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 .1گروه مشاوره ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .2گروه مشاوره  ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

خالصه
مقدمه
اجتماعيشدن جنسیتي ،زمینه طرد اجتماعي ،اختالالت روانشناختي ،کاهش کیفیت زندگي و
رضایت زناشویي زنان را فراهم ميکند ،لذا واکاوی و درمان این مشكالت در زنان خانهدار اهمیت
دارد .هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي درمان راهحلمدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر
رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي زنان خانهدار بود.
روش کار

 .3گروه مشاوره ،واحد مسجدسلیمان ،دانشگاه آزاد اسالمی،

روش پژوهش نیمهتجربي از نوع طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری ،زنان

مسجدسلیمان ،ایران.

خانهدار شهر بهبهان در نیمه دوم سال  1398بود که به روش نمونهگیری هدفمند ،تعداد  45نفر واجد
شرایط انتخاب و به صورت گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و گواه قرار گرفتند و به
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پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ (السون و فاورز )1993 ،و پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختي (
بوند و همكاران )2011 ،پاسخ دادند .گروه گواه در انتظار ماند و گروه درمان راهحلمدار طي 8جلسه
120دقیقهای و گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد طي 12جلسه 90دقیقهای مداخلهها را دریافت
نمودند؛ در پایان ،مجدداً آزمودنيهای سه گروه ،توسط پرسشنامهها ارزیابي شدند .دادهها توسط
تحلیل کوواریانس و در نظر گرفتن سطح معناداری  p≤0/05در نرمافزار  SPSS24تحلیل شدند.
نتایج
ن نتایج نشان داد درمان راهحلمدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویي و
انعطافپذیری روانشناختي زنان خانهدار تأثیر معناداری دارند ( .)p>0/001مقایسه اثربخشي این
روشها نشان داد درمان راهحلمدار در افزایش رضایت زناشویي موثرتر است ( ،)p>0/001بین این
روشها در افزایش انعطافپذیری روانشناختي تفاوتي مشاهده نشد (.)p<0/05
نتیجه گیری
عالوهبراینكه از این شیوههای درماني ميتوان بهعنوان درمانهای مؤثر برای بهبود انعطافپذیری
روانشناختي و رضایت زناشویي زنان خانهدار استفاده کرد؛ تقدم استفاده در درمان مشكالت
زناشویي با درمان راهحلمدار است.
کلمات کلیدی
درمان راهحلمدار ،درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ،رضایت زناشویي ،انعطافپذیری روانشناختي،
زنان خانهدار
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

