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 چکیده

د پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعه

بر دلزدگی زناشویی  و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی 

 آزمون پس -آزمون پیشهمراه با وش پژوهش نیمه آزمایشی رانجام شد. 

زنان آسیب دیده  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کنترل بود.گروه و 

مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال از خشونت خانگی 

گیری دردسترس  و ه صورت نمونهنفر ب 30که از بین آنها  بودند 1397

های ورود و خروج انتخاب و یه صورت تصادفی در دو یا توجه به مالک

ارده شدند. نفر( گم 15نفر( و گروه کنترل ) 15گروه آزمایش )

 90دت مبه  جلسه 8در طی  رش و تعهدیانی رویکرد پذمه درمرناب

 جراایش امگروه آزبر روی رت گروهی به صو جلسه( 2ی اهفته) دقیقه

؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. جهت شد

و  (1996پاینز )های دلزدگی زناشویی آوری اطالعات از پرسشنامهجمع

تجزیه و  منظوربه استفاده شد. (2003کانر و دیویدسون )تاب آوری 

ندمتغیره استفاده شد. تحلیل اطالعات از آزمون تحلیل کوواریانس چ

آزمون،  اثر پیش کنترل بایافته های حاصل از پژوهش نشان داد که 

در  کنترل گروه و آزمایش هایبین میانگین نمرات پس آزمون گروه

و تاب آوری، تفاوت معناداری وجود دارد  متغیرهای دلزدگی زناشویی 

(001/0 p<.) بر پذیرش  توان گفت که درمان مبتنی، میعبارتی دیگربه

و تعهد بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تاب آوری زنان آسیب 

 دیده از خشونت خانگی تأثیر دارد.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دلزدگی زناشویی،  کلیدی: واژگان

 .تاب آوری، خشونت خانگی
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 مقدمه

