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Abstract
Introduction: Emotional abuse as a suffer related
to couples' interactions is associated with
psychological problems. The aim of this study was
to compare the effectiveness of acceptance and
commitment based couple therapy using schema
conceptualization, and Guttman couple therapy on
emotional abuse in couples' relationships.
Method: This study was a randomized controlled
trial design.The statistical population included all
couples referred to Razi Counseling Center in
Karaj in the spring 2019. A total sample of 30
couples were selected and randomly placed into 2
experimental and one control groups (10 couples
for each group). Two experimental groups were
received Gutman couple therapy and Act
treatment while control group remained in the
waiting list. Participants in all three groups were
assessed using the emotional abuse at pre-test,
post-test and follow up stages.
Results: The results of a mixed analysis of
variance showed significant difference between
the mean scores for two groups in the post-test and
follow-up stages. The acceptance and commitment
based
couple
therapy
using
schematic
conceptualization reduced all components of
emotional abuse (p<0.001). The Gottman couple
therapy reduced the components of verbal
abuse/criticism (p<0.05), neglect/withdrawal and
domination (p<0.001) as well. No significant
difference observed for two therapies effects on
components of emotional abuse.
Conclusion: Both treatments were effective and
can be recommended to reduce couple's emotional
abuse.
Keywords: emotional abuse, acceptance and
commitment,
couple
therapy,
schema
conceptualization.
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چکی

 آزار عاطفی است، یکی از رنجهای مربوط به تعاملات زوجین: مق م
 هدف این پژوهش مقایسه.که با مشکلات روانی همراه است
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (با استفاده از
مفهومبندی طرحوارهای) و زوج درمانی گاتمن بر آزار عاطفی در
.روابط زوجین بود
 جامعه. این پژوهش از نوع کاربندی کنترل شده تصادفی بود:روش
 به مرکز مشاوره8931 آماری شامل تمام زوجهایی بودکه در بهار
، با روش نمونهگیری در دسترس.رازی در شهر کرج مراجعه کردند
 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه93
 دو گروه آزمایش درمانهای. زوج) گمارده شدند83 کنترل (هر گروه
زوج درمانی گاتمن و درمان پذیرش و تعهد را دریافت کردند در
 شرکتکنندگان در هر.حالیکه گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند
، با استفاده از مقیاس آزار عاطفی در مراحل پیشآزمون،سه گروه
.پسآزمون و پیگیری ارزیابی شدند
 نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که بین میانگین:یهفت هه
 تفاوت معنادار،نمرههای دو گروه در مراحل پسآزمون و پیگیری
 زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با استفاده از.وجود دارد
(p< 3/38) مفهومبندی طرحوارهای همه مؤلفههای آزار عاطفی را

 انتقاد/ زوج درمانی گاتمن نیز مؤلفههای آزار کلامی.کاهش داد
 کنارهگیری و سلطهگری را در سطح/ ( و مؤلفههای غفلتp<3/30)
 تفاوت اثر دو روش درمانی بر هیچ یک از.( کاهش دادp<3/38(
.مؤلفههای آزار عاطفی معنادار نبود
 هر دو روش درمانی اثربخش بودهاند و میتوان آنها را:نتیج گیبی
.برای کاهش آزار عاطفی زوجین توصیه کرد
 زوج، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، آزار عاطفی:واژ ههیعرلی ی
. مفهومبندی طرحوارهای، درمانی

dr.karbalae1335@gmail.com

 ایران، کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی.8
 ایران، کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه روانشناسی، استادیار: نویسنده مسئول.2
 ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی، استادیار.9
 ایران، گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه روانشناسی، استادیار.4
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مق م ع
در سالهای اخیر رشد فزآینده آسیبهای خانوادگی از جمله
طلاق ،خیانت ،ناراضی و ناسازگار بودن زوجین ،اهمیت
مداخلات روانشناختی را دوچندان کرده است .از میان
مشکلات متعدد و متنوع خانواده به نظر میرسد مشکلات
همسران و روابط زناشویی محوریت جدی دارد .ولی گویا
همزمان با توسعه اقدامات درمانی ،آسیبهای زندگی
زناشویی نیز افزایش یافتهاند(.)8
در ادبیات مربوط به «خشونت خانگی »8توجه بسیاری به
اشکال مختلف «خشونت شریک زندگی »2شده است.
خشونت شریک زندگی ،که اغلب به آن «آزار شریک
زندگی »9و «خشونت خانگی» گفته میشود ،معمولاً به
عنوان آزار در چارچوب یک رابطه صمیمی توصیف
میشود( .)2این خشونت یک تجربه ویرانکننده است که
بخش قابل توجهی از جمعیت جهانی را تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)4،9همچنین خشونت شریک زندگی یک نقض
حقوق بشر و مسئله بهداشت عمومی در سراسر جهان تلقی
میشود ( )0آزار خانگی در تعدد روابط رخ میدهد و انواع
مختلفی از آزار را در بر میگیرد( )6و شامل آزار عاطفی،
روانشناختی ،جسمی و  /یا جنسی است( .)7،1آزار عاطفی
یکی از رنجهای مربوط به تعاملات زوجین( )3و رایجترین
شکل آزار شریک زندگی است که به آن پرخاشگری روانی،
خشونت ،سوء استفاده یا آزار نیز گفته میشود( )2آزار عاطفی
نوعی خشونت بینفردی است که شامل تمام اشکال
خشونت غیرجسمی و پریشانی ناشی از اقدامات کلامی و
غیرکلامی میشود( )83و میتواند شامل اشکال ناهنجاری،
تلاش برای منزوی کردن شریک زندگی و تضعیف عزت
نفس همسر باشد( .)88آزار عاطفی به عنوان تحقیر ،کنترل
رفتار ،اجبار مالی ،انزوا و رفتار تهدیدآمیز تعریف میشود(.)9
در درک آزار عاطفی به عنوان یک سازه ،جدا از آزار جسمی،
تأکید فراگیر وجود دارد( )0و تحقیقات گستردهای (به عنوان
مثال )86،80،84،89،82،9 :در مورد آن صورت گرفته است.
اگر چه بیشتر ادبیات مربوط به خشونت شریک زندگی بر
روی خشونت بدنی متمرکز است ،آزار عاطفی و تأثیر آن بر
سلامت و رفاه زنان به طور فزآیندهای در حال افزایش