عالوه بر رضایت زناشویي ،یكي دیگـر از خصوصـیات

زنان در عرصههای خانواده و جامعه با تنگناهایي مواجه هستند

روانشناختي مرتبط با زنان خانهدار انعطافپذیری روانشناختي

که به علت نابرابریهای جنسیتي انتخابهای زنان را محدود

آنان است ( .)8در نظریه انعطافپذیری روانشـناختي ،سالمت

کرده و اجازه انتخاب را از آنان ميگیرد .برنامههای زندگي زنان

روانشناختي به عنوان پذیرش محیطهای دروني و بیروني و

در محیطهای مختلف از خانواده گرفته تا اجتماعهای بزرگتر

تعهد در به ثمر رساندن فعالیـتهـایي ارزشمندی که باثبات

نیازمند انطباق و هماهنگي همیشگي با برنامههای مردان و

نیزهستند ،تعریف شده است .انعطافپذیری روانشـناختي

نیازمندیهای فرزندان است ( .)1زنان برای معنا بخشیدن ،تعریف

ميتواند باورها و رفتار فرد نسبت به تغییرات محیطي را سـازگار

و بازاندیشي هویت خود ،منابع الزم را در اختیار ندارند و عمدتاً

سازد ( .)9انعطافپذیری روانشـناختي با سالمت روانشناختي و

منابع هویتي آنان تحت تأثیر جنسیت یا جایگاه اجتماعي-

آسیبپذیری رواني در طیف گستردهای از ناراحتي نظیر

اقتصادی همسرشان قرار دارد و هویت آنان همواره با

افسردگي ،اضطراب و ناراحتيهای رواني ،مرتبط است(.)10

خاستگاههایي مرتبط است که هژموني مردانه به آن جهت

روشهای درماني مختلفي جهت ارتقاء کیفیت زندگي ،سالمت

بخشیده است .این مسأله میدان تعامالتي زنان را محدود کرده و

روانشناختي و رضایتمندی زناشویي گروههای مختلف زنان به

محصور شدن زنان را در چارچوب نقشهای متعارف محول

کار رفته است؛ از جملهای این مداخالت درمان راهحلمدار و

زنانه موجب شده است ( .)2بررسيها مشخص نمودهاند که افراد

درمان مبتني بر پذیرش و تعهد را ميتوان نام برد .در درمان

شاغل و به ویژه زنان شاغل ،در مقایسه با زنان خانهدار و

راهحلمدار افراد ،سالم و باکفایت فرض ميشوند ،آنان توانایي

غیرشاغل ،سالمت روانشناختي باالتری دارند و کار با حقوق از

طراحي راهحلهایي جهت بهبود بخشیدن به زندگيشان را دارند

سالمتي حمایت ميکند ( .)3اَناُکلي در آثار «زن خانهدار» و

و فقط در این راه باید کمکشان کرد تا از باورهای غیرمنطقي و

«جامعهشناسي خانهداری؟» ،خانهداری را به عنوان مسألهای مهم

مشغولیتهای ذهني نسبت به شكستهایشان رهایي یابند و به

و به عنوان «کار» نادیده گرفته شده مطرح ميکند (.)4

توانایيهای خود جاني دوباره بخشند ( .)11پژوهشها نشان

با توجه به شرایط زمینهای ،اجتماعي شدن جنسیتي ميتواند زمینه

دادهاند که این رویكرد ميتواند در بهبود مؤلفههای سالمت

طرد اجتماعي ،اختالالت روانشناختي ،کاهش کیفیت زندگي و

روانشناختي ( )12و روابط زناشویي ( )14 ،13به نتایج مطلوب

رضایت جنسي و زناشویي زنان را مهیا کند و مسأله اصلي

بیانجامد و حتي در موارد اورژانسي نیز خوب عمل ميکند .در

واکاوی و درمان این مشكالت در ارتباط با «زنان خانهدار» است.

حالي که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد اعتقاد بر این است که

رضایت زناشویي سطح عالقه همسران به همدیگر و نگرش

پذیرش بدون قید و شرط باورها ،احساسات و هیجانها

مثبت آنها نسبت به ازدواج را نشان ميدهد که وابسته به عوامل

همانگونه که هستند به کاهش آمیختگيهای شناختي منجر

مختلفي نظیر اختالالت شخصیتي زوجین ،رابطه جنسي ،حل

ميشود ،از طرفي پذیرش باورها ،احساسات و هیجانهای که در

تعارضات ،مدیریت مالي ،فعالیتهای اوقات فراغت ،جنسیت،

جدال با پریشانيها و آشفتگيهای خود نیستند ،به آنان اجازه

فرزندان ،رابطه با دوستان و خویشاوندان است ( .)5نتایج

ميدهد تا خزانه رفتاریشان را توسعه دهند تا تعهد الزم را برای

پژوهشها حاکي از آن است که در مقایسه با مردان ،اشتغال

تغییر جنبههای ارزشمند زندگي به دست آورند و در نتیجه

زنان تأثیر مثبت بیشتری بر رضایت زناشویي آنان دارد (.)6

کیفیت زندگيشان باال رود ( .)15پژوهشها نشانگر اثربخشي

برخي تحقیقات نیز رضایت زناشویي زنان شاغل را بیشتر از زنان

درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویي مؤثر است

خانهدار گزارش کردهاند (.)7
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( )16و انعطافپذیری روانشناختي بودند ( .)17از اینرو ،به نظر

نباشد و مالكهای خروج از پژوهش شامل حضور در

ميرسد که این دو روش درماني با رویكردهای متفاوتي سعي

جلسههای مشاوره و رواندرماني بهغیر از مداخله ،عدم شرکت

در بهبود سالمت روانشناختي ،اجتماعي و زناشویي داشته

منظم در جلسات و عدم همكاری در تكمیل پرسشنامهها در دو

باشند ،با این حال تاکنون پژوهشي که به مقایسه اثربخشي این دو

مرحله پیشآزمون و پسآزمون بودند .از زنان خانهدار انتخاب

روش درماني بر رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي

شده ثبتنام بهعمل آمد و اطالعات جمعیتشناختي آنها ثبت

پرداخته باشد ،انجام نشده است ،لذا بررسي اثربخشي هر یک از

شد و اطالعاتي در مورد پژوهش ،تعداد جلسهها ،طول هر جلسه،

این مداخلهها در بهبود مسائل روانشناختي مربوط به زنان

شیوه اداره جلسه  ،تصادفيسازی ،محرمانه بودن اطالعات و حق

خانهدار از جمله رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي

خروج از پژوهش به زنان خانه دار ارائه و موافقت آنها برای

و مقایسه اثربخشي آنها ميتواند رهآوردهای پژوهشي و درماني

شرکت در پژوهش بهصورت کتبي اخذ شد و آزمونهای

مناسبي به همراه داشته باشد.