شود و هنگامی که کانون جامعه سالم از خانواده سالم تشکیل می

سالم و سازنده و روابط گرم و تعامل  ده در برگیرنده محیطخانوا

اعضاي خانواده  تواند موجب رشد و پیشرفتفردي صمیمی باشد، میبین

زایی نظیر شود. از سوي دیگر، زوجین ممکن است درگیر روابط آسیب

شوند و روابط آنها را دچار  شدید و حتی خشونت خانگی تعارضات

خشونت علیه زنان به عنوان  هاي اخیر ازمشکالت جدي کند. در دهه

اجتماعی و  رین مشکل اجتماعی وراي مرزهاي طبق تعریف فرهنگی،تجدي

)ذبیحی ولی آبادی، اکبری امرغان، خاکپور،  اي یاد شده استمنطقه

  (.1396مهرآفرید و کاظمی، 

خشــونت علیــه زنــان عبــارت اســت از هــر نــوع          

آمیز جنســیتی کــه منجــر بــه آســیب بدنــی، ـونتاقــدام خشـ

و یـا احتمـال بـروز آن زیـاد )جنسـی یـا روانـی در زنـان شـود 

آور بـوده یـا بـه محرومیـت اجبــاری ، بـرای زنـان رنـج(باشـد

ترین شــایع .از آزادی فــردی یــا اجتماعــی منجــر گــردد

ان، خشــونت اعمــال شـده توسـط شـریک نــوع خشــونت علیــه زنــ

خشــونت خانگـی یــا خشــونت  زندگـی اسـت کـه از آن بـا عنـوان

علی، موگرن و کرانتز، ) شــودتوســط شــریک نزدیــک یــاد می

ترین و مشخصخشونت در برابر زنان در حال حاضر یکی از مهم(. 2013

ست که با پیامدهای منفی ترین شکل خشونت در برابر حقوق انسانی ا

شناختی و بدنی همراه است و استمرار خشونت باعث به خطر سالمت روان

شود )بشرپور، ذبیحی، حیدری و افتادن انسجام خانوادگی می

ونت خانگی علیه زنان نه آثار و پیامدهای خش(. 1396میکائیلی، 

خانواده محدود نشده، بلكه سـایر نهادهـاي  اعضـايتنها به 

دهد و امروزه شدت اقتصادي را تحت تأثیر قرار مي مـاعي و حتـياجت

گسترده و  اجتماعي و خانوادگي خشونت خانگي و اثرهاي آثار فردي،

جانبه آن را به  وسیع آن بر افكار عمومي، ضـرورت بررسـي همـه

گیرنــدگان تصــمیم توانـد در دسـتور كـارعنوان یك اولویـت مـي

پژوهشگران مسائل رواني ـ  روان والن ســالمتوئاجتمــاعي، مســ

خشــونت علیــه (. 1393)یعقوبی دوست و عنایت،  اجتماعي قرار دهد

( خشونت فیزیکی: ضربه، سیلی زدن، لگدزدن و یا هر 1شامل: زنــان 

مجبور کردن شریک جنسی به  ( خشونت جنسی: 2نوع آسیب فیزیکی، 

( سوء رفتار عاطفی: توهین، 3داشتن رابطه بدون رضایت و آمادگی و 

هــای پیمایش(. 2014شود )هایلند، تجاوز کالمی، تحقیر و بدخلقی می

 10 است کهجهــان نشان داده انجــام شــده در نقــاط مختلــف 

درصــد از زنــان بــه نحــوی مــورد  50تــا بیــش از 

بـه یـک  اند و در نزدیــکبدرفتــاری همسرانشــان واقــع شــده

سـوم تـا نیمـی از مـوارد، بدرفتـاری فیزیکـی بـا خشـونت روانـی 
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(. طبق گزارش سازمان 2015هوبرگ،  تینگلف و) اسـتهمـراه بـوده 

درصد از  35شیوع خشونت علیه زنان جهانی است و حدود  بهداشت جهانی

اند، در زنان در سرتاسر جهان خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده

-که در برخی مطالعات انجام شده در ایران، میزان خشونت روانالیح

درصد، گزارش شده است )بوالهری، امیری،  82شناختی علیه زنان 

عوامـل مختلفـی نظیــر فقــر، (. 1397کریمی کیسمی و محسنی کبیر، 

در بـروز خشـونت خانگـی مؤثـر مصرف موادسوءپزشــکی، ت روانالالاختـ

؛ 2016 ،؛ البروم و سولومن2019کارتی، )مکه اســت دانسـته شـد

 (. 2016آندرسون، 

از متغیرهایی که نقش اساسی در کیفیت زندگی زنان آسیب دیده       

است )موالیی، غفاری و طاهری   آوریتاب کندخشونت خانگی ایفا می

آمیز با آوری را فرآیند مقابله و سازگاری موفقیتتاب (.1396فرد، 

چالش برانگیز و تهدید کننده زندگی یا نوعی ترمیم خود با  شرایط

آوری دانند. البته تابپیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می

ها یا شرایط تهدید کننده نیست و در تنها پایداری در برابر آسیب

مواجه با شرایط خطرناک حالتی انفعالی ندارد، بلکه شرکت فعال و 

پیرامون خود است و شامل توانمندی فرد در  سازنده فرد در محیط

وانی هنگام مواجه با شرایط خطرناک است ر -برقراری تعادل زیستی

-اخیرا، در چارچوب بررسی منابع روان. (2003کانر و دیویدسون، )

آنها مورد مطالعه  آوریتابشناختی زنان مبتال به خشونت خانگی، 

(. هنگامی که خشونت 2018)تیریگاتز و لوژاک،  قرار گرفته است

توانند آوری پایین دارند، نمیافتد زنانی که تابخانگی اتفاق می

توانند با مشکل به وجود آمده مقابله و شرایط را بپذیرند که می

آوری باالتری برخوردارند از مدیریت کنند، بالعکس زنانی که از تاب

ار بوده و ظرفیت باالتری برای غلبه بر مشکالت به وجود آمد برخورد

آمیز، تعادل توانند با انجام رفتارهای خاص و سازگاری موفقیتمی

در این (. 2017روانی خود را حفظ کنند )گوپال و نانالل، –زیستی

های فرزندپروری شیوهرابطه نتایج مطالعات نشان داده است که 

آوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ و استبدادی والدین با تاب

آوری رابطه مثبت و معنادار های مقتدرانه والدین با تابوهبین شی

؛ میرزامحمدی، محسن زاده و 1395)زوارقی و فروزنده،  وجود دارد

؛ جعفرزاده، 1396؛ چگینی، غالمعلی لواسانی و حجازی، 1395عارفی، 

دیده از آوری در زنان آسیب(. تاب1394فرخی و سهرابی اسمرود، 

ود که توانایی ارتباط آنها با دیگران به شخشونت خانگی باعث می

-ریزی و جهتخصوص با فرزندانشان بهبود یافته و بتوانند با برنامه

های اجتناب تری برای زندگیشان تالش کنند و کمتر موقعیتگیری قوی

 (.2014برانگیز را انتخاب کنند )سرکار و فلچر، 

ندگی زنان آسیب از متغیرهای دیگری که نقش اساسی در کیفیت ز      

کند دلزدگی زناشویی است )شعاع کاظمی، دیده خشونت خانگی ایفا می

 از هـم پاشـیدگی تـدریجی و بطئـی رابطـه ،زناشویی دلزدگـی(. 1396

-صمیمی، ویژگی زناشویی بر اثر عوامل چندي است. تزلزل در روابـط
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جانبه و عمیـق و بحران همه ثر بر روابط صمیمیؤهاي شخصیتی م

