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مقاله پژوهش ی

چکیده:
مقدمه :طالق یکی از عوامل ایجاد کننده آشفتگی در زندگی انسانهاست .هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد و رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طالق زوجین متقاضی طالق بود.
روش پژوهش :برای این منظور طی یك پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون  -پس آزمون و گروه گواه  90نفر از زوجین
مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهر مشهد در زمستان  1397به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در
سه گروه  30نفری آزمایش و گروه گواه کاربندی شدند .گروههای آزمایشی ،در  12جلسه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و 10
جلسه پروتکل تلفیقی طرحواره درمانی مبنتی بر پذیرش و تعهد مورد آموزش قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل تحت هیج مداخله
ای قرار نگرفتد .هر سه گروه مقیاس میل به طالق را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند .داده ها با روش تحلیل
کوواریانس و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها  :نتایج نشان داد هر دو روش درمانی در کاهش میل به طالق زوجین به طور معناداری مؤثر بوده) )P<0.01اما اثربخشی
طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طالق زوجین به طور معنا داری بیشتر بود(.) P<0.01
نتیجه گیری :با توجه به افزایش نرخ طالق در کشور ،رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند در کاهش
میل به طالق زوجین متقاضی طالق موثر باشد.
كلیدواژه ها :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  ،میل به طالق
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مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طالق زوجین متقاضی طالق ،خانواده و بهداشت1399 ،؛ 11-25 :)4(10
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مقدمه:
یکی از مهمترین آسیبهای خانواده طالق است؛ در حالی که امروزه بیشتر از ازدواجها با عشق تحقق مییابد و هر دو طرف قصد دارند
به یکدیگر و تعهداتشان در مقابل هم احترام بگذارند ،اما در طول زمان مسائلی پیش میآید که می تواند به جدایی ،یا یك زندگی
مشترك بدون احساس و عشق منجر شود( .) 1برخی از کارشناسان بر این باورند که فرایند طالق در بیشتر مواقع این سیر بروز
اختالفات جزئی ،تکرار اختالفات جزئی و جدی شدن آنها ،بی میلی یکی از زوجین به طرف مقابل ،قهرهای طوالنی وتکرار آن،
خستگی زوجین از قهرها و درگیریها ،طالق عاطفی و طالق قانونی را طی میکند ( .)2بررسی آمارها نشان از آن دارد که در سالهای
اخیر همواره تعداد طالق در کشور روند صعودی داشته به گونه ای که بر اساس آمار در هر ساعت  20طالق در کشور ثبت میشود(.)3
محققان علل مختلفی را برای آن ذکر نموده اند :اختالفات شدید اعتقادی ،تربیت های متفاوت و خصوصیات شخصیتی ناسازگار باعث
برخوردها و تنشهایی میگردد که به تعارض و در نهایت طالق منجر میشود( .)4در بررسی علت طالق عالوه بر عوامل اجتماعی،
اقتصادی و حقوقی ،توجه به علل فردی و روان شناختی و عاطفی از جمله میل به طالق که منجر به طالق میشود ،از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .مقصود از میل به طالق ،میزان تمایل و عالقهمندی زوجین به جداشدن و گسستن روابط زناشویی طی مراحل قانونی
است .این مفهوم دارای سه بعد شناختی تصورات فرد در مورد طالق را در بر میگیرد و در بعد عاطفی شامل احساسات و عواطف مثبت
و منفی نسبت به طالق است ،سرانجام بعد رفتاری میزان آمادگی رفتاری فرد را جهت انجام اقدام عملی برای طالق در بر میگیرد(.)5
هدف زوج درمانی کمك به زوجین برای سازگاری مناسبتر با مشکالت جاری و یادگیری روشهای مؤثر ارتباط است( )6و شامل
رویکردهای متعددی می باشد که یکی از روش های درمانی اخیر درمان مبتنی برپذیرش و تعهد 6است و هدف آن  ،کمك به زوجین
برای ایجاد یك زندگی غنی ،کامل و معنادار است ،در عین پذیرش رنجی که زندگی به ناچار با خود به همراه دارد ( .)7درمان پذیرش و
تعهد را می توان ترکیبی از استراتژیهای پذیرش و خودآگاهی برای تغییر رفتار آشکار توصیف کرد ه برای بهبود انعطاف پذیری
روانشناختی 7تالش میکند( .)8این رویکرد به جای اینکه شیوه های جدیدی را برای دستیابی به سازگاری و تعهد زوجین را بیاموزد،
روشهایی برای کاهش مواردی همچون کشمکش و منازعه ،پرهیز و از دست دادن لحظۀ کنونی را به افراد می آموزد .از این دیدگاه،
سازگاری و تعهد به معنای ،داشتن زندگی غنی ،پربار و پر معناست ( .)9درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نزدیك شدن به افکار و
احساسات درونی ناخواسته و حاالت جسمانی مرتبط با این پویاییها و الگوهای ارتباط را به زوجین آموزش می دهد؛ بدین صورت
یادگیری پذیرش آگاهانۀ این قبیل افکار و عمل به روشهایی که پیوسته ارتباط و صمیمیت عاطفی ،سازگاری و تعهد زوجها را هدف
قرار می دهد با زوجین تمرین می شود .همان طور که زوجین شروع به به کارگیری این مهارتها و راهبردها می کنند ،بیشتر تمایل می
یابند به موقعیتهای اجتناب قبلی نزدیك شوند و به آنها فرصت رفتار به شیوهایی داده میشود که رضایت از رابطه را بهبود می بخشد و
صمیمیت بین فردی را افزایش می دهد .نزدیك شدن به افکار و احساسات مرتبط با اجتناب قبلی و عمل در جهت سازگاری با
ارزشهای رابطۀ دوطرفه ،این فرصت را برای زوجها فراهم می کند تا ارتباط قویتری با یکدیگر برقرار کنند که باعث افزایش سازگاری و
تعهد زوجین می شود( .)10پذیرش به عنوان یك جایگزین برای اجتناب تجربه ای است و شامل تمایل فعال و آگاهانه برای تجربه
رویدادهای غیرقابل کنترل است بدون این که تالشی برای تغییر انجام شود ،به ویژه هنگامی که این کار باعث آسیب روانی بیشتری
میشود( .)11در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در حیطۀ مسائل زناشویی حمایت کرده-
اند به عنوان مثال الهی فر ،قمری و زهرا کار( ،)12مرشدی و همکاران( ،)13پیترسون 8و همکاران( ،)14خانعی و همکاران ( ،)15کریم
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زاده و سلیمی( ،)16علیزاده اصلی و جعفرنژاد لنگرودی( )17و امینی ،عیسی نژاد و علیپور( ،)18در مطلعات خود اثربخشی درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد را بر بهبود صمیمیت ،تعارضات و سازگاری زناشویی به اثبات رساندند.
یکی دیگر از روشهای مؤثر زوج درمانی در بهبود ویژگیهای شخصیتی و روابط زوجین؛ روش طرحواره درمانی 9مبتنی بر نظریه