پژوهش در مرحله پیشآزمون اجرا و در قالب یک پرونده،

روش کار
طرح پژوهش نیمهآزمایشي از نوع پیشآزمون-پسآزمون با
گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش را تمامي زنان خانهدار
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و روانشناسي شهر بهبهان طي 6
ماهه دوم سال  1398تشكیل داد که از این بین به روش نمونه
گیری هدفمند از بین مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره و
روانشناسي شهر بهبهان ،زناني که براساس پرسشنامه رضایت
زناشویي انریچ ،رضایت زناشویي پاییني داشتند ،به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب و با جایگزیني تصادفي در گروههای آزمایش
( 15نفر) و گواه ( 15نفر) جایدهي شدند .بدین صورت که قبل
از شروع درمان ،پژوهشگر به کلینیکهای تخصصي مشاوره و
روانشناسي شهر بهبهان مراجعه کرد و مسئولین را در جریان
روند پژوهش قرار داد و ضمن توجیه آنان ،از مسئولین مراکز
خواسته شد که زنان خانهدار مراجعهکننده را به پژوهشگر ارجاع

نتایج اولیه هر  45آزمودني ثبت شد .در مرحله بعدی گروه گواه
در انتظار ماند و افراد گروه آزمایشِ درمان راهحلمدار طي 8
جلسه  120دقیقهای و افراد گروه آزمایشِ درمان مبتني بر
پذیرش و تعهد طي  12جلسه  90دقیقهای به صورت جداگانه
مداخلههای مورد نظر را دریافت نمودند .در پایان مداخلههای
درماني ،مجدداً آزمودنيهای گروههای آزمایش و گواه ،توسط
پرسشنامههای رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي
مورد ارزیابي قرار گرفتند.
دادهها از طریق روشهای آمار توصیفي (میانگین و انحراف
معیار) و تحلیل کوواریانس با در نظر گرفتن سطح معناداری
 p≤0/05در نرمافزار  SPSS24تحلیل شدند .برای جمعآوری
دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
 .1پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ :این مقیاس را السون و فاورز تهیه
کردند که برای ارزیابي زمینههای بالقو ٔە مشكلزا یا شناسایي زمینههای
قوت و پربار رابطة زناشویي به کار ميرود .این مقیاس شامل  47سؤال

دهند .پس از بررسيهای الزم ،حدود  45زن واجد شرایط

است که در یک طیف لیكرت از  1تا  5از کامالً مخالفم تا کامالً

شرکت در پژوهش انتخاب و پس از هماهنگيهای الزم با آنان،

موافقم نمرهگذاری ميشود .مقیاس رضایت زناشویي یک اندازهگیری

تعداد  15زن خانهدار در هر کدام از گروههای آزمایش و گواه

کلي از روابط زناشویي شامل تحریف آرماني ،رضایت زناشویي،

بهصورت تصادفي گمارده شدند .مطالعات آزمایشي و

مسائل شخصیتي ،ارتباطات ،حل تعارض ،مدیریت مالي ،فعالیتهای

شبهآزمایشي به تعداد نمونه کمتری نیاز دارند ،زیرا با افزایش

اوقات فراغت ،رابطة جنسي ،فرزندان و فرزندپروری ،خانواده و

کنترل ميتوان حجم نمونه را کم کرد؛ برایناساس ،برای

دوستان ،نقشهای مساواتطلبي مربوط به زن و مرد ،جهتگیری

پژوهشهای از نوع آزمایشي و علّي-مقایسهای ،حجم نمونه

مذهبي ،همبستگي زوجها و تغییرات زناشویي ميشود .السون و فاورز

حداقل  15نفر در هر گروه توصیه ميشود ( .)18مالكهای

آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/92گزارش کردهاند ( .)19پایایي و

ورود به پژوهش عبارت بودند از :صرفاً خانهدار باشد و شاغل

روایي این پرسشنامه در ایران را علیدوستي و همكاران بررسي کردند
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که در پژوهش آنان ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/74به

و همكاران آزمون-بازآزمون پرسشنامه را  0/81و همساني دروني آن

دست آمد (.)20

را  0/84گزارش کردند ( .)21این پرسشنامه در ایران توسط ایماني در

 .2پرسشنامه انعطافپذیری روانشناختي :این پرسشنامه توسط بوند و
همكاران در سال  2011تهیه شد .شامل ده سؤال است که سؤالهای ،2

سال  1395ترجمه و اعتبارسنجي شد .پایایي مقیاس  0/71و همساني
دروني آن  0/86بهدست آمد (.)22

 8 ،7 ،5 ،4 ،3و  9نمرهگذاری معكوس دارند .پرسشنامه سازهایي را

 .3درمان راهحلمدار :برای درمان راهحل مدار ،از پروتكل درمان کوتاه

ميسنجد که بهشكل کلي قادر به توضیح و اندازهگیری نبود تحرك و

مدت راهحلمدار که توسط دیشازر و دوالن ( )23تدوین شده است،

تنوع ،میزان پذیرش ،اجتناب تجربي و انعطافپذیری روانشناختي

استفاده شد .خالصه جلسات در جدول  1ارائه شده است.

