیم ACT

جلسه

آسنایی با مفاهیم درمانی

مرور مطالب جلسات قبلی و آموزش مطالب جدید درباره اصول و قوانین

1:30

درمانی (انعطاف پذیری روانی ،پذیرش روانی ،آگاهی روانی ،جداسازی
شناختی)

سوم

مرور مطالب جلسات قبلی و آموزش مطالب جدید درباره اصول و قوانین

1:30

درمان (خودتجسمی ،داستان شخصی ،روشن سازی ارزش ها و عمل
متعهدانه)

جلسه

تمرین عملی دو جلسه قبلی

چهارم

مطالب جلسه قبل مرور شد .در این جلسه تمرکز بر ترمین علمی

1:30

آموخته شده در جلسات پیش بود.

جلسه

نحوه پاسخ گویی و مواجهه

در این جلسه مروری بر مطالب جلسه قبل ارائه اصول نظری درمان

پنجم

مناسب با تجارب ذهنی شان

مبتنی بر پذیرش و تعهد و سپس ارائه مطالب در حوزه مواجهه مناسب

جلسه

آموزش سبک زندگی

مرور مطالب قبلی ،ارائه مطالب نظری در حوزه سبک زندگی ،زندگی

ششم

اجتماعی و تعهد عملی به

اجتماعی و فردی و ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعهد در افراد برای

آنها

پایبندی به آموزش ها

کاربرد عملی درمان

مرور مطالب قبلی  .مرور عملکرد عملی تک تک شرکت کنندگان و

1:30

با تجارب ذهنی و تمرین عملی در این حوزه

جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

1:30

1:30

یادآوری اصول تعهد
تأکید بر اصول نظری و عملی

مرور مطالب قبلی و ارائه مطالب جدید به شرح زیر :اصول نظری کلی

1:30

درمان و سپس تکرار فعالیت های ارائه شده و نظارت بر عملکرد  8جلسه
ای افراد و در انتها اجرای پس آزمون

برای تجزیه و تحلیل دادها در دو سطح توصیفی و استنباطی بررسی میشوند و در ادامه آن فرضیات مورد بررسی قرار می
گیرند .د ر بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار مورد بررسی قرار می گیرند .در بخش آمار استنباطی نیز برای بررسی
فرضیات از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده می شود ،و به منظور بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها از آزمون لون
استفاده می شود.

یافتهها
در این بخش ابتدا بررسیهای حاصل با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی انجام و سپس یافتههای حاصل از اجرای
آزمونهای آماری جهت پاسخ به سؤاالت پژوهشی ارائهشده است .جدول ( )2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره را
در مورد متغیرهای استرس والدگری و سبک های حل تعارض را نشان میدهد.
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه آزمایش

