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چکيده 
هدف پژوهش حاضر مقايسة اثربخشي دو رويكرد مشاورة گروهي مبتنري برر
پذيرش و تعهد و مشاورة گروهي راهح مدار برر عملكررد خرانوادههراي در
آستانة طالق بود .در اين پژوهش روش مداخلهاي نيمه آزمايشي با استحاده از
دو گروه آزمايش و يك گروه كنترا انجام شرد .جامعرة آمراري شرام كليرة
زوجين داراي تعارض زناشرويي و مشركالت سرازگاري برود كره بره مراكرز
مشاورة شهر اصحهان مراجعه كردند .نمونرة تحقيرق شرام 36زوج(06نحرر)از
مراجعان مراكز مشاورة شهر اصحهان بود كره برا روش نمونرهگيرري تصرادفي
انتخاب شدند و در سه گروه ده خانوادهاي جرايگزين شردند .برراي  46زوج
گروه اوا ،آموزش مبتنري برر پرذيرش و تعهرد و برراي  46زوج گرروه دوم،
مشاورة گروهي راهح محرور اجررا شرد 46 .زوج گرروه كنتررا هريچ نروع
آموزشي دريافت نكردنرد .برراي ارزيرابي عملكررد خرانوادههرا از پرسشرنامة
عملكرد خانواده  06سؤالي مك مستر استحاده شد .دادههاي بهدسرت آمرده برا
استحاده از روش تحلي كوواريانس تحلي شد .نتايج نشان داد هر دو رويكرد
مشاورة گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد و مشاورة گروهري راهحر مردار برر
عملكرد خانوادههاي در آسرتانة طرالق بره طرور معنراداري اثرربخش بودنرد.
همینين اثربخشي رويكرد راه ح محور در مقايسره برا رويكررد پرذيرش و
تعهد ،در افزايش عملكرد مطلوب خانوادههاي در آستانة طالق بيشتر برود .برا
توجه به يافتهها ميتوان از دو رويكرد مشاورة گروهري مبتنري برر پرذيرش و
تعهد و مشاورة گروهي راهح مدار به عنوان رويكردهايي مؤثر ،كم هزينره و
كارآمد با قابليت كاربرد وسري) در بهبرود عملكررد خرانواده و تررميم روابرط
زوجين داراي مشك ارتباطي استحاده كرد.