است( .)87،0نتایج یک بررسی نظاممند نشان داد که
خشونت شریک زندگی با تنوع گستردهای از مشکلات روانی
همراه است( ،)81،83به ویژه تجربه افسردگی ،اختلال
تنیدگی پس از ضربه ( )PTSDو سوء مصرف الکل و مواد
مخدر در بین زنانی که گرفتار خشونت شریک زندگی بودهاند
وجود دارد و اغلب باهم اتفاق میافتد( .)23آزار عاطفی پایه
خشونت جسمی( )28و شکل شایعتر خشونت زناشویی است
( )3اما همیشه مستلزم خشونت ملموس نیست( )22و ممکن
است اشکال مختلفی داشته باشد ،از بدیهی بودن یا ظریف
بودن ،تا رفتاری که مورد غفلت واقع شود و یا اعمال گردد
( .)82،6درحالی که آزار جسمی به طور معمول در طی یک
تعارض راحتتر اتفاق میافتد ،آزار عاطفی اغلب میتواند به
عنوان ابراز عشق یا طنز ،پنهان شود و در هنگام وقوع
همیشه توهینآمیز تلقی نمیشود( .)29ناآشکار بودن اثرات
آزار عاطفی در رابطه زناشویی آنرا نامرئی 4میکند و افراد
خارج از این رابطه متوجه آن نمیشوند(.)24
یک بررسی فراتحلیلی توسط کارنی و بارنر( )20سه جنبه
خشونت شریک زندگی را مورد بررسی قرار داد :آزار عاطفی،
اجبار جنسی و رفتار بد اخلاقی  /وسواسی .برای آزار عاطفی
میزان شیوع بالا و میانگین آن حدود  13درصد بود .در ایران
آمار دقیقی از میزان شیوع آزار عاطفی وجود ندارد اما در
پژوهشی حاج نصیری و همکاران( )26با مطالعه مروری
مقالات که در فاصله سالهای  2338تا  2384به بررسی
خشونت خانگی در زنان ایرانی پرداخته بودند ،میزان شیوع
خشونت عاطفی را در بین زنان ایرانی  03درصد ،خشونت
های جسمی را  40درصد و خشونت جنسی را  92درصد به
دست آوردند.
در دهههای گذشته روشهای زوج درمانی مختلفی به
منظور درمان مشکلات زناشویی ارائه شده است .یکی از این
روشها ،زوج درمانی مبتنی بر پدیرش و تعهد 0است .درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) 6به عنوان یکی از روان
درمانیهای موج سوم شناخته میشود( .)27در این شیوه
درمانی ،محتوای افکار و باورهای بیماران مورد ارزیابی قرار
نمیگیرد ،بلکه فرآیندهای شکلگیری آسیبشناسی روانی
در بافت و زمینه مشکل مورد توجه قرار میگیرد( .)21هدف

1. domestic violence
)2. intimate partner violence (IPV
3. intimate partner abuse

4. invisibly
5. Acceptance and Commitment Couple Therapy
)6. Acceptance and Commitment Therapy(ACT
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اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با مفهومبندی...

اعتقادی نظریههای مختلف سیستمی ،وجودی ،روان تحلیلی
و رفتاری یاری جسته است( .)94گاتمن ( )2380معتقد است
با اصول ترسیمی ما ،دلسوزی زن و شوهرها برای یکدیگر
عمیقتر میشود ،احساسات رنجیدگی آنها کاهش مییابد ،و
بقایای شور و اشتیاق به طور معجزه آسایی به زندگی آنها باز
میگردد( .)90هدف زوج درمانی به روش گاتمن ،بازسازی
رابطه و تقویت رفاقت زناشویی است تا از این رهگذر ،به
زوجها کمک شود تا مدیریت تعارض و معنای داشتن حس
مشترک در رابطه را بیاموزند( .)96پژوهشهای زیادی (به
عنوان مثال )93،91،97 :اثر بخشی زوج درمانی به روش
گاتمن را نشان دادهاند.
در مطالعات مهم جدید ،تلاشهای نوآورانه در تعیین
مکانیسمهای درمانی و فراخوانهای بلندپروازانه برای ادغام
در بین مدلهای درمانی مشهود است( .)43هر چند
پیشرفتهایی در گسترش مداخلات درمانی برای زوجین
درگیر مشکلات زناشویی صورت گرفته است اما بهصورت
کاربردی ،اثربخشی این مداخلات هنوز بر بسیاری از
مشکلات شایع مانند آزار عاطفی بررسی نشده است .مقایسه
اثربخشی روشهای زوج درمانی میتواند کمک شایانی به
کاهش آزار عاطفی و بهبودی روابط نماید .این پژوهش با
توجه به این ضرورت سعی دارد اثربخشی زوج درمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهومبندی طرحوارهای) و
زوج درمانی گاتمن بر آزار عاطفی در روابط زوجین را مورد
مقایسه قرار دهد .زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
(براساس مفهومبندی طرحوارهای) از طریق شناسایی
طرحوارههای غالب ،رفتارهای مقابلهای طرحوارهای ،انعطاف
پذیری روانشناختی ،ارزشهای خود و همسران ،پذیرش،
عشق و مهربانی نسبت به خود و طرحوارهها (به جای
استفاده از راهبردهای اجتنابی و آمیختگی شناختی) ،پرورش
توجه آگاهی ،مواجهه هیجانی ،مهارتهای ارتباط مؤثر،
دیدگاهگزینی و ...بر کاهش آزار عاطفی در روابط زناشویی
تأثیر میگذارد .این طرح تلفیقی ،اثرات دو روش
طرحوارهدرمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به طور
همزمان در بر دارد .زوج درمانی گاتمن نیز از طریق بررسی
نیازهای زوجین ،آشنایی با مشکلات قابل حل و دائمی ،خانه
روابط استوار ،نقشه عشق ،احیا و افزایش علاقه ،ستایش و
قدردانی ،استفاده از گفتگو ،یادگیری تصدیق خود و دیگری،

