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مقایسه اثربخشی رویکرد زوج درمانی مبتنی بر تعهد 

 (DBT)و رفتاردرمانی دیالکتیکی  (ACT)و پذیرش 

بر دل زدگی زناشویی ، کیفیت زناشویی، صمیمیت و 

  باورهاي ارتباطی در زوجین متقاضی طالق 

  :پژوهشگر

  عسگر فرزانه

  

:استاد راهنما

  دکتر علی رضایی شریف

  

  :استاد مشاور

  دکتر سبحان علی فروزنده

  دکتر اصغر پوراسمعلی

  97آذرماه 

  

  



  :نام پدیدآور و عنوان

و رفتاردرمانی  (ACT)مقایسه اثربخشی رویکرد زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش 

بر دل زدگی زناشویی ، کیفیت زناشویی ، صمیمیت و باورهاي ارتباطی  (DBT)دیالکتیکی 

  عسگر فرزانه/ در زوجین متقاضی طالق 

  

  دکتر علی رضایی شریف  : راهنمااناستاد

  دکتر اصغر پوراسمعلی -دکتر سبحان علی فروزنده   :ان مشاوراستاد

  20/9/1397  :دفاعتاریخ

  ص213  : اتتعدادصفح

    

  :چکیده

و رویکرد رفتار درمانی ) ACT(تعهدوپذیرشبرمبتنیدرماناثربخشیمقایسههدفباحاضرپژوهش

. استشدهباورهاي ارتباطی انجام، صمیمیت و زناشوییکیفیت،زناشوییی دلزدگبر) DBT(دیالکتیکی 

دادگـاه خـانواده شهرسـتان گرمـی در سـال       جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل زوجین متقاضـی طـالق  

روش نمونـه  . ارجاع داده شده بونـد  که به کلینیک مشاوره اداره بهزیستی این شهرستانبود  97تحصیلی 

ن زوجـی میـان ازپـژوهش اجرايمنظوربه. گیري در این پژوهش به صورت نمونه گیري در دسترس بود

در دسـترس شـکل به) زوج 45(نفر  90تعدادبودنددر پژوهششرکتبهمندعالقهمتقاضی طالق که 

و گـروه ) DBT(، گروه آزمایش دوم)ACT(گروه آزمایش اولدر سهتصادفیصورتبهود شدنانتخاب

پـیش طـرح ازآندروبـود آزمایشـی شبهپژوهشاینروش. دشدنگمارده  )زوج15گروههر(کنترل، 

وج از زاول ایـن پـژوهش عبـارت بـود      متغیرهاي مستقل. شداستفادهکنترلگروهباآزمونآزمون و پس

از رویکـرد رفتاردرمـانی    و متغیـر مسـتقل دوم عبـارت بـود     ) ACT(درمانی مبتنی بر پـذیرش و تعهـد  

و متغیرهاي وابسته نیز تغییرات حاصل از کاربرد دو روش  فوق به صورت جداگانه بـر  )DBT(دیالکتیکی

راي جمع آوري داده ها از مقیـاس  ب. بود، صمیمیت و باورهاي ارتباطی ، کیفیت زناشوییدلزدگی زناشویی

، مقیـاس صـمیمیت   الرسـن وکرینکریستنسن،باسبیدلزدگی زناشویی پاینز، مقیاس کیفیت زناشویی  

نتایج این پـژوهش  :. زناشویی واکر و تامپسون و مقیاس باورهاي ارتباطی آیدلسون و اپشتاین استفاده شد

رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و همچنین رویکرد رفتار درمانی دیالکتیکی به طور نشان داد که 

معناداري باعث کاهش دلزدگی زناشویی ، بهبود کیفیت زناشویی ، افـزایش صـمیمیت و بهبـود باورهـاي     

  .ارتباطی در زوجین متقاضی طالق شده است 

، ی زناشـویی، بهبـود کیفیـت زناشـویی    لزدگـ در کـاهش د DBTو  ACTبا توجه به موثر بودن رویکـرد  

افزایش صمیمیت و بهبود باورهاي ارتباطی می توان از این دو رویکـرد در حـل مسـائل زناشـویی بیشـتر      

  استفاده کرد

، دل  (DBT)، رفتاردرمانی دیالکتیکی  (ACT)زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش :هاي کلیدي واژه

  زدگی زناشویی ، کیفیت زناشویی ، صمیمیت ،  باورهاي ارتباطی

  



  همقدم- 1-1.١-١

ه کاستجهانیوعمومینهاديهاينظامنخستینازخانوادهمعتقدندنظران صاحب

ارد م دتارورته ضامعي جقان و بانسااطفیی و عیاتي حاي هنیازمندفعبراي ر

  ) . 1396به نقل از صالح ،  ؛2011، ١موسایی(

فرآینديکهآیدمیحساببهجامعهاصلیارکانازاجتماعیکوچکواحداینخانواده،

دومیانارتباطنوعیسازيقانونمندمعنايبهازدواج. می دهدشکلراآنازدواجنامبه

؛ به نقل از ٢،1997بورلسون و دنتون(استارتباطازدواج،اصلیهدفواقعدروبودهانسان

دونمی تواندآنماننددیگريارتباطهیچ). 1395، و علیخانی علیخانی، مهرابی، حسینی

بهعمريبرايباشندداشتهیکدیگرازکمیبسیارشناختاستممکنکهرابالغانسان

  ).1395و همکاران، به نقل از علیخانی  ؛1995همکاران،و  ٣بوسبی(کند قفلیکدیگر

خانوادهفروپاشیکهاست٤طالقآنمخالفقطبوخانوادهشکل گیريمبنايازدواج

جامعهدرجامعه پذیرينهادمهمترینفروپاشیمی توانراطالق. می دهدرا معنی

  .)2013، ٥، داوودي و محمديپروین(دانست انسانی

طالق یکی از بحران هاي خانوادگی و اجتماعی است که در بسیاري از موارد باعث عدم 

می  یکی از عوامل استرس زا، ثبات خانواده را از بینتعادل خانواده می شود و به عنوان 

پدیده طالق یک راه حل مشترك و . را تضعیف می کندبرد و سالمت روانی اعضاي آن 

قانونی براي عدم آشتی بین شوهر و همسر، فروپاشی ساختار خانواده، قطع ازدواج و

  .)1393، خواستیو یزد وي خالقی دهن(استاختالل در رابطه میان والدین و کودك

، انگیزه عارضات و آشفتگی هاي روابط زوجینسیر صعودي آمار طالق و وجود ت

کارهاي مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه محققان براي یافتن عوامل موثر و راه