فرسودگی و زوال تدریجی زندگی و روابط   منبع توانـداعتیـاد، مـی

متوجــه  کنـد کـه زوجـینباشد. دلزدگی هنگـامی بـروز مـی زناشویی

شان به زندگی رابطه هایشــان،رغــم تمــام تــالششــوند علــیمــی

ن معینی، کریمی شاهنجرینی، سلطانیا)معنـا نـداده و نخواهـد داد 

عنوان شاخصی در تقابل خشونت زناشویی به (.1395، لی پور مطلبیو و

ای از مسائل چون افت سالمت دامنه گسترده با روابط زناشویی با

)نامنی و  همراه است روانی و بروز افسردگی در اعضای خانواده

پژوهشگران معتقدند که اگر از میزان احساس . (1398خدادادی، 

احساس ناتوانی و ضعف در او به وجود  ارزشمندی افراد کاسته شود،

می آید و برعکس با افزایش عزت نفس احساس توانمندی در فرد نمایان 

می شود و تغییرات مثبتی همچون اعتماد به نفس، همت  بلند، تمایل 

به ارتقاء سالمت،  لذت بردن از زندگی و روابط با دیگران و پیش 

او پدیدار می شود )شعاع بینی مثبت نسبت به موقعیت های دیگر  در 

ها به ویژه زنان نیاز به ی انسانبه طورکلی، همه (.1394کاظمی، 

ها بشنوند که نقش مهمی احساس ارزشمندی دارند و دوست دارند از مرد

بودن به این  ها ایفا می کنند. برای یک زن ارزشمندندر زندگی آ

ند و بگوید معناست که مردی حضور او را در زندگی خود ارزشمند بدا

م را ایفا کرده است و سلما نقشی مهکه حضور او در زندگی آنها م

اینکه بدون او قطعا کمبودی را احساس خواهد کرد )عقیلی و 

 (.1391همکاران، 

هایی نیاز است که  ا توجه به مسایل بازگو شده به نظریهب        

ثر هایی که ممکن است در ا اشتباه به چگونگی کنش خانواده و به

 ارتباطات ناسالم ایجاد شود، بپردازد و راه کمک و تغییر را به

های روانشناختی که به حل  آنها نشان دهد. یکی از موثرترین نظریه

 است درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میپردازد، مشکالت روابط انسانی

محققان قرار گرفته است )باروچ،  ی اخیر مورد توجههاسالکه در 

ترکیبی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،  (.2012، کانکر و باسچ

های پذیرش و توجه آگاهی همراه با تعهد و تغییر رفتار است. شیوه

ها را آموزند به جای چالش با افکارشان آندر این رویکرد افراد می

های بدون قضاوت بپذیرند و هدف این است که افراد بیاموزند تا ارزش

ها طرح و اقدام عملی کنند و بر اساس آنشان را شناسایی زندگی

مراجعان را  اکت درمانگران (.2010)هربرت، فورمن و جاراشو، بریزند

ی سودمند با محتوای روانی را مبارزهکنند تا ضمن شناخت، یمتشویق 

کاهش دهند و موضعی با پذیرش بیشتر را ایجاد کنند تا بتوانند در 

نتایج (. 2011الیور و موریس، یک جهت ارزشمند حرکت کنند )بلوی، 

مطالعات نشان داده است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش 

(، افسردگی )مفید، فاتحی 1395پرخاشکری )دوستی، غالمی و ترابیان، 

فري اریلرو، ( و راهبردهای تنظیم هیجان )1396زاده و درستی، 

یدی و پروانه، ؛ گل محمدیان، رش2017، فالیتي مكلرن، پیسرتوریلو و

سیمکانی، نجاریان براین، عالوه (، اثربخش است.1396؛ ترخان، 1397

در ( 1394نجفی پور، صفوی و نجف لو )( و 1395پور و سماوی )
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نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  مطالعات خود 

( ضمن 1397و ویسی ) اسدپور کاهش دلزدگی زناشویی زنان تأثیر دارد.