است .نمرات زیادتر نشاندهندة انعطافپذیری رواني بیشتر است .بوند
جدول  :1خالصه جلسات درمان راهحلمدار دیشازر
مداخالت

جلسه

اجرای پیشآزمون ،ایجاد آشنایي ،بیان اهداف ،روند کار جلسات و قوانین ،شنیدن اهداف مراجع

جلسه اول

بیان اصول مشاوره راه حل مدار ،صحبت مراجع در خصوص مشكالت زوجي ،تمرکززدایي از موارد منفي و تأکید بر

جلسه دوم

موارد مثبت
به کارگیری مقیاسبندی برای ارزیابي میزان تعهد و امیدواری مراجع برای حل مشكل و بحث در خصوص درجهبندیها،

جلسه سوم

شناسایي مقاو مت مراجع با استفاده از سؤاالت چگونه ،چه موقع ،چه چیزی و حل آن
ترغیب مراجع برای بیان مشكالت و راه حلها در زمینه مسائل مالي ،مراقبت از فرزند و ارتباط با خویشاوندان و مورد بحث
قرار دادن آن ،ترغیب فرد برای صحبت در مورد راه حلها به جای صحبت در مورد شكل و شناسایي راهحلهای مفید،

جلسه چهارم

ضعیف و مناسب
جلسه پنجم

پرسیدن سؤاالت معجزهآسا و بحث در خصوص پاسخها ،ترغیب فرد در خصوص حل مشكل و تقویت آن

جلسه ششم

پرسیدن سؤاالت معجزهآسا و بحث در خصوص پاسخها
استفاده از واژهی «به جای» و جایگزین کردن افكار ،احساسات و رفتار به جای افكار ،احساسات و رفتار مشكلساز و انجام
تكنیک چرخش  180درجهای ،درخواست از مراجع برای بیان حداقل دو ویژگي مثبت همسرشان و تحسین و قدرداني

جلسه هفتم

کردن از آن
خالصه کردن جلسات و درخواست از مراجع برای اظهارنظر در خصوص جلسات درمان ،اجرای پس آزمون

جلسه هشتم

 .4درمان مبتني بر پذیرش و تعهد :در این پژوهش از طرح

پترسون ،ایفرت ،فینگولد و دیویدسون ( )16بسط و توسعه

درمان  12جلسهای برای درمان زوجها که براساس کتابچه

داده شده است استفاده خواهد شد .خالصه جلسات در

راهنمای درمان مبتني بر تعهد و پذیرش ایفرت توسط

جدول  2ارائه شده است.

جدول -2خالصه جلسات درمان مبتني بر پذیرش و تعهد پترسون و همكاران
جلسه
جلسه اول :ارزیابي و جهتگیری درمان
جلسه دوم :ارزیابيهای فردی

استراتژی
گرفتن جزئیات از مراجع ،معرفي اهداف درمان مبتني بر تعهد
و پذیرش
مصاحبه فردی

مداخالت
معرفي تمرکز تمرینات
جلسه طرحریزی ،یكپارچه سازی ارزیابي
فردی و زوجي

بررسي هزینههای تعارض و اجتناب مراجع توسعه ناامیدی

استفاده از استعاره تله انگشت چیني و

خالق

تمرین تالشهای رابطهای بياثر

جلسه چهارم :تمرکز حواس و پذیرش

معرفي پذیرش و تمرکز حواس

تمرین پذیرش افكار و احساسات

جلسه پنجم :همجوشي شناختي

تشریح و توضیح رابطه منفي افكار

تمرین راننده اتوبوس افكار

جلسه ششم :مشاهده افكار

توسعه دیدگاه ناظر و مقایسه واکنشهای خود به تنهایي و

افكار روی برگه تمرین ،تمرین پذیرش

جلسه سوم :ارزیابي هزینههای ناامیدی خالق
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واکنشهای رابطه

خود در ارتباط با همسر
کمک به مراجع برای روشن کردن و شناسایي جهت ارزش-

جلسه هفتم :انتخاب جهت ارزشها

های رابطه و زندگي

زندگي و کمک به مراجع تا به جای غلبه بر آنها با آنها

طریق پذیرش و مشاهده خود

حاضر ميخواهم ،تمرین نوشتن روی سنگ
قبر

بازبیني کاربرگ ارزشها و بحث در مورد موانع ارزشهای

جلسه هشتم :شناسایي موانع ارزش زندگي از

تمرین چه چیزی در زندگي /رابطه در حال

کاربرگ عمل متعهد ،بازبیني تمرین راننده
اتوبوس

حرکت کنند.