شناختی که به مرور یکی از این آشفتگی ها و نابهنجاري هاي روان. را افزایش داده است

ند و عالقه زوجین را کم رنگ تر کرده و گاهی به طور کامل محو می کزمان عشق و 

و ) طالق عاطفی(امه ي روابطی سرد و بی تفاوتی ، ادموجبات مشکالت روحی و روانی

                                                  
1 Musai
2 Burleson & Denton
3 Busby
4 Divorce
5 Parvin , Davoodi & Mohammadi



  ).1996، ٢پاینز(است  ١م می کند، دلزدگی زناشوییطالق رسمی آنها را فراه

جسمانی،حالت خستگیعنوان بهرادلزدگی) 2011(٣هامر و آیسکسنپاینز، نیل، 

 میایجادعاطفیمطالباتباهمراهمدتطوالنیدرگیريشرایطکه درروانیوعاطفی

وضعفمزمن،خستگیانرژي،کاهشباجسمانیخستگیتعریف،در این. می دانند شود

حالی کهدر. شودمیمشخصتنیروانوینجسماهايشکایتازوسیعیتنوع

بهروانیخستگی. فریب می شودوناامیدياحساسات درماندگی،عاطفی شاملخستگی

زناشوییدلزدگیکهآنجاازگرددبر میزندگیوکارخود،بهنسبتنگرش منفیرشد

نارضایتیبهتواندمیدارد،دنبالبهراخصمانهرفتارهايافزایشو عالقهوعشقکاهش

  ).2009،  ٤هوستون(سازد متزلزلراخانوادهبنیانوشدهمنجرزناشویی

زندگیکیفیت.زوجین است ٥دیگر عوامل مرتبط با میل به طالق، کیفیت زناشوییاز 

شاخصیکبه عنوانغالباًکهدارداشارهزناشویی،سالمتازفردکلیارزیابیبهزناشویی،

کیفیت ارزیابیدراساسینقشومی شودگرفتهنظردرزناشویی،آشفتگییارضایتاز

؛ به نقل از 1391؛ یوسفی،٦،2008اسمیت و دفریتس(داردخانوادگیارتباطاتکلی

  .)1395، ولدخانی، محمودپور، فرح بخش و سلیمی

بیماري هايبهتر،شده يگزارشسالمتکمتر،افسردگیبابیشتر،زناشوییکیفیت

به نقل ؛  2012،  ٧آلن دورف(است همراهرابطه،درمثبتپیامدهايدیگروکمترفیزیکی

  ) .1395و همکاران، نقل از ولدخانی 

: نظیرمسائلی، از کمترزناشوییزندگیکیفیتباافرادمی دهدنشانپژوهش ها

 آشفتگی هايدندان پزشکی،مشکالت،عمومی کمتر، بیماري هاي فیزیکیسالمت

ازرضایتوشادمانیکمیپایین،به نفسافسردگی، اعتمادروان شناختی،ی و هیجان

؛ راستگو 2007، ٩؛ چاتاو2007، ٨اندرسن(می برندرنجبیشتر ...ل والکسوءمصرفزندگی،

  ).1395، و همکاران به نقل از ولدخانی  ؛1393، راستگو و همکاران

                                                  
1 Burnout
2 Pines
3 Pines, Neal, Hammer, Icekson
4 Huston
5 Marital Quality
6 Smith & DeFrates
7 Allendorf
8 Anderson
9 Chatav