كليد واژهها :پذيرش و تعهد ،طالق ،عملكرد خانواده ،مشاوره راهح مدار
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مقدمه 
خانواده نهادي است كه از يك سو با جامعه و از سوي ديگر با خود فررد پيونرد دارد .اهميرت
اين نهاد به اندازهاي است كه از پايههاي بنيادين جامعه شمرده ميشرود ،چررا كره رسريدن بره
جامعه سالم در گرو دستيابي به خانوادة سالم است (فوالدي و شراه نعمتري گاوگراني.)4311 ،
مهمترين آسيب خانوادگي طالق است .طالق بره معنراي پايران قرانوني ازدواج و جردا شردن
همسران از يكديگر است كه در پي آن حقوق و تكاليف متقابلي از ميان ميرود كه بين زوجين
هنگام ازدواج وجود داشته است ( فالحي و دلدار .)4311 ،ماهيت ارتباط زناشرويي سرچشرمة
عمده ناخشنودي و تعارضات زناشويي 4است( گالسر .)7646 ،7تعارض پيامدهاي مخربي دارد
كه شاي)ترين آن طالق است و آمار باالي طالق در كشورهاي غربي گواه اين مسمله است ،بره
طوري كه شيوع آن به بيش از  16درصد ميرسد(داي ،)7663 ،3يعني از هر دو زوج كره برراي
اولين بار ازدواج ميكنند ،يك زوج طالق ميگيررد (دلروس و برراور .)7641 ،1تجربرة طرالق
سازگاري افراد را در تمام ابعاد روانشناختي ،جسماني ،اجتماعي و هيجاني تحرت ترأثير قررار
ميدهد و باعث كاهش عملكرد و ناكارامدي اعضاي خانواده پس از طرالق مريشرود (تلرن و
ميلر .)7647 ،1از بين عوام مؤثر بر تعارضات زناشويي كه بره برروز طرالق منجرر مريشرود،
ميتوان به عملكرد خانواده 0اشاره كرد .عملكرد خانواده به توانايي در همراهنگي برا تغييررات،
ح تضادها و تعارضات ،همبستگي بين اعضاء و موفقيت در اعماا الگوهاي انضباطي ،رعايت
حد و مرز بين افراد ،اجراي مقررات و اصوا حاكم بر اين نهاد با هدف ححاظرت از كر نظرام
خانواده است ( بخشي پور ،اسدي ،كياني ،شيرعلي پور ،احمد دوست .)4314 ،پژوهش نشران
داده است كه ساختار خانواده پيشبينيكنندة اصلي عملكرد خانواده ،رضايت زناشويي و عزّت
نحس پايين است( الكرناوي .)7642 ،2ماتيس و كينگ ليتي )4161(6با بررسي  23زوج در حاا
1. Marital conflict
2. Glasser
3. Day
4. Deluse &Braver
5. Thelen & Miller
6. Functional Family Therapy
7. Al - Krenawi
8. Mattis & King little
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طالق دريافتند كه شكست در رسيدن به راهح  ،با عملكرد خانوادگي هرج و مرج گونه بهطور
معناداري رابطه دارد .رويكردهاي مشاورهاي مختلحي براي كاهش مشكالت زناشويي و كاهش
گرايش به طالق وجود دارد كه يكي از اين رويكردها زوج درماني راه ح محور است .درمران
كوتاه مدت راهح محور يك رويكرد غير آسيب شناختي به درمان است كه به جاي تمركز برر
مشكالت و بيماريها بر جنبههاي مربرت و سرالم زنردگي تأكيرد مريكنرد .بردين ترتيرب كره
درمانگران راهح محور به جاي توجه به كمبودها و ناتوانيها ،پاية اوليره كارشران را برر روي
نيروها ،مناب) و تواناييهاي مراج) قرار ميدهند( كيم .)7660 ،4اساساً رويكرد مشاورة گروهري
راهح محور بر اين فرض استوار است كه درک مراجعان از مشكالتشان و راه ح هاي ممكن
را تغيير دهد و اين تغيير را از طريق صحبت با مراجعان به وجود مريآورنرد ،راجر) بره اينكره
چگونه مسائ خود را ح كنند؟(دي جونگ و برگ .)7647 ،7درمان كوتاه مدت راهح محور
هر مراج) را به عنوان يك فرد خود رهبر و آماده محسوب ميكند .فردي كه امتيازات دروني و
ويژگيهاي منحصر به فردي را دارا است .اين تحاوتها باعث ميشود هر مراج) بتوانرد برراي
يافتن راهح هاي ويژة خود اقدام كند( وهر.)7646 ،3
از جمله رويكردهاي روانشناختي ديگري كه ميتواند بر تعدي مشركالت زوجرين مرؤثر
باشد ،درمان مبتني بر پذيرش و تعهد )ACT (1است .سازه و محهوم اساسي در مشاورة گروهي
پذيرش و تعهد آن است كه رنجها و تأمالت روانشناختي بهوسيله اجتناب كرردن از تجرارب،
شناختهاي در هم تنيده شده ،شكست در برآورده كردن نيازهاي رفتاري و تطبيرق نيرافتن برا
ارزشهاي اساسي ايجاد ميشود (هايز و لي ليس .)7647 ،1اين مداخله به ايجاد انعطافپذيري
روانشناختي در افراد منجر ميشود كه اين امر تغييراتي در كيّحيت زندگي زوجرين در پري دارد.
در واق) پذيرش افكار ،احساسات و هيجانات همانگونه كه هسرتند نره بيشرتر و نره كمترر ،بره
تضعيف آميختگيهاي شناختي زوجين منجر ميشود و در كنار آن ،پذيرش رويدادهاي دروني
هنگامي كه آنها در جداا با پريشانيها و آشحتگيهاي خود نيسرتند ،بره آنهرا اجرازة توسرعه
1. Kim
2. De Jong & Berg
3. Wehhr
4. Acceptance and Commitment therapy
5. Hayes &Liliss

خزانه رفتاريشان را ميدهد تا بر تغيير جنبههراي ارزشرمند زنردگي متعهرد شروند و كيّحيرت
زندگي آنها باالتر رود ( فيش ،اتريدگ ،شارپلين ،هانكوک و نات .)7641 ،4زوجرين در حرين
درمان متوجه ميشوند كه همسران خود را از دريیة احساسات خود مريبيننرد و همران را بره
عنوان واقعيت تلقي كردهاند .بنابراين ،در طي روند جلسرات بره تغييرر چرخرة افكرار منحري و
قضاوتهاي خود پرداخته با مرور عملكرد آنها بهبود مييابرد و روابرط صرميمي برين آنهرا
برقرار ميشود ( نايب حسينزاده ،فتحالره زاده ،سرعادتي ،رسرتمي .)4311 ،كريسرتين ،اتكينرز،
برنيز ،ولير و سيمون )7647(7در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه زوجين ناسازگاري كه زوج
درماني رفتاري تلحيقي مبتني بر آموزش پذيرش و تعهد دريافرت كررده بودنرد ،در مقايسره برا
همتايان خود در گروه كنترا رضايت زناشويي و سالمت روان باالتري را در پيگيري سه ماهره
نشان دادند.
آمار منتشر شده در زمينة طالق در جهان و ايران به خروبي گويراي ايرن قضريه اسرت كره
رضايت و صميميت در زوجين به آساني قاب دستيابي نيست و هر روز شاهد ارائة نررخهراي
باالتري از ميزان طالق و زوجهاي مراجعهكننده به كلينيكهاي مشاوره و رواندرمراني هسرتيم.
از سويي ديگر حجم و تنوع مشكالت زناشويي و سير صعودي آمار طالق در كشورمان نياز به
كاربرد درمانهاي اثربخش را ميطلبد .در مجموع با توجه به ويژگيهاي روانشناختي طرالق،
مشكالت رفتاري و تأثير منحي كه بر روي عملكرد اين خانوادهها دارد ،نقش آمروزش گروهري
رويكرد راهح محور و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به عنوان عام هراي كليردي در ارتقراء
سالمتي و كاهش مشكالت روانشناختي اين خانوادههرا و اسرتحاده از نترايج ايرن پرژوهش در
زمينة آسيبشناسي و درمان مشكالت روانشناختي از ضرورتهاي مهم اين مطالعه است.

