فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  15پاييز 5931

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تابآوري و رضايت
زناشويي همسران جانبازان مرد شهرستان نجفآباد در سال  4931بود .اين پژوهش از نوع نيمه
تجربي با طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .بهمنظور اجراي پژوهش  93نفر از
همسران جانبازان مرد باالي  52درصد و به روش نمونهگيري هدفمند انتخاب و بهطور کامالً
تصادفي در دو گروه کنترل و آزمايش گمارش شدند .بر روي هر دو گروه ،پرسشنامه تابآوري
کونور و ديويدسون ( )4393و رضايت زناشويي اسالمي ( )4911اجرا گرديد .گروه آزمايشي طي 43
جلسه ،بهمدت  33دقيقه مورد مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل در ليست انتظار قرار گرفتند .پس از
اتمام جلسات در گروه آزمايش ،پسآزمون در دو گروه اجرا شد .نتايج تحليل مانکوا نشان داد که
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد قابليت افزايش تابآوري ( )p<3/32و رضايت زناشويي ()p<3/32
همسران جانبازان مرد را داشت .همچنين نتايج بيانگر تفاوت معنادار دو گروه در ابعاد ارتباط کالمي،
حل تعارض ،مديريت مالي و اوقات فراغت بود ،و در ساير زيرمقياسها تفاوت معناداري مشاهده
نشد .با توجه به نتايج ميتوان استنباط نمود که از درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بهمنظور افزايش
تابآوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد ميتوان استفاده نمود.
تابآوري؛ رضايت زناشويي؛ درمان مبتني بر پذيرش و تعهد؛ همسران جانبازان
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جنگ بهعنوان يك عامل فشارزاي رواني پيامدهاي گستردهاي را در زمينههاي مختلف
فردي و اجتماعي بر جامعه تحميل ميکند .مشکالت جسمي و رواني فرد جانباز که معموالً
در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غيرمستقيم آن بر خانوادههاي آنان از جمله ناگوارترين
تبعات اين پديده ميباشد (مهدي عراقي .)4915 ،نيمي از جانبازان به سبب معلوليت خويش
باعث ايجاد تنش در محيط خانوادۀ خود مي شوند (قهاري و همکاران .)4915 ،بحرينيان و
برهاني ( )4915بر روي نمونهاي از جانبازان اعصاب و روان استان قم و همسران آنان نشان
دادند  11/3درصد همسران جانبازان ،مبتال به افسردگي 18/9 ،دچار مشکل سالمتي11/3 ،
درصد عالئم جسماني 13 ،درصد اضطراب و  21/1درصد در روابط بين فردي مشکل
داشتند .لذا با توجه به مشکالت خاص اين گروه ،توجه به ابعاد سالمت جسماني و رواني آنها
از اولويتهاي تحقيقي ميباشد.
زنان در خانواده نقش تضمينکننده سالمت روان خانواده و جامعه را بر عهده دارند .در
خانواده جانبازان زنان نقش مهمي را ايفا ميکنند .بنابراين توجه ويژه به افزايش سازگاري
روانشناختي و توانمندسازي همسران جانبازان ،موجب هدايت کل خانواده به سمت سالمت
روان مي گردد و اين ضرورت توجه بيشتر به اين حوزه را مشخص ميکند .عواملي که سبب
سازگاري بيشتر آدمي با نيازها و تهديدهاي زندگي گردند ،از بنيادترين سازههاي پژوهشي
هستند .در اين ميان تابآوري 4جايگاه ويژهايي در حوزههاي روانشناسي تحولي ،روانشناسي
خانواده و بهداشت رواني يافته است .تابآوري به عنوان اطمينان فرد به تواناييهايش براي
غلبه بر تنش ،داشتن تواناييهاي مقابلهايي ،حرمت خود ،ثبات عاطفي و ويژگيهاي فردي،
که حمايت اجتماعي از طرف ديگران را افزايش ميدهد تعريف شده است .اين سازه از جمله
عواملي است که از بروز مشکالت رواني جلوگيري بهعمل ميآورد و بروز اثرات رواني
رويدادهاي مشکلزا را به حداقل ميرساند (پينکوارت .)5331 ،5تابآوري بهعنوان منبعي
براي تسـهيل غلبه بر مصايب ،مشکالت ،مقاومت در برابر تنش و از بين بردن اثـرات رواني
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1- Resilience