جلسه نهم :ایجاد الگوهای انعطافپذیر رفتار رابطه
جلسه دهم :خود به عنوان زمینه در این رابطه
جلسه یازدهم :پذیرش و اقدام متعهد
جلسه دوازدهم :کار در جهت پایان

معرفي تمایل

کاربرگ عمل متعهد

طبیعت انتخاب و توانایي پاسخ تجربه داشتن به عنوان زمینه

کاربرگ اقدام متعهد ،استعاره صفحه

رابطه

شطرنج

بازبیني تمایل عاطفي در یک زمینه عمل متعهد

کاربرگ اقدام متعهد

بازبیني ارزشهای رابطه و اقدام متعهد آمادگي برای اقدام

گرفتن کاربرگ اقدام متعهد ،تمرینات

متعهد در آینده و پایان درمان

تمرکز حواس برای تمرین در خانه

به ذکر است که قبل از اجرای آزمون تحلیل کواریانس ،از

نتایج

آزمون کلموگروفـاسمیرنف جهت بررسي نرمال بودن توزیع
نمرات دو گروه در متغیرهای پژوهش ،از آزمون لوین جهت
بررسي همگني واریانسهای متغیرهای پژوهش در جامعه و از
آزمون ام .باکس جهت بررسي همگني ماتریسهای واریانس-
کواریانس ،استفاده شد که نتایج این آزمونها معنيدار نبود
( ،)p> 0/05بررسي همگني شیب خط رگرسیون نیز از معنيدار
نبودن تعامل شرایط و پیشآزمون حمایت نمود ()p> 0/05؛
همچنین ،از آزمون کرویت بارتلت جهت آزمون پیشفرض

در هر سه گروهِ درمان راهحلمدار ،درمان مبتني بر پذیرش و
تعهد و گواه درصد بیشتری از زنان خانهدار در دامنه سني -45
 36سال قرار داشتند ،حدائقل بین  5-7سال از زمان ازدواج آنان
گذشته بود و حداقل  1فرزند داشتند .از نظر تحصیالت در گروه
درمان راهحلمدار درصد بیشتری از زنان خانهدار دارای
تحصیالت دیپلم و فوقدیپلم بودند ،در حالي که در گروه درمان
مبتني بر پذیرش و تعهد و گروه گواه درصد بیشتری از زنان
خانهدار دارای تحصیالت لیسانس بودند .در نهایت ،از نظر
وضعیت اقتصادی در هر سه گروهِ درمان راهحل مدار ،درمان
مبتني بر پذیرش و تعهد و گواه وضعیت اقتصادی درصد بیشتری
از زنان خانهدار در حد متوسط بود .جدول  3شاخصهای
توصیفي رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون را به تفكیک گروههای
آزمایش و گواه نشان ميدهد.
اظالعات توصیفي مربوط به نمرههای پیشآزمون و پسآزمون

وجود همبستگي متعارف متغیرهای همپراش یا پیشآزمونها با
یكدیگر استفاده شد که با معنادار شدن شاخص  KMOو مقدار
مجذور کای محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلت ()p>0/05
ميتوان اظهار داشت که بین متغیرهای همپراش همخطي
چندگانه وجود ندارد و همبستگي همپراشها با یكدیگر در حد
متعارف ميباشد .بنابراین ،دادهها پیشفرضهای استفاده از
تحلیل کواریانس را زیر سوال نبردهاند .لذا با توجه به رعایت
مفروضهها ،ميتوان از آزمون تحلیل کواریانس استفاده کرد.
نتایج در جدول  3گزارش شده است.

رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي گروههای آزمایش و

گواه بههمراه نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  3آمده است .الزم

جدول  -3آمار توصیفي نمرههای رضایت زناشویي و انعطافپذیری روانشناختي گروههای آزمایش و گواه بههمراه نتایج تحلیل کوواریانس
گروه مطالعه
متغیر

مرحلة
اندازهگی
ری

گروه درمان راهحل

گروه درمان مبتني بر پذیرش و

مدار

تعهد

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه گواه
میانگین

انحراف
معیار

تحلیل کواریانس روی
پسآزمون متغیرهای
گروههای آزمایش و گواه
با کنترل پیشآزمون
مقدار F

مقدار P
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انعطاف-
پذیری
روانشناخت
ی

پیشآزمو
ن
پسآزمو
ن
پیشآزمو

رضایت
زناشویی

ن
پسآزمو
ن
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40/53

6/65

42/53

6/04

44/13

5/46

58/53

11/52

63/87

17/63

42/33

7/10

96/60

9/60

117/93

12/23

128

11/19

118/33

10/51

128

13/53

128/01

13/09

0/001

44/94

0/001

46/96

همان طوری که در جدول  2مشخص است ،با کنترل

آزمون تعقیبي بانفروني استفاده شد .جدول  4نتایج آزمون

پیشآزمون بین گروههای درمان راهحلمدار ،درمان مبتني بر

بانفروني را برای مقایسه زوجي گروههای آزمایش و گواه را در

پذیرش و تعهد و گواه از لحاظ انعطافپذیری روانشناختي و

متغیرهای انعطافپذیری روانشناختي و رضایت زناشویي نشان

رضایت زناشویي تفاوت معنيداری وجود دارد ( .)p>0/01برای

ميدهد.