روش 

پژوهش حاضر يك پژوهش از نوع نيمه آزمايشي( طرح پيشآزمون – پرسآزمرون) همرراه برا

گروه كنترا است .جامعة آماري تحقيق حاضر ،شام تمرام زوجرين داراي تعرارض زناشرويي
است كه به مراكز مشاوره شهر اصحهان مراجعه كردهاند.در مرحلة اوا پژوهش 31 ،خرانواده از
1. Fish, Ettridge, Sharplin, Hancock & Knott
2. Christensen, Atkins, Berns, Wheeler, Baucom& Simpson
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خانوادههاي مراجعهكننده به مراكز مشاورة شهر اصحهان كه داراي تعارض زناشويي بودند و در
آستانة طالق قرار داشتند ،اين زوجين پس از موافقرت خرود برا شرركت در جلسرات مشراوره
گروهي و پس از بررسي مالکهاي ورود و خروج توسط پژوهشرگر 36 ،زوج واجرد شررايط
شركت در گروه شدند .ايرن زوجرين بره صرورت تصرادفي در گرروههراي آزمرايش و كنتررا
جايگزين شدند (46زوج در گروه درماني رويكرد راه ح محور46 ،زوج گروه درماني آموزش
مبتني بر پذيرش و تعهرد46 ،زوج در گرروه كنتررا) .جلسرات آموزشري – درمراني برر روي
گروههاي آزمايش انجام شد و زوجين گروه كنترا صرفاً در پيشآزمون – پسآزمرون شرركت
كردند و در انتظار درمان قرار گرفتند .زوجيني كه در گروه كنترا قرار گرفتند ،بنا شد كه برراي
رعايت اصوا اخالقي در پايان مداخالت بهتررين درمران از برين دو درمران را دريافرت كننرد.
مالکهاي ورود به پژوهش داشتن پرونردة مشراورهاي ،حرداق يرك برار مراجعره بره خراطر
مشكالت خانوادگي ،پركردن رضايتنامه مبني بر رضايت آگاهانه ،متأه بودن و مبتال نبودن به
بيماري خا

بود .مالک خروج پژوهش نيز شام تكمي نكردن فرم رضايت آگاهانه و ابرتال

به بيماري روانشناختي يا جسماني خا

بود.

درابتداي كار ،براي ثبت نام مراجعهكنندگان و هماهنگيهاي صورت گرفته از بروشورهراي
آماده شده همراه با مكان و تلحن ثابت استحاده شد كه پس از دو هحته بعد از فراخروان  36زوج
بر اساس مالکهاي ورود و خروج انتخاب شدند .جلسات گروههاي آزمايش در كرالسهرايي
با نور و تهويه مناسب و امكانات رفاهي خوب برگزار شد و زوجين آزادانه دركنار همديگر يرا
دور از همديگر در دو رديف مستقر ميشدند .جلسات توسط تيم درماني يعنري محققران ايرن
پژوهش و به كمك و راهنمايي اساتيد دانشگاه به صورت تخصصي برگزار شد.
ابزار پژوهش عبارت بود از:
ابزارسنجشخانواده :)FAD(3ابزار سنجش خانواده پرسشنامة  06سؤالي است كره برراي
سنجيدن عملكرد 7خانواده بنا بر الگوي مك مستر 3تدوين شده است .اين الگرو شرش بعرد از
عملكرد خانواده را مشخ

ميكند .اين ابعاد از اين قرار است :ح مشك  ،ارتباط ،نقرشهرا،
1. Family assessment device
2. Functioning
3. Mc Master model