آنها تعريف شده است (کيکته و گرامزي .)4339 ،4به بيان ديگر تابآوري ،سازگاري مثبت
در واکنش به شرايط ناگوار است (والر .)5333 ،5البته تابآوري ،تنها پايداري در برابر آسيبها
يا شرايط تهديدکننده نيست و حالتي انفعالي در رويارويي با شرايط خطرناك نميباشد ،بلکه
شرکت فعال و سازنده در محيط پيراموني خود است .ميتوان گفت تابآوري توانمندي فرد
در برقراري تعادل زيستي-رواني در شرايط خطرناك است (کونر و ديويدسون.)5339 ،9
پژوهشگران براين باورند که تابآوري نوعي ترميم خود با پيامدهاي مثبت هيجاني ،عاطفي و
شناختي است (کيکته و گرامزي4339 ،؛) .هجمدال و همکاران )5344( 1نشان دادند افرادي
که باالترين نمرات را در تابآوري گرفتند ،داراي پايين ترين سطح از عاليم افسردگي،
اضطراب و وسواس بودند .پژوهشها نشان ميدهند که تابآوري عامل مهمي در تعدادي از
گروههاي در معرض خطر به حساب آمده و نقش ميانجي بسيار مهمي را در بروز بسياري از
اختالالت رواني دارد (سادوم و همکاران5341 ،2؛ لي و همکاران .)5349 ،8پژوهش هوگ،
استين و پوالك )5339( 9نشان داد که سطوح تابآوري باال با اشفتگي هيجاني کمتر در
مواجه با رويدادهاي آسيبزا ارتباط دارد .ميالنت و همکاران )5335( 1نيز در نشان دادند ،از
جمله عواملي که به فرد در برخورد و سازگاري با موقعيتهاي دشوار و تنشآور زندگي
کمك کرده و او را در برابر اختالالت آسيبشناختي و دشواريهاي زندگي در امان نگاه
ميدارد تابآوري است .عالوه بر اين ،اين ظرفيت ميتواند در طول زمان تغيير کند و ممکن
است در صورت وجود عوامل حمايتي در فرد يا محيط ،افزايش پيدا کند (هارتر.)5333 ،3
همچنين چنين ذکر شده است که تابآوري ميتواند سالمت رواني افراد را تضمين نموده و
ارتقا دهد (تول و همکاران .)5349 ،43در مطالعهاي که توسط لي و همکاران )5349( 44انجام
گرفت نيز نتايج نشان داد که فرايند تابآوري در طول زمان تغيير کرده و ميتواند به
سالمت رواني افراد بعد از تجارب دردناك و نامطلوب ،کمك بسياري کند.
يافـتههاي مـربوط بـه مشـکالت روانـشناختي جانـبازان نشان مـيدهد که جانـبازان از
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کشمکشهاي بين فردي رنج ميبرند (ابراهيمي و همکاران4914 ،؛ وفايي و صيدي،
 .)4915خاقانيزاده و سيرتينيا ( )4919نيز نشان دادند که فقدان سازش و همفکري همسر
و فرزندان و روابط ميان فردي در خانواده از عوامل اصلي تشديدکننده مشکالت روانشناختي
جانبازان است و ميتواند به روابط جانباز با همسر خود آسيب بزند .مشکالت جسماني و
رواني در خانواده ،سازگاري نظام خانواده را متأثر ساخته و کنشهاي جديدي را مطرح ميکند
که رضايت زناشويي 4را تحت تأثير قرار ميدهد (سليمي و همکاران .)4919 ،رضايتمندي
زناشويي وضعيتي است که در آن فرد از ارتباط با همسر خويش لذت ميبرد .همچنين
رضايتمندي زناشويي را ميتوان باال بردن ميزان تعامالت مثبت و روابط کالمي بين
همسران تعريف کرد .يکي از مؤلفههاي تأثيرگذار بر تعامالت مثبت و رضايت زناشويي در
زندگي مشترك جانبازان توانايي سازگاري زوجان (تابآوري) با موقعيت فعليشان و حل
تعارضات است که مطالعات متعددي حاکي از وجود رابطه بين ميزان تابآوري فرد با ميزان
سازگاري وي با موقعيتهاي آسيبزا ميباشد که همين امر ميتواند دليل موجهي براي
ارتقاء ميزان تابآوري از طريق درمانهاي روانشناختي باشد (محمدزاده .)4935 ،رضايت
زناشويي يکي از عوامل مهم در کيفيت زندگي است .کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در
تحقيقات مربوط به ابعاد سالمتي مورد توجه قرار گرفتهاند (گياکو و همکاران5349 ،5؛
ريچاردسون و همکاران PTSD .)5331 ،9منجر به مشکالتي در روابط فردي و خانوادگي
افراد مبتال ميشود (ري و ونستون .)5333 ،1مواجهه با جنگ ،ارتش خارجي ،تجربه خشونت
و آسيبها و ناتواناييهايي که براي افراد بهوجود ميآيد ،عملکرد آنها را در خانواده بهشدت
تحت تأثير قرار ميدهد .همسران اين افراد ،ناراحتيهاي روانشناختي زيادي را در خانواده
گزارش ميکنند .تعداد زيادي از مطالعات نشان دادهاند که ريسك ابتال به اختالالت
روانشناختي و زناشويي در همسران سربازان مبتال به  PTSDبسيار زياد است (رنشاو و
همکاران .)5343 ،2رضايت زناشويي ،کـيفيت زنـدگي و سالمت رواني افـراد ،به سـبكهاي
مقابلهايي آنها در مواجهه با رويدادهاي تروماتيك بستگي دارد (ايدي و بوکر5345 ،8؛ دهقاني
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و کجباف .)4935 ،شيوههاي ناسازگارانه مقابله با استرس در افرادي با اختالالت رواني بسيار
بهکار گرفته ميشود و تهديد جدي براي سالمت آنها محسوب ميشود (سيسر و همکاران،4
 .)5343تکنيكهاي حل مساله ميتواند به بيماران در حل تعارضات شخصي ،مشکالت
جسمي و روانشناختي و مسائل اجتماعي کمك شاياني کند (دلونگي و هلتزمان.)5332 ،5
بـنابراين توجه به نـيازهاي همسران سربازان مـبتال به  PTSDيا جانـباز ضروري بهنظر
ميرسد .خانوادههاي سربازان بايد براي حوادث غيرقابل پيشبيني و مقابله با آسيبهاي
وارده آموزش داده شوند .بسياري از پژوهشها نشان دادهاند که درمان و آموزش ميتواند
رضايت زناشويي و کيفيت زندگي را افزايش دهد ،اما تحقيقات کمي به بررسي آموزش
همسران پرداختهاند (ري .)5331 ،از درمانهاي جديدي که به آموزش و درمان در خانواده
پيشنهاد ميشوند ،درمانهاي موج سوم است.
درمانهاي موج سوم با تأکيد بر تغيير بافت ،به درمان و آموزشهاي الزم در افراد به
منظور دستيابي به زندگي غني ،معنادار و کامل ميپردازند .يکي از انواع درمانهاي موج
سوم ،درمان مبتني بر پذيرش و تعهد 9است (هايز و استروسال .)5343 ،1در اين نوع درمان
تالش ميشود بجاي تغيير شناختها ،ارتباط روانشناختي فرد با افکار و احساساتش افزايش
يابد .هدف اين شيوه درماني ،کمك به مراجع براي دستيابي به يك زندگي ارزشمندتر و
رضايتبخشتر از طريق افزايش انعطافپذيري روانشناختي و نه تمرکز صرف بر بازسازيهاي
شناختي است (روديتي و رابينز .)5344 ،2در درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ،هدف اصلي
ايجاد انعطافپذيري رواني است؛ يعني ايجاد توانايي عملي در بين گزينههاي مختلف که
متناسبتر باشد ،نه اينکه عملي صرفاً جهت اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها يا تمايالت
آشفتهساز (فورمان و هربرت .)5331 ،8در اين درمان بهفرد کمك ميشود تا پذيرش روانياش
در مورد تجارب ذهني افزايش يابد (کانتر ،برانچ و گاينور ،)5338 ،9دست از بازداري فکر بردارد،
با افکار مزاحم آميخته نشـود و هيجانات نامطبوع را بيشتر تحمل کـند (هايز و هـمکاران،4
2- DeLongis A, Holtzman
4- Hayes & Strosahl
6- Forman & Herbert
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7- Kanter, Baruch & Gaynor
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 )4338و متقابالً اعمال کنترلي نامؤثر کاهش يابد (کانتر و همکاران )5338 ،و به جاي
تالش براي کاهش تعارضات و کار بر روي عناصر تعارضي ،بر ايجاد سازگاري و يا بهجاي
آموزش شيوههاي سازش با جنـبههاي طاقتفرسا ،بر روي کـشف ارزشهاي فرد ،تمرکز
ميشود (مك کراکن)4331 ،5؛ همچنين به بيمار آموخته ميشود که هرگونه عملي جهت
اجتناب يا کنترل اين تجارب ذهني ناخواسته بياثر است يا اثر معکوس دارد و موجب تشديد
آنها ميشود و بايد اين تجارب را بدون هيچگونه واکنش دروني يا بيروني جهت حذف آنها،
بهطور کامل پذيرفت .در قدم دوم بر آگاهي رواني فرد در لحظه حال افزوده ميشود؛ يعني
فرد از تمام حاالت رواني ،افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهي مييابد .هافمن و
اسموندسون )5331( 5معتقدند که درمان مبتني بر پذيرش و تعهد فرد را تشويق ميکند تا
با ارزشهاي واقعي زندگي خود پيوند يابد و مجذوب آنها گردد .در مرحله سوم به فرد
آموخته ميشود که خود را از تجارب ذهني جدا سازد (جداسازي شناختي) به نحوي که بتواند
مستقل از اين تجارب عمل کند .چهارم تالش براي کاهش تمرکز مفرط بر خود تجسمي يا
داستان شخصي( مانند قرباني بودن)که فرد براي خود در ذهنش ساخته است .پنجم ،کمك
به فرد تا اينکه ارزشهاي شخصي اصلي خود را بشناسند و ششم عمل متعهدانه به آن
9
ارزشها داشته باشد (وليز و همکاران  .)5339 ،بهطور کلي ،طبق توصيفات ذکر شده ACT
يك رويکرد درماني است که از فرايندهاي پذيرش ،تمرکز ذهني ،تعهد و فرايندهاي تغيير
رفتار (آنچه خارج از کنترل شخص است را بپذير و به عملي که زندگيت را غني ميسازد
متعهد باش) بهمنظور ايجاد انعطافپذيري رواني استفاده ميکند .تا به حال اثربخشي درمان
 ACTبر متغيرهاي زيادي مورد بررسي قرار گرفته است ،و اکثريت آنها مويد اثربخشي اين
درمان بودهاند .در اين خصوص پژوهشي دال بر عدم اثربخشي اين درمان يافت نشد .تاثير
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تابآوري و شادي در دانشجويان (بهبودي کاتبي،)5342 ،
تابآوري بيماران مبتال به ديابت (محمدي خشويي و همکاران ،)5348 ،افزايش رضايت
زناشويي و صميمت و بخشش در زنان خيانتديده (هنرپرواران ،)4939 ،شيوههاي فرزندپروري
مادران (حميدي و دهقاني ،)4932 ،رضايت زناشويي همسران (موسوي و هـمکاران4931 ،؛
2- Hofmann & Asmundson
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1- McCracken
3- Vallis & et al.,