زوج درمانی مبتنی برپذیرش و تعهد ،کمک به زوجین برای
ایجاد یک زندگی غنی ،کامل و معنادار است ،در عین پذیرش
رنجی که زندگی ناچار ًا با خود به همراه دارد(.)23
در پزوهش حاضر ،رویکرد جدیدی از زوج درمانی مبتنی بر
پدیرش و تعهد ،تحت عنوان زوج درمانی مبتنی برپذیرش و
تعهد (با استفاده از مفهومبندی طرحوارهای )8مطرح شده
است که یک رویکرد نوین تلفیقی به زوج درمانی است .این
رویکرد ،تلفیقی از درمان طرحواره محور و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد است .قصه کودکی ،تاریخچه رشدی و
تجربههای زیستی زوجین را رویکرد طرحواره محور به خوبی
تبیین میکند ،اما مشکل اینجاست که زن و شوهر یکدیگر
را و زندگی زناشوییشان را از پشت لنز نیازها و تجارب قبلی
میبینند و خاستگاه برداشتها ،هیجانها ،و رفتارهای آنها
شرایط اینجا و اکنون نیست ،بلکه در بافتار گذشتهای اتفاق
میافتد که سایه اصالت را از زندگی اکنون و اینجای آنها
میگیرد( .)8درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پاسخی تمیز
برای این معما دارد .این درمان میآموزد درد کشیدن متفاوت
از زجر کشیدن و به مثابه یک فضیلت انسانی است(.)93
تفاوت درمان پیشنهادی این پژوهش با طرحواره درمانی2
) (STخالص این است که در طرحواره درمانی ،بعد از
شناسایی طرحوارهها از فنون مختلف شناختی برای ایجاد
طرحواره متوازنکننده و تعدیل طرحوارههای ناکارآمد اولیه
استفاده میشود .به عبارتی بعد از شناسایی طرحواره در
تحلیل آن تلاش میشود ولی در این مدل تلفیقی ،همسران
یاد میگیرند بعد از شناسایی طرحوارهها ،به جای اجتناب از
درد طرحوارهای ،رابطه جدیدی با این درد برقرار کنند .و با
درد دوست شوند .دردهایی که خاستگاه آنها طرحوارهها
هستند ،دردهای اولیه یا درد تمیز هستند ،نمیتوان آنها را
بهبود بخشید ،اصلاح کرد یا تسکین داد( .)8مطالعات انجام
شده در مورد ادغام بین طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد (به عنوان مثال ،)99،92،98 :نشان میدهند
که این رویکرد تلفیقی ،کارآمد است.
یکیدیگر از مداخلات اثر بخش برای حل مشکلات بین
زوجین ،روش زوج درمانی گاتمن (GMCT) 9است .روش
گاتمن ( )8378یک رویکرد تلفیقی است و از مبانی و اصول
1. schema concept
)2. Schema Therapy(ST
)3. Gottman Method Couple Therapy(GMCT
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مدیریت تعارض ،دیدگاه مثبت ،چهار سوار سرنوشت،
رؤیاهای زندگی ،معانی مشترک و ...باعث کاهش آزارعاطفی
در روابط زوجین میشود .بنابر این پژوهش حاضر در پی
یافتن پاسخ این پرسش است که از این دو رویکرد درمانی
کدام یک اثربخشی بیشتری در کاهش آزار عاطفی در روابط
زوجین دارد؟ ع
روش

الزار ع
 .8پرسشنامه آزار عاطفی ) :8(EAQعاین پرسشنامه توسط
براهیمی( )48ساخته شده است .هدف این مقیاس سنجش
میزان آزار عاطفی در زوجین است .این پرسشنامه  4خرده
مقیاس آزار عاطفی را میسنجد که عبارتند از :آزار کلامی -
انتقاد ،غفلت  -کنارهگیری ،سلطهگری و محدودیت
اجتماعی .مقیاس آزار عاطفی  13سؤال دارد و در یک طیف
پنج درجهای از یک تا پنج به صورت زیر نمرهگذاری شده
است :هرگز ( ،)8بندرت ( ،)2گاهی ( ،)9اکثراً ( )4و همیشه
( .)0حداقل نمرهای که آزمودنی میتواند در این پرسشنامه
کسب کند  13و حداکثر  433است .نمره پایین نشاندهنده
عدم آزار عاطفی و نمره بالا نشاندهنده آزار عاطفی بیشتر
است .برای بدست آوردن روایی این سازه ،پس از گردآوری
ماده سؤالها از منابع مختلف ،بر اساس مؤلفههای اصلی ،از
روش تحلیل عاملی ،استفاده شدهاست که بر پایه نمودار
شنواره 2و مقادیر ارزشهای ویژه ،چهار عامل بدست آمد که
به طور کلی 08 ،درصد از واریانس کل را تبیین میکنند.
روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه به ترتیب از طریق
همبستگی با پرسشنامه رضایت زناشویی ( )-3/10و تعارض
زناشویی ( )+3/61تعیین شده است که درسطح p> 3/38
معنادار است .همچنین روایی محتوایی و روایی سازه آن نیز
تأیید گردیده است و مبین روایی مناسب این مقیاس
میباشد .قابلیت اعتماد بازآزمایی آزمون با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای  900آزمودنی  3/ 31بدست آمده است و
برای هریک از خرده مقیاسها از این قرار است :آزار کلامی
 انتقاد  ،3/37غفلت  -کنارهگیری  ،3/39سلطهگری 3/33و محدودیت اجتماعی  .3/ 13در پژوهش حاضر میزان پایایی
هر یک از خرده مقیاسها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
به شرح زیر به دست آمد :آزار کلامی  -انتقاد  ،3/76غفلت -
کنارهگیری  ،3/79سلطهگری  3/73و محدودیت اجتماعی
.3/18
رون عاجبای عپژوهش :متعاقب اخذ کد اخلاق
( )IR.IAU.K.REC.1397.039از کمیته ملی اخلاق در
پژوهشهای زیست پزشکی و بعد از پذیرش داوطلبین
مشارکت در پژوهش و انتخاب گروه نمونه و در نهایت کسب

طبحعپژوهش :پژوهش حاضر از نظر روش ،نیمهآزمایشی
است .طرح آزمایشی مورد استفاده در تحقیق ،پیشآزمون –
پسآزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل
است.
آزمودن هه :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام
زوجینی است که در بهار سال  8931به مرکز مشاوره رازی
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز واقع در شهر کرج
مراجعه کردند .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری در
دسترس بود .بدین صورت که بعد از دادن فراخوان و دعوت
از زوجین مراجعهکننده به مرکز مشاوره و انجام ثبتنام از 99
زوج متقاضی مشاوره برای زوج درمانی ،تعداد  93زوج پس
از مصاحبه اولیه و با توجه به معیارهای ورود و خروج،
انتخاب و در سه گروه همگن قرار گرفتند .همگنسازی
گروهها بر اساس سن ،سطح تحصیلات و مدت ازدواج
صورت گرفت .آزمودنیها بعد از همگنسازی به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و
تعهد (با استفاده از مفهومبندی طرحوارهای) وزوج درمانی
مبتنی بر رویکرد گاتمن )هرکدام  83زوج) و یک گروه
کنترل ( 83زوج) گمارده شدند .نتایج آزمون کای اسکوئر و
تحلیل واریانس یکطرفه هم نشان داد که هر سه گروه از
نظر سن ،سطح تحصیلات و مدت ازدواج با هم همگن
هستند .ملاکهای ورود به پژوهش شامل این موارد بود:
برخورداری از سلامت جسمی و روانی ،داشتن مشکلات
زناشویی ،سطح سواد حداقل دیپلم ،عدم اعتیاد ،در شرف
طلاق نبودن وگذشتن حداقل پنج سال از ازدواج آنها.
ملاکهای خروج نیز شامل داشتن سابقه مصرف مواد ،در
شرف طلاق بودن و داشتن بیماریهای روانی مثل افسردگی
و اختلالات شخصیت بود .معیار تشخیص در هریک از موارد
فوق ،مصاحبه بالینی ،خوداظهاری زوجین و راهنمای
تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (ویرایش پنجم) بود .ع

1. Emotional Abuse Questionnaire
2. scree
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اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با مفهومبندی...