یانگ10

است .طرحواره ها سازه هایی هستند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل میگیرند و به عنوان واسطه پاسخهای رفتاری افراد را تحت
تاثیر قرار میدهند( .) 19طرحواره درمانی روش درمانی نسبتا نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و
روشهای درمانشناختی رفتاری کالسیك بنا شده است .این رویکرد اصول و مبانی مکتبهای شناختی رفتاری ،دلبستگی گشتالت،
روابط شی ،سازندهگرایی و روانکاوی را در قالب یك مدل درمانی و مفهومی ارزشمند تلفیق کرده است ( .)20پژوهشهای نسبتا زیادی
درباره اثربخشی طرحواره درمانی انجام شده است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.

ماسلی11

و همکاران ( ،)21ضمن

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طرحواره درمانی نقش مؤثری درکاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت و سازگاری زناشویی
داشت .در پژوهشی دیگر رفاهی ،قادری و بهمنی( ،)22گزارش کردند که طرحواره درمانی را بر بهبود عملکرد زوجین مؤثر است.
هنچنین حاتمی و فدایی( ) 23ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طرحواره درمانی باعث افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش
تعارضات زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه زنان متاقضی طالق شد .در پژوهشهای دیگر ،خاتم ساز ،فروزنده و قادری( )24و
محنایی و همکاران ( ،) 25نشان دادند که رویکرد طرحواره درمانی بر کاهش تعارضات ناشویی و افزایش رضایتمندی زناشویی مؤثر
است .زرعکانی( ،)26در پژوهشی رابطهی مثبت بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی را به اثبات رساند .همچنین اکبری
و همکاران( )27در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که طرحوارههای ناسازگار اولیه توانایی پیشبینی طالق عاطفی زوجین را داشته
و برای کاهش طالق عاطفی میتوان طرحوارههای ناسازگار اولیه را از طریق طرحواره درمانی کاهش داد.
در خصوص تلفیق دو رویکرد درمانی طرحواه درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،محققانی همچون مكکی ،لیو و