همراهي 4عاطحي ،آميزش عاطحي 7و كنترا رفتار ،خرده مقياس هحتم مربوط بره عملكررد كلري
خانواده است .طيف پاسخگويي سؤاالت از  4تا  1نمرهگذاري ميشرود .نمررة براال بره معنراي
كاركرد ناسالم است .اعتبار و روايي ابزار سنجش عملكرد خانواده پس از تهيه توسط اپشرتاين
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و همكارانش در ساا  ،4163بر روي يك نمونه  163نحرري اجررا شرد .دامنرة ضرريب آلحراي
مقياسها بين  6/27تا  6/17نشان دهندة همساني درونري براالي آن اسرت( ثنرايي .)4321 ،در
ايران نيز پژوهشها توسط نروروزي( ،)4322مالتقري( ،)4322بهراري( )4321و امينري()4321
حاكي از اعتبار و روايي باالي اين پرسشنامه است .ضريب آلحاي كرونباخ سازههاي ح مسمله،
ابراز عواطف و ك مقيراس بره ترتيرب 6/21 ،6/17و  6/13گرزارش شرده اسرت( بره نقر از
ساعتیي و همكاران.)4361 ،
جلساتزوجدرمانيکوتاهمدتراهحلمحور:پروتك جلسات درماني در اين پژوهش
برگرفته از مدا زوج درماني زيمرمن و همكاران و مردا گرروه درمراني نظرري برود(زيمرمن،
پرست ،وتزا.)4112 ،1
جلسه

هدف

اوا

محتوا

تغيير مورد انتظار

تكاليف
كردن

برقراري رابطه

معارفه و آشنايي ،آشنايي

برقراري رابطة مناسب بين

مشخ

درماني ،آشنا نمودن

اعضاي گروه با هم ،بيان

اعضاي گروه با همديگر و

اهداف خود از

افراد با موضوع

قواعد اوليه گروه ،بيان

با درمانگر

شركت در گروه

اصوا كلي درمان
دوم

اولويتبندي اهداف

بررسي تكاليف جلسه

يادگيري و استحاده از

نوشتن انتظارات

قب و بحث دربارة

جمالت مربت و توانايي

خود از همسر

اهداف درمانجويان ،تعيين

تعيين كردن اهداف توسط

به صورت

هدفهاي اعضا به

افراد گروه

مربت ،ملموس

صورتي مربت ،معين،

و قاب

ملموس و قاب

اندازهگيري

اندازهگيري ،تعيين اهداف
متمركز بر تغييرات مورد
انتظار در آينده
1. Responsiveness
2. Involvement
3. Epstien
4. zimmerman, Prest & Wetzel
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جلسه

هدف

محتوا

تغيير مورد انتظار

تكاليف

سوم

بررسي قابليتهاي
مربت اعضا

چهارم

آموزش تشخي
نقاط مربت زوجين

پنجم

آموزش تغيير
الگوهاي مخرب

شناسايي الگوهاي رفتاري
مخرب و درک كردن سؤاالت
معجزه آسا

نوشتن سؤاالت
معجزه آسا و
پاسخ زوجين
به آن سؤاالت

ششم

تجربه احساسات
جديد با استحاده از
واژه بجاي

اجراي پيشآزمون ،تغيير
ديدگاه اعضا از مشكالت
به صورت مربت ،كمك
به اعضاء براي پي بردن
به قابليتهاي مربت،
تشخي استرنائات مربت
در زندگي با همسر،
تحسين همسر و شناسايي
قابليتهاي مربت يكديگر
تغيير الگوهاي رفتاري
مخرب ،استحاده از
پرسشهاي معجزه آسا،
تغيير الگوهاي رفتاري
مخت
تجربة احساسات جديد
از راه تحكر مربت ،تجربه
احساسات ،فكر و رفتار
متحاوت از راه استحاده از
واژه مهم بجاي
تعيين ميزان دستيابي
اعضا به اهداف،
جم)بندي كلي ،اجراي
پسآزمون

تغيير عقيده و رفتار و تمركز
بر نكات مربت به جاي نكات
منحي رفتاري

تحسين نقاط
مربت همسر در
طوا هحته و
ارائه گزارش در
گروه
تشخي
استرنائات مربت
يكديگر

نوشتن پاسخهاي معجزه آسا
به صورت دقيق ،تشخي
استرنائات مربت زندگي و
رفتار همسر ،به وجود آمدن
احساسات جديد
توانايي انتقاد مربت كردن،
تجربه و تكرار احساسات
جديد و تغيير رفتار و
احساس نسبت به همسر

ارائه تكليف
پرتاب سكه و
انتقاد زوجين از
هم

هحتم

توانايي تمركز بر نكات مربت
همسر و نگاه كردن ريزبينانه
به آنها

جلساتمشاورهايمبتنيبرپذيرشوتعهد :آموزش گروهي پرذيرش و تعهرد( فررمن و

هربرت )7666 ،4در  46جلسة  06دقيقهاي آموزش داده شد.
جلسه
اوا

هدف
برقراري رابطة
درماني

محتوا
معارفه و آشنايي ،ايجاد اتحاد درماني،
بيان اهداف پژوهشي و چگونگي روند
پژوهش ،تعداد جلسات و قوانين و
مقررات گروه آموزشي ،اجراي
پيشآزمون