مشخص شدن جزئیات تفاوتها و مقایسه دو به دو گروهها از
جدول  -4نتایج آزمون بانفروني برای مقایسه زوجي گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه مرجع

انعطافپذیری

گروه درمان راهحل مدار

روانشناختی
رضایت
زناشویی

اختالف

انحراف

میانگین

معیار

گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد

-3/75

4/44

1/000

گروه گواه

19/04

4/53

0/001

گروه گواه

22/80

4/43

0/001

گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد

16/97

2/79

0/001

گروه گواه

26/37

2/73

0/001

گروه گواه

9/40

2/60

0/003

گروه مقایسه

گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد
گروه درمان راهحل مدار
گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد

p

همانطور نتایج جدول  4نشان ميدهد ،اختالف میانگین نمرات

و تعهد بوده است .به عالوه ،نتایج جدول  4نشان ميدهد،

رضایت زناشویي بین گروههای آزمایش (گروه درمان راهحل

اختالف میانگین نمرات انعطافپذیری روانشناختي بین گروه

مدار و گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد) و گروه گواه

درمان راهحل مدار و گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد

معنيدار است ( .)p>0/01این نتایج عالوه بر اینكه نشان ميدهد

معنيدار نیست ( ،)p<0/05ولي اختالف میانگین نمرات

درمان راهحل مدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر رضایت

انعطافپذیری روانشناختي بین گروههای آزمایشي (گروه

زناشویي زنان خانهدار موثر بوده است ،بیانگر آن است که بین

درمان راهحل مدار و گروه درمان مبتني بر پذیرش و تعهد) با

دو روش درمان راهحلمدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در

گواه معنيدار است ( .)p>0/01هر چند این نتایج نشان ميدهد

افزایش رضایت زناشویي زنان خانهدار تفاوت معنيدار وجود

که هم درمان راهحلمدار و هم درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر

دارد .بهعبارت دیگر ،درمان راهحل مدار با توجه به میانگین

افزایش انعطافپذیری روانشناختي زنان خانهدار موثر بوده

رضایت زناشویي زنان خانهدار این گروه آزمایشي نسبت به

است ،اما بین دو روش درمان راهحل مدار و درمان مبتني بر

میانگین گروه مداخلة درمان مبتني بر پذیرش و تعهد موجب

پذیرش و تعهد در افزایش انعطافپذیری روانشناختي زنان

افزایش بیشتر رضایت زناشویي زنان خانهدار شده است .لذا،

خانهدار تفاوت معنيدار وجود ندارد .به عبارت دیگر ،بین دو

درمان راهحل مدار در افزایش کیفیت زندگي ،خودکارآمدی و

روش درمان راهحل مدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در

رضایت زناشویي زنان خانهدار موثرتر از درمان مبتني بر پذیرش
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افزایش انعطافپذیری زنان خانهدار تفاوت معنيدار وجود

گفت درمان راهحلمدار از اندوختهها و توانایيهای خود مراجع

ندارد.

در فرایند تغییر استفاده ميکند و این کار تصویری از امید را در

بحث
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشي درمان راهحلمدار و
درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در افزایش انعطافپذیری روان-
شناختي و رضایت زناشویي زنان خانهدار بود .یافتهها عالوه بر
اینكه نشان داد درمان راهحلمدار و درمان مبتني بر پذیرش و
تعهد بر افزایش رضایت زناشویي زنان خانهدار موثر هستند،
بیانگر آن بود که درمان راهحلمدار در افزایش رضایت زناشویي
زنان خانهدار موثرتر از درمان مبتني بر پذیرش و تعهد است.
همچنین ،یافتهها نشان داد که هم درمان راهحلمدار و هم درمان
مبتني بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطافپذیری روانشناختي
زنان خانهدار موثر بوده است ،اما بین این دو روش درمان در
افزایش انعطافپذیری روانشناختي زنان خانهدار تفاوت
معنيدار وجود نداشت .تاکنون پژوهشي که به مقایسه اثربخشي
این دو روش درماني در بهبود انعطافپذیری روانشناختي و
رضایت زناشویي زنان خانهدار پرداخته باشد ،انجام نگرفته است.
ولي ،به طور کلي نتایج پژوهش حاضر قابل مقایسه با نتایج
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با مقایسه این دو روش درماني
در بهبود عملكردهای روانشناختي زنان هست .براین اساس ،این
یافته بهطور کلي با نتایج پژوهش یوسفي ،کریميپور و عزیزی
( )13که نشان دادند اثربخشي رویكرد راهحلمدار در مقایسه با
رویكرد پذیرش و تعهد ،در افزایش عملكرد مطلوب
خانوادههای در آستانه طالق ،بیشتر بود ،همسو است .همچنین،
این یافته در تأیید نتایج بررسي دییونگ و برگ ( )14که نشان
دادند رویكرد آموزشي راهحلمدار تأثیر قویتری در عملكرد
مثبت خانواده نسبت به رویكرد آموزشي پذیرش و تعهد دارد،
است .ولي این یافته بهطور کلي با نتایج پژوهش عزیزی و
قاسمي ( )12که نشان دادند بین درمان راهحلمدار و درمان
مبتني بر پذیرش و تعهد در کاهش افسردگي و افزایش کیفیت
زندگي زنان مطلقه تفاوت معنيدار وجود ندارد ،ناهمسو است.
در تبیین یافتههای پژوهش ،یعني اثربخشتر بودن درمان
راهحلمدار نسبت به درمان مبتني بر پذیرش و تعهد ميتوان