اسکین12

( )28و لیو و ومك کی ،) 29( 13اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با استفاده از فرمول بندی طرحواره را در مشکالت بین
فردی ارزیابی کرده و مداخله درمانی را برای زوجین هنجار کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد با فرمول بندی طرحواره تاثیر قابل توجهی در کاهش مشکالت بین فردی زوجین دارد.
رویکرد طرحواره درمانی و رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دو رویکرد متفاوت هستند که هرکدام با دیدگاهی متفاوت به مسائل
و مشکالت افراد می نگرند و به شیوه های متفاوت به تبیین مشکالت می پردازند .رویکرد طرحواره درمانی با شناخت و تعدیل طرحواره
های ناکار آمدی که رابطه دونفره را به چالش میکشد و رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با ایجاد انعطاف پذیری و انجام عمل
متعهدانه نسبت به ارزشها در کاهش تع ارضات و مشکالت ارتباطی زوجین مؤثرند .پژوهشهای مرتبط با هر دو رویکرد طرحواره درمانی
و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نشان می دهد که این دو روش درمانی برای درمان مشکالت بین فردی و روانشناختی مفید هستند.
به عالوه استفاده از یك نوع درمان همیشه سودمند و موثر نیست( )30و جهت گیری های منفرد ،دیدگاهها و توضیحات مربوط به رفتار
انسان را دچار محدودیت می کند و می تواند به عدم پیشرفت در درمان منجر شود( .)31بنابراین انتظار میرود با تلفیق رویکرد
طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش میل به طالق زوجین اثربخشی مضاعفی را شاهد باشیم .لذا به دلیل خالء
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پژوهشی و اهمیت پدیده طالق و تعارضات زناشویی ،سؤال اصلی پژوهش این است که آیا رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر
پذیرش و تعهد از رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طالق زوجین متقاضی طالق مؤثرتر است؟
روش پژوهش:
در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی به شیوه ی پیش آزمون -پس آزمون با گروه آزمایش و گواه استفاده شده است .جامعهی
آماری این تحقیق شامل مراجعین متقاضی طالق (زن و شوهر) ارجاعی به مراکز مداخله در بحران بهزیستی شهرستان مشهد در استان
خراسان رضوی در زمستان سال  1397بودند .شرایط ورود در این پژوهش عبارت بودند از :زوجینی که دارای تحصیالت حداقل دیپلم
باشند ،زوجینی که از طرف د ادگاه به مراکز مشاورهای ارجاع داده شده یا خودشان مراجعه کرده باشند و زن و شوهری که مایل به
همکاری جهت دریافت مداخله ی مشاوره ای بوده و هنوز زیر یك سقف زندگی می کنند .شرایط و معیار خروج عبارت بودند از زن یا
شوهر دارای همسر معتاد و الکلی ،زن یا شوهر مبتال به بیماری صعب العالج جسمی ،زن یا شوهری که به دالیل قتل همسر یا
بزهکاری و جرم ،اقدام به متارکه کرده بودند ،مواردی که درمانگر در حین مداخله متوجه میشد که زن یا شوهر دارای اختالالت حاد
روانشناختی (مثل اختالالت شخصیتی ،افسردگی ،اختالالت محور یك) هستند ،زنان با مشکل نازایی و زن یا شوهری که در طول
درمان مشخص شود که شرایط منطبق با اهداف پژوهش نداشته و یا بیش از سه جلسه غیبت کنند .روش نمونه گیری در این تحقیق
از نوع نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس بود .برای انتخاب نمونه ،ابتدا اطالعیه ی تشکیل جلسات و شرایط ثبت نام اولیه به اطالع
مراجعین جهت ارجاع ،رسانده شد از که از بین آنها  90مراجعه کننده(  45زوج) دارای شرایط پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به
دوگروه آزمایش و یك گروه گواه قرار گرفتند .پس از هماهنگی با این افراد ،با استفاده از ابزارهای پژوهش ،از گروهها پیشآزمون به عمل
آمد .سپس پروتکل  12جلسه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ایفرت و

فورسایت14

و پروتکل  10جلسه ای طرحواره درمانی مبتنی بر

پذیرش و تعهد لیو و مك کی( ،)29بصورت جلسات 90دقیقهای به صورت هفته ای برای دو گروه آزمایش به اجرا در آمد و برای گروه کنترل
هیچ برنامهای اجرا نشد .پس از پایان این مدت برای مقایسه اثر این مداخله از هر سه گروه پسآزمون گرفته شد و نتایج پیشآزمون و پس-
آزمون در هر سه گروه با یکدیگر مقایسه شد .دادههای پژوهش حاضر به کمك نرم افزار اسپیاساس نسخه  22و با استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند .مالحظات اخالقی این مطالعه شامل این موارد بود :ارائه اطالعات کتبی در مورد پژوهش به
شرکت کنندگان ،دادن اطمینان خاطر به زوجین در مورد محرمانه بودن اطالعات و استفاده از آن فقط در امور تحقیقی ،داوطلبانه بودن
مشارکت زوجین در مطالعه و اخذ رضایت کتبی از زوجین شرکت کننده .جزئیات مربوط به برگزاری دورههای آموزش درمان شامل اهداف،
تکالیف و برنامه جلسات درمانی به تفکیك جدول شماره  1و  2بود.
جدول ( .)1محتوای جلسات طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسات
جلسه اول

Table1. Contents of schema therapy based on acceptance commitment therapy sessions
شرح جلسات  90دقیقه ای
آشنایی درمانگر با شرکت¬کنندگان ،اتحاد درمانی ،اهمیت شرکت در دوره و انجام تمرینات  ،جلب اعتماد و
مشارکت شرکت کنندگان  ،توافق بر زمان و مقررا ت جلسات و نیزآشنایی کلی با مدل درمانی و انجام پیش
آزمون.