و کنترل استفاده شد .گمارش تصادفی به تضمین روایی
درونی کمک میکند .همچنین برای کنترل خطر انتشار
کاربندی ،علاوه بر استفاده از گروه کنترل و گمارش تصادفی
آزمودنیها در گروههای آزمایش و کنترل و مقایسه گروهها،
ارائه مداخلهها توسط شخص واحد صورت گرفت ،هم ابزار
سنجش و هم گردآوریکننده دادهها در مدت آزمایش و
برای همة گروهها ثابت ماند ،مکان و شرایط محیطی ارائة
مداخله و انجام پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تغییر نکرد
و گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری به طور همزمان ارزیابی شدند.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .در سطح آمار توصیفی از
میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از
آزمون شاپیرو  -ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع
متغیرها ،از آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسها ،از
آزمون موخلی جهت بررسی پیشفرض کرویت دادهها و
همچنین از تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر برای
بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید .دادههای جمعآوری
شده از اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو سطح
توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

رضایت آگاهانه آنان ،شرایط ورود و خروج و مسایل اخلاقی
شرکت در پژوهش مانند محرمانه ماندن اطلاعات و عدم هر
گونه آسیب و زیان ،برای زوجین توضیح داده شد .سه گروه
منتخب قبل از شروع درمان و در مرحله پیشآزمون ،مورد
ارزیابی قرار گرفتند ،سپس یکی از گروههای آزمایش ،تحت
درمان با زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،با استفاده از
مفهومبندی طرحوارهای( )8و گروه دیگر تحت درمان با زوج
درمانی گاتمن( )49،42،97قرار گرفتند .هر یک از گروههای
آزمایش ده جلسه درمان در طول پنج هفته و در هر هفته دو
جلسه  33دقیقهای دریافت کردند ،اما گروه کنترل هیچ
مداخلهای را دریافت نکرد .در هر جلسه برای زوجین هر
گروه آزمایشی بعد از ارزیابی نیازها و نگرانیهای زوجین و
پاسخ به سؤالات آنها و توضیح مداخله به همراه کاربرگهای
مربوطه ،تکالیف آن جلسه به آزمودنیها ارائه میشد .این
مداخلهها در مرکز مشاوره رازی اداره کل آموزش و پرورش
استان البرز واقع در شهر کرج ارائه گردید .بعد ازپایان جلسات
و دوره درمان ،برای گروههای آزمایش و گروه کنترل
پسآزمون اجرا شد .مرحله پیگیری ،بعداز گذشت سه ماه از
دوره درمان اجرا گردید.
برای جلوگیری از تأثیر عوامل مداخلهگر از همگنسازی
گروهها و گمارش تصادفی آزمودنیها در گروههای آزمایش
ع

جلسه
اول
دوم
سوم

چهارم

پنجم

ششم

ج ول (1خلهص عجلسهتعزوجعدرمهن عمبتن علبعپذیبشعوعتعه ع(لهعاستفهد عازعمفهوملن یعطبحوار ای)
مداخله
اجرای پیشآزمون ،تشریح اهداف دوره آموزش و درمان ،اخذ اجازه برای درمان و تکمیل فرم تعهدنامه همکاری ،طرح برنامه درمان
(تعداد جلسات درمان ،زمانبندی جلسات ،وظایف درمانگر و درمانجو)
ارزیابی نیازها و نگرانیهای زوجین و پاسخ به سؤالات آنها ،برقراری ارتباط و اتحاد درمانی (بیان بازخورد درمانگر درباره انسان و زندگی
زناشویی ،ابراز همدلی و همراهی با زوجین ،امید آفرینی و ،)...معرفی ،تبیین و تشریح روش درمانی
درک نیازها و نگرانیهای زوجین و پاسخ به سؤالات آنها ،کار بر روی :شناخت طرحوارهها ،سنجش طرحوارهها ،طرحوارهها و درد هیجانی،
طرحواره خاست ،راهاندازهای طرحوارهها ،تکالیف خانه :تمرین یادداشت افکار ،تکمیل پرسشنامه سنجش طرحوارهها ،کاربرگ راه
اندازهای طرحوارهها
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :معرفی رفتارهای مقابلهای طرحوارهای (چی
هستند؟ چگونه یاد گرفته میشوند و چگونه تداوم مییابند) ،ردیابی رفتارهای مقابلهای و پیامدهای آنها ،ناامیدی سازنده ،استعاره آسمان و
استعاره خاراندن جایی که میخارد ،تکالیف خانه :کاربرگ پیامدهای رفتارهای مقابلهای طرحوارهای
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :ارزشها (چه هستند و چه نیستند) ،روشنسازی
ارزشها در حوزههای مختلف رابطه ،شناسایی اعمال مبتنی بر ارزشها ،ارزیابی میزان همسویی با ارزشها ،تکالیف خانه :کاربرگهای
حوزههای ارزشها ،اعمال مبتنی بر ارزشها و همسویی با آنها ،تمرین همسر بینقص ،فهرست هفتگی راهاندازها
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :تشخیص لحظات انتخاب ،اهمیت و مؤلفههای آن،
سه مانع سد راه عمل بر اساس ارزشها ،موانع شناختی ،موانع شناختی رایج در روابط (نتیجهگیری شتابزده ،پیشبینیها ،قضاوت،
خاطرات آسیبها و رنجشهای گذشته ،دلیل تراشی و قانونگذاری) ،استعاره دستفروش سمج و استعاره مسابقه طنابکشی ،تکالیف خانه:
تمرین تشخیص لحظه انتخاب ،تمرین شناسایی موانع
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جلسه
هفتم
هشتم
نهم
دهم