استرس والدگری
کالمی
غفلت
حل تعارض
گذشت
خاتمه دادن
سوء رفتار

گروه كنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

283/93

44/01

283/07

42/86

پس آزمون

250/40

39/69

282/13

41/81

پیش آزمون

26/20

5/99

27/53

4/62

پس آزمون

29/33

2/79

26/93

4/04

پیش آزمون

18

3/46

18/27

3/36

پس آزمون

16/33

2/76

18/27

3/47

پیش آزمون

22/33

4/77

22/20

4/72

پس آزمون

25

4/47

21/40

4/62

پیش آزمون

23/87

3/18

22/73

3/05

پس آزمون

24/53

3/83

22/40

2/66

پیش آزمون

12/40

3/11

11/53

3/39

پس آزمون

9/27

3/77

11/33

2/99

با توجه به اطالعات جدول ( ،) 3میانگین نمرات استرس والدگری گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون  283/93و در مرحله
پس آزمون  250/40می باشد .در مورد میانگین مولفه های حل تعارض نیز براساس اطالعات مندرج در جدول ،مولفه کالمی
در پیش آزمون  ،26/20غفلت  ،18گذشت  ،22/33خاتمه دادن  ،23/87و سوء رفتار  12/40بوده است که پس از ارایه درمان
بدین صورت تغییر کرده اند و میانگین کالمی  ،29/33غفلت  ،16/33گذشت  ،25خاتمه دادن  ،24/53و سوء رفتار 9/27
حاصل شده است.
آزمون آماری فرضیهها
استفاده از آزمون های پارامتریک مستلزم رعایت چند پیش فرض اولیه است که در صورت رعایت این پیش فرضها و
تأیید آنها میتوان از این آزمون ها استفاده کرد .با توجه به این که روش به کار برده شده در این پژوهش تحلیل کوواریانس
تک متغیره ( )ANCOVAو تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAمی باشد.
بدین منظور جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید .نتایج حاصل از بررسی
این پیش فرض در مورد نمرات استرس والدگری ،رضایت زناشویی ،و مولفه های حل تعارض در جدول ( )4آمده است.
جدول ( .)4نتایج آزمون کولموگروف -ا سمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن نمرات متغیرها
متغیر

گروه آزمایش
مقدار Z

استرس والدگری

پیش آزمون

سطح معناداری

0/520
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گروه كنترل
مقدار Z
0/541

سطح معناداری
0/931
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کالمی
غفلت
حل تعارض
گذشت
خاتمه دادن
سوء رفتار

پس آزمون

0/488

0/971

0/541

0/932

پیش آزمون

0/845

0/473

0/869

0/437

پس آزمون

0/462

0/983

1/04

0/222

پیش آزمون

0/645

0/799

0/632

0/819

پس آزمون

0/573

0/898

0/611

0/849

پیش آزمون

0/658

0/780

0/446

0/989

پس آزمون

0/561

0/911

0/704

0/705

پیش آزمون

0/623

0/832

0/540

0/933

پس آزمون

0/477

0/977

0/876

0/426

پیش آزمون

0/510

0/957

0/857

0/455

پس آزمون

0/557

0/915

0/689

0/729

همان طور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،از آنجایی که مقادیر آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای
استرس والدگری ،ر ضایت زناشویی ،و مولفه های حل تعارض در هیچ یک از مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های
آزمایشی و کنترل معنادار نمی باشند ( )P < 0/05لذا می توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در این متغیرها نرمال می باشد.
فرضیه اول :درمان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTدر کاهش استرس والدگری شرکت کنندگان تأثیر مثبت و
معناداری دارد .برای بررسی این فرضیه نیز مانند فرضیه قبلی از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده کرده ایم که
نتایج آن در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول ( :)5نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تأثیر درمان بر میزان نمرات استرس والدگری
منابع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

اندازه اثر

معناداری

پیش آزمون

21442/97

1

21442/97

23/07

0/001

-

درمان

7816/76

1

7816/76

8/41

0/007

0/23

خطا

25086/35

27

929/12

مجموع

2181020

30

همانگونه که در جدول  4-5مشاهده میشود نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و
کنترل در استرس والدگری نشان میدهد ) F= 8/41و  .( P< 0/01با توجه به مقادیر میانگین این متغیر در پس آزمون گروه
آزمایش ( )250/40و کنترل ( ،)282/13مشاهده می شود که اجرای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTباعث کاهش
میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .میزان تاثیر درمان نیز  %23بوده است.
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فرضیه دوم :درمان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTدر فرآیند حل تعارض و خرده مقیاس های آن (مقیاس کالمی،
غفلت ،گذشت ،خاتمه دادن و سوءرفتار) تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده کرده ایم که نتایج آن در جداول زیر ارایه شده است.