مراجعان ایجاد ميکند .درمانگران راهحلمدار حس خودکفایي
و خودمختاری را در مراجعان تقویت ميکنند .آنها این کار را
از طریق توانمندسازی مراجعان در خلق راهحلها و ساختار دادن
به این راهحلها انجام ميدهند ( .)11هر چند درمان مبتني بر
پذیرش و تعهد نیز به مراجعان کمک ميکند تا ماهیت تجارب
دروني خود و نقش آن را در روابط نامناسب با تجارب دروني
بفهمند که ميتواند در تداوم ناراحتي مؤثر باشد .پایش خود
ميتواند به افزایش آگاهي مراجع از تجارب دروني اش کمک
کند ،به خصوص این نكته را بفهمد که تجارب کم و زیاد مي
شود و با موقعیت و رفتار ارتباط دارد .فهم و درك این مطالب
برای تغییر کافي نیست .بنابراین ،زمان کافي برای تمرینات
تجربي اختصاص ميیابد که راه های جدیدی برای ارتباط با
تجارب دروني فراهم ميکند ( .)15لذا ،در مورد این که درمان
مبتني بر پذیرش و تعهد از طریق ایجاد انعطافپذیری
روانشناختي و پذیرش احساسات و افكار آزاردهنده ميتواند
در افزایش کیفیت زندگي ،خودکارآمدی ،انعطافپذیری
روانشناختي و رضایت زناشویي نقش داشته باشد ،شكي نیست.
ولي به نظر ميرسد تفاوت بین درمان راهحلمدار و درمان مبتني
بر پذیرش و تعهد در انگیزهای است که درمان راهحل مدار با
ایجاد حس خودکفایي و خودمختاری در ارائه راهحلها و
ساختار دادن به آنها در مراجعان ایجاد ميکند .در واقع ،درمان
کوتاه مدت راهحل محور به جای تمرکز بر مشكالت و بیماری
ها بر جنبههای مثبت و سالم زندگي تأکید ميکند .بدین صورت
که درمان راهحل محور هر مراجع را به عنوان یک فرد خود
رهبر و آماده محسوب ميکند ،فردی که امتیازات دروني و
ویژگيهای منحصر به فردی را دارا است .این تفاوت ها باعث
ميشود انگیزه مراجع برای یافتن راهحلهای ویژه افزایش یابد.
در نتیجه ،درمان راهحلمدار به زنان خانهدار گروه نمونه کمک
کرد تا انعطافپذیر باشند و خودکارآمدی آنان را از طریق توانا
ساختن آنان برای ساختن منابع رواني و همچنین مقابله مؤثر با
تعارضهای زندگي افزایش داد ،این امر باعث شد کیفیت
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زندگيشان افزایش یابد .همچنین به نظر ميرسد این درمان با

روانشناختي و رضایت زناشویي زنان خانهدار و مقایسه آنها با

کمک به زنان برای ارائه راهحلهایي جهت حل مشكالت

روشهای درماني در این پژوهش استفاده شود.

زناشویي خود باعث شد رضایت بیشتری از زندگي زناشویي
خود داشته باشند .همه این موارد ميتواند دلیلي بر توانمند بیشتر
درمان راهحلمدار نسبت به درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در
افزایش انعطافپذیری روانشناختي و رضایت زناشویي زنان
خانهدار باشد.
یافتهها پژوهش حاضر ،فقط قابل به تعمیم به زناني است که
مالكهای ورود به این پژوهش را دارا بودهاند و برای افرادی
که از نظر ویژگيهای جمعیتشناختي و مالكهای شمول،
متفاوت از آزمودنيهای پژوهش حاضر هستند ،قابلیت تعمیم
ندارد .به دلیل محدودیت زماني ،فرصت برگزاری آزمون
پیگیری و سنجش ثبات مداخله در فواصل زماني مختلف
فراهم نشد .لذا ،پیشنهاد ميگردد در تحقیقات آتي برای بررسي
پایداری تأثیرات جلسات درماني آزمونهای پیگیری به فواصل

نتیجهگیری

به طورکلي یافتههای این پژوهش ضمن تأئید اثربخشي درمان
راهحل مدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر بهبود انعطاف-
پذیری روانشناختي و رضایت زناشویي زنان خانهدار ،نشان داد
که درمان راهحلمدار نسبت به درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در
افزایش رضایت زناشویي زنان خانهدار مؤثرتر است که بیانگر
اولویت استفاده از این روش درماني را در حل مشكالت
زناشویي زنان خانهدار است .پس ،عالوه بر اینكه از این
شیوههای درماني ميتواند بهعنوان روش درماني مؤثر برای بر
بهبود انعطافپذیری روانشناختي و رضایت زناشویي زنان
خانهدار استفاده کرد؛ تقدم استفاده در درمان مشكالت زناشویي
این زنان با درمان راهحلمدار است.