منزله یک مداخله تواند به ه ای نشان دادند که درمان اکت میمطالع

شناختی بر رضایت زناشویی، عزت نفس جنسی و دلزدگی مؤثر روان

کاوسیان، حریفی و کریمی  کار رود.زناشویی زنان دیابتی نوع دو به

رمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند ( بیان داشتند که د1396)

در مورد  .ا در میان زوج ها افزایش دهدمیزان رضایت زناشویی ر

درمان از  استفاده از درمان اکت میتوان گفت که اینچرایی و برتری 

کند. از  حرکت می پذیری روانشناختیناپذیری به سمت انعطافانعطاف

خود و تجارب درونی ناشی  طرف دیگر، در یک فضای ناشی از نپذیرفتن

شکل در انعطافپذیری همراه م با های دیگر که از تعامل با انسان

رفتار و عمل متعهدانه برای یک  است، فرد قادر نخواهد بود تا

(.  از 1397)اسدپور و ویسی،  ایجاد کند زندگی ارزشمند را در خود

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی این

ز خشونت تاب آوری زنان آسیب دیده ا و تعهد بر دلزدگی زناشویی

 خانگی انجام شد.

 روش

گروه و  آزمون پس -آزمون پیشهمراه با وش پژوهش نیمه آزمایشی ر

یب دیده از زنان آسجامعه آماری پژوهش شامل کلیه  کنترل بود.

ز مشاوره شهر تهران در سال مراکمراجعه کننده به  خشونت خانگی

سترس گیری دردنفر به صورت نمونه 30بودند که از بین آنها 1397

نفر( و گروه  15ه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )بانتخاب و 

وهش عبارت بودند های ورود به پژمالکارده شدند. نفر( گم 15کنترل )

-به هرگونه اختالل روان عـدم ابـتال ،40تا  25دامنه سنی بین از: 

سال از زندگی  2، گذشتن حداقل شناس پژوهش()به تشخیص روان پریشي

زنانی که مالک های ورود را تمایل به شرکت در پژوهش.  مشترک و

نداشتند، از پژوهش خارج شدند. به کلیه شرکت کنندگان مالحظات 

 اخالقی در مورد محرمانه ماندن اطالعات داده شد.

 ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:

مقیاس دلزدگی (: PBS( مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز )الف       

( با هدف 1996ابزار خودسنجی است که توسط پاینز )زناشویی یک 

اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین ساخته شد. این 

ماده آن شامل عبارت های منفی  17ماده است که  21پرسشنامه شامل 

ماده آن شامل عبارات  4مانند خستگی، ناراحتی و بی ارزش بودن و 

دن است. نمره گذاری این مقیاس مثبت مانند خوشحال و پر انرژی بو

 7)هرگز( تا  1درجه ای لیکرت در دامنه ای بین  7در یک مقیاس 

شود و صورت معکوس انجام می این مقیاسگذاری نمرهباشد. )همیشه( می

. ضریب نمره بیشتر آزمودنی در این مقیاس نشانه دلزدگی بیشتر است

 76/0ماهه برابر  پایایی مقیاس با روش باز آزمایی در یک دوره یک

محاسبه شد. هم چنین پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای 

محاسبه شده است )پاینز،  93/0تا  91/0کرونباخ در دامنه ای بین 



6 

( 1387(. نعیم )1392آبادی و محمد شریفی، ، به نقل از اسدی، فتح1996

ای در پژوهش خود پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلف

در  محاسبه نموده است. 82/0و  85/0کرونباح و تنصیف به ترتیب 

به  88/0پژوهش حاضر مقدار پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ 

 دست آمد.

این پرسشنامه را کانر و  شناختی:آوری روانب( مقیاس تاب      

آوری حوزه تاب 1979 – 1991با مرور منابع پژوهشی  (2003دیویدسون )

عبارت است و در یک مقیاس لیکرت بین صفر  25ه کردند که دارای تهی

شود. این مقیاس گذاری مینمره (همیشه درست)تا پنج  (نادرست )کامالا 

مؤلفه تصور از شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی،  5شامل 

پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوی است. 