جلسه دوم

آموزش و شناسایی طرحواره ها ی ارتباطی ،در مورد ده طرحواره بین فردی ؛ نحوه شکل گیری طرحواره ها و

- Eifert& Forsyth
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بروز آنها در زندگی زناشویی بحث شد و پرسشنامه طرحواره های جفری یانگ به عنوان تکلیف خانگی جهت
شناسایی دقیق طرحواره ها به زوجین ارائه شد.
جلسه سوم

بررسی تکالیف جلسه قبل .شناسایی ده رفتار مقابله ای در برابر طرحواره در روابط عاطفی ،آموزش نحوه تاثیر
طرحواره ها در رابطه .در مورد رفتارهای مقابله ای در برابر طرحواره و نقش منفی اجتناب بحث شد تکلیف
خانگی به زوجین در مورد تکمیل جدول افکار و طرحواره ها و شناسایی لحظات فعال شدن طرحواره ها در
تعارضات .ارائه جدول آشکارساز طرحواره ها به عنوان تکلیف.

جلسه

بررسی تکالیف جلسه قبل ،ردیابی رفتارهای مقابله ای در برابر طرحواره ها ،توانمندی در کار و ایجاد ناامیدی

چهارم

خالقانه شناسایی و ارائه لیست رفتارهای های مقابله ای و تنایج آنها ،کارایی رفتارهای مقابله ای در برابر
طرحواره ،ایجاد یك فرمولبندی برای زوجین ،ردیابی رفتارهای مقابله ای در برابر طرحواره ها و نتایج آن خارج
از جلسه درمان (ارائه چك لیست بعنوان تکلیف) .ارائه استعاره های نا امیدی خالقانه ،استعاره شروع خارش و
استعاره آسمان.

جلسه پنجم

بررسی تکالیف جلسه قبل .توضیح در مورد ارزشها و طبقه بندی ارزشها برای زوجین .شفاف سازی و
شناسایی ارزشها برای زوجین  ،استفاده از تکنیك های جشن عروسی ،مراسم تشییع و توصیف فردی که مورد
تحسین است جهت شناسایی دقیق ارزشها .مشخص کردن ارزشها در حوزه ارتباطی و شناسایی واکنشهای
مبتنی بر ارزشها ،ارائه کاربرگ حوزه های ارزشی و کاربرگ واکنش های مبتنی بر ارزشها بعنوان تکلیف.

جلسه ششم

بررسی تکالیف جلسه قبل .شناسایی موانع واکنشهای مبتنی بر ارزشها و تشخیص لحظات انتخاب ،آموزش سه
نوع مانع از جمله موانع شناختی  ،هیجانی و موانع مبتنی بر نقص مهارتهای ارتباطی .ارائه تکلیف جهت پیش
بینی موانع در هنگام تالش زوج برای انجام یك رفتار جدید مبتنی بر ارزش  -آموزش و ارائه کاربرگ واکنش
های مبتنی بر ارزشها بعنوان تکلیف.آگاهی از فعال شدن طرحواره و انتخاب رفتاری متفاوت در لحظه  .تمرین
همسر کامل.تمرین برگه و تمرین همزاد و درنهایت شناسایی رفتارهای جایگزین مبتنی بر ارزشها.

جلسه هفتم

بررسی تکالیف جلسه قبل .موانع شناختی بر سر راه واکنشهای مبتنی بر ارزشها ،ارائه تکنیك ها یی جهت
کنترل و پیشگیری از نفوذ افکار مانع ساز بر سر راه واکنشهای مبتنی بر ارزشها .آموزش گلسلش شناختی و
استفاده از استعاره پاپ کرن ،نماینده فروش ،افکار به عنوان قلدرها و استعاره طناب کشی ،آموزش فهرستی از
موانع شناختی از جمله قضاوت سریع و پیش بینی ها  .استفاده از تکنیهای گسلش شناختی از جمله نام
گذاری افکار؛ خواندن افکار ،تشکر از افکار ،تابلو اعالنات و اتاق سفید ،جسمی کردن افکار ،موافقت با فکر،
تشکر از ذهن ،ارائه تمرین هم در جلسه و خارج از جلسه درمان به عنوان تکلیف.

