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 متأهلآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگویی خلقی زنان  تأثیر
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 چکیده 

 بود.   متأهل نان ز یو ناگویی خلق یو تعهد بر نگرش جنس رشی بر پذ مبتنی آموزشتعیین اثربخشی هدف پژوهش حاضر  : مقدمه

ناحیه  فرهنگ  كنندهمراجعهزنان    كلیه  را  پژوهش   آماری  جامعه  روش پژوهش:  بین    شهر مشهد  4سرای خانواده  از  تشكیل داد، 

نفر نمره    54  هاآن نفر پاسخ دادند، كه از بین    96اجرا شد،    هاآنها روی كلیه  نفر بودند كه پرسشنامه  112كه    كنندهمراجعه زنان  

تصادفی انتخاب شدند و در دو    صورتبهنفر    30نفر،    54ی و نگرش جنسی پایین داشتند، پس از غربالگری اولیه از بین  ناگویی خلق

شدند.    15گروه   جایگزین  ابتدا    موردنظرنمونه  نفره  پرسشنامهپیش  عنوانبه به  به  )آزمون  دهقانی  جنسی  نگرش  و    (1384های 

برای گروه آزمایش،    و تعهد   رشیبر پذ  ( پاسخ داده و پس از اجرای آموزش مبتنی1994تیلور،    و   )بگبی، پاركر  20ناگویی تورنتو  

مورد   SPSS-21  افزارنرماز طریق  ها از تحلیل كوواریانس و  داده  وتحلیلتجزیهپاسخ دادند. برای    موردنظرهای  به پرسشنامه  مجدداً

 قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیه 

ناگویی  كاهش  و    ینگرش جنس  معناداری باعث بهبود  طوربهو تعهد    رشیبر پذ  مبتنی  آموزش  نتایج پژوهش نشان داد كه  ها:یافته

 (.=P 0001/0شود )می متأهلزنان  یخلق

توانایی الزم جهت كاهش ناگویی هیجانات و ابراز صحیح   و تعهد  رشیبر پذ  افراد با شركت در جلسات آموزش مبتنی:  گیرینتیجه

 چشمگیری بهبود یافت.  طوربهنیز  ها آن مچنین نگرش جنسی در را فراگرفتند، ه ها آن 

   ی، ناگویی خلق ی،نگرش جنس ،متأهل زنان  ، و تعهد رشیپذ: آموزش هاکلیدواژه

 1398/ 4/4تاریخ پذیرش نهایی:                             19/2/1398تاریخ دریافت:  
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 متأهل ان ویی خلقی زنتاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگ

 

زیاد نبوده كه كاهش    تنهانه  ها انی پیشرفتوحی و رومسائل ر  ٔ  درزمینهعلیرغم پیشرفت فناوری و تكنولوژی در عصر حاضر،  

تنش افزایش  افراد شاهد هستیم )  شناختیروانها و مشكالت  آرامش و نشاط و  زندگی    به دلیلكه    متأهلزنان    ویژهبه  .( 1را در 

ف این  كه  كنند  ... تحمل  و  تنهایی  زندگی،  یكنواختی  دلیل  به  را  بیشتری  فرهنگی فشار  و  اجتماعی  فردی،  شرایط  زندگی  شارها 

با مشكل مواجه میزنا را  از جامعه  این قشر  اجتماعی  زنان    كند.شویی و  از  از زندگی خود، احساس  در دوره   متأهلبسیاری  هایی 

 كنند. تنهایی و فقدان صمیمیت را تجربه می

افراد  با  رابطه  در  كه  متعددی  عوامل  میان  از این    و   لقیخ  مشكالت  برجسته  نقش  هب  توانمی  دارد  وجود  فشار روانی وارد بر 

در    كرد.  اشاره  خاص  طوربه  1خلقی   ناگویی   و   طوركلی به  هیجانات  تنظیم  و  كنترل  در  ناتوانی  هیجان  نیز  تجربی  روانشناسی  در 