شناختی از جمله عدم وجود در بررسی علت طالق توجه به علل فردي و روان

الق می شوند از اهمیت ویژه اي که منجر به ط ٢زناشویی و باورهاي ارتباطی ١صمیمیت

درمانگر خواستند مشکل ترین حوزه  1160به طوري که در مطالعه اي از برخوردار است 

، انتظارات کنند که آنها به ترتیب ارتباطات هاي اختالفات زوجین را درجه بندي

ن غیرواقعی از ازدواج و همسر، فقدان صمیمیت و نشان ندادن عالقه را به عنوان مهم تری

  .)1386، مظلومی(هاي مشکالت زناشویی معرفی کردند  جنبه

روابطتوسعهدرمهمفرایندیکعنوانبهواستانسانیاساسینیازیکصمیمیت

دوستشخصیرابطهوتشابهنزدیکی،عنوانبهصمیمیت. استشدهشناختهدوستانه

و افکاربیانوپذیرشعمیق،دركآگاهی،مستلزمواستدیگرشخصباداشتنی

فی، عالطابعادشاملواستترکیبیوپویاتعاملی،فرآیندیکصمیمیت. استاحساسات

شودزیباشناختی میوتفریحی-معنوي، اجتماعیبدنی،،جنسینی،عقال،تیروانشناخ

  ).1394؛ به نقل از مهدي پور بازکیایی و صداقتی فرد ،  2001،  ٣باگاروزي(

کهمی شودآشکارزمانیصمیمیت،)2005(٤الورنس و بارت ،راویناعتقاداساسبر

زناشوییرابطهکهاستاینازحاکیصمیمیتفقدانوباشدداشتهخوبیکارکردازدواج

  زوج هامی شودباعثصمیمیتبهمربوطمشکالتکهاستاین. داردضعیفیعملکرد

بعد اینافزایشبرايراهبردهاییوروش هابایدلذا. باشندزناشوییمشاورهدنبالبه

  .شوداحیازناشوییروابطدرباارزشومهم

یعنیا، هزوجارتباطیالگوهايبهتوجهخانوادهساختاربهنگریستنهايراهازیکی

پردازندمیتعاملبهیکدیگرباشوهروزنهاآنراهازکهاستارتباطیهايکانال

  .)٥،1996ترنهولم و ینسن(

دهد،میرخخانواده یکدرفراوانیبهکهارتباطیهاي کانالازدستهآنهو ب

شکل راخانوادهارتباطیشبکهالگوهااینمجموعهکهشودمیگفتهارتباطیالگوهاي

  ).1384، احمدي و فاتحی زاده(می دهند 

ازستا عبارتبه عنوان طوالنی ترین و عمیق ترین نوع ارتباط  زناشوییارتباط

                                                  
1 Intimacy
2 Communication Beliefs
3 Bagarozzi
4 Rovine, Laurenceau & Barrett
5 trenholm & yensen



صورتبهچهوگفتارقالبدرکالمیصورتبهچهشوهروزنآندر طیکهفرایندي

بهیکدیگرباگوناگونهايژستوچهرهحالتمکث،دادن،گوشقالبدرکالمیغیر

  ).1996ترنهولم و ینسن، (پردازندمیافکارواحساساتتبادل

اساسی هايویژگیازیکیروشن،ومداومباز،ارتباطکهانددادهنشانهاپژوهش

با صحیحارتباطآناعضايکهايخانواده. اندروشنوسالمکهاستهاییخانواده

از تريبیشرضایتوکنندحلراخودمسایلتوانندکنند بهتر میمیبرقراریکدیگر

  .)2013،  ١النگ و یونگ(دارند خودارتباط

ارتباطیهايمهارتکههاییزوجرسید؛به این نتیجه پژوهشیدر، )2011(بخشی 

کههاییزوجتاکنندمیتجربهراتريکمپریشانیشان دارند،روابطدر بهتري

  . دارندارتباطیمشکالت

مردمايحرفهمراجعهمشتركواصلیعلتگزارش هاي بالینی نشان داده است که

به نقل از امیري،  ؛1991،  ٢کریستنسن و شنک(است ارتباطیمشکالت،زوج درمانیبه

  ).1395، رسولی، کسایی و بهرامی

زناشویی و کاهش تعهدوسازگاريبهبوددرمی تواندکهدرمان هاییجملهاز

مبتنیدرمان. ستا )ACT(٣هدتعوپذیرشبرمبتنیدرمانیزوجباشد،مؤثرناسازگاري

این بر. کندمیمفهوم سازيمتفاوتايگونهبهرازناشوییمشکالتتعهد،وبر پذیرش

ترکیب راهبردهاياززوجینمیانعاطفیفاصلۀوتعارضپریشانی،گسترشوحفظاساس

منزلۀافکار بهگرفتننظردر. شودمیناشیزناشوییرابطۀدرتجربیاجتنابو کنترل

ارتباطیچرخۀ حفظموجبآنهاطبقبرکردنعملوگرایانهمنفیارزیابی هاي، واقعیت

  ).2009، و همکاران٤پترسون(شود میزوجینمنفی 

درتعهدوپذیرشبرمبتنیدرماناثربخشیازبسیاريپژوهش هاياخیرسال هايدر

نشان) 2009(همکارانوپترسونمطالعۀنتایج. کرده اندحمایتمسائل زناشوییحیطۀ

اینوشدهپریشانزوجینسازگاريافزایشموجبتعهدوپذیرشبرمبتنیدرمانکهداد

  .استداشتهتداومپیگیريدورةتابهبود

                                                  
1 Long, L. Yang
2 Christensen , & Shenk
3 Acceptance And Commitment Therapy
4 Peterson



شدهپرتعارضزوجینباکارواردنظريصورتبهکهرویکردهاییجدیدترینازیکی

مورددردیالکتیکیرفتاردرمانیاعتقاد.است)١DBT(رفتاردرمانی دیالکتیکیاست،

رشد واستهمراهمسالهبالحظهبهلحظهزندگیکهاستگونهبدینتعارضوروابط

روابط هايبه پیچیدگیمشکالتازايعمدهبخش.تاسمسائلاینمؤثرحلدرگرو

است کهمسائلیترینعمدهازازدواجدرفرديبینروابطکیفیت.گرددبرمیفرديبین

  .)2006،  ٢فروزتی(کند میایفاراايکنندهتعییننقشزناشوییزندگیدر

، طی پژوهشی دریافتند که )1396(شیخ هادي سیروئی، مدنی و غالمعلی لواسانی

سبککاهشوتعارضحلسازندههايسبکبهبوددر،مداخلهگروهبرايDBTبرنامه

اینازتوانمیرسدمینظرهب. تاسبودهمؤثرمعنی داريطریقبهغیرسازنده،هاي

  .کرداستفادهطالقدرآستانۀوتعارضدارايزوجینآموزشبرايبرنامه

تعیین ، طی مطالعه اي به )1394(چنین ابراهیم پور و اسماعیل زاده، الوا و ویسی هم

رفتار نشان داد که   پرداختند و نتایج زنان پریشانیتاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر 

می شود که توصیه بنابراین. موثر بوده است زنان درمانی دیالکتیکی در کاهش پریشانی

آموزش رفتار درمانیروانشناسان و درمانگران بالینی براي کاهش پریشانی زوجین به

  .دیالکتیک توجه داشته باشند

ن رویکردها در حل با توجه به پژوهش هاي اندك در زمینه اثربخشی ای بنابراین

ی بر ، پژوهش حاضر در پی  مقایسه اثربخشی رویکرد زوج درمانی مبتنمشکالت زناشویی

بر دل زدگی زناشویی، کیفیت  (DBT)و رفتاردرمانی دیالکتیکی (ACT)تعهد و پذیرش

  .در زوجین متقاضی طالق می باشدزناشویی ، صمیمیت و باورهاي ارتباطی

  