جلسه

بررسی تکالیف جلسه قبل .افزایش پذیرش و ذهن آگاهی برای کار با هیجانات ناشی از طرحواره ،آموزش ذهن

هشتم

آگاهی جهت افزایش ذهن آگاهی هدفمند از زمان حال و عمل بر اساس ارزشها به جای تحریکات ناشی از
هیجانات طرحواره خواست .آموزش و تمرین تنفس مهربانانه .عاطفه ذهن آگاهانه ،گوش دادن ذهن آگاهانه،
مواجهه هیجانی طرحواره با هدف ذهن آگاهی نسبت به درد طرحواره ناشی از طرحواره .ارائه تلکیف خانگی
ذهن آگاهی و کاربرگ تجربیات بین فردی.
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جلسه نهم

بررسی تکالیف جلسه قبل .آموزش مهارتهای ارتباطی ،آموزش مهارتهای اصلی ارتباطی به زوجین از جمله
مهارت گوش دادن همدالنه ،جرات مندی ،گفتگوی موثر ،مکث کردن با فاصله زمانی و قدردانی کردن ،آموزش
زوجین جهت ابراز نیازها و گفتگوی سازنده .ارائه قوانین اصلی برای مذاکره منصفانه .ارائه تمرینهایی در جلسه
درمان و نیز ارائه تکالیف خانگی به زوجین در خصوص تمرین این مهارتها و تکلیف جدول قدردانی جهت
تمرین در خارج از جلسه.

جلسه دهم

بررسی تکالیف جلسه قبل .حل مسئله مبتنی بر ارزشها و ایجاد رویکرد انعطاف پذیر تر در زوجین ،آموزش
حل مسئله مبتنی بر ارزشها و آموزش انتخاب بهترین انتخاب در جهت رسیدن به ارزشها .آموزش بارش افکار،
استفاده از ایفای نقش برعکس برای ایجاد همدلی و درنهایت جمع بندی کلی نکات ارائه شده طی جلسات
درمان.

جدول ( .)2محتوای جلسات درمان پذیرش مبتنی بر تعهد
Table 2. Contents of acceptance commitment therapy sessions
جلسه

شرح جلسات  90دقیقه ای

جلسه اول

ارزیابی وجهت گیری درمان ،معارفه؛ اجرای پیش آزمون،گرفتن جزئیات از زوجین ،معرفی اهداف درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ،معرفی تمرینات تمرکز

جلسه دوم

ارزیابی فردی ،ارزیابی و مصاحبه فردی برای موارد منع مصرف ،خشونت خانگی ،روابط فرازناشویی،جلسه
طرح ریزی زوجی و یکپارچه سازی ارزیابی فردی و زوجی

جلسه سوم

ارزیابی تالشهای هزینه های بی اثر در رابطه ،بررسی هزینه های تعارض و اجتناب زوجین ،توسعه نا امیدی
خالق ،استفاده از استعاره تله انگشتی چینی و تمرین جنگ و تقال با همسر

جلسه چهارم

تمرکز حواس و پذیرش ،معرفی پذیرش و تمرکز حواس ،تمرین پذیرش افکار و احساسات

جلسه پنجم

همجوشی شناختی ،تشریح و توضیح رابطه منفی افکار برای زوجین ،تمرین راننده اتوبوس ،افکار روی برگه های تمرین

جلسه ششم

مشاهده افکار ،توسعه دیدگاه ناظر و مقایسه واکنشهای خود به تنهایی وخود در ارتباط با همسر ،افکار روی برگه های
تمرین ،تمرین پذیرش واکنشهای رابطه

جلسه هفتم

انتخاب جهت ارزشها  ،کمك به مراجعان برای روشن کردن و شناسایی ارزشهای رابطه و زندگی ،تمرین چه چیزی در
رابطه و زندگی در حال حاضر می خواهم .تمرین نوشتن روی سنگ قبر

جلسه هشتم

شناسایی موانع ارزش در زندگی از طریق پذیرش و مشاهده خود ،بازبینی کاربرگ ارزشها ،بحث در مورد
موانع ارزشهای زندگی و کمك به مراجعان تا بجای غلبه با آنها؛ با آنها حرکت کنند ،کاربرگ عمل متعهد،
بازبینی تمرین راننده اتوبوس

جلسه نهم:

ایجاد الگوهای انعطاف پذیر در رابطه ،معرفی تمایل و کاربرگ عمل متعهد

جلسه دهم:

خود بعنوان زمینه در این رابطه ،طبیعت انتخاب و توانایی پاسخ ،تجربه داشتن زوجین در خود بعنوان زمینه
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رابطه،کاربرگ اقدام متعهد ،استعاره صفحه شطرنج
جلسه یازدهم :پذیرش و اقدام متعهد ،بازبینی تمایل عاطفی در یك زمینه عمل متعهد ،کاربرگ اقدام متعهد
جلسه

کار جهت پایان ،بازبینی ارزشهای رابطه و اقدام متعهد ،آمادگی برای اقدام متعهد در آینده و پایان درمان،

دوازدهم:

تحویل فایل صوتی تمرکز حواس برای تمرین درخانه و اجرای پس آزمون

ابزار پژوهش مقیاس میل به طالق( Divorce Tendency Scaleیا  ) DTSبود .این پرسشنامه اولین بار توسط روزبلت ،جانسون
و مورو 1986 ،15طراحی شد ( .)32این پرسشنامه  14سوالی برای ارزیابی زوجین مستعد و متمایل به طالق بکار می رود که داری
چهار بعد است و هر بعد چهار سوال دارد .بعد تمایل برای خارج شدن( متمایل به طالق) ،بعد تمایل به مسامحه ،بعد ابراز احساسات ،و
بعد پایداری است .هر آیتم به وسیله مقیاس درجه بندی  7تایی نمره گزاری می شود =1.هرگز =2بندرت=3 ،خیلی کم =4 ،کم =5 ،
زیاد =6 ،خیلی زیاد و  = 7همیشه .بنا براین نمره های این پرسشنامه با جمع نمراد ماده ها به دست می آید .نمره باال حاکی از میزان
باالی تمایل به طالق در آزمودنی هاست.روزلت ،جانسون و مورو در تحلیل آماری این پرسشنامه ضریب آلفا برای خارج شدن ( تمایل
به طالق)  ، 0/91بعد ابراز احساسات( )0/86بعد وفاداری ( )0/63و بعد مسامحه ()0/86را گزارش کردند .این پرسشنامه در ایران به
وسیله داودی ،اعتمادی و بهرامی ( )43هنجاریابی شد ،اعتبار آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برای کل نمونه  0/88به دست آمد
و میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تمایل به خارج شدن  ،0/89ابراز احساسات  ،0/90وفاداری  ،0/86و مسامحه  0/72به دست
آمده است .روایی پرسشنامه به صورت بررسی محتوایی به وسیله پنج نفر از متخصصین روانشناسی و مشاوره بررسی شد( )33میزان
آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز در پژوهش حاضر  0/79به دست آمد.
یافتهها:
دامنه سنی آزمودنی ها بین  20تا  45سال با میانگین سنی  29/06 ± 5/57بود .از مجموع  90نفر 25 ،نفر ( 27/78درصد) بین 20
تا  25سال 36 ،نفر ( 40/00درصد) بین  26تا  30سال 17 ،نفر ( 18/89درصد) بین  31تا  35سال و  12نفر ( 13/33درصد) باالی
 35سال سن دارند.
جدول ( .)3شاخصهای توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون میل به طالق
Table3. Descriptive indexes related to data from pre-test and post-test divorce tendency
پیش آزمون میل

درمان مبتني بر پذیرش و

به طالق

تعهد
طرحواره مبتني بر پذیرش و

30

30

53/733

55/933

13/585

12/808

تعهد
كنترل

30

60/433

12/813

پس آزمون میل

درمان مبتني بر پذیرش و

30

38/700

9/585

به طالق

تعهد
- Rusbult, Johnson, Morrow
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طرحواره مبتني بر پذیرش و

30

9/090

53/333

تعهد
30

كنترل

10/715

58/933

آنگونه که در جدول باال مشخص است .میانگین نمره گروههای آزمایش و کنترل در میل به طالق در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش
آزمون کاهش بیشتری دارد .قبل از تحلیل دادههای پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی مفروضه طبیعی
بودن توزیع دادههای آزمون از روش شاپیرو-ویلك استفاده شد .آماره شاپیرو ویلك نشان داد که مقدار آن برای همه متغیرها معنادار نیست
( .)P<0/05همچنین ،نتایج آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون و پیش شرط تساوی واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) برای گروههای
آزمایش و کنترل یکسان بود ( ،)P>0/05از اینرو استفاده از تحلیل کواریانس بالمانع است.
جدول ( .)4آماره های تحلیل کوواریانس میل به طالق
Table 4. Results of covariance analysis of divorce tendency

زمان

تعامل گروه -زمان

نام آزمون

مقدار

F

درجه

آزادی درجه

ازادی سطح

فرضیه

خطا

داری

آزمون اثر پیالیی

0/569

56/744

2/000

68/000

0/001

المبدای ویلکز

0/431

56/744

2/000

68/000

0/001

اثر هاتلینگ

1/320

56/744

2/000

68/000

0/001

بزرگترین ریشه روی

1/320

56/744

2/000

68/000

0/001

آزمون اثر پیالیی

0/489

14/068

4/000

174/000

0/001

المبدای ویلکز

0/512

17/114

4/000

172/000

0/001

اثر هاتلینگ

0/954

20/264

4/000

170/000

0/001

بزرگترین ریشه روی

0/954

41/444

2/000

87/000

0/001

معنی

اطالعات بخش اول جدول( )4بیان می کند که بین نمرات متغیر میل به طالق در سه بار اجرای پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بخش دوم نتایج جدول( )4نشان می دهد که بین نمرات متغیر میل به طالق در سه بار اجرای
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارتی بین زمان و گروه تعامل وجود
دارد .بعد از اینکه مشخص شد بین  3بار اجرا (پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری) تفاوت معنی داری وجود دارد ،نتایح آزمون اثرات
درون آزمودنی بررسی می شود.
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جدول ( .)5نتایج آزمون اثرات درون آزمودنی میل به طالق
Table5. Test results of Intra-subject effects of divorce tendency
منابع تغییرات