آوری را را در یب آلفای کرونباخ مقیاس تابکانر و دیویدسون ضر

. همچنین ضریب پایایی حاصل اندکردهگزارش  90/0تا  76/0ای از دامنه

 دست آمده است.به 81/0ی اهفته 4از روش بازآزمایی در یک فاصله 

هنجاریابی شده است. وی  (1384)این مقیاس در ایران توسط محمدی 

ری کانر و دیویدسون از روش آلفای برای تعیین پایایی مقیاس تاب آو

را گزارش کرده است.  89/0پایایی  کرونباخ بهره گرفته و ضریب

پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در مطالعات 

ی بهنجار و بیمار مورد بررسی و تأیید قرار گرفته هانمونهمقدماتی 

وهش ارتباط . همچنین ضریب آلفای کرونباخ در پژ(1387است )بشارت 

شناختی در دانش آموزان تنظیم هیجان و تاب آوری با بهزیستی روان

گزارش شده است.  86/0( انجام گرفت، 1393که توسط سلیمانی و حبیبی )

به  87/0پژوهش حاضر مقدار پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ 

 دست آمد.

انی مدره مرنابها، بعد از اجرای پیش آزمون طرح مداخله:      

ولوز وسارلمدر لبا توجه به پروتک رش و تعهدیرویکرد پذ  انی ُ

ی اهفته) دقیقه 90دت مبه  جلسه 8در طی ، 1( مطابق با جدول 2007)

؛ گروه کنترل ایش انجام شدمگروه آزبر روی به صورت گروهی  جلسه( 2

تجزیه و تحلیل  منظوربهبه مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. 

 ات از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. اطالع

 رش و تعهدیرویکرد پذ درمانی لپروتک . خالصه جلسات1جدول 

 خالصه جلسات درمانی جلسات

1 

 

ی با اعضای گروه، دادن توضیحاتی درباره چار یانی، آشنامرقراری رابطه درب

رای بعین، تعهد راجم لشکمسازی موفهمرش و تعهد، یر پذببتنی مان مچوب در

رای تغییر و بو نیازها، ایجاد انگیزه  فی اهدایدر جلسات درمان، شناسا تشرک

 .هتربرای زندگی براجع مودن مند نمتوان

اندگی در مورد موقتی می آن، ایجاد دریراجع وکارامرنامه تغییر ب توصیف 2

د، آموزش رویکرد پذیرش و تعهد و اهداف آن، بررسی افکار و احساسات افرا

کند؟ بحث در مورد اینکه چگونه اختالل شخصی مرزی در زندگی یک مسئله ایجاد می

 دهند.می های به مشکالتافراد چه پاسخ

بیان کنترل به عنوان مشکل، بیان استعاره ببر اضطراب و افسردگی، آموزش  3

افراد در خصوص اینکه چگونه با استفاده از تمرینات ذهن آگاهی به جای واکنش 

 ترس آن را مشاهده کنند. به
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های مشکل ساز زبان، های گسلش شناختی، مداخله در عملکرد زنجیرهکاربرد تکنیک 4

 تضعیف اتحاد خود با افکار و عواطف، آموزش تن آرامی.

پذیرش و مشاهده خود به عنوان زمینه، تضعیف خود مفهومی و بیان خود به  5

 عنوان مشاهده گر، نشان دادن جدایی بین خود و تجربیات درونی و رفتار.

های ذهن آگاهی، آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان فرآیند، کاربرد تکنیک 6

 بیان استعاره طناب کشی با هیوال.

 .هاارزشین بیان تفاوت بها و فهم ارزش راجع، توضیح ومهای ودن ارزشمروشن ن 7

نیز جهتی  و تاس مهمراجع مرای بی هستند از آنچه که اتتوصیف هاارزشدر واقع 

 .ه تکلیفائبازخورد و ار تحرک کند، دریاف هاارزشن یا متخواهد به سبکه فرد 

ور تکالیف و جمع به آنها، ومر ملرای عب، ایجاد تعهمد ملوزش تعهد به عآم 8

 .هاآزمون سراجع، اجرای پمراه مبندی جلسات به ه

 

 هایافته

دلزدگی های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( ، آماره2در جدول 

افراد گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش زناشویی و تاب آوری 

 آزمون و پس آزمون ارائه شده است.