انوري و نشاطدوست4933 ،؛ امان الهي و همکاران ،)4939 ،کاهش تعارضات زناشويي در
زوجان شاغل (کاشفي و هنرپروران ،)5342 ،افزايش رضايت زناشويي در زنان متأهل
(کيوانپور و لطفي کاشاني ،)5341 ،کاهش اشفتگيهاي خانوادگي در خانوادههاي متعارض
(پترسون و همکاران5333 ،4؛ باروچ ،کانکر و باروج )5345 ،5مشاهده شده است.
با توجه بـه اين که همسران جانبازان در طي زندگي مشترك و مراقبتهاي مکرر از
همسران بيمار خود پس از مدتي دچار مشکالت و اختاللهاي عديدهاي ميشوند؛ لذا توجه
به بهداشت رواني آنها و ايجاد زمينههايي جهت ارائه مداخلههاي آموزشي روانشناختي به اين
قشر ايثارگر ميتواند در تأمين و تقويت حمايتهاي خانوادگي ،افزايش تابآوري و رضايت
زناشويي نقش بهسزايي داشته باشد و با توجه به اينکه تاکنون اثربخشي درمان مبتني بر
پذيرش و تعهد بر تابآوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مورد بررسي قرار نگرفته
است ،اين مطالعه با هدف بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان تابآوري
و رضايت زناشويي همسران جانبازان طرحريزي شد.

اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و داراي طرح پيشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل
بود که طي آن تأثير متغير مستقل (درمان مبتني بر پذيرش و تعهد) بر متغيرهاي وابسته
(تابآوري و رضايت زناشويي) در همسران جانبازان مرد شهرستان نجفآباد بررسي شد.
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه همسران جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور
ايثارگران شهرستان نجفآباد در سال  4931بود .تعداد  93نفر بهروش نمونهگيري هدفمند
مبتني بر مالكهاي ورود و خروج انتخاب شدند (مالكهاي ورود شامل ،حداکثر سن 23
سال ،سواد خواندن و نوشتن ،داراي فرزند و صاحب منزل شخصي؛ و مالكهاي خروج
شامل دوجلسه غيبت متوالي يا غيرمتوالي ،ابتال به بيماريهاي صعبالعالج ،عدم همکاري و
تمايل به شرکت در پژوهش) .افراد نمونه بهطور کامالً تصادفي در دوگروه آزمايش و کـنترل
گمارش شدند .براي گـروه آزمايش  43جلسه  33دقيقهايي درمان مبتني بر تعهد و پـذيرش
2- Baruch, Kanker, Baruch

1- Peterson & et al.,
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اجرا گرديد .در طي اين مدت گروه کنترل هيچ مداخلهايي دريافت نکردند ،اما بهمنظور
رعايت اخالق پژوهش بعد از اتمام پژوهش براي آنها دو جلسه شيوههاي ارتباط مؤثر برگزار
گرديد .شايان ذکر است با احتساب ريزش و مالكهاي خروج از پژوهش در نهايت تعداد
نمونه به دو گروه  43نفري تقليل يافت.

در اين پژوهش از دو پرسشنامه بهشرح زير استفاده گرديد:
اين آزمون توسط جديري و جان بزرگي ()4911
طراحي شده است .اعتبارسنجي پرسشنامه رضايتمندي زناشويي اسالمي از طريق ضريب
همساني دروني( )%32و ضريب اسپيرمن براون ( )%31و دو نيمسازي گاتمن سنجيده شد.
روايي پرسشنامه از طريق همبستگي اسپيرمن (( )%11روايي محتوايي) و ضريب همبستگي
پيرسون (( )%33روايي وابسته به مالك از نوع همزمان) محاسبه شد .هر يك از پرسشها
براساس مقياس ليکرت ( )3-1نمرهگذاري شده و حداکثر نمره آزمودني  533خواهد بود که
نمره باال در اين پرسشنامه نشانه رضايتمندي زناشويي بيشتر است .
 CD-RISCاين پرسشنامه توسط کونور و
ديويدسون ( )5339با مرور منابع پژوهشي  4393-4334در حوزه تابآوري تهيه شد .تهيه
کنندگان اين مقياس بر اين باورند که اين پرسشنامه بهخوبي قادر به تفکيك افراد تابآور از
غيرتابآور در گروههاي باليني و غيرباليني بوده و ميتواند در موقعيتهاي پژوهشي و باليني
مورد استفاده قرار گيرد .اين پرسشنامه شامل  52عبارت است که براساس يك مقياس
ليکرت ( )3-1نمرهگذاري ميشود ،حداکثر نمره در اين پرسشنامه  433است و نمره آزمودني
برابر مجموع نمرات يا کل ارزشهاي بهدست آمده از هر يك از سؤاالت است و ميزان
تابآوري هر پاسخ گو برابر با نمره خام (نمره بهدست آمده) تقسيم بر  ،433ضرب در 433
است .براي محاسـبه پايايي از روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده شد که ضريب پايايي برابر %13
بود و روايي بهشيوه تحليل عاملي برابر با  %19بود (جوکار.)4918 ،
1- Konor & Davidson
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پس از اينکه آزمودنيها بهصورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند ،در
هر دو گروه پيشآزمون پرسشنامه تابآوري کونور و ديويدسون و پرسشنامه رضايت
زناشويي اسالمي اجرا شد سپس گروه آزمايش بهصورت گروهي و طي  43جلسه درمان به
مدت  33دقيقه بهصورت هفتهاي دو جلسه تحت درمان با روش درمان مبتني بر پذيرش و
تعهد قرار گرفتند .گروه گواه در اين دوره  4/2ماهه تحت هيچگونه درماني قرار نگرفتند.
پس از پايان جلسه هم گروه آزمايش و گروه گواه در مرحله پسآزمون به پرسشنامه تابآوري
کونور و ديويدسون و پرسشنامه رضايت زناشويي اسالمي پاسخ دادند.
الزم به ذکر است که پروتکل درماني که براي اين پژوهش در نظر گرفته شد بر مبناي
شش ضلعي انعطافپذيري روانشناختي که در کتب و منابع مربوط به درمان مبتني بر
پذيرش و تعهد موجود ميباشد ،اتخاذ شده است.

