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چکیده

تنش هــا ،تعارضــات و نارضایتی هــای زناشــویی ،و اختــاالت روان شــناختی همــراه آن هــا ،نــه تنهــا امنیــت

و آرامــش را از زوج هــا و فرزنــدان آنــان می ســتاند بلکــه جامعــه را نیــز دچــار بدکارکــردی می ســازد .از همیــن

روی ،بایــد بــرای «مداخلــه موثــر» در آنهــا اهتمــام جــدی ورزید.هــدف ایــن پژوهــش آن بــود بــا مقایســه میــزان
اثــر بخشــی روش هــای درمانــی و آموزشــی «مداخلــه ســودمند» در تنش هــای زناشــویی و «درمــان» اختــاالت

روانــی همــراه آن ،ســودمند ترین روش را شناســایی و معرفــی نماید.بــرای ایــن منظــور از بیــن زوج هــای جــوان

مراجــع مراکــز مشــاوره نمونــه ای بــه حجــم  120نفــر (شــامل  60زوج جــوان) انتخــاب و ســه گــروه از آن هــا
(گروههــای آزمایــش) در معــرض ســه نــوع مداخلــه روان شــناختی (درمــان اکــت ،آمــوزش  EQو آمــوزش )SQ

قــرار گرفتنــد ،در حالــی کــه گــروه چهــارم (گــروه کنتــرل) در لیســت انتظــار قــرار داده شــد .میــزان نارضایتــی
زناشــویی و افســردگی و اضطــراب هــر چهــار گــروه بــا اســتفاده از ســه مقیــاس پایــا و معتبــر ،پیــش و پــس
از فراینــد درمــان و آمــوزش ،انــدازه گیــری شــد .داده هــای حاصــل بــه کمــک نــرم افــزار  SPSSو بــا اســتفاده
از آزمون هــای آمــاری محاســبه میانگین هــا ،کولموگروف-اســمیرنف و تحلیــل واریانــس یک طرفــه ،مــورد

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه اوال :هــر ســه روش مــورد اســتفاده موجــب کاهــش نارضایتــی

زناشــویی و عالئــم اضطــراب و افســردگی می شــوند .ثانیــا :در کاهــش نارضایتــی زناشــویی روش آلــت موثرتــر

اســت .ثالثــا :در کاهــش عالئــم افســردگی آمــوزش مهارت هــای هــوش معنــوی تاثیــر بیش تــری دارد.

کلیــد واژه هــا :نارضایتــی زناشــویی ،افســردگی ،اضطــراب ،درمــان وابســته بــه تعهــد و پذیــرش ،هــوش

هیجانــی ،هــوش معنــوی.