سال ،82شماره( 4پیاپی ،)41زمستان 8933

مداخله
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :موانع هیجانی اقدامات ارزش مدار ،توجه آگاهی،
مواجهه هیجانی ،تکالیف خانه :تمرینات توجه آگاهی ،تمرین تنفس مشفقانه
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :مهارتهای ارتباط مؤثر (گوش دادن ،ابراز وجود)،
تکالیف خانه :کاربرگ علایق مشترک
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :مهارتهای ارتباط مؤثر (مذاکره ،توقف با استفاده
از "وقت استراحت" و قدردانی) ،تکالیف خانه :کاربرگ قدردانی
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :حل مسئله مبتنی بر ارزشها ،بارش فکری ،فن
جابجایی نقش ،راهحلهای مراقبت از خود ،دیدگاه گزینی ،استعاره پرده سینما ،اجرای پسآزمون

ع

جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم

پنجم

ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

ج ول)2عخلهص عجلسهتعزوجعدرمهن عل عروشعگهتم ع
مداخله
اجرای پیشآزمون ،تشریح اهداف دوره آموزش و درمان ،اخذ اجازه برای درمان و تکمیل فرم تعهدنامه همکاری ،طرح برنامه درمان
(تعداد جلسات درمان ،زمانبندی جلسات ،وظایف درمانگر و درمانجو)
ارزیابی نیازها و نگرانیهای زوجین و پاسخ به سؤالات آنها ،برقراری ارتباط و اتحاد درمانی (بیان بازخورد درمانگر در باره انسان و زندگی
زناشویی ،ابراز همدلی و همراهی با زوجین ،امید آفرینی و ،)...معرفی ،تبیین و تشریح روش درمانی ،ارائه تصویر خانه روابط استوار
درک نیازها و نگرانیهای زوجین و پاسخ به سؤالات آنها ،کار بر روی طبقه اول خانه روابط استوار (نقشه عشق را پایهریزی کنید) ،تکالیف
خانه :بازی  23سؤالی نقشه عشق ،تمرین "من کیستم"
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :طبقه دوم خانه روابط استوار (علاقه و ستایش را
نسبت به هم ابراز کنید) ،انواع زندگیزناشویی ،تکالیف خانه :تمرین سبک زندگی شما ،تمرین تاریخچه و فلسفه ازدواج شما
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :طبقه سوم خانه روابط استوار (به جای فاصله
گرفتن از هم به هم نزدیک شوید) ،حساب بانکی عاطفی ،گفتگوی کاهش تنیدگی ،یادگیری تصدیق خود و دیگری ،تکالیف خانه :تمرین
"وقتی همسرتان به شما توجهی ندارد ،چه میتوانید بکنید" ،تمرین"گفتگوی کاهش استرس" ،تمربن "اینگونه رفتار نکنید اینگونه
رفتار کنید"
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :طبقه چهارم (دیدگاه مثبت) ،طبقه پنجم (تعارض را
مدیریت کنید) ،چهارسوارکار سرنوشت ،دوتعارض بزرگ در زندگی زناشویی (مشکلات قابل حل و مشکلات دائمی)،
تکالیف خانه :تمرین "کدام یک قابل حل و کدام یک دائمیاند" ،ارزشیابی تعارضهای زناشویی خود
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :مدیریت تعارضات ،گامهای اصلی برای حل
اختلافات در یک ارتباط عاشقانه (روشهای جایگزین سالم) ،تکالیف خانه :تمرین شروع ملایم
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :طبقه ششم (رؤیاهای زندگی را برآورده کنید) ،بر
مشکلات دائمی غلبه کنید ،تکالیف خانه :تمرین به بن بست رسیده ،تمرین تشکر
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،کار بر روی :طبقه هفتم (معنای مشترک را بیافرینید) ،تکالیف
خانه :تمرین آیینها ،نقشها ،اهداف و نمادها
درک نیازها و نگرانیهای زوجین ،پاسخ به سؤالات آنها و بررسی تکالیف ،جمعبندی آنچه گذشت ،هدیه (پنج ساعت جادویی) ،اجرای
پسآزمون

ع

اختصار گاتمن نامیاده میشاود ،برابار باا  3/27 ± 93/13و
گروه کنترل برابر با  6/60 ± 42/83بود .همچنین میانگین و
انحراف استاندارد سن زنان شرکتکننده در گاروه پاذیرش /
تعهد به ترتیب برابر با  ،6/83 ± 90/33گروه گاتمن برابر باا
 7/23 ± 96/43و گروه کنترل برابر با  7/28 ± 91/73باود.
میانگین و انحراف استاندارد مدت زمان سپری شده از زماان
ازدواج برای شرکتکننادگان در گاروه پاذیرش  /تعهاد باه

یهفت هه ع
ویژگیهاای جمعیاات شااناختی شاارکتکنندگان:عمیااانگین و
انحراف استاندارد سن مردان شرکتکننده به ترتیب در گروه
آزمایشی دریافتکننده زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهاد
(با استفاده از مفهاومبنادی طرحاوارهای) ،کاه در اینجاا باه
اختصار پذیرش  /تعهد نامیده میشود ،برابر باا ،7/92 ± 93
گروه آزمایشی دریافاتکنناده زوج درماانی گااتمن کاه باه
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ترتیب برابر با  ،4/67 ± 83/2گروه گاتمن برابر با ± 88/13
 6/78و گروه کنترل برابار باا  4/76 ± 83/93باود .در ایان
پژوهش هر شرکتکنندهای یک نمره دارد .در گروه پاذیرش
 /تعهد میزان تحصیلات  9نفر از ماردان زیار دیاپلم 9 ،نفار
دیپلم و  4نفر لیسانس یا بالاتر بود .در گاروه گااتمن میازان
تحصیلات  4نفر از مردان زیر دیاپلم 2 ،نفار دیاپلم و  4نفار
لیسانس یا بالاتر بود .و در گروه کنتارل میازان تحصایلات 2
نفر از مردان زیر دیپلم 9 ،نفر دیپلم و  0نفر لیسانس یا بالاتر
بود .در گروه پذیرش  /تعهد و گروه گاتمن میزان تحصایلات
 4نفر از زنان زیر دیپلم 9 ،نفر دیپلم و  9نفر لیسانس یا بالاتر
مؤلفه

بااود .در گااروه کنتاارل میاازان تحصاایلات  2نفاار از زنااان
زیر دیپلم 4 ،نفر دیپلم و  4نفر لیسانس یا بالاتر بود .اساتفاده
از آزمون کای اسکوئر و تحلیل واریانس یکراهاه نشاان داد
که به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی بین گروههاا تفااوت
معنادار وجود ندارد .ع
جدول  9میانگین و انحراف اساتاندارد و شااخص شااپیرو –
ویلک مؤلفههای آزار عاطفی (آزار کلاامی  /انتقااد ،غفلات /
کناااارهگیری ،سااالطهگری و محااادودیت اجتمااااعی) را در
شرکتکنندگان گروههای آزمایش و کنتارل ،در ساه مرحلاه
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.