    بیان مسئله- 1-2.١-٢

دوبینازدواجاساسکه براستاجتماعیهايسیستممهمترینزمرهدرخانواده

. استبرخوردارزیادياهمیتازخانوادهتداوموحفظ. گیردمیشکلمخالفجنس

وو تغییردهندگیشفاوالتیامتکامل،ورشدکانون،واحدي اجتماعیعنوانبهخانواده

میانروابطفروپاشیبسترهموشکوفاییبسترهمکهاستعوارضوهاآسیبتحول

                                                  
1 Dialectical Behavior Therapy
2 Fruzzetti



  ).1389شعاع کاظمی و سیف، (می باشد اعضایش 

، رابطه زناشویی با قراردادي قانونی و مقدس به نام ازدواج شکل راس آن خانواده و در

ترین رفتارهاي ازدواج و تشکیل خانواده و تالش براي حفظ آنها از اصلی . می گیرد

، قرارداد ازدواج همچنان نه اي که علیرغم آمار باالي طالق، به گواجتماعی انسان است

انونی بین زن و مرد بوده و انتخاب همسر یکی مهم ترین و مقدس ترین تعهد عاطفی و ق

زرگسالی است از حساس ترین و سرنوشت سازترین انتخاب هاي پیش روي هر فرد ب

).1380نوابی نژاد، (

ي نیازهابهدستیابیبراياجتماعیرسمترینعالیوترینمهمعنوانبهازدواج

ا پویوظریف،پیچیده،انسانی،ايرابطهازدواج. استبودهتأییدهمواره موردافرادعاطفی

، محبتوعمدتا عشقازدواجاصلیدالیل. استبرخوردارخاصیهايویژگیازکهاست

و شاديافزایشوروانی-عاطفینیازهايارضايزندگی،درهمراهوشریکداشتن

  ).1385به نقل از اعتمادي،  1999، ١براون و رینولد(استخشنودي

ع شیوکهاستطالقنامبهزندگی زناشویی پدیده ايزمینهدرمهممعضالتازیکی

ر دکهداشتهآنبرراازدواجوخانوادهحوزهنظریه پردازانوپژوهشگرانآنافزونزرو

طالق  ،تعریف طبق. بپردازندتحقیقوبررسیبهآنبرتأثیرگذارعواملوعللمورد

که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و با تالش براي حل فرآیندي است 

یابد تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش ها و سبک زندگی جدید خاتمه می 

).1391یوسفی ،کیانی ،(

وشدنجدابهزوجینو عالقمندي تمایلمیزانطالق،بهمیلمفهومازمقصود

شناختی،بعدداراي سهمفهوماین. قانونی استمراحلطیزناشوییروابطگسستن

می گیرد بردرراطالقمورددرفردتصوراتشناختیاست که در بعد   رفتاريوعاطفی

. بت و منفی فرد نسبت به طالق استو در بعد عاطفی شامل احساسات و عواطف مث

ام عملی براي طالق در سرانجام بعد رفتاري میزان آمادگی رفتاري فرد را جهت انجام اقد

نتیجه فشار درونی شدیدي است که حداقل به یکی از طالقبهتصمیم. بر می گیرد

یق برآورده نشدن نیازها یا اهداف، شیوه هاي همسران وارد می شود که ممکن است از طر

انتقال احساسات به همسر باشد  ، مدیریت حوادث زندگی یا ناتوانی درمقابله اي ضعیف

                                                  
1 .Brown & Reinhold



  .)1998،  ١النگ ویونگ (

ی سرخوردگدرریشهاستممکنطالقدادپیشنهادکهبودمحققیاولین٢والر

کاهشزناشویی،فرسودگیوسرخوردگی.)1390یوسفی و باقریان، (باشدداشتهزوجین

ی بی تفاوتوبی عالقگیبیگانگی،احساسباکهاستهمسربهعاطفیدلبستگیتدریجی

، ٣کایسر(استجاي عواطف مثبت همراهمنفی بهعواطفجایگزینیو یکدیگربهزوجین

توقعکهکسانیو  استروانیوعاطفیجسمانی،دردناكوضعیتفرسودگی.)1996

ز برو هنگامیفرسودگی. سازدمیمتأثرراببخشدمعناشانزندگیبهرویاییعشقدارند

ن شا زندگیبهرابطهاینهایشانتالش تمامرغمعلیشوندمیمتوجهآنهاکهکندمی

؛ به نقل از احمدي، 2004، ٤ونپلت(دادنخواهدوندادهخاصیمفهومومعناهیچ

ی سرخوردگعنوانبهرافرسودگیبروسکیوایدلویچ). 1394زهراکار، داورنیا و رضایی، 

شاملمراحلاین. استمرحله تصاعديچهارشاملکهگیرندمینظردرپیشرونده

می شود احساسی بیوعالقگیبی)4وامیدينا )3رکودوایستایی )2اشتیاق)1

  ) . 2015داورنیا ، زهراکار و نظري،(

، ٥، اسپانیرلویس(زناشویی است تداوممهمکنندهبینیپیشیکزناشوییکیفیت

شدهتعریفگستردهطوربهزناشوییکیفیتزناشوییزندگیبهمربوطمتوندر.)1979

اجتماعی، حمایتزناشویی،تعهدزناشویی،تعارضزناشویی،مثال شادکامیبراي. است

ازابعاديعنوانبهخانگیخشونتوبخشش،زناشویی، ناهماهنگی زناشوییتعامل

استشدهسازيمفهومآنازواحديشاخصعنوانبهگاهیوزناشوییکیفیت

روابط گوناگونابعادشاملوبعديمفهومی چند ٧شوییازنکیفیت.)2007، ٦استنلی(

  ).٨،2006سانفورد(استتعهدوشادي، انسجامرضایت،سازگاري،مانندزوجین

٩صمیمیتباشدتأثیرگذارزناشوییسازگاريافزایشبرمی تواندکهعواملیجملهاز

مشکالتزوج هامعاصر،جامعهدرکهمی دهدنشانتجارب بالینیومطالعات. است

                                                  
1 Young ME, Long LL
2 waller
3 Kayser K
4 Vanpelt
5 Lewis & Spanier
6 Stanley, S.M
7 Marital quality
8 Sanford 
9 intimacy