  شدند میهای روانی نتیجه برهم خوردن تعادل هیجانی در نظر گرفته  بود و بیماری  شدهدادهروانی قرار    هایبیماری  عالئمسرلوحه  

(.  3)  ( مطرح شد1973)  2تنی استوار است و اولین بار توسط سیفنئوس نیز بر پایه مشاهده بیماران روان  ، قیخلمفهوم ناگویی  (.  2)

  به  قادر  طورمعمولبه  خلقی  ناگویی  مبتالبه  افراد.  است  هیجانی  آگاهی  فقدان  و  احساسات  بیان  در   ناتوانی  معنی   به  خلقی   ناگویی

  احساسات،  شناسایی  و تشخیص در دشواری ویژگی  دربرگیرنده  خلقی . ناگویی نیستند خویش  هیجانات فتوصی یا  و  درک  شناسایی، 

  بد   یا   فقدان  نوعی  بیانگر  اساساً  هیجانات  ابراز  كاهش   (.4)  است  بیرونی  تجارب  بر  تمركز  و  احساسات  توصیف  و  بیان  در  دشواری

  ممكن   خلقی  ناگویی   بر  مبتنی  جانی هی  تنظیم  و  3هیجانی   زشپردا  هایظرفیت  در  آسیب  صورت  همین  است. به   هیجانات   تنظیمی

 (. 5) باشد  پزشكیروان و  پزشكی هایبیماری انواع برای احتمالی خطر عامل  یک است

اساسی  مؤلفه عنوانبه جنسی دانش و نگرش از طرفی نتیجهمی.  اندشدهشناساییجنسی   مشكالت شناختیروان های   توان 
 دهد، اختصاص میخود  به  را    اولیهو مداخالت    استای برخوردار  ویژه  اهمیت از جنسی درمان مشكالت در  كه مسائلی  از یكی  گرفت

 وسیعی از موضوعات طیف به راجع نگرش و (. در حیطه مسائل جنسی، مردم عقاید6)  است جنسی مسائل به افراد تغییر نگرش
فعالیت جنسیمانند  نقش بهنجار های  نابهنجار،  فیا  یا  جنسی  در   هاینگرش و افكار   دارند. جنسی هایعالیتهای  ناسازگارانه 

 كنند. اگرمهمی ایجاد می بسیار ارگاسم نقش و برانگیختگی میل، تجربه،  نهایتاًهای جنسی و  چگونگی تفسیر اطالعات در موقعیت
د افكار  ایجا كه باعث  ا تغییریدر مقایسه ب گردد،  جنسی مثبت افكار  آمدن وجود به باعث كه تفسیر شود  ایگونهبهمحرک ورودی  

می ) جنسی پاسخ بر متفاوتی تأثیرات  احتماالًشود،  منفی  گذاشت  خواهد  مركب7فرد  نگرش  سه (.    عاطفی،  شناختی  عنصر  از 

آمادگیاحساسی) و  عمل (  شناختیاست)رفتاری(    برای  جزء  موضوع   .  درباره  فرد  باورهای  و  اعتقادات  و  اطالعات  شامل  نگرش، 

  احساساتی  شامل. جزء احساسی نگرش، باشند همراه  ارزیابی نوعی با كه هایی هستند ، آنهاختشنا این ینترمهم بتهلا. است نگرش

  بعد   اهمیت و را دارد رفتار برانگیزش  نقش هاست كهاحساسی نگرشجنبه  . همینانگیزدبرمی در شخصكه موضوع نگرش را  است

در    تا  كند آماده میرا    شخصكه نگرش،    است  معنی   بدین،  . جزء آمادگی برای عملدهدمیقرار    تأكید  در نگرش مورد احساسی را

 (. 8نگرش، رفتاری خاص از خود نشان دهد ) موضوع بابرخورد 

از  پژوهش مختلف،  مشكالت    خصوصبه،  شناختیروانهای  درمان  تأثیرهای  كاهش  بر  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان 