آزار کلامی – انتقاد

غفلت – کناره گیری

محدودیت اجتماعی

سلطه گری

ج ول)3عیهفت ههیعتوصیف عمبلوطعل عمؤلف ههیعآزارعلهطف عدرعگبو ههیعآزمهیشعوعرنتبل ع
شاپیرو-ویلک
مؤلفه
شاپیرو-ویلک
گروه
زمان
SD ±M
SD ±M
(3/394 )ns
(3/393 )ns
83/70 ± 43/83
پذیرش  /تعهد 89/79 ± 73/13
(3/360 )ns
3/132 )p=3/323( 80/32 ± 78/40
گاتمن
پیشآزمون
83/24 ± 08/00
(3/133 )p=3/393
(3/376 )ns
گروه کنترل
3/73 ± 03/03
84/30 ± 73/93
(3/347 )ns
(3/303 )ns
82/06 ± 43/93
پذیرش  /تعهد 80/47 ± 08/70
(3/362 )ns
(3/337 )ns
گاتمن
پسآزمون
82/30 ± 48/99
89/39 ± 03/63
(3/398 )ns
(3/313 )ns
گروه کنترل
83/24 ± 43/33
84/46 ± 63/40
(3/343 )ns
(3/372 )ns
89/64 ± 91/80
پذیرش  /تعهد 80/31 ± 08/70
(3/322 )ns
(3/394 )ns
گاتمن
پیگیری
84/98 ± 43/80
87/18 ± 07/73
(3/397 )ns
(3/366 )ns
گروه کنترل
82/44 ± 08/33
80/34 ± 73/73
(3/362 )ns
(3/386 )ns
0/74 ± 20/40
پذیرش  /تعهد 80/99 ± 70/70
(3/320 )ns
(3/320 )ns
گاتمن
پیشآزمون
4/34 ± 20/30
80/97 ± 76/30
(3/394 )ns
(3/399 )ns
گروه کنترل
6/03 ± 20/33
89/30 ± 74/33
(3/307 )ns
(3/393 )ns
6/97 ± 81/30
پذیرش  /تعهد 86/33 ± 07/83
(3/344 )ns
(3/301 )ns
گاتمن
پسآزمون
6/17 ± 83/23
80/11 ± 67/73
(3/328 )ns
(3/322 )ns
گروه کنترل
6/42 ± 24/33
80/13 ± 74/83
(3/301 )ns
(3/340 )ns
4/01 ± 81/33
پذیرش  /تعهد 82/16 ± 01/43
(3/347 )ns
(3/307 )ns
گاتمن
پیگیری
4/33 ± 83/93
88/63 ± 64/90
(3/363 )ns
(3/323 )ns
گروه کنترل
9/63 ± 24/10
83/46 ± 70/73

برای مؤلفههای چهارگانه آزار عاطفی در هر سه مرحله اجارا
غیرمعنادار بود که نشان میدهد مفروضه همگنی واریانسها
در بین دادهها برقارار اسات .علااوه بار ایان ،نتاایج تحلیال
واریانس چند متغیری نشان داد که در مرحله پیشآزمون بین
سه گروه آزمایش و کنترل به لحاظ مؤلفاههای آزار عااطفی
تفاوت معنادار وجود ندارد ( 831(= 3/882 ،P<3/30و .)F)1
بنااابراین مفروضااه اسااتقلال متغیاار پیشآزمااون از عضااویت
گروهی نیز برای مؤلفههای آزار عاطفی برقرار بود .در اداماه
آزمون برابری ماتریس خطاهای کوواریانس برای مؤلفاههای

منطبق بر نتایج جدول فوق اگرچه شاخص شاپیرو  -ویلاک
مربوط به مؤلفه آزار کلامی  /انتقاد در گروه گاتمن در مرحله
پیشآزمون و مؤلفه سلطهگری در گروه کنتارل و در مرحلاه
پیشآزمون در سطح  3/30معنادار بود ،با وجود این با توجاه
به حجم نمونههای برابار در گروههاا ،مقاومات آزمونهاای
آماری خانواده تحلیل واریانس در برابر انحراف از مفروضهها
و سطح معناداری آزماون شااپیرو  -ویلاک میتاوان انتظاار
داشت که این مقدار از انحراف از توزیع نرمال نتایج تحلیل را
تحت تأثیر قرار ندهد .گفتنی است که نتیجاه آزماون لاوین
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جدول  4نشان می دهد کاه اثار تعااملی گاروه × زماان بار
مؤلفااههای آزار کلااامی  /انتقاااد ،غفلاات  /کنااارهگیااری،
سلطهگری و محادودیت اجتمااعی در ساطح  3/38معناادار
است .در ادامه به منظور مقایسه اثار هار یاک از متغیرهاای
مستقل با یکدیگر و با گروه کنترل ،تحلیل برای هر یاک از
مؤلفههای آزار عاطفی با روش تحلیال واریاانس مخاتلط باا
اندازهگیری مکرر سه بار تکرار و در هر بار تنها اثار دو گاروه
مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه آن در جدول  0ارائه شده
است.

آزار عاطفی با استفاده از تست موخلی ارزیابی و نتایج نشاان
داد که مفروضه یاد شده برای مؤلفاه غفلات  /کناارهگیاری
( )2)2(=89/01 ،w=3/170 ،p>3/38برقاارار نیساات ،بااه
همین دلیل درجات آزادی آن مؤلفاه باا روش گرینهاوس -
گیسر اصلاح شد .جدول  4نتایج تحلیل واریاانس مخاتلط باا
اناادازهگیری مکاارر در تبیااین اثاار متغیرهااای مسااتقل باار
مؤلفههای آزار عاطفی را نشان میدهد.