یکدیگرباسازگاريوصمیمانهحفظ روابطوبرقراريهنگامدررافراگیريوشدید

زوجیدر روابطویژهبهوانسانیارتباطاتدرپویامفهومیصمیمیت. می کنندتجربه

ابعاد درفردچندیادونزدیکیوروابطدربازداريعدموبودنبازمعنايبهکهمی باشد

می شود ایجادروابطبستردرکهمی باشدعملکرديومنطقیعاطفی،گوناگون

  ) .2012، ١راپسونوبنسمن،هاتفیلد،(

ی عاطفبودننزدیک. می دهدافزایشراعاطفینزدیکیکهاسترفتارهاییصمیمیت

دارایی وهافعالیتخود،کردنسهیموارتباطبرقراريدرك متقابل،وحمایتشامل

ه کدهدمینشانمطالعات). ٢،2005آریندللوتین،پیلیچ،(است دیگرفردباهایمان

ر پایداازدواجایجادمهمعواملازمتأهل،ي هازوجمیاندرصمیمیتازبرخورداري

ب موجکهاستازعواملیصمیمانه،روابطازاجتنابو) 2004، ٣کرافورد و آنگر(است

  ).2006، ٤بلوم(می شود خانوادگیزندگیدرشکست

یکی از عوامل موثر بر تعارضات زناشویی را می توان به باورهاي غیرمنطقی زوجین 

، کار رمان تعارضات زناشویی بهترین راهبراي د) 2001(٥از نظر ویکس. مرتبط دانست

  )2001، ویکس(ارامد زوجین و تغییر دادن آنهاست کردن روي باورهاي ناک

است که زن و شوهر نسبت به ارتباط  ، عقیده یا ذهنیتی٦منظور از باورهاي ارتباطی

ظور از باورهاي ارتباطی من. اند زناشویی خود دارند و آن را به منزله واقعیت پذیرفته

، آن دسته از باورها و تفکرات غیرمنطقی است که مختص رابطه زناشویی است و ناکارآمد

تخریب کنندگی باور به ) که شامل الف ه افراطی، ایجاد مشکل نموده استدر اثر استفاد

باور ) ب .ها است، ناراحتی و تفسیر منفی اختالف نظر، که به معناي عدم پذیرش٧مخالفت

رفتارهان دادتغییردرهمسرقابلیتعدمبهاعتقادیعنی٨باور به عدم تغییرپذیري همسر

بهنیازبدوناینکه، انتظار٩توقع ذهن خوانی) پ .استآیندهدرآنهاتکرارو رفتارها

کمال )ت. بداندراخودهمسرنیازهايوافکارواحساساتبایدفردکردن،ر اظهاوگفتن

                                                  
1 Hatfield, E., Bensman, L., & Rapson, R. L
2 Pielage, S., Luteinjin, F., & Arrindell, W
3 Crawford, M., & Unger, R
4 Blum, T. W
5 Weeks
6 Communication Beliefs
7 Disagreement is destructive
8 Partners cannot change.
9 Mind reading is expected.



بی وکاملجنسیرابطهبرقراريدرشرایط،همهدرکهاز همسر، انتظار١گرایی جنسی

اساسکه هستندقالبیباورهاي، که٢باور به تفاوت هاي جنسیتی) و ث. باشدنقص 

نسبت می جنسدوبهراخاصیهايویژگیپیشاپیشمردموندارندی علم

  ) .1395، ؛ به نقل از نامنی1982، ٣آیدلسون و اپشتاین(دهند

، ٤الیس(استزناشوییاختالفاتازبسیاريعلتوریشه، ناکارآمدارتباطیباورهاي

رابطه  زوجین،ارتباطیباورهايوزناشوییرضایتمنديبیناستشدهمشخص. )2001

رضایتبامعکوسگونه ايبهمنطقیغیرباورهايومی شوددیدهي معنی داري

  .)2000،  ٥بیچ و، فینچام بردبوري(دارند ارتباطزناشویی

زناشویی و کاهش رضایتدر جهت افزایشگوناگونیموثرعواملاینکهبهتوجهبا

الزم باز،جوامعوافرادبرايپیامدهاي منفی طالقبهتوجهباولیاند،شدهبررسیطالق

  .کردبررسیراآنهاونمودهتوجهمتفاوتهايتکنیکورویکردهابهه زمینایندراست

مشکالت که امروزه مقبولیت فزاینده اي در زمینه حل اخیردرمانیهايشروازیکی

ایزدي و (باشدمی)ACT(تعهدپذیرش وبرمبتنیدرمانزناشویی زوجین یافته است 

  )1392، عابدي

اخیر پژوهش هاي بسیاري از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سال هاي 

، داورنیامرشدي،در حیطه مسایل زناشویی حمایت کرده اند که می توان به تحقیقات

ی فاتحفرزاد وآبادي،شفیعوشکی،خانجانی، )1394(محمودي و شاکرمیزهراکار،

همکاران ونژادعرب، )1396(و حاتمی  احديی،جمالبنی،مطلقزنگنه، )1395(زاده

  .اشاره کرد) 1395(نامنی  و) 1394؛ به نقل از مرشدي و همکاران، 2014(

حل مشکالت  زناشویی زمینهدرتواندمیرسدمینظربهکهرویکردهاي دیگریکی از

هاي پژوهشدرکهاستدرمانی دیالکتیکیرفتارهايتکنیکباشند،داشتهمهمینقش

ي رفتارشناختی رویکرددیالکتیک ،درمانیرفتار. استگرفتهقرارتوجهموردکمترقبلی

  .)1391،همکارانحقایق و (شدابداعمرزياختالل شخصیتدرمانبرايابتدادرکهاست

                                                  
1 Sexual perfectionism.
2 The sexes are different
3 Eidelson & Epstein
4  Ellis
5 Bradbury, Fincham & Beach



ل تعارضات زناشویی تحقیقات اندکی در زمینه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر ح

وزیري و  ،)1394(بیکیصورت گرفته است که از جمله آنها می توان به پژوهش هاي 

  .اشاره کرد) 1395(و زراعتی ) 1394(ابراهیم پور

ها حاکی از این است که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش با توجه به اینکه نتایج پژوهش 

جه به تحقیقات اندك و تعهد بر تعارضات و ناسازگاري زوجین تاثیر دارد و همچنین با تو

در زمینه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در زمینه تعارضات و مشکالت زناشویی و به 