آزمون

میل به طالق

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

p

F

ضریب اتا

Sphericity
Assumed

6941/830

2

3470/915

59/096

0/000

0/408

تعامل میل به Sphericity
Assumed
طالق -گروه

4046/548

4

1011/637

17/224

0/000

0/284

10219/622

174

58/733

Sphericity
Assumed

خطا

در جدول ( )5نتایج آزمون اثرهای درون گروهی نشان داده شده است .همان طور که در جدول باال مشخص شده است ،اثر اصلی میل
به طالق معنادار می باشد .به عبارتی؛ بین میزان میل به طالق در زمان پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.
اندازه مجذور اتا  0/41است که نشان می دهد تقریبا  41درصد از تغییرات درون گروهی به وسیله آموزش تبیین می شود .به عبارتی
دیگر روش درمان پذیرش مبتنی بر تعهد و طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درکاهش میل به طالق  % 41موفق بوده است تا
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری را متمایز کند .همچنین در این جدول اثر تعاملی بین میل به طالق و گروه نیز نشان داده شده
است؛ که ای ن اثر نیز از نظر آماری معنادار می باشد .بنابراین میزان میل به طالق با سطوح گروه ها تعامل دارد؛ یعنی میزان میل به
طالق در سطوح مختلف گروه ها متفاوت است .اندازه مجذور اتا  0/28است که نشان می دهد تقریبا  28درصد از تغییرات درون
گروهی به وسیله آموزش تبیین می شود .به عبارتی دیگر روش درمان پذیرش مبتنی بر تعهد و طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و
تعهد  % 28موفق بوده است.
جدول( .)6نتایج آزمون اثرات بین گروهی نمرات متغیر میل به طالق
Table6. Results of test for intergroup effects of divorce tendency
متغیر

F

df1

df2

سطح معنی داری

پیش آزمون

0/300

2

87

0/742

پس آزمون

0/005

2

87

0/995

پیگیری

2/29

2

87

0/11

جدول ( ) 6نشان می دهد که بین نمرات میزان میل به طالق در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .با در نظر
گرفتن نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری ،آزمون تعقیبی بونفرونی نیز محاسبه گردید.
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جدول ( .)7نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی میل به طالق در گروه آزمایش و گواه
Table7. Results of Bonferroni test for divorce tendency in experimental and control groups