ه  شناختیروان  دادند.  پژوهش  زوجین خبر  نتایج  )پیرمانند  نوربخش  و  كلوانی  عباسی،  درباره  1395انی،  پژوهشی    تأثیر(، كه در 

جنسی، ناگویی خلقی و سازگاری زناشویی در همسران جانبازان، نشان دادند كه این    نفسعزتدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  

 
1 Alexithymia 

2 Sifneos 

3 Processing emotional 
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از   زناشوی  نفسعزت  برافزایشمطلوبی    تأثیردرمان  سازگاری  و  ناگویجنسی  كاهش  همچنین  و  جانبازان ی  همسران  خُلقی    ی 

 برخوردار بوده است.

ی  گیربهرهم  علیرغ لذا  .  هستضروری    شناختیروانجهت بهبود نگرش جنسی و كاهش ناگویی خلقی افراد، ارائه مداخالت    درنهایت

 . نام دارد تعهد  ن مبتنی بر پذیرش و مارده كت اس شده افزوده درمانی مداخالت به نیز جدیدتریش امروزه روپیشین،  هایدرماناز 

كه   تعهد   و  پذیرش  بر  مبتنی  می   ACT  اختصاربهدرمان  سال  خوانده  در  یک    1986شود،  رویكرد  این  شد.  ایجاد  هایز  توسط 

پذیرد  یم  هاآن تغییر شكل محتوا یا فراوانی    جایبه موج سوم است كه آشكارا این رویكرد، تغییر افكار و احساسات را    رفتاردرمانی

از: پذیرش،    اندعبارتشود. این شش فرآیند  می  شناختیروان   پذیریانعطافن شش فرآیند مركزی دارد كه منجر به  این درما(.  9)

ارتباط    عنوانبهگسلش، خود   الگوهای  10ها و عمل متعهد )حال، ارزش  بازمانزمینه،  از  (. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یكی 

رفتاری سنتی متفاوت است. اصول زیر بنایی آن شامل:  -لیدی آن از درمان شناختیكه فرآیندهای درمانی كبسط یافته اخیر است  

 توأم. عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد 2 ها آن. پذیرش، یا تمایل به تجربه درد و یا دیگر رویدادهای آشفته كننده بدون اقدام به مهار 1

به عمل   تمایل  معنی  عنوانبهبا  تجارب  شخصیدار  اهداف  از حذف  وابستگی  بیش  با دیگر  تعامل  در  به    غیركالمیهای  ناخواسته 

هایی چون های زبانی و روشكه منجر به كاركرد سالم شود. این روش شامل تجربیات و تمرینات مبتنی بر مواجهه، استعاره ایشیوه 

 بر یمبتن درمان یربخشاثدر پژوهشی با عنوان  (،  1395كالل قوچان و سرایی )چنانچه نتایج پژوهش    (. 11آرامش ذهنی است )

درمان   كه زنانی زندگی از رضایتكه    ندزنان، نشان داد ی از زندگ تیرضا و یجنس تیرضا ،ییسازگاری زناشو  بر تعهد و رشیپذ

(.  12)یافت یشزااف داریمعنی  طوربه اند،نكرده دریافت را درمان این  كه زنانی به نسبت كردند، دریافت پذیرش و بر تعهد مبتنی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر كیفیت زندگی و تحمل پریشانی    تأثیر(، در پژوهشی با عنوان  2016)  1استون و الری   همچنین

بر پذیرش و تعهد    دادندزوجین، نشان   پریشانی زوجین    طوربهكه درمان مبتنی  افزایش كیفیت زندگی و تحمل  باعث  معناداری 

 (. 13شود )می

و خانواده آنان و ارتباط ناگویی هیجانی و نگرش    متأهلعدیده زنان    شناختیروانجه به مشكالت  پیشینه پژوهش و با تو  بنا بر

نیز عدم وجود پژوهشی منسجم و كاربردی در خصوص موضوع، محقق  جنسی با سالمت روان و روند بهبودی در این بیماران و 