هاي دل زدگی زناشویی، کیفیت زناشویی، صمیمیت و باورهاي ارتباطی  ویژه اهمیت مولفه

در تداوم زندگی زوجین، در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا بین زوج 

انی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیکی از لحاظ اثربخشی بر درم

دل زدگی زناشویی، کیفیت زناشویی، صمیمیت و باورهاي ارتباطی زوجین متقاضی طالق 

  تفاوت وجود دارد یا نه ؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق- 1-3.١-٣

شرایط درکهاستجامعهبنیاديکنگ و رفرهنانتقالعاملمؤثرترینخانواده

؛به نقل  2013، پناهی(است اجتماعیعواملوبا فرهنگمتقابلتأثروتأثیردرمختلف

ف مخالقطبوخانوادهشکل گیريمبنايازدواج). 1393از عرب، ابراهیم زاده و مروتی، 

ی فروپاشمی توانراطالق. می دهدمعنیرافروپاشی خانوادهکهت اسطالقآن

.)1391، پروین، داوودي و محمدي(دانستانسانیدر جامعهجامعه پذیرينهادمهمترین

ع جوامازبسیاريدرومی شودمحسوبطبیعیهمچون ازدواج امريطالقامروزه

  .)1983،  ١اسکولنیک(است ازدواجپایانبرايو نهادینه شدهشدهپذیرفتهموضوعی

رابسیاريسوءآثارطالقکهدهدمی نشانمتعدديپژوهش هاينیزدیگرسوياز

 اشارههمکارانوموسايمطالعهبهمی توانپژوهش هااینجمله ياز. دارددنبالبه

برايوداشتهپیدررااجتماعیوخانوادگیفردي،طالق فروپاشیدادندنشانهکرد ک

).  2011، ٢سایی، توسلی و مهرآرامو(داردبیشتريمنفیاثراتمردانبهنسبتزنان

میق اقتصادي، اجتماعی، روانی، طالق اثرها و پیامدهاي عکهمی داردبیاننیز٣ویس

                                                  
1 Skolnick A. S
2 Musai, Tavasoli & Mehrara
3 Weiss



،؛ به نقل از حقیقتیان1975ویس ،(قانونی و والدینی براي زنان مطلقه و اجتماع دارد 

طالق را پرخاشگري کودکاننیزو همکارانیعقوبی). 1397شمیان فر و آقابابایی،ها

همچنین). 1390،یعقوبی،سهرابی و مفیدي(برشمردندعاديکودکانريرخاشگر از پبیشت

  ) .1386همکاران، خوشابی و (است مؤثرکودکانرفتارياختالل هايدروالدین،طالق

ن آباهازوجازبسیاريکهاستشایعیزوجیمشکالتازیکیزناشوییفرسودگی

ه تباهیجانینظرازکهکنندمیاحساسزناشوییفرسودگیبهمبتالیان. هستندمواجه

ل حجهتدریاوبدهندتوضیحراندارند چیزيعالقهدلسردندوخاطراند،آزردهشده

باقیي امیدنقطهرابطه شاندرآنهابرايدیگرکنندمیتصور.بردارندگاممشکالتشان

سرخوردگی و خشم،نفرت،ناامیديماننداحساساتیباپدیدهاینکهازآنجا. ه استنماند

زوجدرزمانمروربهدردناكاحساساتاینشدنانباشتهواستهمراههمسربهنسبت

رازندگیشریکر کنادرزندگیوگرددمیهمسربهنسبتو ناخشنوديمیلیبیباعث

درمانهمچنینو آنمخرباثراتوپدیدهبه اینتوجهسازد،لذامیتحملقابلغیر

  ).1394،همکارانو محمودي(استمهمبسیارزوجیسیستمبرايآنبموقع

. زناشویی استزوجین، کیفیتزناشوییزندگیفرآینددرهامؤلفهمهمتریناز

کیفیت زناشویی عبارت است از ارزیابی ذهنی زوجین از ازدواجشان که این ارزیابی جنبه 

کیفیت و بقاي رابطه زناشویی به وجود . هاي متفاوتی از رابطه زناشویی را دربر می گیرد

، بلیر(این رابطه و ایجاد تفاهم می شود عناصري بستگی دارد که باعث استحکام و تداوم 

  .)1391خجسته مهر، فرامرزي و رجبی،  ؛ به نقل از 1993

تعارضات،مدیریتیکدیگر،بازمانکردنسپريازدواج،از، خشنودي)2004(١پري

عنوانبهرازوجمیاناختالففراوانیویکدیگرزوج ازجداییاحتمالبینیپیش

  .استکردهمطرحزناشوییکیفیتهايشاخص

صمیمیتبهمربوطمشکالتهستندروبروآنباازدواجمشاورانکهمسائلیجملهاز

 روابطحفظوایجاد. استآنانصمیمیتافزایشوبهبودبهو کمکزوجینروابطدر

. استهنرومهارتیکازدواججریاندرصمیمیوعاطفینیازهايارضاي،صمیمانه

برابردرکنندهمحافظتعنوان عاملبهخانوادهاعضايروانیبهداشتتأمینباصمیمیت

برتأکیدواقعدر. می شوندروروبهآنهابازوجینکهاستو اجتماعیفرديمشکالت
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این تغییروسازمسألهرفتارهايبهترشناختودركبهشوهروزنبینصمیمانهروابط

ی زناشویی یکصمیمیت. )1382، ترجمه سهرابی، ١برنشتاین(می کند کمکرفتارهاگونه

ن کیفیت روابط بیاست کهشدهتأییدتجربیطوربه. استزوجینروابط نیازهاياز

بهزیستی دارد جسمانیوعاطفی،روان شناختیابعادباعمیقیپیوندزوجینشخصی

، زیرا تعهد زوجین به ثبات ارتباط را صمیمیت در ازدواج با ارزش است. )1390خانزاده، (