متغیر وابسته
طرحواره

مقایسه گروه
درمانی طرحواره

تفاوت میانگینها
درمانی -2/256

انحراف معیار

معنی داری

2/232

0/945

فاصله اطمینان 0/ 95
حد پایین

حد باال

-7/704

3/193

مبتنی بر پذیرش و مبتنی بر پذیرش و
تعهد

تعهد

کنترل
درمان

مبتنی

بر کنترل

-11/553

2/232

0/000

-6/085 -16/982

-9/278

2/232

0/000

-3/829 -14/727

پذیرش و تعهد
نتایج جدول ( )7نشان می دهد که بین دوگروه در معرض درمان پذیرش مبتنی بر تعهد و کنترل تفاوت وجود دارد ( )-11/53و این
تفاوت از نظر آماری نیز تایید شده است .به عالوه جدول باال مشخص می کند تفاوت بین میانگین نمره گروه درمان پذیرش مبتنی بر
تعهد با گروه طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )-2/25از لحاظ آماری معنی دار نیست .همچنین آماره مربوط به مقایسه
میانگین گروه طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با میانگین گروه کنترل ( )-9/28از لحاظ آماری معنی دار است .بنابراین با
توجه به تفاوت بین میانگین های گروه های آزمایش با گروه کنترل می توان گفت که روش طرحواره درمانی مبتننی بر پذیرش و
تعهد ( )-11/53در مقایسه با درمان پذیرش مبتنی بر تعهد ( )-9/28کاهش بیشتری را در میانگین میل به طالق ایجاد کرده است.
بحث و نتیجه گیری:
نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،
اثربخشی بیشتری بر کاهش میل به طالق زوجین متقاضی طالق دارد .در تبیین این یافته می توان گفت که رویکرد طرحواره درمانی
مبتنی بر پذیرش و تعهد با تلفیق تکنیکهای طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب می شود زوجین طرحواره های
مشکل آفرین در رابطه زوجی را به خوبی بشناسند و به جای رفتارهای اجتنابی و مقابلهای منفی پاسخ مناسبی همسو با ارزشهای خود
بیابند و این امر سبب کاهش تعارضات در روابط و در نتیجه کاهش میل به طالق میشود .یکی از راهبردهای اجتناب در زوجها کناره
گیری از تعامالتی است که قبال منجر به تعارض شده است .چنین کناره گیری هایی نه تنها مانع از تعارضات جدید نمی شود بلکه
باعث می شود که خاطره تعارضات همیشه در ذهن طرفین باقی بماند و مانع از بهبود روابط زوجین شود .با توجه به ارتباط مستقیم
طرحوارههای ناسازگار اولیه با تعارضات زناشویی( 26و  ،)34رویکرد طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با استفاده از فرمولبندی
و شناخت طرحواره ها با شناسایی الگوهای بزرگتر (طرحوارهها) به زوجین کمك میکند تا با تفکر بیشتری به رفتارشان نگاه کنند و در
جستجوی راههایی برای ایجاد شکل های جدید سازگاری توانمند شوند .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افراد را ترغیب میکند که
فرایندهای فکری را به عنوان یك عملکرد الزم و واقعی برای سازگاری روان شناختی ،بپذیرند و در نتیجه منجر به کاهش طرحواره های
شناختی منفی در زوجین میشود .همچنین بنظر میرسد که با انجام تعهدات و رفتارهای ارزشمند به جای افکار مربوط به طالق و
پایان دادن رابطه؛ بیشتر به بازسازی و بهبود آن فکر کنند .هدف اصلی از تلفیق طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
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برای زوجین ،نه تنها مفهوم سازی سریع و واضح مشکالت بین فردی است بلکه کمك به آنها در افزایش انعطاف پذیری رفتاری و
روانشناختی است ؛ بنابراین زوجین در روند درمان به جای اینکه طرحواره های مشکل دار آنها فعال شود ،روابطی را انتخاب میکنند که
بر اساس ارزشهای فردی است(.)29همچنین تکنیك های موجود در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افراد را قادر میسازد که با شیوه
های مؤثرتری شرایط بحرانی را مدیریت کنند( .)35درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با ایجاد توافق و سازگاری با جنبه های غیرقابل
تحمل زندگی زناشویی به جای تالش برای مدیریت آنها و عوامل تعارض برانگیز دانست؛ از طرف دیگر این رویکرد با کشف ارزشها و
چگونگی ایجاد یك زندگی پرمعنا برای خود و همسر از طریق ایجاد ارزشهای شخصی تاکید میکند و به این صورت زوجین تمام تجربه
های زندگی خود را مورد توجه قرار میدهد تا روشهایی را برای زندگی کردن به شیوه کارآمدتر بیابند( .)18باتوجه به این که در منابع
داخلی و خارجی ،مقایسه اثربخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش مبتنی بر تعهد و طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
مشاهده نشد ،بنابراین نتایج با پژوهشهای مشابه که تاثیرات درمانی هر دو روش درمانی را در بر می گیرد مقایسه شد .این نتیجه به
نوعی با مطالعات لیو و مك کی()29؛ مك کی ،لیو و اسکین ()28؛ حاتمی و فدایی( ،)23همخوانی دارد .بنابراین چینن به نظر میرسد
که با تلفیق طرحواره درمانی با تکنیك های موجود در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ اثر بخشی مضاعفی را در کاهش میل به طالق
شاهد خواهیم بود.
مالحظات اخالقي:
در این پژوهش مالحظات اخالقی شامل این موارد بود :اطالعات کتبی در مورد پژوهش به شرکت کنندگان ،دادن اطمینان خاطر به
زوجین در مورد محرمانه بودن اطالعات و استفاده از آن فقط در امور تحقیقی ،داوطلبانه بودن مشارکت زوجین در مطالعه و اخذ
رضایت کتبی از زوجین شرکت کننده.
محدودیت های پژوهش:
داوطلبانه بودن زوجهای مورد مطالعه ممکن است نتایج حاصل از تحلیل آماری را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه تاثیرات نامطلوبی
روی روایی درونی پژوهش داشته باشد .بنابراین در تعمیم و تکیه بر نتایج پژوهش باید این محدودیت را به نحوی مدنظر قرار داد .از
محدودیت های دیگر این است که جامعۀ آماری پژوهش را زوجین شهر مشهد تشکیل دادند و بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش به
جوامع دیگر باید با احتیاط صورت گیرد.
كاربرد پژوهش:
در نهایت باتوجه به نتایج پژوهش و تاثیر به سزای رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میل به طالق
زوجین متقاضی طالق ،پیشنهاد از این روش در مراکز مشاورة خانواده ،مراکز خدمات بهداشت روانی ،مراکز مداخله در بحران خانواده
جهت کاهش آمار طالق بهره جست.
تضاد منافع :هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
تشکر و قدرداني
این پژوهش برگرفته از رساله دکترای تخصصی روانشناسی نویسنده اول مقاله می باشد .از کلیه زوجینی که در این پژوهش با صبر و
حوصله شرکت کردند تشکر و قدردانی میشود.
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