تغيير مورد انتظار
برقراري رابطة
مناسب بين اعضاي
گروه با همديگر و
با درمانگر

تكاليف
مشخ كردن
اهداف خود از
شركت در طرح
پژوهشي

1. Forman & Herbert

تغيير مورد انتظار
توانايي تشخي
انواع عملكردهاي
خانواده و درک
آنها

تكاليف
مشخ كردن
تأثيرات عملكرد
مطلوب خانوادگي

جلسه
دوم

هدف
آشنايي اعضا
با عملكردهاي
خانوادگي

سوم

بررسي
راهبردهاي
كنترلي
ناكارآمد
وايجاد
درماندگي
خالق

محتوا
بررسي تكاليف جلسة قب و بحث
دربارة اهداف درمانجويان ،ارائه
توضيحاتي دربارة عملكرد خانواده،
نشانهها و پيامدهاي عملكرد نامناسب
خانواده
بررسي تكاليف جلسة قب  ،بررسي
راهبردهاي كنترلي افراد براي مقابله با
عملكرد نامطلوب و بررسي هزينههاي
اين راهبردها ،پي بردن به بيهودگي
راهبردهاي كنترلي با استحاده از استعاره
شخ در چاه

درک عملكردهاي
مطلوب خانواده،
شناسايي و درک
محهوم راهبردهاي
كنترلي

مشخ كردن
راهبردهاي كنترلي
و تأثير آن

چهارم

آموزش ذهن
آگاهي و
پذيرش

بهكارگيري
بررسي تكاليف جلسة قب  ،اجتناب از
تجارب دردناک و پيامدهاي آن ،معرفي راهبردهاي كنترلي
ذهن آگاهي و پذيرش ،آموزش گامهاي در زندگي ،پي بردن
واقعي به نامناسب
پذيرش ،تمرين پذيرش افكار و
بودن رفتارهاي
احساسات ،يادگيري كاهش اثر و نحوذ
افكار و احساسات نامطلوب با استحاده پيشين و افتادن در
درماندگي خلّاق،
مؤثر از ذهن آگاهي
يادگيري پذيرش
افكار و احساسات،
درک ذهنآگاهي

اجراي تمرينات
ذهن آگاهي در
طوا هحته و
بررسي تأثير آنها
در زندگي
شخصي و
خانوادگي

پنجم

آموزش
گسلششناختي

بررسي تكاليف جلسه قب  ،توضيح
آميختگي شناختي و بيان ارتباط مشترک
احساسات ،كاركردهاي شناختي و رفتار
قاب مشاهده ،آموزش گسلش شناختي
و فاصله گرفتن از افكار و مشاهدهگري
افكار بدون قضاوت و عم مستق از
تجارب ذهني با استحاده از استعاره قطار

درک استعارهها،
تشخي آميختگي
شناختي خود،
يادگيري قضاوت
نكردن

تمرين گسلش
شناختي در طي
هحته و بررسي
تأثير آن در زندگي
شخصي و
خانوادگي

ششم

آشنايي با خود
به عنوان زمينه

بررسي تكاليف جلسه قب  ،توضيح
محاهيم نقش و زمينه و انواع خود
وحركت به سمت يك زندگي ارزشمند
با يك خود مشاهدهگري با استحاده از
استعاره صححة شطرنج

يادگيري گسلش
شناختي ،آشنايي
كام با انواع
حسها ،توانايي
تحكيك خود از
دستورات ذهن

تمرين آگاهي از
دريافتهاي حسي
مختلف و جدايي
ازحسهايي كه
جزء محتواي ذهني
هستند.
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جلسه
هحتم

هشتم

نهم

دهم

محتوا
هدف
بررسي تكاليف جلسة قب و بحث
تصريح
دربارة تأثير مشاهدهگري افكار در
ارزشها
زندگي درمانجويان ،توضيح محهوم
ارزشها ،كمك به درمانجويان در جهت
روشنسازي آنیه براي آنها اهميت
دارد ،ايجاد انگيزه براي تغيير و توانمند
نمودن زوجين
بررسي تكاليف جلسة قب  ،ايجاد
ايجاد تعهد
الگوهاي منعطف رفتاري منطبق با
براي عم در
ارزشها و ايجاد تعهد به عم در
راستاي
راستاي اهداف و ارزشها و گذر از
ارزشها
موان) با استحاده از استعاره مسافران در
اتوبوس
بررسي تكاليف جلسة قب  ،آموزش
آموزش تنظيم
تنظيم هيجان ،دانستن اينكه چرا هيجانها
هيجان
مهم هستند ،تشخي هيجان ،كاهش
آسيبپذيري و رنج هيجاني ،افزايش
هيجان مربت) ،تغيير دادن عواطف از
طريق عم متضاد با عاطحة اخير
بررسي تكاليف جلسة قب و بحث دربارة
جم)بندي
پيامدهاي عم بر اساس ارزشها ،بررسي
جلسات،
تغييرات سازنده در طوا دورة درماني و
اجراي
چگونگي تربيت و تحكيم آنها ،ارائة
پسآزمون
خالصهاي از جلسات درماني و دريافت
بازخورد از درمانجويان ،اجراي پسآزمون
و اتمام جلسات درماني