 .1دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت دانشگاه عدالت و نویسنده مسئولnaja.cinema@yahoo.com .
 .2استاد دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .3استادیار روان شناسی دانشگاه امام حسین (ع).
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بیان مسأله
شــواهد پژوهشــی و یافته هــای مطالعاتــی پــر شــماری وجــود دارد (بــه عنــوان مثــال،
بــارون و دیگــران(2010 ،كــه نشــان می دهــد شــمار زیــادی از زوج هــای جــوان ،بــه
ویــژه آنهایــی كــه كمتــر از  10ســال از وصلــت آنهــا ســپری شــده اســت ،از تنش هــا
و نارضایتی هــای زناشــویی رنــج می برنــد .محققانــی همچــون كرامــر ( )2014نشــان
داده انــد كــه نــرخ ظهــور و بــروز ایــن نــوع نارضایتــی و ناخشــنودی در برخــی گروه هــا
حتــی تــا  98/5درصــد فزونــی می یابــد .پــاره ای شــواهد (بــه عنــوان مثــال ،رحمانــی و
دیگــران )1393 ،بیانگــر آن هســتند كــه در كشــور مــا نیــز میــزان ایــن نــوع نارضایتــی
آزاردهنــده و آرامــش زدا از مــرز  60درصــد فراتــر مــی رود .گــر چــه شــاید نتــوان
نارضایتــی زناشــویی را بــه منزلــه یــك نشــانگان (ســندرم) بالینــی نگریســت امــا بی تردیــد
می تــوان آن را نوعــی” بدكاركــردی تعاملــی“ تلقــی كــرد كــه او َ
ال :دارای مالك هــای
تشــخیصی آزاردهنــده ای اســت و ثانی ـاَ :پیامدهــای روان شــناختی و درون فــردی (inter
 )personalناخرسندســاز فراوانــی دارد.
از میــان شــاخص های روابــط زناشــویی آشــفته و ناخرسندســاز می تــوان بــه
رنجش هــای شــدید ،ابــراز هیجانــات منفــی ،اهــداف نامتجانــس ،پرخاشــجویی،
بی مهــری ،ســردی عاطفــی و روابــط جنســی غیــر خشــونت آمیز اشــاره نمــود .پیامدهــای
نارضایتــی زناشــویی (روابــط زناشــویی آشــفته) پــر شــمارند .لیكــن از آن میــان دو پیامــد
از اهمیــت فزون تــری برخوردارنــد .یكــی از آن دو اضطــراب اســت و دیگــر افســردگی.
بــه زعــم محققان(بــه عنــوان مثــال روزن و دیگــران )2008 ،وقتــی زن و شــوهر درگیــر
یــك رابطــه آشــفته وار و سرشــار از تعــارض و نارضایتــی می شــوند ،پــس از مدتــی در
باتــاق ژرف انــواع اختــاالت روانــی ،بــه ویــژه اضطــراب گرفتــار می شــوند .چــه ،آنــان
همــواره بیــم آن دارنــد كــه خطــری جــان یــا حیثیــت و هویــت آنــان را آمــاج تهدیــد
قــرار دهــد .بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت كــه آنهــا مادامــی كــه بــه روابــط آشــفته
خویــش خاتمــه نبخشــیده اند همچنــان در دام اضطــراب و افســردگی گرفتــار می ماننــد.
بــه ویــژه پیونــد معنــی دار نارضایتــی زناشــویی و افســردگی در شــمار زیــادی از
پژوهش هــا مــورد تاییــد قــرار گفتــه اســت .بــه عنــوان مثــال هیــل و دیگــران ()2014
نشــان داده انــد نــرخ و شــیوع اختــال افســردگی در میــان زوج هــای آشــفته و پــر
تعــارض بســیار بیــش از زوج هــای خرســند و راضــی اســت .آنهــا در تبییــن ایــن تفــاوت
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دالیــل متفاوتــی را یــادآور شــده اند .نخســتین دلیــل مــورد اشــاره آنهــا تجربــه مســتمر
رنــج در زوج هــای آشــفته اســت .عامــل و دلیــل دوم احســاس ناكامــی و ســومین دلیــل
درماندگــی آموختــه شــده اســت .بــه هــر روی ،نارضایتــی زناشــویی صرف نظــر از اینكــه
چــه پیامدهــای اختالل آمیــز و اســتیصال آمیــزی در پــی داشــته باشــد بــه خــودی خــود
رنــج آور ،محنــت آمیــز و ناخوشــایند اســت .از همیــن روی ،بســیاری از روان شناســان
و مشــاورانی كــه تــاش بــرای فــرو كاســتن از رنــج آدمــی را وجهــه همــت خویــش
ســاخته اند و در پــی آن انــد تــا بهزیســتی و ســامت آدمیــان را فزونــی بخشــند ،بخشــی
از تالش هــای روشــمند خویــش را معطــوف یافتــن ســاز و كارهــای فــرو كاســتن از
نارضایتــی زناشــویی و از میــان رانــدن پیامدهــای نامطلــوب روان شــناختی آن نموده انــد.
بــه عنــوان مثــال شــماری از آنــان ( مثــاروزن و دیگــران )2008،شــواهد ارائــه داده اندكــه
نشــان می دهــد بــا افزایــش دانــش و مهارت هــای هــوش هیجانــی ( )EQاز میــزان
نارضایتــی زوج هــا كاســته می شــود .چــه ،هــر یــك از آنهــا را از آن طریــق می آموزنــد
كــه چگونــه عواطــف و هیجانــات خــود و دیگــری را درك و مدیریــت نماینــد .همچنیــن
اخیــرا َ شــماری از محققــان (بــه عنــوان مثــال نریمانــی و دیگــران )1392 ،نشــان داده انــد
كــه زوج درمانــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ( )ACTروش ســودمندی بــرای فــرو
كاســتن رنــج روانــی حاصــل از نارضایتــی زناشــویی اســت .شــمار دیگــری از محققــان
(نظیــر دیویدســون )2014 ،نیــز شــواهدی در تاییــد اثــر بخشــی و ســودمندی فراگیــری
مهارت هــای هــوش معنــوی ( )SQدر كاهــش نارضایتــی زناشــویی عرضــه كرده انــد.
افــزون بــر آن ،پــر شــمارند محققانــی كــه اثــر بخشــی هــر یــك از ســه رویكــرد مذكــور
(یعنــی  ) ACT، EQ، SQرا در فــرو كاســتن از نشــانه ها ی (ســمپتوم ها) اضطــراب و
افســردگی یــادآور شــده اند.
امــا ،علیرغــم وجــود ایــن شــواهد پژوهشــی او َ
ال  :هنــوز بــه درســتی مشــخص نیســت
كــه كدامیــك از آن ســه رویكــرد در فــرو كاســتن از شــدت عالئــم نارضایتــی زناشــویی
موثرترنــد و ثانیـاَ  :آیــا هــر یــك از آن ســه روش قادرنــد اضطــراب و افســردگی متعاقــب
آشــفتگی و نارضایتــی در روابــط زناشــویی را از میــان براننــد .ایــن پژوهــش در پــی آن
اســت تــا بــا یافتــن پاســخ پرســش های اساســی زیــر ایــن دو ابهــام اساســی را از میــان
برانــد.
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اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از شــواهد و قرائــن چنیــن پیداســت كــه در كشــورمان هــر ســاله بــر شــمار زوج هــای
آشــفته و مســتاصل افــزوده می شــود.
چنیــن زوج هایــی نــه تنهــا از رنــج حاصــل از آشــفتگی روابــط بــه ســتوه می آینــد بلكــه
از رنــج روانــی حاصــل و تــوام بــا آن آشــفتگی ،كــه اغلــب بــا اضطــراب و افســردگی
چهــره می نمایــد ،نیــز در رنــج نیســتند .ایــن دو نــوع رنــج آنچنــان آنــان را آزار می دهــد
كــه شــمار زیــادی از آنــان (در برخــی شــهرها نظیــر تهــران حتــی یــك چهــارم) چــاره
را در مهــر خاتمــت زدن فیزیكــی ،روابــط (طــاق فیزیكــی) جســتجو می كننــد ،شــمار
دیگــری نیــز گسســتن پیونــد عاطفــی ( طــاق عاطفــی ) را چــاره كار می داننــد و شــمار
بیش تــری از آنــان آنچنــان درگیــر كشــمكش ها و تنش هــای مســتمر می گردنــد كــه
گویــی نــه بــرای رشــد و شــكوفایی بلكــه بــرای ورود بــه صحنــه كارزار و فــرو شــدن
در نبــردی ســهمگین و پایان ناپذیــر مبــادرت بــه پیونــد زناشــویی كرده انــد .از میــان دو
گــروه اخیــر شــماری بــرای فــرو كاســتن از دامنــه رنــج اولیــه ( رنــج حاصــل از آشــفتگی
زناشــویی) و ثانویــه ( رنــج روانــی ) خــود رو بــه ســوی مراكــز درمانــی و مشــاوره ای
می نهنــد .مشــاوران و درمانگــران شــاغل در ایــن نــوع مراكــز نیــز هــر یــك از رویكــرد و
ســاز و كار خاصــی بــرای فــرو كاســتن از آشــفتگی حاصــل از تعارضــات زناشــویی بهــره
می گیرنــد .شــماری زیــادی از آنــان نیــز از مداخلــه در رنج هــای روانــی پیامــد یــا همــراه
آشــفتگی زناشــویی غفلــت می ورزنــد .چــه ،آنــان مطمئــن نیســتند كــه بــا بهره گیــری از
یــك ســاز و كار روان شــناختی بتــوان ایــن دو را چــاره نمــود.
بــه هــر روی ،گــر چــه بســیاری از روش هــای مداخلــه در روابــط زناشــویی از ”تاییــد
تجربــی“ بســنده ای برخوردارنــد امــا كمتــر پژوهــش تجربــی را می تــوان نشــان كــرد
كــه اثــر بخشــی یــك نــوع ”درمــان مداخلــه ای“ ( نظیــر درمــان وابســته بــه پذیــرش و
تعهــد را بــا دو ظرفیــت روان شــناختی ( یعنــی هــوش معنــوی و هیجانــی ) را در فــرو
كاســتن از آشــفتگی پدیــد آمــده در روابــط زناشــویی ،مــورد مقایســه قــرار دهــد و بــر آن
اســاس معیــن ســازد كــه كدامیــك بیش تــر قــادر اســت ایــن آشــفتگی را از میــان برانــد
و رضایــت و آرامــش را بــه كانــون خانــواده برگردانــد .از آن گذشــته ،شــاهد متقنــی
وجــود نــدارد كــه آشــكار ســازد هــر یــك از ایــن ســه ســاز و كار در حیــن ”درمــان
زناشــویی“ چــه میــزان قادرنــد رنج هــا روانــی پیامــد روابــط آشــفته را كــه اغلــب بــا