مرحله پیش دو در  دلزدگی زناشویی و تاب آوری توصیفی نمرات هایداده . 2جدول 

 پس آزمون و آزمون

 پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

انحراف  میانگین

 معیار

 انحراف معیار میانگین

 13/11 11/72 80/9 22/55 آزمایش تاب آوری

 56/9 31/54 44/9 67/55 کنترل

 71/11 38/73 23/13 23/97 آزمایش دلزدگی زناشویی

 59/13 89/96 11/13 33/96 ترلکن

      

ها در متغیرهای نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس گروه  

دست آمده برای هر دو وابسته پژوهش، نشان داد، سطح معناداری به

باشد، بنابراین می 05/0تر از گروه در متغیرهای وابسته پژوهش بزرگ

های آزمایش و کنترل رد که گروهتوان قضاوت کدرصد اطمینان می 95با 

در دلزدگی زناشویی و تاب آوری از نظر پراکندگی نمرات متغیرهای 

 –باشند. همچنین نتایج آزمون کلموگروف آزمون یکسان میپیش

دلزدگی زناشویی اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع نمرات 

متغیرهای توزیع نمرات  نشان داد، شرط نرمال بودنو تاب آوری 

(. همچنین،  <05/0P)آزمون رعایت گردیده است وابسته در مرحله پس

ها از فرضیه نتایج آزمون فرض همگنی شیب رگرسیون نشان داد، داده

کند. در ادامه، ( پشتیبانی می <05/0P)همگنی شیب رگرسیون در سطح 

های پس آزمون نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر  روی نمره

افراد گروه آزمایش و کنترل، با کنترل ی زناشویی و تاب آوری دلزدگ

اثر پیش آزمون نشان داد که آزمون اثر پیالیی، آزمون المبدای 

  =54/67Fترین ریشه روی، با ویلکز، آزمون اثر هتلینگ و آزمون بزرگ

با  تاب آوری برای متغیر  =80/23Fو  دلزدگی زناشویی برای متغیر 
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، احتمال خطای نوع دوم وجود  >01/0pح معناداری و سط 3درجه آزای 

 نداشته است.

برای بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر چندمتغیره  تحلیل کوواریانس.  3جدول 

 دلزدگی زناشویی و تاب آوریپذیرش و تعهد  بر 

نوع  متغیرها

 آزمون

میانگین 

 مجذورات

آماره 

F 

توان  معناداری

 آماری

اندازه 

 اثر

دلزدگی 

 یزناشوی

 63/0 00/1 001/0 10/41 30/1543 پس آزمون

 52/0 00/1 001/0 08/36 54/1560 پس آزمون تاب آوری

 

اثر  کنترل ، با3توجه به نتایج تحلیل کوواریانس جدول  با      

 گروه و آزمایش هایآزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه پیش

 (F= 10/41و   p>010/0و 2=63/0)دلزدگی زناشویی در متغیرهای  کنترل

، تفاوت معناداری (F= 36 /08و   p>001/0و 2  =52/0) تاب آوری و 

 وجود دارد. 

 گیریبحث و نتیجه

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پژوهش حاضر با هدف بررسی 

بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی 

 انجام شد.

شان داد که  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نیافته ها      

کاهش دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی تأثیر دارد. 

(؛ 1397این یافته همسو با نتایج مطالعات اسدپور و ویسی )

(؛ سیمکانی و همکاران 1396(؛ ترخان )1396کاوسیان، حریفی و کریمی )

(، 2010و همکاران ) هربرتو ( 1394(؛ نجفی پور و همکاران )1395)

توان گفت که درمان اکت زنان  ر تبیین این نتیجه میهمسو است.  د

های واقعی زندگی خود پیوند یابند و  ا ارزشبکند که  می را تشویق

 کند با وجود افکار و آنها شوند. درمان اکت به زنان کمک می مجذوب

تصور کنند و  خودتری را برای بخش احساسات ناخوشایند، زندگی پاداش

 دلزدگی زناشویی منجر می فکر به کاهش مشکالت زناشویی چون این طرز

پذیرش، زنان به این سمت هدایت  گردد. در درمان مبتنی بر تعهد و

افکار و هیجانات خویش ببینند که این  شوند تا خود را جدای از می

شویی منفی مانند افسردگی و کاهش دلزدگی زنا های باعث اصالح شناخت

زایی را به  درمان اکت اجتناب از تجارب، فرآیند آسیب شود. در می

 آورد که در ایجاد و گسترش تعارضات زناشویی و خانوادگی می وجود

 شود، تالش می که همسر دچار دلزدگی زناشویی نماید. زمانی شرکت می

 وضعیت انجام می سرانجامی را برای رهایی از این های مستمر و بی

درمانی خود قرار داده تا  ها را هدف ان اکت این اجتنابدهد. درم

های  یا تغییردادن ارزیابی کردن به جای کنترل به منظور تجربه

زندگی فرد، یک بازگشایی اساسی  منفی نسبت به دلزدگی زناشویی در

درمان اکت، زن نه تنها تجربه کامل  به وجود آورد. بنابراین در

دهد تا  که به همسر نیز اجازه میبل افکار و هیجانات را دارد،

تا از این طریق فرسودگی و دلزدگی  ای را داشته باشد چنین تجربه
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 زنان از طریق پذیرش و تمرین ،مچنینه .زناشویی آنان کاهش یابد