جدول  .6نتایج آزمون های چهارگانه تحلیل کوواریانس چندمتغیری
نام آزمون

مقدار

F

 Dfفرضیه

 Dfخطا

سطح معناداری

اثر پیالیی

0/651

7/08

5

19

0/001

المبدای ویکلز

0/349

7/08

5

19

0/001

اثر هتلینگ

1/864

7/08

5

19

0/001

بزرگترین ریشه روی

1/864

7/08

5

19

0/001

با توجه به اطالعات جدول ( )6مقادیر آزمون های اثر پیالیی ( ،)0/651المبدای ویکلز ( ،)0/349اثر هتلینگ ( ،)1/864و
بزرگترین ریشه روی ( )1/864معنادار می باشند ( .)P > 0/01معناداری این آزمون ها نشان می دهد که حداقل در یک مولفه
بین میانگین های نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد .بررسی این تفاوتها در جدول بعدی ارایه
گردیده است.

جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر درمان بر مولفه کالمی
مجموع

درجه

میانگین

متغیرها

مجذورات

آزادی

مجذورات

مولفه كالمی

19/90

1

19/90

خطا

94/88

23

4/12

مجموع

24126

30

مولفه غفلت

26/17

1

26/17

خطا

131/22

23

5/70

مجموع

9283

30

مولفه گذشت

90/84

1

90/84

خطا

237/95

23

10/34

مجموع

16824

30

مولفه خاتمه دادن

22/49

1

22/49
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F

4/82

4/58

2/34

سطح معناداری

0/038

0/043

0/14

اندازه اثر
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220/95
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مجموع

16860
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مولفه سوء رفتار
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1