تاثیر سه روش در افزایش رضایت زناشویی
اســتیون 1و دیگــران ( )2006و پیترســون )2013( 2چنــد گــروه از زوج هــای آشــفته را
بــا بهره گیــری از درمــان وابســته بــه پذیــرش و تعهــد (اكــت) مــورد مداخلــه درمانــی
قــرار داده انــد .آن دو گــروه محقــق بــه ترتیــب طــی 10و  12جلســه دو نمونــه زوج دارای
نارضایتــی بــاال را تحــت درمــان قــرار دادنــد .نتایــج حاصــل از مداخلــه آنهــا نشــان داد
كــه اكــت قــادر اســت بــه صــورت معنــاداری میــزان ” روابــط آشــفته “ زوج هــا را بهبــود
بخشــد و از میــزان نارضایتــی آنهــا بكاهــد .آنهــا در تبییــن نتایــج پژوهــش خــود تاكیــد
كرده انــد كــه درمــان اكــت از یــك ســو تعهــد رفتــاری زوج هــا را افزایــش می دهــد
و از دیگــر ســو موجــب می شــود تــا آنــان بــه تعامــات كنونــی خــود بیــش از روابــط
ناهنجــار گذشــته تاكیــد ورزنــد.
امــان الهــی و دیگــران ( )1393نیــز در پژوهشــی بــا عنوان”اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر
پذیــرش و تعهــد در درمــان پریشــانی زوج هــا نشــان داده اندكــه بهره گیــری روشــمند از
ایــن ســبك مداخلــه روان شــناختی بــه صــورت معنــاداری از شــدت پریشــانی و نارضایتــی
زوج هــا می كاهــد .آن پژوهشــگران در پژوهــش خودشــماری از زوج هــای دارای
1. Steven
2. Peterson

در كاهش نارضایتی زناشویی و تقلیل اضطراب و افسردگی همراه با آن در زوج های جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناجا

مرورپیشینه تحقیق و مبانی نظری
در چنــد دهــه اخیــر شــمار متنابهــی پژوهــش پیرامــون پیونــد هــر یــك از ســه ســاز
و كار روان شــناختی ،یعنــی اكــت و اس كیــو و ای كیــو ،بــا رضایــت زناشــویی ،بــه
ســامان رســیده اســت .در ســطوری كــه در پــی می آیــد برخــی از آن پژوهش هــا مــرور
می شــوند.
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اضطــراب و افســردگی ظاهــر می شــوند از میــان برانــد .ایــن پژوهــش وارد ایــن هــر دو
قلمــرو می شــود؛ یعنــی هــم اثــر بخشــی آن ســه ســاز و كار را در كاهــش تنش هــای
زناشــویی مــورد آزمــون و مقایســه قــرار می دهــد و هــم ســودمندی آنهــا را در كاهــش
اضطــراب و افســردگی همــراه بــا نارضایتــی زناشــویی بررســی و مقایســه می كنــد .ایــن
هــر دو یافتــه نیــز می توانــد ســر درگمــی درمانگــران و مشــاوران را در انتخــاب ” روش
مناســب“ و ســودمند درمــان آشــفتگی زناشــویی از میــان برانــد .از همیــن روی هــم از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و هــم انجــام آن ضــروری می نمایــد.
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نارضایتــی زناشــویی را بــه مــدت 12جلســه تحــت مداخلــه قــرار داده و دریافته انــد كــه
میــزان كاهــش نارضایتــی زناشــویی ایــن گــروه از زوج هــا ،بســیار بیــش از گــروه كنتــرل
بــوده اســت .آنهــا در تبییــن یافته هــای خــود بــر نقــش ایــن نــوع مداخلــه در بهبــود رابطــه
و از میــان رانــدن تعارضــات حــل نشــده زن و شــوهرها تاكیــد نموده انــد.
تاثیــر مهارت هــای هــوش هیجانــی در كاهــش نارضایتــی زناشــویی نیــز شــمار زیــادی
پژوهــش را معطــوف خــود ســاخته اســت .گلمــن ( ،)1999بانــی نظریــه هــوش هیجانــی،
خــود یكــی از نخســتین كســانی اســت كــه بــر اثربخشــی فراگیــری مهارت هــای هــوش
هیجانــی (درك و مدیریــت هیجانــات خــود و دیگــری ) تاكیــد می نمایــد .بــا بــاور او
یكــی از مولفه هــای شــایع در نارضایتــی زناشــویی” خشــم و عصبانیــت“ اســت .ایــن
هیجــان بــه شــدت فضــای ارتباطــی زن و شــوهر را آلــوده می ســازد .حــال آنكــه بــا
فراگیــری مهارت هــای هــوش هیجانــی ،زن و شــوهر بــه ظرفیتــی دســت می یابندكــه بــا
بهره گیــری از آن می تواننــد خشــم خــود را مدیریــت نماینــد و بــا صمیمــت و عاطفــه
مثبــت بــه یكدیگــر واكنــش نشــان دهنــد.
چنیــن ادعایــی مــورد تاییــد محققــان دیگــر نیــز قــرار گرفتــه اســت .بــه عنــوان
مثــال دیویدســون ( )2014نشــان داده انــد كــه بــا آمــوزش روشــمند و منظــم یكایــك
ظرفیت هــای هــوش هیجانــی می تــوان روابــط آشــفته زن و شــوهرها را درمــان نمــود.
همچنیــن لشــنی( )1391نیــز نشــان داده اســت كــه هــم هــوش هیجانــی ،بــه عنــوان
یــك كل ،و هــم مولفه هــای اصلــی آن ،ارتبــاط معنــی داری بــا رضایــت زناشــویی دارنــد.
بــر اســاس یافته هــای ایــن محققــان اگــر بتــوان بــا آمــوزش و درمــان ،مهارت هــای
هــوش هیجانــی زوج هــا را فزونــی بخشــید می تــوان بــه بهبــود رابطــه زناشــویی آنــان
امیــدوار بــود .تاثیــر افزایــش و تقویــت هــوش معنــوی بــر رضایــت زناشــویی نیــز شــماری
تحقیــق را معطــوف خــود ســاخته اســت .مثـ َ
ا هــادی تبــار و دیگــران ( )1390نشــان داده
اســت كــه مولفــه شــكیبایی هــوش معنــوی قــادر اســت بیــش از ســیزده درصــد رضایــت
زناشــویی را تبییــن نمایــد .چــه ،زوج هــای برخــوردار از ویژگــی شــكیبایی ســهل تر
تفاوت هــا را بــر می تابنــد و بــا ناكامی هــای زندگــی كنــار می  آینــد.
همان گونــه كــه از ایــن مجمــل پیداســت اغلــب پژوهش هــا او َ
ال  :تنهــا پیونــد یكــی
از ســاز و كارهــای روان شــناختی مــورد بررســی در ایــن تحقیــق را بــا رضایــت زناشــویی
بررســی كرده انــد .ثانیــاَ :اغلــب آنهــا بیــش از آنكــه بــه فــرو كاســتن از نارضایتــی و