ع

ج ول)4عنتهیجعتدلیلعواریهنسعمختلطعلهعان از گیبیعمکبرعدرعتبیی عاثبعمتغیبههیعمستقلعلبعمؤلف ههیعآزارعلهطف ع
2
سطح معناداری
درجهآزادی
مجموع مجذورات مجموع مجذورات خطا
آزار عاطفی
F
3/842
3/389
4/72
 07و 2
26604/37
4484/41
اثر گروه
آزار کلامی /
3/998
3/338
21/81
 07و 8
7377/70
9433/23
اثر زمان
انتقاد
3/861
3/338
0/77
 884و 4
82907/39
2038/76
اثر تعاملی
3/832
3/341
9/31
 07و 2
87764/60
8387/38
اثر گروه
غفلت  /کناره
3/270
3/338
28/61
 07و 8
4816/91
8038/48
اثر زمان
گیری
3/898
3/330
 39/18و 4/98 9/23
6962/63
362/26
اثر تعاملی
3/899
3/387
4/96
 07و 2
29331/92
9092/61
اثر گروه
3/271
3/338
28/30
 07و 8
6474/41
2439/48
اثر زمان
سلطهگری
3/877
3/338
6/88
 884و 4
88116/99
2043/73
اثر تعاملی
3/803
3/383
4/38
 07و 2
9923/87
014/39
اثر گروه
محدودیت
3/439
3/338
91/32
 07و 8
133/69
034/31
اثر زمان
اجتماعی
3/846
3/338
4/11
 884و 4
2322/69
946/27
اثر تعاملی
ع

ج ول)5عمقهیس عمعنهداریعاثبعتعهمل عگبو ع×عزمهنعل عصورتعدوعگبوه علبعمؤلف ههیعآزارعلهطف ع
سطح
مجموع مجموع مجذورات
درجهآزادی
گروههای مورد مقایسه
F
معناداری
خطا
مجذورات
3/234
8/249
 76و 2
10/88
271/47
پذیرش  /تعهد  -گاتمن
آزار کلامی /
3/338
89/348
 76و 2
6468/33
2973/90
پذیرش  /تعهد  -کنترل
انتقاد
3/381
4/936
 76و 2
3848/79
8839/72
گاتمن – کنترل
3/176
3/314
 03/92و 8/06
4336/63
88/32
پذیرش  /تعهد  -گاتمن
غفلت  /کناره
3/339
7/443
 00/61و 8/47
9421/29
672/30
پذیرش  /تعهد  -کنترل
گیری
3/339
6/783
 73/21و 8/10
4933/91
763/92
گاتمن – کنترل
3/804
8/329
 76و 2
83987/43
022/81
پذیرش  /تعهد  -گاتمن
3/338
84/296
 76و 2
6901/39
2918/10
پذیرش  /تعهد  -کنترل
سلطهگری
3/336
4/323
 76و 2
7337/29
323/62
گاتمن – کنترل
3/060
3/002
 76و 2
8283/63
87/72
پذیرش  /تعهد  -گاتمن
محدودیت
3/338
3/629
 76و 2
8203/63
986/17
پذیرش  /تعهد  -کنترل
اجتماعی
3/386
4/403
 76و 2
8070/31
814/12
گاتمن – کنترل
ع
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در نهایت نتایج جدول  0نشان میدهد کاه تفااوت اثار زوج
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهاد و زوج درماانی گااتمن بار
هیچ یک از مؤلفههای آزار عااطفی در ساطح  3/30معناادار
نیست.
شکل  8نمودارهای مربوط به اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر
پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهومبندی طرحوارهای) و زوج
درمانی گاتمن بار مؤلفاههای آزار عااطفی زوجاین را نشاان
میدهد.

نتایج جدول  0نشاان میدهاد کاه زوج درماانی مبتنای بار
پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهاومبنادی طرحاوارهای) ،در
مقایسه با گروه کنترل مؤلفههای آزار کلامی  /انتقاد ،غفلت /
کنارهگیری ،سلطهگری و محادودیت اجتمااعی را در ساطح
 3/38کاااهش دادهاساات .همچنااین نتااایج جاادول  0نشااان
میدهد که زوج درمانی گاتمن در مقایساه باا گاروه کنتارل
مؤلفه های آزار کلاامی  /انتقااد و محادودیت اجتمااعی آزار
عاطفی را در ساطح معنااداری  3/30و مؤلفاههای غفلات /
کنارهگیری و سلطهگری را در سطح  3/38کاهش دادهاسات.

شکل)1عنمودارههیعمبلوطعل عاثبلخش عزوجعدرمهن عمبتن علبعپذیبشعوعتعه ع(لهعاستفهد عازعمفهوملن یعطبحوار ای)عوعزوجع
درمهن عگهتم علبعمؤلف ههیعآزارعلهطف ع

نمودارهای شکل  8نشان میدهد که در دو گاروه آزمایشای
تغییرات میانگینهای مؤلفههای آزار عااطفی در ساه مرحلاه
اجرا نزدیک و مشابه یکدیگر بود .بنابراین همسو با یافتههای
جدول  0تفاوت معناداری بین اثر دو شیوه درمانی بار مؤلفاه
های آزار عاطفی وجود ندارد.
لدث ع
نتایج نشان میدهد که بین میانگین نمرههاای پسآزماون و
پیگیری بین دو گروه زوج درمانی و گروه کنترل تفاوت وجود
دارد .به عبارت دیگر زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (با
استفاده از مفهومبنادی طرحاوارهای) و زوج درماانی گااتمن
باعث کاهش آزار عاطفی زوجین شده است و این کاهش تاا