تغيير مورد انتظار
توانايي تمركز روي
توانمندي هاي
خود و همسر،
كشف ارزشهاي
اصلي زندگي

تكاليف
مشخ نمودن
ارزشها و
اولويتبندي آنها

توانايي ابراز
ارزشهاي زندگي،
آشنايي و درک
كلمة تعهد ،گرايش
به سمت تعهد
براي تغيير
درک انواع
هيجانها و افزايش
هيجانات مربت،
قادر بودن به تنظيم
كردن هيجانها

شناسايي و اجراي
طرحهاي رفتاري
مطابق با ارزشها

بازخورد زوجين
به يكديگر در
مورد هيجانها و
تمرين كنترا
هيجان

متعهد شدن به تغيير
و حركت به سوي
ارزشها ،قادر بودن
به كنترا رفتار و
تنظيم هيجان،
واكنشهاي مربت
نسبت به همسر

يافتهها 

آمار توصيحي پژوهش حاضر نشان ميدهد كه 31درصد از افراد نمونه بين سرن  36- 71سراا
بودهاند كه بيشترين تعداد نمونه را شام ميشدند و همینين  10/2درصد از خانوادههرا يعنري
 41خانواده داراي  4فرزند بودهاند.پس از اجراي مداخله ،ميانگين و انحرراف اسرتاندارد متغيرر
وابسته بررسي شد كه نتايج آن در جدوا ()4نشان داد ميانگين دو گرروه آزمايشري نسربت بره
گروه كنترا در مرحلة پس آزمون نسبت به مرحلة پيشآزمون كاهش پيدا كرده اسرت .در ايرن
آزمون نمرات كمتر بيانكنندة عملكرد سالمتر است.

جدول :1میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای متغیرهای وابسته
متغير

مرحله
پيشآزمون

ح مشك
پسآزمون

پيشآزمون
ارتباط
پسآزمون

پيشآزمون
نقش ها
پسآزمون

پيشآزمون
همراهي عاطحي
پسآزمون

پيشآزمون
آميزش عاطحي
پسآزمون

پيشآزمون
كنترا رفتار
پسآزمون

گروه
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا
رويكرد راهح محور
رويكرد پذيرش و تعهد
گروه كنترا

ميانگين
42/2
42/0
40/7
2/7
0/2
41/7
70/2
71/3
71/3
1/1
2/1
71/1
77/6
77/3
77/6
0/61
6/21
77/01
70/0
70/3
71/7
0/7
1/3
71/0
41/1
76/4
46/3
2/61
1/41
42/7
76/4
71/0
71/6
6/41
1/36
73/11

انحراف استاندارد
1/46
7/37
7/66
4/33
6/10
4/16
3/41
2/42
7/46
6/14
4/71
7/64
3/60
7/66
7/73
6/11
4/44
3/43
1/11
1/17
7/71
6/24
4/11
4/62
3/11
0/47
7/76
6/06
7/46
7/33
1/07
1/62
4/61
4/70
4/11
1/64
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باتوجه به اينكه طرح پژوهش حاضر از نوع پريشآزمرون– پرسآزمرون براگروه كنتررا برود،
درصورت رعايت شدن پيش فرضهاي آزمون آمراري تحلير كوواريرانس ايرن آزمرون بهتررين
روش تجزيه و تحلي است .اين پريش فررضهرا شرام نرمراا برودن توزير) نمررات ،همگنري
واريانسها ،همگني شيبهاي رگرسيون ،وجود رابطة خطي بين متغير همرراه و متغيرر وابسرته و
همگني ماتريس كوواريانس ها است .از آنجايي كه مقادير آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي
متغيرهاي ح مشك  ،ارتباط ،نقشها ،همراهي عاطحي ،آميختگي عاطحي ،كنترا رفتار و عملكررد
كلي در هيچ يك از مراح پيشآزمون و پرسآزمرون در گرروههراي آزمايشري و كنتررا معنرادار
نيستند( )P> 6/61لذا ميتوان نتيجه گرفت كه توزي) نمرات در اين متغيرها نرماا است.