آشــفتگی روانــی بپردازنــد ،افزایــش رضایــت زناشــویی را مطمــع نظــر قــرار داده انــد.
بنابرایــن ،بــه نظــر می رســد بهره گیــری مقایســه ای از ایــن ســه ســاز و كار بــرای فــرو
كاســتن از رنــج و محنــت حاصــل از آشــفتگی روابــط زناشــویی می توانــد بــر غنــای
دانــش نظــری و كار بســتی مــا در ایــن قلمــرو بیفزایــد.
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تاثیر اكت ،اس كیو و ای كیو بر سالمت روانی
درمــان پذیــرش و تعهــد در آغــاز بــرای فــرو كاســتن از نشــانه ها و عالئــم افســردگی
و اضطــراب (البتــه بــدون آنكــه از تشــخیص ســخن بــه میــان آورد) ابــداع شــده اســت
(والتــز و هیز،ترجمــه ســیف .)1394 ،شــواهد پژوهشــی متعــددی نشــان داده اســت كــه
بــا بهره گیــری از ایــن روش درمانــی می تــوان عالئــم و نشــانه های بالینــی افســردگی و
اضطــراب را كاهــش داد .چــه ،ایــن درمــان بــه فــرد كمــك می كنــد تــا بــا بهره گیــری
از تكنیك هــای شــش گانه پذیــرش ،گسســتن ،تمركــز بــر زمــان حــال ،خــود بــه عنــوان
چشــم انــداز ،ارزش هــا و عمــل تعهــد شــده ،رنــج روانــی خــود را فــرو بكاهــد و گام در
راه بهزیســتی نهــد (هیــز ودیگــران.)2012 ،
پیونــد هــوش هیجانــی و هــوش معنــوی بــا بهزیســتی روانــی و تاثیــر فراگیــری
مهارت هــای آن دو در كاهــش عالئــم اضطــراب و افســردگی نیــز موجــب شــمار زیــادی
پژوهــش شــده اســت .بــه عنــوان مثــال گلمــن( )1999و خانجانــی و دیگــران ()1389
نشــان داده انــد كــه بــا فراگیــری مهارت هــای هــوش هیجانــی می تــوان میــزان و شــدت
افســردگی و اضطــراب گروه هــای مختلــف ســنی و تحصیلــی را كاهــش داد .الیاســی
و منتظرالمهدی()1395نیــز نشــان داده انــد کــه بــا فراگیــری مهارت هــای ارتباطی،بــه
عنــوان مولفه ایــی ازهــوش هیجانی،رضایــت زناشــویی افزایــش می یابــد.
چــه ،افــراد برخــوردار از هــوش هیجانــی هــم در دام ” ســردی عاطفــی“ (الكســی
تایمیــا) فــرو نمی غلتنــد و هــم بهتــر می تواننــد نگرانی هــا ،دلواپســی ها و تعارضــات
خــود را از میــان براننــد .چنیــن شــواهدی در مــورد پیونــد هــوش معنــوی و اضطــراب و
افســردگی نیــز وجــود دارنــد .بــه عنــوان مثــال معلمــی ،خدایــاری فــرد و دیگــران ()1386
نشــان داده انــد كــه بیــن هــوش معنــوی و افســردگی و اضطــراب بــه ترتیــب همبســتگی
 21صــدم منفــی و  11صــدم منفــی وجــود دارد .كینــگ و دیگــران ( )2016نیــز نشــان
داده انــد كــه بــا افزایــش هــوش معنــوی از میــزان اضطــراب و افســردگی كاســته می شــود.
امــا ،گــر چــه ایــن پژوهش هــا شــواهدی در تاییــد ارتبــاط اكــت و اس كیــو و ای كیــو بــا
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اضطــراب و افســردگی ارائــه داده انــد لیكــن آنهــا آن دو اختــال را بــه عنــوان اختــاالت
مســتقل و اولیــه ،و نــه دو اختــال همــراه و پیامدآشــفتگی زناشــویی ،مطمــع نظــر قــرار
داده انــد .افــزون بــرآن ،آنهــا مشــخص نســاخته اند كــه چگونــه ایــن ســاز و كارهــای
روان شــناختی می تواننــد اضطــراب و افســردگی را فــرو بكاهنــد.
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مبانی نظری پژوهش
در پژوهشــی همچــون ایــن پژوهــش کــه در آن از ســه ســاز و کار درمانــی و مهارتــی
نویــن روان شــناختی بــرای از میــان رانــدن « پریشــانی زناشــویی ،و دو اختــال مهــم
همــراه بــا آن ،یعنــی افســردگی و اضطــراب ،اســتفاده می شــود ،الجــرم دارای ســه مبانــی
نظــری اســت .از همیــن روی ،ضــروری اســت در ایــن بخــش هــر یــک از ان ســه مبانــی
1
به اختصــار معرفــی شــود .نخســتین مبانــی درمــان وابســته بــه پذیــرش و تعهــد (اکــت)
اســت .ایــن درمــان یکــی از درمان هــای مــوج ســوم رفتــار درمانــی شــناختی (ســی
بی تــی) 2اســت کــه بــرای اولیــن بــار توســط هیــز و دیگــران معرفــی شــده اســت ( ســایر
درمان هــای ایــن مــوج عبارتنــد از  :رفتــار درمانــی یالکتیــک ،شــناخت درمانــی مبتنــی
بــر توجــه و آگاهــی و رویکردهــای فــرا شــناختی) .ایــن نظریــه پــردازان شــکل تجدیــد
نظــر شــده و تکامــل یافتــه نظریــه خــود را در ســال ( 2012هیــز و دیگــران )2012 ،انتشــار
داده انــد.
بانیــان اکــت ریشــه بســیاری از پریشــانی زناشــویی ،را در ارتبــاط 3جســتجو می کننــد.
آنهــا زبــان را ،علیرغــم همــه مزیت هــا و کمک هایــی کــه بــه آدمــی کــرده اســت،
عامــل اصلــی تیــره بختــی انســان می داننــد .تعبیــر هیــز و همکارانــش ( )2012تاکیــد
می کننــد کــه مــا معتقدیــم کــه زبــان در بطــن و متــن بیش تــر تیــره بختــی آدم هــا ســهم
و نقــش دارد (ص .)26یــه ســبب تاکیــد فــوق العــاده اکــت بــر رابطــه و تعامــل و زبــان،
محققــان و مولفــان آن را در شــمار رویکردهــای «چارچــوب رابطــه ای» جــای می دهنــد
(ســیف .)1394 ،در اکــت از شــش فراینــد ســخن گفتــه می شــود کــه ادعــا می شــود
زوج هــای پریشــان حالــی کــه از نارضایتــی زناشــویی و افســردگی و اضطــراب همــراه
بــا آن رنــج می برنــد در اغلــب ایــن فرایندهــا دچــار کژکارکــردی هســتند و الجــرم بــا
اصــاح آن فرایندهــا رنــج و پریشــانی و آشــفتگی ارتباطــی و روانــی آنهــا از میــان رانــده
)1. Acceptance and commitment therapy (ACT
2. Cognitive – behavior therapy
3. Communication
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مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانی تعهد و پذیرش( ،)ACTآموزش مهارت های هوش معنوی ( )SQو هوش هیجانی ()EQ