و  هلر(زگاري و رضایت زناشویی همراه است به طور مثبتی با سا. محکم می کند

ت زوجین پایین باشد موجبات تعامالزندگیدرصمیمانههاينگرشاگر.)٢،1998وود

ی می گردد ممختلروابطدرشادمانیورضایتزوجین می گردد وزندگیدرنامناسب

  ) . 2013، ٣تیلورالدن و (میل به طالق در زوجین گردد  بهمنجرتواند

نابسامانی توجهقابلکاهشصمیمت،افزایشزمینهدرزوجیندرمهارت هابهبود

ابعاد ازیکیعنوانبهصمیمیتزیراداشت،خواهدبه دنبالرااجتماعیوخانوادگیهاي

خانواده روانیبهداشتتأمیندرنقش اساسییکدیگر،بهنسبتهمسرانمحبتوعشق

دارد زناشوییرضایتباالبردنبامستقیمیرابطهصمیمیت. داردعهدهبرو جامعه

  ) .1391، عارفی و محسن زاده(

هااختاللونامطلوبهايواکنشاززیاديشمارپردازان،نظریهازبسیارياعتقادبه

تداومافکارگونهاینکهزمانیتااست وغیرعقالنیوغیرمنطقیو تفکراتباورهاازناشی

. یافتخواهندادامهنیزدیگرانباهمراهیوپذیرشارتباط،بهمربوطمشکالتیابند

بی وخیالیتفکراتوباورهازادهتوانمیراانسانیمشکالتازبسیاريترتیببدین

ب موجکهرفتاريیاهیجانفکر،نوعهربهارتباطیباورهاي. )2003الیس، (دانستمعنا

ل اختالآنمهمپیامدهايوگرددمیاطالقشودمیبردن خودبینازونفستخریب

، )1393(شفیع آبادي و ناصري ). 1988، الیس(وتندرستی است شادمانیخوشحالی،در

دارند اندیشی تاکیدجزمو، اجبارالزامبرکههستند، باورهاییباورهااعتقاد دارند که  این

٤ویکس. شوندمیاجتماعیوفرديمحیطسازيسالموروانوکرمانع سالمت فو

رويکردنکار ،یزناشویتعارضاتدرمانراه برايپیشنهاد می کند که  بهترین) 2001(

  .هاستآندادنتغییروزوجینناکارآمدباورهاي
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ط ارتبا. )1385،اعتمادي(استي فردن یت بعارضام تماض در تتعاری لر اصنص، عارتباط

و  1گاتمن). 1391زهدي، (تبادل می شوده در آن عقاید و افکار کت اسي فرایندنشانگر

ه همدالنن بیان مچوط هرتباي اهاشیوهبرخیخاطرنشان می کنند که)1981(2پورترفیلد

ن نداشتم مفهو(ه ک)فردتوسطهمسرك در(ادراکیکفایتت  و احساسامناسبو

  .داردی زناشویت رضایا بباالییهمبستگی،)داردخوددررانیاخوذهنتوقع

زناشویی صمیمیتوزناشوییسازگاريبرمی تواندکهروانشناختیمداخالتجملهاز

  استتعهدوپذیرشرویکرد مبتنی برباشد، تأثیرگذار

بهروز و  ،)1394(و همکاران ، مرشدي)1395(نتایج تحقیقات شوانی و همکاران 

؛ به 2014(همکارانونژادعرب، )1395(کی و همکارانوشخانجانی، )1395(همکاران

نیز موثر بودن رویکرد مبتنی بر ) 1395(نامنیو  )1394نقل از مرشدي و همکاران، 

  .پذیرش و تعهد بر حل تعارضات زناشویی را نشان می دهند

از جمله رویکرد هاي درمانی که به تازگی به حوزه مشکالت خانوده وارد شده و لذا 

  .ار درمانی دیالکتیکی است تحقیقات کمی در این مورد صورت گرفته رویکرد رفت

، )1395(و همکاران خلیلی ،)1394(بیکی،)1395(نریمانی و همکاران، )1395(زراعتی

و آسمند ) 1396(، حبیب اله)1394(، ابراهیم پور و همکاران)1394(وزیري و ابراهیم پور

را براي حل تعارضات زناشویی به کار  DBTدر تحقیقات خود رویکرد) 1394(و همکاران

برده اند و نتایج تحقیقات شان حاکی از این است که اگرچه این رویکرد کمتر در حوزه 

خانواده مورد استفاده قرار گرفته است ولی می تواند یک مدل درمانی موثر براي حل 

  .مشکالت خانواده و زناشویی باشد

ال افزایش است و این افزایش تا حدي است از آنجا که آمار طالق در کل جهان در ح

که برخی از کشورها با بحران روبه رو شده اند، به همین سبب در دهه گذشته 

منجزي، شفیع (ضایت زناشویی را بررسی کرده اندپژوهشگران بسیاري عوامل موثر بر ر

مواجهه بنابراین حوزه روانشناسی خانواده امروزه با چالش هایی ). 1391آبادي و سودانی،

شده است، از یک سو بسیاري از زوجین در آستانه طالق و جدایی قرار دارند و از سوي 

دیگر برخی دیگر از زوجین بدون آنکه آمادگی الزم را جهت مواجهه با چالش هاي زندگی 
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  ).2005، ١مارکمن و هالفورد(زناشویی داشته باشند، وارد زندگی مشترك می گردند

تلخ، ازطالقکه مسألۀ  است شده، مسألۀ اصلی پژوهش اینبا توجه به موارد ذکر 

افزونروزافزایشدلیلهب. ترین مسائلی است که بسیاري از زوجین با آن مواجه هستند

برتواندمیپدیدهاینکهمخربیتاثیراتوایرانبخصوص کشور کشورها،اکثردرطالق

ه اي جهت افزایش سازگاري مشاورمداخالت بگذاردجوامعوفرزندانها،زوجروي

راه وعللخصوصدرکهاستالزماز ضروریات محسوب می گردد و همچنینزناشویی 

بهجلوگیريآنهاصعوديروندازتات مطالعاتی صورت گیردمشکالاین کاهشهاي

ها،کیفیت زوجفرسودگیمشکلاندك در زمینه حلمداخالته به توجباآید؛ عمل

ی مموثرتري احساسی درمان مداخالتبهنیاز باورهاي ارتباطی صمیمت و، زناشویی

ن تاکنوکه بودآنز احاکینیزمحققتوسطشدهجستجوهاي انجامطرفیازوگردد

رفتاردرمانی به ویژه تعهد و وپذیرشدرمانیرویکردهاي  تاثیربررسی بهپژوهش اندکی

ل دنبابهحاضرپژوهش درلذااستپرداختهزوجینمشکالت یاد شدهبردیالکتیکی

تعهد وپذیرشبرمبتنیدرمانیرویکرد زوجآیا بینکههستیمسوالاینبهپاسخگویی

هاي در معرض طالق در متغیرهاي زوج برو رفتاردرمانی دیالکتیکی از حیث تاثیر 

  ؟د داردوجوصمیمیت و باورهاي ارتباطی تفاوت ، زدگی زناشویی، کیفیت زناشوییدل

  اهداف تحقیق- 1-4.١-۴

  هدف کلی 

و رفتـار درمـانی   ) ACT(وج درمـانی مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد     مقایسه اثربخشی ز