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

معرفي اعضا و قواعد گروه  -مفهومسازي متغيرهاي پژوهش و نوع درمان-اجراي پيـشآزمون
پرسشنامههاي پژوهش
معرفي ذهن و زبان از نگاه اکت -معرفي محصوالت ذهني و ارائه تکليف ثبت تجربه روزانه محصوالت
ذهن
با ارائه استعاره چاله و بيلچه به معرفي دقيقتر ذهن و محصوالت ذهني و راهبردهاي کنترل و اجتناب
اعضا پرداخته شد و ارائه تکليف به جهت مشخص شدن چاله ها و بيلچه
جلسه درماندگي خالق و بررسي چالهها و بيلچهها و راهبردهاي کنترل و بررسي و ارزش گذاري
رفتارهاي کنترل و اجتناب و ارائه جدول بررسي پيامدهاي راهبردهاي کنترل
جلسه کنترل مسأله است نه راهحل ،آموزش قوانين دنياي بيرون و دنياي درون و با ارائه استعاره دستگاه
پليگراف مسأله بودن کنترل آموزش داده شد.
جلسه پذيرش يا تمايل با کمك از استعاره مهمان و صاحب خانه (ميزبان) -آموزش رنج پاك و رنج
ناپاك و ارائه جدول ثبت رنج پاك و رنج ناپاك
تصريح ارزشها و هدفگذاري با کمك گرفتن از استعاره اتوبوس و ارائه جدول ارزشها به اعضا و کمك
به اعضا جهت تشخيص ارزشها و هدفگذاري در جاده ارزشهاي خود در حضور پژوهشگر و اعضا
گسلش -آموزش اعضا با استفاده از استعاره اتوبوس در ارتباط با مفاهيم آميختگي و گسلش -ارائه تمرين
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و تکليف به اعضا در جهت عدم آميختگي با محصوالت ذهني خود و رسيدگي به اهداف و ارزشها به
وسيله گسلش داشتن از ذهن
جلسه نهم خود بهعنوان زمينه با استفاده از استعاره صفحه شطرنج  -شناساندن خود مفهومسازي شده برخياز اعضا
به خودشان و معرفي انواع خود و آموزش اينکه چگونه ميتوان با استفاده از ارزشها و هدفگذاري و
گسلش بهخود بهعنوان زمينه رسيد
جلسه دهم (جمعبندي و پيشگيري از عود) به جهت جلوگيري از بازگشت اعضا به اعمال بيهوده ششضلعي انعطاف
پذيري روانشناختي و ششضلعي آسيبشناسي رواني از نگاه اکت به اعضا آموزش و ارائه شد و در پايان
جلسه پس آزمون بهصورت همزمان با گروه کنترل اجرا شد.

محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSS20در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي
استفاده شده است در سطح توصيفي ميانگين و انحراف معيار ارائه شد و در سطح استنباطي
نيز در راستاي فرضيههاي پژوهش از تحليل کوواريانس استفاده شد.

در بررسي اطالعات دموگرافيك %23 ،از شرکتکنندگان در گروه آزمايش  12سال و کمتر
و  %23بيشتر از  12سال و  %83از گروه کنترل  12سال و کمتر و  %13بيشتر از  12سال
سن داشتند .تحصيالت  %83از گروه آزمايش ،ديپلم و کمتر از آن %43 ،فوق ديپلم و %93
ليسانس و تحصيالت  %83از گروه کنترل ،ديپلم و کمتر از آن %43 ،فوق ديپلم و %93
ليسانس بود.
در جدول ( )5ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي مربوط به تابآوري و رضايت
زناشويي گروههاي آزمايش و کنترل در دو مرحله پژوهش ارائه شده است.

تاب آوري
رضايت زناشويي
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پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

23/53
99/43
451/93
412/33

49/51
41/92
55/21
54/94

18/33
18/93
458/93
454/53

42/11
42/58
53/53
41/53

در جدول ( )5ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي تابآوري و رضايت زناشويي گروههاي
آزمايش و کنترل در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .نتايج نشان ميدهد
که در مرحله پيشآزمون بين دو گروه تفاوت چنداني وجود ندارد ،ولي در مرحله پسآزمون
بين ميانگين نمرههاي دو گروه اختالف زيادي بهوجود آمده است .بهمنظور حذف تأثير
پيشآزمون و آزمون معناداري تفاوت بين ميانگينهاي دو گروه از آزمون تحليل کواريانس
چندمتغيره استفاده گرديد .در ادامه پيشفرضهاي اين تحليل مورد بررسي قرار ميگيرند.

تاب آوري
رضايت زناشويي

3/599
3/421
3/439
3/425

آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل

3/449
3/533
3/533
3/533

43
43
43
43

نتايج جدول ( )9حاکي از نرماليتي دادهها در دو گروه کنترل و آزمايش است.
F

تابآوري
رضايت زناشويي

4
4

9/988
9/839

3/44
3/391

41
41

نتـايج جدول ( )1بيانگـر يکساني واريانـسها در دو گروه کـنترل و آزمايش در دو
متغير تابآوري و رضايت زناشويي است.
F

4/984

Df 1

3/933

Df2

9

3/92

2/195

Df

3/333

3/419

5

3/394
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همانطور که در جدول  2و  8مشاهده ميشود ،مقدار  Pبزرگتر از  3/32ميباشد،
بنابراين مفروضه همساني همبستگي بين متغير هاي وابسته برقرار ميباشد.
F

تعامل گروهي* پيش
آزمونهاي متغيرها

تاب آوري
رضايت زناشويي

5
5

1913/193
9993/121

5433/142
4883/359

4/34
4/35

3/14
3/25

با توجه به عدم معنيداري تعامل گروه و پيشآزمون در متغيرهاي تابآوري و رضايت
زناشويي ( )p>3/32پيشفرض همگني اثرات تعاملي رعايت شده است.
f

المبداي ويلکز 3/959

df

42/94

df

5

3/333

42

3/899

3/339

نتايج جدول ( )1نشان ميدهد که حداقل در يکي از متغيرهاي تابآوري و رضايت
زناشويي تفاوت معناداري وجود دارد ( )P>3/333در ادامه نتايج تحليل کواريانس
چندمتغيري با کوريت پيشآزمون ارائه شده است.