می شــود (هیــز و دیگــران)1999 ،
نخســتین فراینــد شــش گانــه اکــت «پذیــرش » اســت .در ایــن فراینــد بــه افــراد ،از
جملــه زوج هــا ،کمــک می شــود تــا نــه تنهــا رنج هــا و رویدادهــا و تجــارب خصوصــی
را انــکار نکنــد و از آنهــا اجتنــاب نــورزد بلکــه آنهــا را آگاهانــه و بــا اشــتیاق بپذیــرد.
بــه رغــم هیــز و دیگــران ( )2012پذیــرش موجــب می شــود تــا فــرد کمتــر ذهــن خــود
را معطــوف کنتــرل رفتــار یــا احســاس و هیجــان ناخوشــایند ســازد .در نتیجــه راههــای
دیگــری پیــش روی او گشــوده می شــوند.
دومیــن فراینــد «گسســتن» اســت .بــر اســاس ایــن فراینــد پیونــد معمــول بیــن شــناخت و
زمــان قطــع می شــود و فــرد فرصــت می یابــدد تــا از زبــان بگونــه دیگــری بهــره گیــرد.
بــه عبــارت دیگــر در ایــن فراینــد بــه فــرد کمــک می شــود تــا مفاهیــم و رفتارهــا و حتــی
هیجانــات را بگونــه دیگــری نامگــذاری کنــد تــا از بــار پریشــان ســاز انهــا کــم کنــد (
والتــز و هیــز ،ترجمــه ســیف.)1394 ،
ســومین فراینــد «خــود بــه عنــوان چشــم انــداز» اســت .بــر اســاس ایــن تکنیــک افــراد
می آموزنــد کــه خــود را بــه عنــوان یــک بافــت ببیننــد و از نــو خــود را مفهــوم ســازی
نماینــد( .مــک هیــو و دیگــران)2004 ،
چهارمیــن تکنیــک « تمــاس بــا زمــان حــال » اســت .در ایــن تکنیــک بــه زوج هــا
کمــک می شــوند تــا صرف نظــر ازاتفاقــات گذشــته و بی توجــه بــه آینــده بــه تعامــات
کنونــی تمرکــز کننــد و در « زمــان حــال» بــه ایجــاد تجــارب مثبــت بــرای یکدیگــر یــاری
برســانند ( والتــزو هیــز.)1394 ،
پنجمیــن فراینــد در اکــت شناســایی و روشــن ســازی ارزش هــا اســت .بهــره گیــری از
ایــن تکنیــک موجــب می شــود تــا فراینــد عمــل تســهیل شــود .چــون ارزش هــا نقــش
هدایتگــری رفتــار را بــر عهــده دارنــد .و ســرانجام آخریــن فراینــد یــا تکنیــک عمــل
تعهــد شــده اســت .بــر اســاس ایــن تکنیــک زوج هــای پریشــان حــال در چــار چــوب
ارزش هــای ازبیــش مشــخص شــده تعهــد می کننــد کــه بــرای بهبــود روابــط و از
میــان رانــدن رنج هــا و پریشــانی های روانــی خــود ،متعهــد بــه انجــام برخــی اعمــال و
رفتارهــای معیــن شــوند (والتــز و هیــز.)1394 ،
شــواهد تجربــی نشــان داده انــد کــه اوالً  :ایــن فرایندهــا را می تــوان در پروســه درمــان
در عمــل بــکار بســت و ثانیــاً  :بکارگیــری ایــن فرایندهــا (تکنیک هــا ) رنج هــا و
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پریشــانی های روانــی از جملــه پریشــانی زناشــویی و اختــاالت همــراه بــا آن را از میــان
می رانــد (هیــز و دیگــران.)2012 ،
هــوش معنــوی  1دومیــن مبانــی نظــری ایــن پژوهــش اســت .چــه ،از ایــن ســاز و کار نیز
بــرای از میــان راننــد آشــفتگی های زناشــویی و اختــاالت روانــی همــراه بــا آن ،اســتفاده
می شــود .مفهــوم هــوش معنــوی بــرای اولیــن بــاردر ســال  1996توســط اســتیونز 2مطــرح
شــد و ســپس توســط آمونــز بســط معنایــی یافــت .آمونــز هــوش معنــوی را «بهره گیــری از
دانــش معنــوی بــرای از میــان رانــدن مشــکالت انطباقــی و آشــفتگی های درون روانــی و
ارتباطــی تعریــف نمــود .او در جــای دیگــر ،هــوش معنــوی را نوعــی « ظرفیــت» می دانــد
کــه می تــوان از آن بــرای حــل مســائل شــناختی ،عاطفــی و بیــن فــردی اســتفاده کــرد
و ســطح « بهزیســتی روانــی » را فزونــی بخشــید .از نظــر آمونــز هــوش معنــوی دارای 5
مولفــه اساســی اســت .آن مولفــه عبارتنــد از :
■■ظرفیت تعالی ( فرا گذاشتن از نیازهای دنیوی و ارتقای سطح لذات خود)
■■تجارت معنوی
■■توانایی استفاده از منابع معنوی در حل مسائل
■■رفتارهای فضیلت سامانه ( نظیر بخشش و سپاسگزاری و فروتنی )
■■جهت دهی معنوی فعالیت ها (سهرابی.)1395،
بــه زعــم او تمامــی ایــن مولفه هــا را می تــوان بــا آمــوزش و تجربــه تقویــت نمــود و از
آن طریــق بهزیســتی روانــی خــود را فزونــی بخشــید.
محققانــی همچــون کینــگ و دیگــران( )2004از مولفه هــای مشــابهی ســخن گفته انــد.
از نظــر آنــان مهمتریــن مولفــه ای هــوش معنــوی عبارتنــد از :
■■شکیبایی
■■باورها و اعمال معنوی
■■معنا و هدف زندگی
■■الوهیت
■■آرامش درون
■■تجربیات معنوی
■■بخشش و فروتنی
1. spiritual intelligence
2. Emotional intelligence
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فرضیه های تحقیق
بــر اســاس مطالــب و یافته هــای مــرور شــده در ســطور و صفحــات بــاال می تــوان