 ت:درصدد پاسخگویی به سؤال اساسی زیر برآمده اس

 است؟ مؤثر  متأهلزنان  یو ناگویی خلق  یو تعهد بر نگرش جنس رشیپذ بر مبتنی آموزشآیا 

 : روش پژوهش

از طرح پیش استفاده  با  آزمایشی و  از نوع  پژوهش  پژوهش دو  پس  -آزمونروش  این  انجام گرفت. در  با گروه كنترل  آزمون 

اول )گروه آزمایشی(، آموزش م متغیر مستقل اجرا شد و گروه    عنوانبهبتنی بر پذیرش و تعهد  گروه وجود داشت كه برای گروه 

 كنترل هیچ درمانی دریافت نكردند. 

  ها آنتشكیل داد كه تعداد    مشهدشهر    4ناحیه    سرای خانواده  فرهنگبه    كنندهمراجعه زنان    كلیه  را  پژوهش   آماری  جامعه

اجرا شد،   هاآنها روی كلیه ند كه پرسشنامهنفر بود 112به مركز  هكنندمراجعهگیری هدفمند بوده و زنان روش نمونهنفر بود.  112

 
1- Stone & Larry 
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  54نفر نمره ناگویی خلقی و نگرش جنسی پایین داشتند، پس از غربالگری اولیه از بین    54  هاآننفر پاسخ دادند، كه از بین    96

 یگزین شدند. نفره آزمایش و كنترل جا 15تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه  صورتبهنفر  30نفر، 

سال، باال بودن نمره    5ازدواج حداقل    زمانمدتساله،    40تا    20  متأهلاز: زنان   اندعبارتمطالعه   به و خروج ورود معیارهای

عدم نگرش جنسی،  نمره  بودن  پایین  و  خلقی  و هایبرنامه سایر در  زمانهم شركت ناگویی  یا   فردی مشاوره دریافت عدم درمانی 

 از:   اندعبارت  هاابزار گردآوری داده مشاركت در پژوهش. ت آگاهانه برایو رضای ، تمایل دارودرمانی

  و   شدهساخته (  1994)  تیلور  و   بگبی، پاركر  توسط  ایماده  20  مقیاس  این  (: TSA-20)  20   تورنتو  خلقی  ناگویی   پرسشنامه 

  تفكر  و(  ماده  5)  هااحساس  توصیف   در  دشواری  ،( ماده  7)  هااحساس  تشخیص  در  دشواری  مقیاس  خرده  درسه  را  خلقی  ناگویی

( موافق  كامالً)  5  نمره  تا(  مخالف  كامالً)  1نمره    از  لیكرت  ایدرجه پنج  هایاندازه  در  كه  كندمی   ارزیابی(  ماده  8)  مدار  برون

  هایجنبه  ر بیانگ  عامل  سه  این.  شودمی  محاسبه  خلقی   ناگویی  برای  مقیاس   خرده   سه  های نمره  جمع  از   نیز  كل   نمره   یک.  سنجدمی

  شامل(  احساسات  تشخیص  در  مشكل) 1عامل.  است  قرارگرفته  تائید  مورد  تجربی   ازلحاظ  هاآن  اعتبار  و   هستند  خلقی  یی ناگو  مجزای

( مداربرون  تفكر)   3  عامل  و  2،4،11،12،17  هایآیتم  شامل(  احساسات  توصیف  در  مشكل)  2عامل  ؛ 1،3،6،7،9،13،14  هایآیتم

  كند   كسب  61  از  بیشتر  نمره  كه  كسی  و   است  100  تا  20  بین  نمرات  جمع.  است  20و  5،8،10،15،16،18،19  هایآیتم  شامل

  شده   تائید   و   بررسی  متعددی  هایپژوهش  در  20-تورنتو  خلقی  ناگویی  مقیاس  سنجیروان  هایویژگی   .است  خلقی   ناگویی  دارای

  نشانه  كه   شد   محاسبه  %72  و   % 75  خلقی  ناگویی   ایرب  كرونباخ   آلفای  ضرایب  20-تورنتو  خلقی   ناگویی  فارسی   در نسخه(.  14)است  