گیرند بدون قضاوت، تحقیر و اهانت و مقایسه  می های گسلش یاد

ا آموزش خود را آنگونه که هست بپذیرند. همچنین ب کردن، همسر

 شود روابط همسران جدیدی از کنجکاوی که در درمان اشاره می معنای

بر  رو، درمان در این بخشگیرد، از این شکل جدیدتری به خود می

 باشد. می بهبود ارتباطات زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی موثر

یافته دیگر پژوهش نشان داد که  درمان مبتنی بر پذیرش و      

ایش تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی تأثیر تعهد بر افز

و همکاران  فري اریلرودارد. این یافته همسو با نتایج مطالعات 

(؛ 1396(؛ مفید و همکاران )1397گل محمدیان، و همکاران )(؛ 2017)

بلوی و همکاران و  ( 1394(؛ دهقانی )1394)اخالق  و خوش مقتدایی

درمان این یافته می توان گفت که  در تبیین  (، همسو است.2011)

 توجه به اینکه در طول مداخله از مهارت مبتنی بر پذیرش و تعهد با

پذیری افزایش انعطاف های ذهن آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای

 پذیری روانشناختی چیزیکند و نتیجه انعطاف روانشناختی استفاده می

شان  اد ارتباط باتجربهنیست جز افزایش توانایی مراجعان برای ایج

 در زمان حال و آنچه در آن

ای عمل نمایند که منطبق  پذیر است و به شیوهلحظه برای آنها امکان

باشد. این تجربه در زمان حال به مراجعان  شده های انتخاب باارزش

کنند، نه آنگونه که  کند تغییرات را آنگونه که هست تجربه کمک می

طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقع از  سازد. در ذهن می

های سازگارانه و  در پاسخ زنان آسیب دیده از خشونت خانگی توانایی

زندگی در حضور افکار و احساسات تهدیدکننده  تاب آور به رویدادهای

آنها در  آوری عدم تاب ناپذیری روانشناختی وکه منجر به انعطاف

  کاهش می یابد. خشونت خانگی است، برخورد با مشکالت همراه

در فواصل زمانی مختلف برنامه درمانی  این پژوهش اثراتدر         

شود با توجـه در مجموع  پیشنهاد می مورد پیگیری قرار نگرفته است.

-های این مطالعـه، مشـاوران، مـددکاران اجتمـاعی و روانبه یافته

مانی مـؤثر جهـت کـاهش دلزدگـی  درمانگران، از اکت بـه عنـوان در

شویی و افزایش تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی، بهره زنا

 ببرند.

 منابع

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و (. 1397اسدپور، اسماعیل و ویسی، سعید )

زنان  تعهد بر رضایت زناشویی، عزت نفس جنسی و دلزدگی زناشویی

-10، (7)21، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. مبتال به دیابت نوع دو

3. 

(. بررسی رابطه 1392آبادی، جلیل و محمد شریفی، فواد )اسدی، عدالت؛ فتح

بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در 

 .683 -661، 4، درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روانزنان متاهل. 

. آوری ی فرم فارسی مقیاس تابسنجروان(. ویژگی 1387بشارت، محمدعلی )

 . گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه تهران.شناختیمجله علوم روان
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بشرپور، سجاد.، ذبیحی، صغری.، حیدری، فاضله و میکاییلی، نیلوفر 

(. تأثیر آموزش خود دفاعی در سازش یافتگی زناشویی و همبستگی 1396)

کننده به دادگستری شهر خانواده زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه

 .82-98(: 2)7، درمانی خانوادهوفصلنامه مشاوره و روانداردبیل. 

بوالهری، جعفر.، امیری، تینا.، کریمی کیسمی، عیسی و محسنی کبیر، 

  خانگی: خشونت از پیشگیری(. 1397معصومه )

پزشکی و روان شهری. مجله منطقه یک در حمایت جلب آزمایشی برنامه اجرای

 .126-135(: 2)24 شناسی بالینی ایران،روان

 (. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم1396ترخان، مرتضی )

-فصلنامه مطالعات روانهیجان و معناداری زندگی زنان افسرده. 