.همینين مقادير آمارة  Fكه نشاندهندة مقدار آزمون لون براي بررسي همگني واريانسهاي
گروههاي آزمايش و كنترا است ،در هيچ يك از مراحر پريشآزمرون و پرسآزمرون معنرادار
نيست( .)P> 6/61با توجه به اين نتيجه پيش فرض برابري واريانسهاي دو گرروه آزمرايش و

كنترا در متغيرهاي پژوهش تأييد ميشود .پيش فرض بعردي همگنري مراتريس كواريرانسهرا
است .براي بررسي اين فرض از آزمون ام باكس استحاده شد .با توجه به اينكه مقادير آزمون ام

باكس معنادار نشده است ( F=6/313و  )P> 6/61مريتروان نتيجره گرفرت كره مراتريسهراي
كوواريانس مشاهده شده متغير وابسته در بين گروههاي مختلف برابر هستند .بنابراين ،محروضه
همگني ماتريس واريانس -كواريانس تأييد شد.
نتايج آزمون كوواريانس در جدوا  3ارايه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون کوواریانس
تأثير

مقدار

F

فرضيه خطا

خطاي درجة

معناداري

آزادي
Intercept

گروه

پيالي تريس

6/116

4/14

41/666

11/666

6/666

المبداي ويلكس

6/667

4/14

41/666

11/666

6/666

هوتلينگ تريس

116/1

4/14

41/666

11/666

6/666

رويس الرگتس

116/1

4/14

41/666

11/666

6/666

پيالي تريس

4/14

1/11

76/666

16/666

6/666

المبداي ويلكس

6/661

12/31

76/666

66/666

6/666

هوتلينك تريس

473/1

416/1

76/666

60/666

6/666

رويس الرگتس

477/1

3/11

41/666

11/666

6/666

در جدوا  1با توجه به كنترا اثر پريشآزمرون برر پرسآزمرون تحراوت ميران گرروههرا در
پسآزمون عملكرد خانواده از لحاظ آماري معنادار است ( )Sig.= 6/666بدين معنا كره هرردو
رويكرد درماني اثربخش بودهاند.
جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی معناداری تفاوت میانگینها در متغیر کلی عملکرد خانواده
منب)

درجة آزادي

مبانگين مجذورات

F

سطح معناداري

اندازةاثر

توان آماري

پيشآزمون

4

320/67

7/46

6/411

6/636

6/362

گروه

7

63237/47

162/42

6/666

6/110

4/666

خطا

10

424/62

ك

06

در جدوا ( )1از آزمون تعقيبي LSdاستحاده شد .نتايج نشان ميدهد بين گرروههرا تحراوت
معناداري وجود دارد .با وجود اينكه هر دو روش تأثير مطلروبي برر عملكررد خرانوادههراي در
معرض طالق داشتهاند ،اما روش درمراني راهحر مردار( )441/41نسربت بره روش مبتنري برر
پذيرش و تعهد ( )460/33تأثير بيشتري داشته است.

جدول :5آزمون تعقیبی LSDبه منظور تعیین تأثیر روش مؤثرتر بر عملکرد خانواده
انحراف استاندارد

Sig.