50/94

خطا

162/63

23

7/07

3539

30

مجموع

9/60

7/20

0/013

0/24

همانگونه که در جدول ( )7مشاهده می شود نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و
کنترل در مولفه کالمی نشان میدهد ) F= 4/82و  . ( P< 0/05با توجه به مقادیر ،مشاهده می شود که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ( )ACTباعث افزایش میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .میزان تاثیر الگوی
درمانی نیز  %17بوده است .در مؤلفه «غفلت» نیز نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش
و کنترل نشان میدهد ) F= 4/58و  . ( P< 0/05با توجه به مقادیر میانگین مشاهده می شود که درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد ( )ACTباعث کاهش میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .میزان تاثیر الگوی درمانی
نیز  %16بوده است.
نتایج تحلیل کوواریانس در مولفه «گذشت» نیز نشان میدهد ) F= 8/78و  .( P< 0/05با توجه به مقادیر میانگین این مؤلفه
برای گروه آزمایش در پس آزمون ( )25و گروه کنترل ( ،)21/40مشاهده می شود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ()ACT
باعث افزایش میانگین نمرات آزمودنیها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .ستون اندازه اثر در جدول فوق نیز نشان
می دهد میزان تاثیر الگوی درمانی نیز  %27بوده است.
نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل در مولفه «خاتمه دادن» نشان نمیدهد
) F= 2/34و  .( p < 0/05بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTتاثیری بر مولفه خاتمه دادن نداشته است.
همانگونه که در جدول  4-11مشاهده میش ود نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و
کنترل در مولفه سوء رفتار نشان میدهد ) F= 7/20و  .( P< 0/05با توجه به مقادیر میانگین این مؤلفه برای گروه آزمایش
در پس آزمون ( )9/27و گروه کنترل ( ،)11/33مشاهده می شود که درمان مبتنی بر بخشش باعث کاهش میانگین نمرات
آزمودنی ها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .ستون اندازه اثر در جدول فوق نیز نشان می دهد میزان تاثیر الگوی
درمانی نیز  %24بوده است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و سبک های حل تعارض زنان
متأهل شهر تهران بود .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر استرس
والدگری زنان متأهل شهر تهران مؤثر و معنادار بوده است F= 8/41) .و  .( P< 0/01میزان تأثیر گذاری این روش درمانی بر
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استرس والدگری  %23بوده است .این یافته ها با نتایج کلی پژوهش های رامیرز ،اورتگا ،کامورو و کولنمر (13،)2013سیوندی و
عبداللهی ( ) 1391همسو می باشد .همچنین درراستای نتایج حاضر ،فرزاد و هومن ( ،)1387تاچیبانا14و همکاران (،)2011
پانیدا ) 2013(15گزارش نمودند که درمان های روانشناختی بر استرس والدگری اثربخش است .روبلی و اکشوموف)2011(16
بیان کردند که خانواده جزء کلیدی در آموزش و درمانی در حوزه کودک محسوب می شود .سو ( )1999نیز کاهش استرس
والدگری را به دنبال اجرای برنامه آموزشی والدین گزارش کرده است.
در تبیین تأثیرگذاری درمان پذیرش و تعهد بر استرس والدگری می توان گفت از آنجا که در ایجاد افسردگی و احساس گناه
والدین ،دریافت های شناختی تحریف شده ،نقش عمده ای در پدیداری آن دارند (ساندرز ،)200917،روش پذیرش و تعهد
درمانی به مادران و زنان متأهل آموخت تا تغییر کارکرد افکار و احساسات را به جای تغییر شکل ،محتوا یا فراوانی آنها بپذیرند
(هیز18و همکاران .)2006 ،در خصوص تأثیرپذیری درمان پذیرش و تعهد درمانی بر احساس صالحیت می توان گفت که
پذیرش و تعهد درمانی اساس ًا فرآیندمحور است و آشکارا بر ارتقا پذیرش تجربیات روان شناختی و تعهد با افزایش فعالیت های
معنابخش انعطافپذیر ،سازگارانه ،بدون در نظر گرفتن محتوای تجربیات روانشناختی تأکید می کند ،لذا روش پذیرش و تعهد
از طریق پذیرش واقعبینانه تجارب و ارزشهای فردی زمینه پذیرش مسئولیت و افزایش صالحیت فردی و کاهش احساس
منفی محدودیت نقش را برای افراد مهیا می سازد.
همچنین نتایج نشان داد که روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر سبک های حل تعارض و مؤلفههای آن ،یعنی
مولفه «کالمی» ( F= 4/82و  ،( P< 0/05مؤلفه «غفلت» ) F= 4/58و  ،( P< 0/05مولفه «گذشت» )  F= 8/78و 0/05
< ،( Pمولفه «خاتمه دادن») F= 2/34و  ،( p < 0/05مؤلفه سوء) F= 7/20و  ( P< 0/05مؤثر و معنادار بوده است.
به کارگیری راهبرد حل تعارض سالم برای نگه داشتن روابط مثبت و سازنده الزم است .معموالً افراد با الگوبرداری از والدین
ش ان یاد می گیرند که چگونه تعارض را مدیریت کنند و از طرفی چگونگی پیوند فرد با مراقب اولیه اش بر چگونگی برخورد او
با تعارض اثر می گذارد (قائمی ،حسینیان و رسولی .)1392 ،پذیرش و تعهد درمانی نیز با کاهش میزان استرس روانشناختی در
زوجین موجب افزایش سازگاری بین آنان می شود .پذیرش و تعهد درمانی تأکید دارد بر این که تغییرات هنگامی رخ میدهد
که فرد قادر باشد ،وقایع خصوصی درونی خود را با افزایش گسلش ارتباط دهد .در نهایت این گسلش ،افکار منفی و واکنشهای
منفی را کاهش میدهد و موجب افزایش پذیرش روانی میشود و این پذیرش نیز رابطه بین افکار منفی و رفتار را کاهش می-
دهد .افزایش گسلش روانشناختی و آگاهی از افکار و اعمال به فرد کمک میکند تا روابط منفی بین واکنشهایش را مشاهده
کند و تصمیم بگیرد که مانند الگوهای قدیمی اجتنابی و تعارضآمیز خود عمل نکند (نصیری دشتکلی و همکاران.)1394 ،
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پذیرش و تعهد درمانی افراد را ترغیب میکند که فرایندهای فکری را به عنوان یک عملکرد الزم و واقعی برای سازگاری
روانشناختی ،بپذیرند و در نتیجه طرحواره های شناختی منفی در افراد کاهش مییابد . ACTافراد را قادر میکند تا به شیوه
 19همکاران.)2014 ،
مؤثرتری شرایط سخت و بحرانی را مدیریت کنند (الرمار و
همچنین افراد طی جلسات پذیرش و تعهد درمانی به طبقهبندی ارزشهای خود میپردازنند .در طبقهبندی ارزشها ،مراجعان ،آن
دسته از اهداف رفتاری را انتخاب میکنند که بیشترین اهمیت یا ارزش را برای آنان دارد .در این درمان ارزشها بیش از آنکه
قضاوت اخالقی باشند ،اهمیت شخصی یک عمل خاص را برای فرد نشان میدهند .این ارزشها میتواند شامل بهبودی روابط بین
فردی ،مراقبت از خود و بهبود روابط زناشویی باشد .هدف درگیر شدن فرد در کارهایی است که برای فرد مهم است و مراجع از
آنها اجتناب میکند (نصیری دشتکلی و همکاران.)1394 ،
از جمله محدودیت های این پژوهش یکسان نبودن ویژگیهای جمعیت شناختی مراجعین و در نتیجه عدم آشنایی با فرایند
درمان و انتظار بهبود در چندین جلسه ی اول فرایند تداوم جلسات را با مشکل مواجه کرد .با توجه به یافته های این پژوهش
پیشنهاد می شود که از روشهای درمانی پذیرش و تعهد دربین زنان متأهل که به منظور مشکالت زناشویی و استرسهای
والدگری به مراکز مشاوره مراجعه می کنند استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود به شهرکت در کارگهاههها و کهالسههای
آموزشهی در رابطهه بها ازدواج و مهارتهای مربوط به زندگی زناشویی توجه بیشتری شهود ،کسهب ایهنگونهه مههارتهها بهه
شناخت هر چه بیشتر زوجین نسبت به یکدیگر کمک میکند.
منابع