فرضیــات زیــر را صــورت بنــدی نمــود:
1.1بیــن اثربخشــی  ACT، EQ، SQدر كاهــش نارضایتــی زناشــویی زوج هــای جــوان
تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.
2.2بیــن اثربخشــی  ACT، EQ، SQدر كاهــش عالئــم افســردگی همــراه بــا آشــفتگی
زناشــویی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.
3.3بیــن اثربخشــی  ACT، EQ، SQدر كاهــش عالئــم اضطــراب همــراه بــا آشــفتگی
زناشــویی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.
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بــه زعــم آن محققــان هــر یــک از ایــن مولفه هــا را می تــوان بــه صــورت فــردی
یــا گروهــی آمــوزش داد و از آن طریــق توانایــی فراگیــران را بــرای اســتفاده از هــوش
معنــوی در کاهــش آشــفتگی ها و رنج هــای انســانی بهــره گرفــت.
ســرانجام ،ســومین مبانــی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش « هــوش هیجانــی » 1اســت.
فرمــول بنــدی هــوش هیجانــی قریــب ســه دهــه خدمــت دارد .گلمــن ( )1999شــواهدی
ارائــه داده اســت کــه نشــان مــی داد ایــن نــوع هــوش ســهمی بیــش از هــوش شــناختی
در بهــروزی و پیــروزی و ســازگاری و موفقیــت آدم هــا دارد .چــه ،ایــن نــوع هــوش
بــا شــادابی ،تعامــل ســازنده بــا دیگــران ،توانایــی گشــودن گــره از مشــکالت ارتباطــی
و درون فــرد و از میــان رانــدن ترس هــا و تهدیدهــا و ناامنی هــا همــراه اســت .بــه
تعبیــر گلمــن ( )1999هــوش هیجانــی شــامل توانایــی شــناخت هیجانــات خــود ،درک
احساســات دیگــران ،مهــار کــردن هیجانــات ،مدیریــت روابــط و نرمــش و مــدارا اســت.
از هــوش هیجانــی می تــوان بــه منزلــه نوعــی روش درمانــی بــرای از میــان رانــدن
اضطــراب و افســردگی اســتفاده نمــود (خانجانی و دیگــران 1389 ،و دیویدســون (.)2014
چــه ،افــراد بــا تقویــت هــوش هیجانــی خــود بــه مهــارت باالیــی در «تنظیــم هیجانــات
» خــود و در رویارویــی ســودمند و جســورانه بــا پدیده هــای چالــش انگیــز دســت
می یابنــد .همچنیــن بــا تقویــت هــوش هیجانــی زوج هــا می تــوان آشــفتگی آنهــا را از
میــان رانــد و بــه آنهــا یــاد داد کــه چگونــه تعارضــات وتنش هــای خــود را بــا نرمــش و
مــدارا و بردبــاری حــل و فصــل نماینــد .
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روش شناسی
در ایــن تحقیــق از روش « چنــد گروهــی بــا گــروه کنتــرل» اســتفاده شــد .بــرای ایــن
منظــور از بیــن زوج هــای جوانــی کــه بــه ســبب تنش هــای شــدید زناشــویی و مشــکالت
روان شــناختی همــراه آن ،بــه چهــار مرکــز از مراکــز مشــاوره و مــددکاری بنیــاد شــهید
و امــور ایثارگــران و نیــز مراکــز مشــاوره و مــددکاری کالنتری هــای تهــران بــزرگ
مراجعــه نمــوده بودنــد ،نمونــه ای بــه حجــم  60زوج ( 120نفــر) انتخاب و در چهــار گروه
(گــروه روان درمانــی اکــت ،گــروه آمــوزش گروهــی هــوش هیجانــی ،گــروه آموزشــی
هــوش معنــوی و گــروه کنتــرل) ،و هــر گــروه  15زوج ،جایگزیــن شــدند .آنــگاه میــزان
نارضایتــی زناشــویی ،میــزان افســردگی و میــزان اضطــراب آزمودنی هــای هــر چهــار
گــروه انــدازه گیــری شــد .پــس از آن ،ســه گــروه نخســت بــه مــدت 10جلســه ،هــر
جلســه دو ســاعت ،در معــرض درمــان و آمــوزش گروهــی قــرار گرفتنــد .پــس از اتمــام
دوره درمــان و آمــوزش ،بــار دیگــر نارضایتــی زناشــویی ،اضطــراب و افســردگی آنــان
انــدازه گیــری شــد.
ابزارهای اندازه گیری
بــرای ســنجش نارضایتــی زناشــویی و اضطــراب و افســردگی آزمودنی هــا از ســه
مقیــاس ( )1نارضایتــی زناشــویی هادســون ( )2مقیــاس اضطــراب کتــل و ( )3مقیــاس
افســردگی بــک اســتفاده شــد .در ســطور زیــر هــر یــک از ایــن ســه آزمــون معرفــی
می شــوند.
-1مقیاس نارضایتی زناشویی هادسون
مقیــاس نارضایتــی زناشــویی 1هادســون 2اولیــن بــار در ســال  1992توســط هادســون ،و
بــه منظــور ســنجش مشــکالت و تعارضــات بیــن زوجیــن تهیــه شــده اســت .ایــن مقیــاس
دارای  25گویــه اســت کــه بــر اســاس طیــف  7درجــه ای لیکــرت تهیــه شــده اســت .ایــن
مقیــاس مولفه هایــی همچــون تعامــات و ارتبــاط ،مســائل احساســی ،مســائل جنســی،
مســائل مالــی ،مســائل خانوادگــی و نظایــر آن را انــدازه گیــری می کنــد .حداکثــر و
حداقــل نمــره ای کــه یــک فــرد در ایــن آزمــون می گیــرد بــه ترتیــب  150و  0اســت.
نمــرات باالتــر از  70بیانگــر نارضایتــی شــدید ،نمــرات  30تــا  69بیانگــر نارضایتــی
1. Martial anadjustment
2. Hudson