F

رضايت
زناشويي

5995/112

4

5995/112

49/432

3/334

3/241

3/325

تابآوري

5112/594

4

5112/594

41/314

3/334

3/111

3/381

نتايج جدول ( )3حاکي از تفاوت معنادار گروه هاي آزمايش و کنترل در هر دو متغير
تابآوري و رضايت زناشويي است ( .)P>3/334همانطور که مشاهده ميشود  3/25تغييرات
در متغير رضايت زناشويي و  3/11تغييرات در متغير تابآوري مربوط به تأثير مداخله مبتني
بر پذيرش و تعهد است .توان آماري نيز حاکي از کفايت حجم نمونه ميباشد.
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نتايج پژوهش نشان داد که ارائه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افزايش تابآوري
همسران جانبازان مرد موثر بود و ميزان اثر آن  %11بود .اين نتايج با يافتههاي نظري و
همکاران ( )4939عزيزي و حسينآبادي ( ،)4939لي و همکاران ( ،)5349سادوم و
زامورسکي ( ،)5341بهبودي و کاتبي ( )5342مبتني بر اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و
تعهد بر تابآوري هم راستا ميباشد .البته نتايج پژوهش محمدي و همکاران ( )5348نشان
داد که درمان مبتني بر پديرش و تعهد بر تابآوري تأثيري ندارد .بر اساس مباني نظري،
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ،موجب پذيرش رواني فرد در مورد تجارب ذهني (افکار و
احساسات) و به تبع آن اعمال کنترل نا مؤثر کاهش يابد (کانتر و همکاران .)5338 ،به بيمار
آموخته ميشود هرگونه عملي جهت کنترل يا اجتناب از اين تجارب ذهني ناخواسته بياثر
است يا اثر معکوس دارد و موجب تشديد آنها ميشود و بايد اين تجارب را بدون هيچگونه
واکنش دروني يا بيروني جهت حذف آنها ،بهطور کامل پذيرفت (وليز و همکاران.)5339 ،
همچنين بر آگاهي رواني فرد در لحظه حال افزوده ميشود ،يعني فرد از تمام حاالت رواني،
افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهي مييابد و ميآموزد خود را از اين تجارب ذهني جدا
سازد (جدا سازي شناخت) ،بهنحوي که بتواند مستقل از اين تجارب عمل کند .همچنين
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد منجر به کاهش تمرکز مفرط بر خود تجسمي داستان
شخصي (مانند قرباني بودن) که فرد براي خود در ذهنش ساخته است ،ميگردد (فورمان و
هربرت .)5331 ،اين تمرينات به فرد کمك ميکند تا وي انطباق موفقيتآميزي در مصائب
و استرسهاي ناتوان ساز آشکار داشته باشد و در نتيجه تابآوري افزايش مييابد .افرادي با
تاب آوري باال بهداليل مختلفي که در پيشينه نيز عنوان شد از جمله مقاومت در برابر تنش
(پينکوارت ،)5331 ،غلبه بر مشکالت (کيکته و گرامزي ،)4339 ،4واکنش سازگارانه در
مقابل شـرايط ناگوار (والر )5333 ،و توانمندي اجتماعي باال (کانر و وديويدسون)4339 ،
ميتوانند بر مسايل و مشکالت زندگي غلبه کرده و سالمت روان خود را حفظ نمايند و از
اين جهت رضايتمندي کافي از زندگي شخصي ،شغلي و اجتماعي خود داشته باشند .بهطور
1- Ciccheti & Gramzy

 66

کلي فرايندهاي مرکزي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به افراد ميآموزند چگونه دست از
بازداري فکر بردارند ،چگونه با افکار مزاحم آميخته نشوند و باعث ميشوند فرد هيجانات
نامطبوع را بيشتر تحمل کند (هيز و همکاران.)5345 ،
همچنين نتايج پژوهش حاکي از اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افـزايش
رضايتزناشويي همسران جانبازان بود .ميزان اثربخشي درمان  24درصد نشان داده شد .اين
يافتهها با نتايج پژوهش حميدي و دهقاني ( ،)4932هنرپروران ( ،)4939انوري و نشاطدوست
4
( ،)4933اماناللهي و همکاران ( ،)4939پيترسون و زتل ( ،)5333هافمن و اسموندسون
( ،)5331باروچ ،کانکر و بوش )5345( 5همسو ميباشد .پژوهش ناهمسويي با يافته فوق
مشاهده نشد .در تبيين اين يافتهها بايد گفت در درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بهجاي
تالش براي مديريت تعارضات و کار بر روي عناصر تعارضي ،ايجاد سازگاري بين زوجين و
يا آموزش شيوههاي سازش با جنبه هاي طاقت فرساي زناشويي بر روي کشف ارزشهاي
فرد بهوسيله شناسايي اين که چه چيز واقعاً مهم است و چگونه ميتوان با رفتار خويش از
طريق ارزشهاي شخصي زندگي معناداري را براي خود و همسرش ايجاد نمايد ،تمرکز
کرده و تمام تجربيات زندگي زوجان را برجسته نموده تا شيوههاي بودن و زيستن مؤثرتر را
کشف نمايند (مك کراکن .)4331 ،همانطور که زوجها شروع به بکارگيري اين مهارتها و
راهبردها ميکنند ،بيشتر تمايل پيدا ميکنند و قادر ميشوند به موقعيتهاي اجتناب قبلي
نزديك شوند و به آنها فرصت رفتار به شيوهاي که رضايت از رابطه را بهبود ميبخشد و
صميميت بين فردي را افزايش ميدهد داده ميشود و نزديك شدن به افکار و احساسات
مرتبط با اجتناب قبلي و عمل در جهت سازگار با ارزشهاي رابطه دو طرفه ،اين فرصت را
براي زوجها فراهم ميکند تا ارتباط قويتري را فراهم کنند (پيترسون و همکاران.)5333 ،9
بهعقيده هافمن و اسموندسون ( )5331درمان مبتني بر پذيرش و تعهد زوجان را تشويق
مينمايد که با ارزشهاي واقعي زندگي خود پيوند يابند و مجذوب آنها گردند .از ديدگاه
مبتني بر پذيرش و تعهد اجتناب از تجارب ،فرايند آسيبزايي را بهوجود ميآورد که در ايجاد
و گسترش تعارضات زناشويي و خانوادگي شرکت مـينمايد .جورج و ايـفرت )5331( 1نيز
2- Baruch, Kanker & Busch
4- Georg & Eifert
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1- Hafmann & Asmundson
3- Peterson & et al.,