ابراهیمی ،الهام؛ نوابی نژاد ،شکوه .)1393( .مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر بخشش و امید بر اضطراب
عمومی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران .مجله خانواده و پژوهش.75-55 :)20(3 ،
اخوان بی تقصیری ،زهرا؛ ثنائی ذاکر ،باقر؛ نوابی نژاد ،شکوه؛ فرزاد ،ولی اهلل .)1395( .مقایسه اثربخشی زوج درمانی
هیجان محور و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت و سازگاری زناشویی زوج ها .فصلنامه علمی پژوهشی
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت.128-121 :)2(5 ،
بریمانی ،صاحبه؛ محمودی ،قهرمان؛ مسعودزاده ،عباس .)1392( .رابطه میزان استرس والدگری با شیوههای
فرزندپروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی .فصلنامه نسیم تندرستی.14-9 :)3(2 ،
بهادری خسروشاهی ،جعفر؛ حبیبی کلهر ،رامین .)1395( .تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معناداری زندگی
و خودافشایی هیجانی در مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی .فصلنامه افراد استثنایی.)22(6 ،
پناهی ،نازلی؛ اصغری ابراهیم آبادی ،محمد جواد ( .)1394اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر
تعارضات زناشویی ،کیفیت زندگی و همراهی عاطفی در زنان .سومین همایش ملی سالمت روان و تندرستی.
حقیقی ،حمید؛ زارعی ،اقبال؛ فالح چای ،سیدرضا .)1389( .مقایسه سبکهای حل تعارض زناشویی بین زوجین
رضایتمند ،زوجین دارای تعارض و زوجین در شرف طالق در شهر بندرعباس .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
هرمزگان.
روحی هیر ,الهه و عذرا غفاری.)1393( ،اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTدر بهبود اضطراب
اجتماعی افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی ،اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
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آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی ،انجمن
علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
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