6/661
6/666

گروه I

گروههاي J

تحاوت ميانگين هاي I-J

رويكرد راه ح مدار

رويكرد پذيرش و تعهد

*-47/61

1/70

گروه كنترا

*-441/41

1/71

رويكرد راهح مدار

*47/61

1/70

6/661

گروه كنترا

*-460/33

1/41

6/666

رويكرد راهح مدار

*441/41

رويكرد پذيرش و تعهد

*460/33

رويكرد پذيرش و تعهد

1/71
گروه كنترا

1/41

6/666
6/666

نتيجهگيري 
بحثو 
با توجه به اينكه هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسة اثربخشي رويكرد آموزشي پذيرش و
تعهد( )ACTو مشاورة گروهي راهح مدار بر عملكرد خانوادههاي در آستانة طرالق در شرهر
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اصحهان بوده است ،يافتهها نشان داد رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد و رويكرد راهح مدار هر
دو بر عملكرد خانوادههاي در آستانة طرالق مرؤثر بروده و باعرث بهبرود در روابرط و كراهش
تعارضات خانوادگي آنها شده است .همینين نتايج در نمررة عملكررد خرانواده زوجينري كره
رويكرد آموزشي راهح محور را دريافت كردهاند ،تحاوت معناداري را نشان ميدهد .به طروري
كه رويكرد آموزشي راهح محور تأثير قويتري در عملكرد مربت خانواده نسربت بره رويكررد
آموزشي پذيرش و تعهد( )ACTداشته است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي (كيم 7660 ،دي
جونگ و برگ )7647 ،همسو و در تأييد آن است.
در زمينة نتايج به دست آمده در اين پژوهش دربارة رويكرد آموزشي مبتنري برر پرذيرش و
تعهد( )ACTميتوان عنوان كرد كه اين نتايج با پژوهش هاينز و لي ليس ( )7647همسو است،
آنها در پژوهش خود اثربخشي رويكرد پذيرش و تعهد را با استحاده از مرداخالت پرذيرش و
تمركز ذهني بر روي  11زوج بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه ارتباط قروي و معنراداري برين
اين مداخالت و رضايت زناشويي وجود دارد .همینين فيش ،اتريردگ ،شرارپلين ،هرانكوک و
نات ( )7641نيز در پژوهش خود نشان دادند كه زوجين در حين درمران همسرران خرود را از
دريیه احساسات خود ميبينند و همان را به عنوان واقعيت تلقي كرردهانرد ،بنرابراين ،در طري
روند جلسات به تغيير چرخة افكار منحي و قضاوتهاي خود اقدام كرده و بره مررور عملكررد
خود را بهبود بخشيدند.
در تبيين يافتههاي پژوهش ميتوان گحت درمان راهح محور از اندوختهها و تواناييهراي
خود مراج) در فرايند تغيير استحاده ميكند و اين كار تصرويري از اميرد را در مراجعران ايجراد
ميكند .درمانگران راهح محرور حرس خودكحرايي و خرود مختراري را در مراجعران تقويرت
ميكنند .آنها اين كار را از طريق تواناسازي مراجعان در خلق راهح ها و ساختار دادن به ايرن
راهح ها انجام ميدهند( كرسوران و پيالي.)7661 ،
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد نيز به مراجعان كمك ميكند تا ماهيت تجارب دروني خود
و نقش آن را در روابط نامناسب با تجارب دروني بحهمند كه ميتواند در تداوم نراراحتي مرؤثر
باشد .پايش خود ميتواند به افرزايش آگراهي مراجر) از تجرارب درونرياش كمرك كنرد ،بره
خصو

اين نكته را بحهمد كه تجارب كم و زياد ميشود و با موقعيرت و رفترار ارتبراط دارد.

فهم و درک اين مطالب براي تغيير كافي نيست .بنابراين ،زمران كرافي برراي تمرينرات تجربري

اختصا

مييابد كه راههاي جديدي براي ارتباط با تجرارب درونري فرراهم مريكنرد( فريش،

اتريدگ ،شارپلين ،هانكوک و نات.)7641 ،
از محدوديتهاي اين پژوهش ميتوان به خود گزارشي بودن ابزار مورد استحاده اشاره كرد.
محدوديت ديگر نمونة مورد مطالعه است كه صرفاً در بين زوجرين مراجعره كننرده بره مراكرز
مشاورهاي انتخاب شدهاند .لذا الزم است در تعميم يافتههاي حاضر احتياط شود .برا توجره بره
اينكه رويكرد راهح محور بهتر و مؤثرتر از رويكرد پذيرش و تعهد ابعاد عملكررد خرانواده را
بهبود بخشيده و در رف) تعارضات زوجين قويتر از آن عم كرده است ،پيشنهاد مريشرود در
بحث عملكرد خانوادههاي در آستانة طالق و ترميم روابط اين قشر در اولويرت اسرتحاده قررار
گيرد.
تشکروقدرداني 
از همكاري كليره شرركتكننردگان در پرژوهش و سراير افررادي كره در اجرراي پرژوهش
ياريرسان ما بودند كماا تشكر و قدرداني را داريم.

 .................. ................................ ةگروهيمبتنيبرپذيرشوتعهد
 مقايسةاثربخشيدورويکردمشاور
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Abstract
The goal of this study was to compare the effectiveness of
group therapy based on Acceptance and Commitment and
solution-focused group therapy on the function of the
families in the verge of divorce. In this quasi-experimental
study, using two experimental groups and one control
group. The population consisted of all couples with marital
conflict and adjustment problems that referred to Isfahan
counseling centers. The sample included 30 couples (60
person) referred to counseling centers in Isfahan who were
selected by random sampling method for 10 couples in the
first group, therapy based on acceptance and commitment
was performed and for the second group, solution focused
couple therapy were used. 10 couples in control group
received no training. To evaluate the function of the
families McMaster Family Questionnaire 60 questions was
used. Data were analyzed by covariance analysis. results
showed that both Acceptance and Commitment Therapy
and the solution-focused couple therapy on families’ verge
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of divorce were significantly effective. Also efficacy of
solution-focused couple therapy on increasing function of
families on the verge of divorce was better than acceptance
and commitment therapy. Regarding the findings, we can
use two approaches to counseling based on Acceptance and
Commitment and counseling with solution focused therapy
as a low-cost and efficient approaches with wide
applicability in improving family function and repairing
couple relationships with communication problem.
Keywords: Acceptance and Commitment, divorce, family
function, solution-focused counseling.