 . 147-165(، 3)13، شناختی

رابطه  (.1394) فرامرز، اسمرود یسهرابی و ورعلی، نفرخ.، ناصر، جعفرزاده

صلنامه ف. آموزان دانش یشادکامبا  یآور و تاب یفرزندپرور هاییوهش

 .81-93: 11(37) ،یتیترب یشناسنروا

نقـش  (.1396) الهـه ی،حجـاز و مسـعود ی،لواسـان یغالمعل ی.،طوب ینی،چگ

و  یوالـدگر یهاادراک از سبک یندر رابطه ب یدرون یزشانگ یاواسطه

 .383-394(: 13)5، یتحول یشناسروان مجلهیلی. تحص یآورتاب

تأثیر درمان پذیرش و  (. 1395)ن.، غالمی، سحر و ترابیان، سحردوستی، پیما

 .تیاداینترنتیآموزان مبتال به اعتعهد برکاهش پرخاشگری در دانش

 .63-72(، 1)18 مراقبت، مجله سالمت و

ذبیحی ولی آباد، فاطمه.، اکبری امرغان، حسین.، خاکپور، مسعود.، 

اثربخشی درمان شناختی  (.1396مهرآفرید، معصومه و کاظمی، غالمرضا )

. قربانی خشونت خانگی رفتاري بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان

 .15-34(: 2)8، فصلنامه زن و جامعه

های فرزندپروری ی بین شیوهرابطه. (1395) الهام ،فروزنده رضا وزوارقی، 

لی . آموزان والدین با شادکامی و تاب آوری دانش فرانس م اولین کن

، ایـران، و علـوم تربیتـی مشـاورهشناسی، ر روانهای نوین دپژوهش

 تهران.

 و هیجان تنظیم رابطه (. بررسی1393ی، یعقوب )بیحب سلیمانی، اسماعیل و

 (:4)3، ی روانشناسی مدرسهمجلهی. شناختروان همزیستی با آوری تاب

72-51. 

اثربخشی درمان  (.1396) کامبیز کریمی، و حسنیه ،، حریفی.جواد ،کاوسیان

مجله سالمت و  .ها بر رضایت زناشویی زوج (ACT) نی بر پذیرش و تعهدمبت

 .75-87(، 1)19، مراقبت

اثربخشی آموزش (. 1397گل محمدیان، محسن.، رشیدی علیرضا و پروانه، آذر )

هیجان و باورهای  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی

تربیتی،  شناسیفصلنامه روان. خودکارآمدی در دانشجویان دختر

13(47 ،)23-1. 

اثربخشي درمان (. 1396مفید، وحیده.، فاتحی زاده، مریم و درستی، فاطمه )

مبتني بر پذیرش و تعهد بر افسردگي و کیفیت زندگي زنان بزهکار 
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ي راهبردي مسائل اجتماعي هاپژوهشنشریه . زنداني در شهر اصفهان

 .17-30(، 3)6، ایران

بینی تاب پیش (.۱۳۹۶) مینا و طاهری فرد، ، مظفرغفاری .،مهری ،موالیی

شناختی های تنظیملفهؤآوری و حس انسجام بر اساس هوش شخصی و م

شناسی معاصر، فصلنامه روان .هیجان در زنان قربانی خشونت خانگی

 .1663-1667)ویژه نامه(: 12

رابطـه (. 1395، فرشاد و عارفی، مختـار )محسن زاده، زهرا.، میرزامحمدي

شناختي بـا تـاب آوري در دانـش هاي فرزندپروري و سرسختي روانسبک

 .97-119 :33(13، )خانواده و پژوهش نشریه. آموزان

کاهش دلزدگی  (.۱۳۹۴) اکرم و نجف لو، ، سید آسیه صفوی .،پروین ،پورجفن

 .استفاده از روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدزناشویی زنان با 

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم 

،  تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز

 .دانشگاه پیام نور نکا

رابطه دلزدگي زناشویي، رابطه صمیمي باهمسر، (، 1387. )امیهنعیم، س

. پایـان نامـه كارشناسي با خشـونت علیه زنان شهرایالم تعارضات زناشویي

 .دانشگاه آزاد اسالمي شهراهواز.ارشـد روان شناسي عمـومي 

هاي (. بررسي رابطه بین شیوه1393یعقوبی دوست، محمود و عنایت، حلیمه )

 فرزندپروري والدین با خشونت خانگي نسبت به فرزندان در شهر

-78(: 8)3، راهبردی امنیت و نظم اجتماعیهای فصلنامه پژوهشاهواز. 
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