هیجانی    هوش  هایمقیاس  و  كلی  خلقی   ناگویی  بین(  پیرسون  همبستگی  ضریب)همبستگی    اساس  بر  مقیاس  خوب  درونی  همسانی

(80/0=R ،01/0  p)،  شناختیروان  بهزیستی  (87/0  =R   ،01/0  p  )شناختیروان  درماندگی  و  (44/0  =R ،01/0  p  )بررسی  

  توصیف   در  دشواری  احساسات،  شناسایی   در  دشواری  عامل  سه  وجود  نیز  تأییدی  عاملی  تحلیل  نتایج.  گرفت  قرار  تائید  مورد  و

  یک   در  مقیاس  این  باز آزمایی   پایایی.  كردند  تائید   20-تورنتو  خلقی  ناگویی  مقیاس  فارسی  نسخه  در  را  مدار  برون  تفكر  و  احساسات

  مختلف  هایمقیاس  خرده  و  كلی  خلقی  ناگویی  برای  R)=  87/0  تا  P=  80/0)از    هفته  چهار  بافاصله  نوبت  دو  رد  نفری  67نمونه  

 . ( 4) است آمدهدستبه 73/0( 1390آلفای كرونباخ در پژوهش بختی ) .شد تائید

نقل از ذبیحی   ؛ به1384انی )توسط دهق جنسی كه   نگرش پرسشنامه از جنسی نگرش سنجش برای پرسشنامه نگرش زناشویی:

همكاران،   می بعد سه كه است شدهاستفاده،  شدهساخته(  1390و  را  نگرش  رفتاری  و  شناختی  اینعاطفی،  پرسشنامه  سنجد. 

دارای  شدهساخته ایران    بافرهنگ منطبق   آزمودنیمی عبارت  29،  به هر سؤال می باشد.  پاسخ  تا  از تواند یكیدر  بلی،    سه گزینه 

 صفر  نمره و نگرش منفی 1ها نمره همه عبارت در ، گزینه تا حدودی2مثبت نمره  نگرش طوركلیبهكند.  بانتخا را حدودی و خیر

آزمون   این محتوای داد. رواییتر را نشان مینگرش جنسی مثبت باالتر بود و نمرات  58تا    0بین   كند. مجموع امتیازاتمی دریافت

 از نفره  30گروه   هفته در دو فاصله به مقیاس ار گرفت. اعتبار در طول زمان اینقر تائید شناسی موردانرو اساتید از نفر  5توسط  

داد كه   نشان پژوهشی طی پرسشنامه این آمد. همچنین  به دست  96/0قرار گرفت و ضریب پایایی آن   موردمطالعه مردان و زنان

 كهطوری بهدارد،   جنسی نگرش ازنظر را نسیج هایمهارت ٔ  درزمینه   ندیدهدیده و آموزشگروه آموزش دو كردن قابلیت متمایز

 (. 6نشان دادند )  ندیده آموزش  گروه به نسبت را تریدیده نگرش جنسی مثبتآموزش گروه
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ها در خصوص نحوه انجام پژوهش در فروردین و  و آزمودنی  ها آنپس از هماهنگی با مسئولین مراكز و ارائه اطالعات به  ابتدا  

ها در دو گروه  و آزمودنی(  آزمونپیش)  جراا  موردنظرروی نمونه    های ناگویی خلقی و نگرش جنسینامهپرسش  ،1397  ماه بهشت دیار

جلسه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت كردند و گروه    8تصادفی گمارش شدند. گروه آزمایش    صورتبهكنترل    و آزمایش  

  مجدداً پژوهش روی هردو گروه آزمایش و لیست انتظار،    هایرسشنامهپ پس از اتمام مداخله،  كنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند.