معتقدند که پذيرش ،بحثهاي غيرمؤثر خانوادگي را به سمت بازگشايي در خلوص و
تغييرات اساسي هدايت مينمايد و فضايي را براي زوجين باز مينمايد تا افکار و
احساساتشان را بدون تالش براي تغيير بتواند فکر نمايند و احساس کنند .کارمودي و
همـکاران )5333( 4نيز در مورد اثر بخشي تمرينات ذهـن آگاهي مـينويسند اين تمرينات
کمك مينمايند تا فرد مستقيماً با وقايع استرسزا و تنشزاي خود خصوصاً در جلسات
درماني تماس پيدا کند و افکار و هيجانات نا مطلوب را بهجاي کنترل و يا کشمکش با آنها
تجربه نمايد .فرد نه تنها تجربه کامل افکار و هيجانات را دارد ،بلکه به همسر نيز اجازه
ميدهد تا چنين تجربهاي داشته باشد .در اين پژوهش همسان با پژوهشهاي ديگر براي
کسب اين اهداف از راهبردهاي پذيرش و تمرينات ذهنآگاهي ،براي تضعيف اجتناب از
تجارب و کار بر روي ارزشها استفاده گرديد .کارسون ،باکوم و گيل ( )5344در پژوهشي در
مورد تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايت زناشويي زنان خيانت ديده ،افزايش
رضايتمندي در ارتباطات با همسر ،توازن و هماهنگي نزديك ،پذيرش طرف مقابل ،ايجاد
فلسفه خوشبيني ،معنويت و آرامش در همسران را ناشي از تمرينات ذهن آگاهي گزارش
دادند .باروچ و کانکرو باروچ ( )5345معتقدند که مداخالت ذهن آگاهانه ،پذيرش و
گسيختگي شناختي در درمان  ACTبهطور معناداري موجب افزايش پاسخهاي جنسي در
جنبههاي مختلف آن و کاهش آشفتگيهاي جنسي در زنان ميگردد .حميدي و دهقاني
( )4932نيز به اثربخشي درمان بر افزايش مهارتهاي فرزندپروري اشاره کردهاند .از سوي
ديگر ميتوان بهبود رضايت زناشويي را نتيجۀ افزايش تابآوري اين گروه دانست .فريبورگ
و همکاران )5338( 5در پـژوهش خود با عنوان نقش واسطهاي تابآوري در ارتباط با ترس
و اضطراب نشان دادند که تابآوري با ابعاد مختلف سالمت و رضايت از زندگي ،رابطه
مثبت معنيدار دارد .يافتههاي پژوهش الزاروس )5331(9نيز نشان داد که کاهش ميزان
تابآوري در برابر رويدادهاي زندگي در فرد ،با نوعي احساس فشار رواني ،اضطراب و يا
افسردگي همراه است .نخستين اثر ارتقاي توانمنديهاي فرد در زمينه تابآوري کاهش
مـشکالت روانـي و هـيجاني ،افـزايش مـيزان سالمت رواني و در نتـيجه افزايش مـيزان
2- Friborg & et al.,

1- Carmody, Baer, Lykins & Olendzki
3- Lazarus
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رضايتمندي فرد از زندگي خواهد بود .پژوهشهاي استرازدين و بروم )5331( 4و بتانکورن و
کان )5331( 5نيز بيانکننده اين نکته است که افراد داراي تابآوري باال ،در شرايط تنشزا
و موقعيت ناگوار ،سالمت روانشناختي خود را حفظ مينمايند .بهطور کلي زندگي با همسري
با مشکالت ناشي از جنگ ميتواند بر کيفيت زندگي زوجين تاثير منفي داشته باشد و
آسيبهاي زيادي بر روح و روان آنها بر جاي گذارد .بهنظر ميرسد با کمك مداخالتي از
قبيل درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ميتوان ضمن التيام اين آسيبها ،کيفيت زندگي
زوجان را در حد قابل قبولي اصالح نمود .زنان شرکتکننده در اين پژوهش با کمك درمان
مبتني بر پـذيرش و تعهد آموخـتند معناي رضايت از زندگي بهدست آوردن هـر آنچه که
ميخواهيم نيست ،بلکه به معناي رضايت از تجارب ،پذيرش آنان و مواجهه با موقعيتهاي
هيجاني منفي است.
اين پژوهش داراي محدوديتهايي نيز بود که در تعميم ننايج بايد در نظر قرار گيرد.
آزمودنيها همگي از ميان کساني انتخاب شدهاند که داوطلب بودهاند و صرفاً در ميان
همسران جانبازان مرد شـهرستان نجف آباد انجام شد ،لذا در تعميم يافتـههاي اين پژوهش
بـه سايـر نمونههاي مشابـه و غيرمشابه بايد جوانب احتياط را رعايت نمود .از آنجاکه
فرزندان اين خانوادهها ،شاهد کشمکشها و ناآراميهاي بسياري هستند پيشنهاد ميشود
جلسات رواندرماني مناسب براي آموزش فرزندان اين خانوادهها در اولويت قرار گرفته و نتايج
آن به بحث گذارده شود .همچنين پيشنهاد ميشود تعداد جلسات رواندرماني بيشتر و براي
زوجين برگزار گردد و مردان نيز در جلسات شرکت کنند ،چون آموزش جامعتري ارائه ميشود
و هم تکرار ،تمرين ،ماندگاري تأثير و تغيير را بيشتر ميکند .هم چنين پيشنهاد ميشود تأثير
درمان مبتني بر پذيرش با ساير رويکردها مورد مقايسه قرار گيرد و جنبههاي تأثيرگذاري
اين درمان نسبت به ديگر رويکردها مشخص گردد.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