مختلف برای ارزیابي مجدد اثربخشي درمان راهحل مدار و

تشکر و قدردانی

درمان مبتني بر پذیرش و تعهد صورت پذیرد .در پایان ،با توجه

این مطالعه برگرفته از رساله مقطع دکتری رشته مشاوره بود

به نتایج پژوهش در بعد کاربردی پیشنهاد ميشود که از درمان

که با حمایت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز انجام شد.

راهحلمدار و درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در کار با زنان

در پایان ،از تمامي زنان شرکتکننده در پژوهش و مسئوالن

خانهداری که دچار مشكالت سالمتي و زناشویي هستند ،استفاده

سازمان بهزیستي و مراکز مشاوره و روانشناسي شهر بهبهان که

شود .ضمنأً ،با توجه به اثربخشي بیشتر درمان راهحلمدار نسبت

نویسندگان را در اجرای این پژوهش یاری و همراهي نمودند،

به درمان مبتني بر پذیرش و تعهد در افزایش رضایت زناشویي

تشكر و قدرداني ميشود.

زنان خانهدار ،پیشنهاد ميشود که در درمان مشكالت زناشویي

تضاد منافع :هیچ گونه تضاد منافعي بین نویسندگان وجود
ندارد.

درمان حتي در موارد اورژانسي نیز خوب عمل ميکند و دورة

منابع مالی :تمامي منابع مالي این پژوهش توسط نویسندگان

درماني کوتاهتری دارد .همچنین ،در بعد نظری پیشنهاد ميشود

تأمین شده است.

زنان خانهدار درمان راهحل مدار در اولویت باشد؛ چرا که این

از سایر شیوههای آموزشي-درماني در بهبود انعطافپذیری
منابع فارسی:
سروش ،مریم و عنایت ،حلیمه ( .)13۹۴زنان ،ساختار و عاملیت؛ آیا زنان میتوانند سبک زندگی خود را انتخاب کنند؟ مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان5۹-:)۴(،
.۹0
قادرزاده ،امید و یوسفوند ،حجت اله ( .)13۹1سنجش عوامل جامعهشناختی مؤثردر مشارکت مدنی زنان .زن در توسعه و سیاست.126-101 :)۴(10 ،
سپاسی ،حسین ( .)13۹3سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی .تهران :انتشارات سمت.
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Abstract
Background & Objective: Gender socialization provides the grounds for
social exclusion, psychological disorders, reduced quality of life and marital
satisfaction for women; Therefore, it is important to study and treat these
problems in housewives. The aim of the present study was to comparison
effects of solution-focused therapy and acceptance and commitment therapy
on psychological flexibility and marital satisfaction of housewives.
Methods: The study was quasi-experimental with pretest-posttest and
control group. The statistical population was housewives in Behbahan in the
second half of 2019, who were selected by targeted sampling method, 45
eligible people were selected and randomly assigned to experimental and
control groups and respond to ENRICH Marital Satisfaction Scale (Fowers
& Olson, 1993) and sub-scale of Psychological Flexibility Questionnaire
(Bond et al., 2011). The control group waited and the group of solutionfocused therapy received the interventions during 8 sessions of 120 minutes
and the group of acceptance and commitment therapy received the
interventions during 12 sessions of 90 minutes; Then, at the end of the
therapeutic interventions, the subjects of the experimental and control
groups were evaluated by questionnaires. Data were analyzed by analysis of
covariance and considering the significance level of p<0.01 in SPSS24
software.
Results: The results showed that solution-focused therapy and acceptance
and commitment therapy had a significant effect on increasing psychological
flexibility and marital satisfaction of housewives (p<0.001). Comparing the
effectiveness of these methods, it has been shown that the solution-focused
therapy is more effective in increasing marital satisfaction (p<0.001). There
was no difference between these methods in increasing psychological
flexibility (p>0.05).
Conclusion: In addition, these therapies can be used as effective therapies to
improve the psychological flexibility and marital satisfaction of housewives;
The priority of use in the treatment of marital problems is with the solutionfocused therapy.
Keywords: Solution-focused therapy, acceptance and commitment therapy,
psychological flexibility, marital satisfaction, housewives
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