همسو باا یافتاههای جادول  0نمودارهاای شاکل  8نشاان
میدهد که در مقایسه با گروه کنترل هم زوج درمانی مبتنای
بر پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهومبنادی طرحاوارهای) و
هم زوج درمانی گاتمن منجر به کاهش میانگین مؤلفاههای
آزار عاطفی در مرحلاه پسآزماون شادهاند و همچناان کاه
ملاحظه می شود اثار اجارای متغیرهاای مساتقل در مرحلاه
پیگیری همچنان پایدار مانده است .بدین معنا کاه ساه مااه
پااس از اتمااام دوره درمااان ،میانگینهااای مؤلفااههای آزار
عاطفی به طرف میانگینهای مرحله پیشآزمون باز نگشته و
این موضوع بیانگر پایداری اثر اجرای زوج درمانی مبتنی بار
پذیرش و تعهد (با استفاده از مفهومبندی طرحوارهای) و زوج
درمانی گاتمن بار مؤلفاههای آزار عااطفی اسات .همچناین
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طرحااوارههااا (بااه جااای اسااتفاده از راهبردهااای اجتنااابی و
آمیختگاای شااناختی) ،شناسااایی موانااع اقاادامات ارزشماادار
(شناختی ،هیجانی و کمبود مهارتهای ارتباط مؤثر) ،پرورش
توجه آگاهی ،مواجهه هیجاانی ،تانفس مشافقانه ،آشانایی و
کاربست مهارتهای ارتباط مؤثر در رابطه ،دیادگاهگزینی و...
بر کاهش آزار عاطفی در روابط زناشویی تأثیر میگذارد(.)8
هیزو لیلیس( )01معتقدند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
به زوجها کمک میکند به جای از بین بردن و حذف عوامال
آسیبرسان و کنترل احساسات و افکار خود ،آنها را بپذیرند و
خود را از سلطه قوانین کلامی که باعث ایجاد مشاکلات آنهاا
میشوند ،رها سازند و از جن با آنهاا دسات بردارناد .پایاه
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این است :آنچه را که از اراده
و تسلط ما خارج است بپذیریم و انرژی خود را به سوی آنچه
که برای زندگی مهام و باا ارزش اسات صارف کنایم(.)03
بنابراین روشنسازی ،همسویی و حرکت در جهات ارزشهاا
باعث میشود فرد به جای گرفتار شدن در آمیختگی شناختی
از گسلش شناختی استفاده کند .در این صورت زمیناه تغییار
احساساااات و شاااناختهای زوجاااین ازیکااادیگر فاااراهم
میشود(.)63
در مورد اثربخشی زوج درمانی گااتمن میتاوان گفات ایان
شیوه درمانی نیز بافتاری را فراهم میکند که میتواند باعاث
کاااهش آزار عاااطفی زوجااین شااود .هاادف رویکاارد درمااان
زناشویی گاتمن ،یاادگیری مادیریت تعاارض و ایجااد یاک
احساس معنی مشترک در رابطه زناشویی است .درتبیین تأثیر
زوج درمانی گاتمن بر آزار عاطفی زوجین میتوان گفت ایان
روش درمانی از طریق بررسی نیازهاای زوجاین ،آشانایی باا
مشکلات قابل حل و مشکلات دائمای ،ترسایم خاناه رواباط
استوار ،پایهریزی نقشه عشق ،احیا و افزایش علاقه ،ساتایش
و قدردانی در زوجها ،آشنایی با سبکهای زندگی زناشاویی و
مشکلات بالقوه هریک از این سبکها ،شناسایی نقااط قاوت
یکدیگر ،استفاده از گفتگوهاای کااهش اساترس ،یاادگیری
تصدیق خود و دیگری ،کاهش فاصله بین زوجاین از طریاق
ایجاد حساب بانکی عاطفی ،آموزش مهاارتهاای مادیریت
تعارض ،داشتن دیدگاه مثبت ،آشنایی با چهار سوار سرنوشت
(چهار تعامل منفی) و پرهیز از استفاده از آنها در رواباط باین
فردی ،حل مشکلات قابل حل با شاروع ملاایم ،اقادامهاای
اصلاحی ،روشهای آرامش بخشی ،شیوه صحیح طرح گلایاه

مرحله پیگیری دوام داشته است .اما تفاوت اثر دو شایوه زوج
درمانی معنادار نیست .ع
در بررساای پیشااینه پااژوهش ،مطالعااهای کااه بااه مقایسااه
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (با استفاده از
مفهومبندی طرحوارهای) و زوج درمانی گاتمن بر آزارعااطفی
در روابااط زوجااین صااورت گرفتااه باشااد ،یافاات نشااد امااا
پژوهشهای زیادی در مورد آزار عاطفی صورت گرفته اسات
که نتایج این پژوهش به صورت غیرمساتقیم باا نتاایج آنهاا
همخوانی دارد .از جمله این پژوهشها میتاوان باه اسامالنز
( ،)82بوشااان ( ،)9احماادآبادی و همکاااران( ،)89اسااتفان و
همکارن( ،)84بارانی کاورانی( )80و حبیبای و همکااران()86
اشاره کرد .یافتههای این تحقیق با یافتههای پاژوهشهاای
محمدی ،کشاورزی ارشدی ،فرزاد و صاالحی( ،)44خانجاانی
وشکی ،شفیعآبادی و فرزاد( ،)40آریانفر و رسولی( ،)46اخوان
غلامی و حیاتی( ،)47امانی ،عیسینژاد و علیپور( ،)41همتای،
مداحی ،حسینیان و خلعتبری( ،)43الهیفر ،قمری و زهراکاار
( )03در مورد اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
همسو است .پژوهشگران یاد شده به این نتیجه رسایدند کاه
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مشکلات زناشویی را کااهش
میدهد.
همچنین یافتههای این تحقیق باا یافتاههای پاژوهشهاای
رجاائی ،دانشاپور و رابرتساون( ،)08داوودونادی و همکاااران
( ،)02بااابکوک ،گاااتمن ،ریااان و گاااتمن( ،)09برینااد(،)04
عبادیراد و کریمیناژاد( ،)00آجلایلااهیجی و بشاارت(،)06
سعادتیشامیر ،صانیعی و زارع( )07در ماورد زوج درماانی باا
روش گاتمن همسو است .پژوهشگران یاد شده به این نتیجه
رسیدند که زوج درمانی با روش گاتمن مشکلات زناشاویی را
کاهش میدهد.
در تبیین چرایی نتایج حاصل از پژوهش در ماورد اثربخشای
زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (براسااس مفهومبنادی
طرحااوارهای) باار کاااهش آزار عاااطفی در روابااط زناشااویی
میتوان گفات کاه ایان روش درماانی از طریاق شناساایی
طرحوارههای غالب ،راهاندازها و رفتارهای مقابلهای طرحواره
ای ،افزایش انعطافپذیری روانشناختی و رفتااری ،تشاخیص
لحظات انتخااب و شناساایی ارزشهاای خاود و همساران،
همسویی با ارزشها و عمل بر اساس آنها ،ناامیدی ساازنده،
تمرین شفقت ،پذیرش ،عشق و مهربانی نسابت باه خاود و
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 گفتگو درباره مشکلات دائمی (رؤیاهاای،در زندگی زناشویی
 ایجاد معانی مشاترک،)زندگی و کشف و برآورده کردن آنها
 اهداف و نمادها باعاث کااهش آزار، نقشها،در مورد آیینها
.)97(عاطفی در روابط زوجین میشود
این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر باا محادودیتهایی
 جلساات درمااان بااا حضاور هاار دو زوج انجااام.هماراه بااود
میگرفت و به نظر میرسید بعضی از آنها حضور همسر خود
 با توجه به این که.را مانعی برای آزادی بیان خود میدانستند
،در ایان پژوهش ابازار گاردآوری دادههااا پرسشاانامه باود
.ممکن اسات افراد با سوگیری به سؤالات پاساخ داده باشاند
پیشنهاد میشود رویکردهای درمانی این پاژوهش باه طاور
همزمان اما جداگانه برای مردان و زنان متأهال و همساران
 در.آنها استفاده شود و نتاایج آن ماورد مقایساه قارار گیارد
 پاسآزماون و،پژوهشهاای آتای در مراحال پایشآزماون
پیگیری در کنار پرسشنامه از مصاحبه تشخیصی نیز اساتفاده
 همچنین اثر بخشی این دو نوع زوج درماانی بار ساایر.شود
متغیرهای مربوط به حوزه زندگی زناشویی مورد پژوهش قرار
گیرد و این دو شیوه درمانی در کلنیکها و مراکاز مشااوره و
 ع.روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد
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