 خالصه جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به شرح زیر است: (.آزمونپساجرا شدند )

 عناوین جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد :  1جدول 

Table 1: acceptance and commitment training sessions 
 محتوای جلسه  جلسه 

علل  بررسی پژوهش؛ موضوع با افراد نمودن  آشنا درمانی؛ رابطه برقراری و یكدیگر با گروه آشنایی جلسه اول 

 هایشیوه سنجش  و كلی سنجش اعتیاد اینترنتی، احساس تنهایی و كاهش صمیمیت زناشویی؛

 هاپرسشنامه به ایجاد درماندگی خالق و پاسخ و كنترلی

 تفهیم و تغییر ناكارآمد برنامه ترک به تمایل ؛ ایجادACTدرمان  در بیرون و درون دنیای بررسی دوم جلسه

 تمایل. یعنی كنترل، برای جایگزینی و معرفی حلراه  نه است  مسئلهكنترل  موضوع كه این

 وانع. م تصریح  و اعمال تصریح اهداف؛ تصریح ها؛ارزش تصریح افراد؛ هایارزش شناسایی جلسه سوم 

 قبلی.  مفاهیم تعمیق و  افراد از های هر یکارزش بررسی چهارم  جلسه

 گسلش. برای ینیتمر انجام و گسلش و  آمیختگی تفهیم جلسه پنجم

 آن. از گسلش چگونگی آموزش  و شده سازیمفهوم  خود به آمیختگی تفهیم جلسه ششم 

 بودن.  حال زمان در  برای تأكید و آگاهی ذهن جلسه هفتم

 متعهدانه. عمل و زندگی داستان  یبررس ه هشتمجلس

 

مورد  داده  درنهایت استنباطی  و  توصیفی  بخش  دو  در  پژوهش  این  توصیفی، .  است  قرارگرفته  وتحلیلتجزیه های  بررسی  در 

هر  شاخص برای  استاندارد  انحراف  و  میانگین  فراوانی،  محاسبه  یعنی  توصیفی  آماری  كنترل(  دوهای  و  آزمایش  )گروه   گروه 

)  است.  هگرفتانجام كوواریانس  تحلیل  از  نیز  استنباطی  آمار  قسمت  طریق  و    (MANCOVAدر  مورد    SPSS-21  افزارنرماز 

 قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیه 

 

 

 

 : های پژوهشیافته



 متأهل ان ویی خلقی زنتاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگ

 

رش وه گواه گمانفر در گر  15نفر در گروه آزمایش و    15باشند كه از این میان  می  متأهلزنان    نفر از  30گروه نمونه شامل تعداد  

بین سیكل تا لیسانس بود. در ادامه به بررسی توصیفی و    ها آن سال و میزان تحصیالت    35تا    20شدند. بازه سنی افراد نیز بین  

 شود.ها پرداخته میاستنباطی داده

 نگرش جنسیآزمون  آزمون و پسحاصل از اجرای پیش  هایدادهط به  توصیفی مربو  هایشاخص  :2جدول  

Table 2: Descriptive indexes related to data from pre-test and post-test sexual attitudes 

 آزمون پس آزمون پیش تعداد  متغیر گروه

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین    

 37/5 25/47 28/3 05/23 15 نگرش جنسی آزمایش 

 52/3 26/23 07/3 12/22 15 نگرش جنسی گواه

 

مشاه  طورهمان میكه  نمره  ده  میانگین  جنسیشود  مرحله    نگرش  در  آزمایش،  گروه  آزمون،   پیشبه نسبت    آزمونپساعضای 

 شود. بهبود یافته است. این تغییر در گروه گواه مشاهده نمی ها آن گیری داشته است و نگرش جنسی افزایش چشم

 ناگویی خلقی  آزمونو پس  آزمونحاصل از اجرای پیش  هایدادهصیفی  تو  های شاخص  :3جدول  

Table 3: Descriptive indexes of data from pre-test and post-test alexithymia 

 آزمون پس آزمون پیش تعداد  متغیر گروه

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین    

 00/1 08/54 04/2 04/70 15 ناگویی خلقی آزمایش 

 29/1 07/72 14/2 12/71 15 ناگویی خلقی گواه

 