اي ، صـمیمیت  و  باورهـ  بـر دل زدگـی زناشـویی،  کیفیـت زناشـویی     ) DBT(دیالکتیکی

  .ارتباطی در زوجین در معرض طالق

  اهداف جزئی

دل زدگـی زناشـویی   بر )ACT(و پذیرشتعیین تاثیر زوج درمانی مبتنی بر تعهد -1

  .در زوجین در معرض طالق 

کیفیـت زناشـویی  در   بر)ACT(تعیین تاثیر زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش  -2

  .زوجین در معرض طالق 
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صـمیمیت در   بـر  )ACT(تعیین تاثیر زوج درمـانی مبتنـی بـر تعهـد و پـذیرش       -3

  .زوجین در معرض طالق 

باورهاي ارتبـاطی در  بر )ACT(زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش تعیین تاثیر  -4

  .زوجین در معرض طالق 

بر دل زدگی زناشـویی در زوجـین در   ) DBT(تعیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی -5

  .معرض طالق 

بـر کیفیـت زناشـویی در زوجـین در     ) DBT(تعیین تاثیر رفتار درمانی دیـالکتیکی  -6

  .معرض طالق 

بـر صـمیمیت در زوجـین در معـرض     ) DBT(عیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکیت -7

  .طالق

بر باور هـاي ارتبـاطی در زوجـین در    ) DBT(تعیین تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی -8

  .معرض طالق 

  

  فرضیه هاي تحقیق- 1-5.١-۵

  فرضیه کلی

دیــالکتیکی و رفتــار درمــانی ) ACT(بـین زوج درمــانی مبتنــی بــر پـذیرش و تعهــد   

)DBT  ( صـمیمیت و  باورهـاي   دل زدگی زناشویی، کیفیـت زناشـویی  از لحاظ تاثیر بر ،

  .ارتباطی در زوجین متقاضی طالق تفاوت معنادار وجود دارد

  فرضیه هاي اصلی

بـر دل زدگـی زناشـویی    ) ACT(درمانی مبتنی بر پـذیرش و تعهـد   زوج رویکرد  -1

  .زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد

بـر کیفیـت زناشـویی    ) ACT(درمانی مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد     زوج رویکرد  -2

  .زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد

بـر صـمیمیت زوجـین    ) ACT(درمانی مبتنی بر پـذیرش و تعهـد   زوج رویکرد   -3

  .متقاضی طالق تاثیر دارد



اطی بـر باورهـاي ارتبـ   ) ACT(درمانی مبتنـی بـر پـذیرش و تعهـد     زوج رویکرد  -4

  .زوجین متقاضی طالق تاثیر دارد

بر دل زدگی زناشویی زوجین متقاضی ) DBT(د رفتار درمانی دیالکتیکیرویکر  -5

  .طالق تاثیر دارد

بر کیفیـت زناشـویی زوجـین متقاضـی     ) DBT(د رفتار درمانی دیالکتیکیرویکر -6

  .طالق تاثیر دارد

صـمیمیت زوجـین متقاضـی طـالق      بر) DBT(د رفتار درمانی دیالکتیکیرویکر -7

  .تاثیر دارد

بر باورهاي ارتبـاطی زوجـین متقاضـی    ) DBT(د رفتار درمانی دیالکتیکیرویکر -8

  .طالق تاثیر دارد

  

  تعاریف مفهومی متغیرها- 1-6.١-۶

  )  ACT(زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  -1

ایـن روش  . شـد هـایس ایجـاد  توسط1986سالدرتعهد وپذیرشبرمبتنیدرمان

از قبیـل درمـان هـا  ایندومموجبدنبالاست ورفتاريهايدرمانسومموجازقسمتی

که شامل اصـول زیربنـایی   ) . 2006، و دیگران  ١هایس(پدید آمد رفتاريشناختیدرمان

  .)2013، 2کشدان و هریسسیاروچی ،.(بتنی بر ارزش یا تعهد می باشد پذیرش و عمل م
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to compare the efficacy of 
acceptance and commitment therapy (ACT) and dialectical behavioral therapy 
(DBT) on reducing couple burnout, improving marital quality, increasing 
intimacy, and improving communication beliefs.The statistical population of 
the present study consisted of couples applying for divorce from the family 
court of Garmi in the year 1397, which was referred to the counseling clinic 
of the provincial welfare office.
Research method:The research method was semi-experimental and using a pre-
test, post-test design with a control group. The independent variables of this 
research were acceptance and commitment therapy (ACT) and dialectical 
behavioral therapy (DBT) . and The dependent variables are the changes 
resulting from the application of the above therapeutic Approach separately 
on couple burnout , marital quality, intimacy, and communication beliefs.     
Findings: The results of this study showed that acceptance and commitment 
therapy (ACT) and dialectical behavioral therapy  has a significant effect on 
decreasing couple burnout, improving marital quality , increasing intimacy in 
couples and promotion of Communication Beliefs in couples applying for 
divorce
Conclusion: using and training the techniques of Approach of ACT and DBT 
caused decreasing couple burnout , improving marital quality , increasing 
intimacy and recuperating of relation beliefs . recording to result of this 
research , we can use ACT and DBT in resolving of marital problem in the 
couples applying for divorce .
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