4938/44/53
4939/39/31
4939/31/42

2- Betancourt & Khan
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1- Strazdin & Broom

ابراهيمي ،امراله؛ بوالهر ،جعفر و فضيله ذوالفقاري ( .)4914بررسي رابطه شيوههاي مقابله با استرس و حمايت
.15-11 ،)5(1 ،
اجتماعي با ميزان افسردگي جانبازان قطع نخاع،
امانالهي ،عباس؛ حيدريان فرد ،نرگس؛ خجستهمهر ،رضا و مهدي ايماني ( .)4939اثربخشي مبتني بر
.443-493 ،)4(1 ،
پذيرش و تعهد دردرمان پريشاني زوجها،
انوري ،محمدحسن و حميدطاهر نشاطدوست ( .)4933اثربخشي درمان پذيرش و تعهد گروهي بر شاخصهاي
درد ،استرس ،اضطراب ،افسردگي ،فاجعهپنداري و رضايتمندي از زندگي در بيماران مرد مبتال به درد
.
مزمن،
بحرينيان ،سيدعبدالمجيد و حسين برهاني ( )4915بررسي بهداشت روان در يك جمعيت از جانبازان اعصاب
.932-945 ،)1(59 ،
و روان و همسران آنان در استان قم،
دهقاني ،اکرم و محمدباقر کجباف ( .)4935رابطه سخترويي با سبكهاي مقابله با استرس در دانشجويان،
.441-445 ،)9(1 ،
حميدي ،پروين و اکرم دهقاني ( .)4932بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تهعد بر کيفيت زندگي و
فرزندپروري زنان متأهل مبتال به اختالل افسردگي،
.
جديري ،جعفر و مسعود جانبزرگي ( .)4911اعتبار يابي مقياس رضامندي زناشويي اسالمي،
.14-93،)1(5 ،
جوکار ،بهرام ( .)4918نقش واسطه اي تابآوري در رابطۀ بين هوش هيجاني و هوش عمومي با رضايت از
.45-9 ،)5( 5 ،
زندگي،
خاقانيزاده ،مرتضي و مسعود سيرتينير ( .)4919تأثير عوامل فردي خانوادگي اجتماعي و اقتصادي در تشديد
.94-99،)4(8 ،
عاليم روان پزشکي جانبازان اعصاب و روان،
عزيزي ،مريم؛ حسينآبادي ،حسين؛ مهرام ،بهروز و مرتضي سعيدي ( .)4939مقايسه اثر بخشي گروه درماني
مبتني بر پذيرش و تعهد با گروه درماني بين فردي بر بهبود نشانههاي سالمت روان ،تابآوري و درد
 ،دانشگاه فردوسي مشهد.
در افراد مبتال به سر درد مزمن،
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قهاري ،شهربانو؛ مهيار ،اميرهوشنگ و بهروز بيرشك ( .)4915بررسي مقايسهاي برخي اختالالت رواني در
کودکان  9تا  45سال شاهد ،محروم از پدر ،جانباز و عادي شهرستان چالوس،
.14-34 ،)54(49 ،
محمدزاده ،رضا ( .)4935اثربخشي سايکودرام در تابآوري و افکار خودکشي سربازان داراي گرايش
خودکشي يکي از ارگانهاي نظامي اصفهان در سال ،4935
.
مهدي عراقي ،مريم ( )4915نقش مشاوره در خانوادههاي جانبازان،
.414-425

،

موسوي ،مريمالسادات؛ رشيدي ،عليرضا و محسن گلمحمديان ( .)4931بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر
)5(2 ،
پذيرش و تعهد بر افزايش رضايت زناشويي همسران جانباز و آزاده،
.39-445
نظري ،عليمحمد؛ محسنزاده ،فرشاد و طاهره سعيديفر ( .)4939اثر بخشي رويکرد پذيرش و تعهد بر تابآوري
و اضطراب مادران داراي کودکان اختالل يادگيري،
 ،تهران.
وفايي ،باقر و علي صيدي ( .)4915بررسي ميزان شيوع و شدت افسردگي در  433نفر از جانبازان  93اي 93
.432-443 ،)5(2 ،
درصد شيميايي و غيرشيميايي جنگ تحميلي در تبريز،
هنرپروران ،نازنين؛ ميرزاييکيا ،حسن؛ نيري ،احمد و مريم لطفي (.)4939
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