آزمون، كاهش  پیشبهآزمون نسبت  شود میانگین نمره ناگویی خلقی اعضای گروه آزمایش، در مرحله پسكه مشاهده می  طورهمان

 شود. گیری داشته است. این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیچشم

های تحلیل  فرضاز اجرای آن، پیش  گردید، پیش   ها، از روش تحلیل كوواریانس تک متغیره استفادهجهت بررسی استنباطی داده

مجاز خواهد بود. در  های آن رعایت گردید، لذا انجام تحلیل كوواریانس  فرضكوواریانس انجام شد. الزم به ذكر است تمامی پیش 

 شود.ها پرداخته میادامه بررسی استنباطی داده
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 یو تعهد بر نگرش جنس  رش یبر پذ  یمبتن آموزشنتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی   :4جدول  

Table 4: Results of covariance analysis for the effectiveness of acceptance and commitment 

training on sexual attitude 

مجموع  منبع اثر

 مجذورات

میانگین   درجه آزادی 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 057/0 326/0 413/6 28/871 1 28/871 آزمون پیش

 698/0 0001/0 2/19 83/1027 1 83/1027 گروه

    66/196 28 55/781 خطا

     30 19/569 كل

 

باال مشاهده می نتایج  چنانچه جدول  اثر    درآزمون نگرش جنسی  از مقایسه پس  آمده دستبهشود،  با كنترل كردن  دو گروه 

، نمرات نگرش جنسی زنانی كه در  و تعهد  رشیبر پذ  تنیمب  آموزشات  آزمون حاكی از این است كه پس از شركت در جلسپیش

 =P  0001/0گروه آزمایش شركت داشتند، نسبت به كسانی كه در گروه گواه جایگزین شده بودند، افزایش معناداری داشته است )

 است. مؤثر  متأهلزنان   یو تعهد بر نگرش جنس رشیبر پذ مبتنی آموزشبنابراین  (،

 یو تعهد بر ناگویی خلق  رش یبر پذ  مبتنیآموزش واریانس برای اثربخشی یج تحلیل کو: نتا5جدول  

Table 5: The results of covariance analysis for the effectiveness acceptance and commitment 

training to alexithymia 

مجموع  منبع اثر

 مجذورات

میانگین   درجه آزادی 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 034/0 401/0 09/5 09/234 1 09/234 آزمون پیش

 595/0 0001/0 22/34 59/427 1 59/427 گروه

    59/427 28 33/41 خطا

     30 75/481 كل

 



 متأهل ان ویی خلقی زنتاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگ

 

دو گروه با كنترل   در  یناگویی خلق  یكآزمون  از مقایسه پس  آمدهدستبهشود، نتایج  كه در جدول باال مشاهده می  طورهمان

زنانی    یناگویی خلق، نمرات  و تعهد  رشیبر پذ  مبتنیآموزش  مون حاكی از این است كه پس از شركت در جلسات  آزاثر پیش  كردن

است  داشته  معناداری  كاهش  بودند،  شده  جایگزین  گواه  گروه  در  كه  كسانی  به  نسبت  داشتند،  شركت  آزمایش  گروه  در  كه 

(0001/0 P=،)  است. مؤثر متأهل زنان   یویی خلقتعهد بر ناگو  رشیبر پذ مبتنیآموزش بنابراین 

 : گیرینتیجهبحث و  

است. به عبارت   مؤثر  متأهل زنان    ی ناگویی خلقنگرش جنسی و  و تعهد بر    رشیبر پذ   مبتنیآموزش  نتایج پژوهش نشان داد كه  

ند و ناگویی  ا بهبود بخشبهتر زنانی كه در جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد شركت كردند، توانستند نگرش جنسی خود ر

های مشابه همخوانی داشته است مانند نتایج پژوهش پیرانی و همكاران  این یافته با بسیاری از پژوهش  نیز كاهش یافت.   هاآنخلقی 

 ( 13 و 12 ،11)  .(2016( و استون و الری )1395، كالل قوچان و سرایی )(1395)

تكنیک فراگیری  هدف  تضعیف  پذیرش،  بر  مبتنی  اجتماهای  كردن  حمایت  رفتار  برای  وقایع شخصی    ایگونهبهعی  كه  است 

را ایجاد شرایطی  فعاالنه    صورتبهدار زندگی، كنترل شوند. درمانگر  باید قبل از پیگیری اهداف معنی  هااینشوند و  سبب رفتار می

ی برای كنترل كردن وقایع  ر هیچ رفتاركند، وقایع شخصی را تجربه كند، بدون اینكه دكند كه در آن مراجع فرصت پیدا میمی

دهد  شود، نشان میاراده توصیف می  عنوانبهشخصی، درگیر شود. عدم درگیری عمدی در كشمكش برای كنترل وقایع شخصی كه  

 (. 15است ) دارهدفكه پذیرش شامل یک فرایند فعال 

 غیرقابل تجربه رویدادهای برای گاهانهآ و فعال یلشامل تما است. پذیرش ایتجربه  اجتناب برای جایگزین یک عنوانبه پذیرش

باعث كههنگامی ویژهبه  شود، انجام تغییر برای تالشی كهاین بدون   است كنترل كار  روانی این  شود.  می بیشتری آسیب 

 و كامل طوربه  و احساس یک عنوانبه  فقط را شود كه احساس اضطرابمی داده آموزش اضطراب مبتالبه بیماران : بهمثالعنوان به

بیماران دفاع بدون یا  را تشویق  مبتالبه بپذیرد.  به ذكر است پذیرش رها خود، درد  با مبارزه از كه كنندمی درد   به  شوند. الزم 

 و "احساسات" عنوانبه  فقط را  منفی "افكار" و "احساسات" برای اینكه تمایل بلكه پذیرش، شدن نیست منفعل و تسلیم معنای

 دهد، در هر انسانی رخ می كه تجاربی  عنوانبهرا  افكار و احساسات یعنی پذیرش درواقع و واقعیت با  طابقم نه ببینیم منفی "افكار"

ها و رفتارهایشان، هیجانات خود  های فراگرفته در این رویكرد افراد با پذیرش مسئولیت انتخابكنیم. بنابراین به كمک تكنیک قبول

بروز م  اهآن صحیح    طوربهرا شناخته و   روابط مطلوب  درنتیجهدهند.  یرا  بروز هیجانات و احساسات خود  با  تری خواهند زوجین 

 داشت.

تكنیک طرفی  میاز  افراد  به  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  درمان  مختلف  شناختهای  پذیرش  و  آگاهی  با  تا  و  آموزد  عواطف  ها، 

-الم بپردازند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث میرسان و ناس های ناكارآمد و رفتارهای آسیبرفتارهایشان، به تغییر شناخت

انعطاف افراد  تابشود  و  آسیبپذیری  برابر  در  را  بهبود شناختآوری خود  با  از طرفی  و  افزایش دهند  زندگی  و مشكالت  و  ها  ها 

نادرست خود، نگرش مطلوب به واقعیت درباره جنسیت، رفتارهای جنسیرفتارهای  باشند.  و همسر داش  تر و نزدیک   همچنین ته 

های الزم  ت و تجربیات خود، توانایی كند تا بتوانند با پذیرش هیجانات، احساساآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به افراد كمک می 

تری را خود را كاهش دهند و با شناخت و پذیرش خود، نگرش جنسی مطلوب، ناگویی خلقی  هاآنجهت ابراز هیجانات و مدیریت  

به    تأثیرنتایج پژوهش و  با توجه به    درنهایتكنند.  خود نیز بهتر عمل می   بین فردیدر روابط    درنتیجهكنند،  اد میرای خود ایجب
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بر مشكالت    سزای پیشنهاد میمتأهل زنان    بین فردی و    درون فردیآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد  از این روش جهت ،  شود، 

 اده گردد. ها و مشكالت زوجین استفكاهش آسیب
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