متوســط و نمــرات زیــر  30بیانگــر عــدم نارضایتــی زناشــویی اســت .هادســون پایائــی
مقیــاس را  0/86گــزارش نمــوده اســت .در ایــران نیــز پایائــی مقیــاس بیــن  0/88تــا 0/98
گــزارش شــده اســت (ثنایــی 1387 ،و کربالیــی.)1395 ،

1. Beck Depression inventory
2. Sarason
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پروتکل درمانی-آموزشی
پروتــکل درمانی-آموزشــی هــر یــک از ســه روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بــه
شــرح منــدرج زیــر اســت.
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-2مقیاس افسردگی بک
مقیــاس افســردگی بــک 1یــک مقیــاس بالینــی اســت کــه بــرای ســنجش عالئــم و
نشــانه های افســردگی (نظیــر غــم و انــدوه ،افــکار مــرگ ،فقــدات لــذت ،کاهــش
فعالیــت ،کاهــش میــل جنســی ،احســاس گنــاه و نظایــر آن) تهیــه شــده اســت .ایــن
مقیــاس حــاوی  21گویــه اســت و گویه هــای آن براســاس طیــف ســه درجــه ای (از  0تــا
 )3تدویــن شــده اند .حداقــل و حداکثــر نمــره ای کــه فــرد در ایــن آزمــون اخــذ می کنــد
بــه ترتیــب  0و  63اســت .نمــره  20نیــز نمــره بــرش اســت .یعنــی نمــرات باالتــر از 15
بیانگــر افســردگی فــرد و نمــرات کمتــر از آن بیانگــر عــدم افســردگی اســت .پایائــی ایــن
مقیــاس بیــن  0/86تــا ( ./98ساراســون ودیگــران )2010 ،تــا گــزارش شــده اســت.
-3مقیاس اضطراب کتل
مقیــاس اضطــراب کتــل 2یــک پرسشــنامه مداد-کاغــذی  40گویــه ای اســت کــه بــرای
ســنجش عالئــم و نشــانه های اضطــراب (نظیــر دلواپســی ،فقــدان آرامــش ،نگرانــی از
آینــده ،تــرس ،برانگیختگــی ،عــدم تمرکــز ،افــکار پریشــان ســاز و نظایــر آن) تهیــه شــده
اســت .ایــن مقیــاس براســاس یــک طیــف ســه درجــه ای (بــه نــدرت ،گاهــی ،اغلــب یــا
همیشــه) تدویــن گشــته اســت .پایائــی ایــن مقیــاس در بســیاری از مطالعــات ،بــاال ذکــر
شــده اســت .بــه عنــوان مثــال پاشــا شــریفی ( )1389پایائــی آن را  0/89گــزارش نمــوده
اســت .حداقــل و حداکثــر نمــره ای کــه یــک فــرد می توانــد در ایــن آزمــون کســب
کنــد بــه ترتیــب  0و  80اســت.
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جلسات

Act

EQ

SQ

اول

اجرای پیش آزمون-توضیح درمان
معرفی بیان قوانین

دوم
سوم

تشریح حصار ذهن و پادزهر آن
بیان و کار با انتظارات و تکلیف

اجری پیش آزمون و توضیح
آموزش
معرفی و بیان قوانین
بیان مولفه های EQ
کار با هیجانات منفی و تکلیف

چهارم

بیان نامگذاری و اثرات آن و ارائه تکلیف

مرور تکالییف و کار با هیجانات

پنجم

مرور تکالیف و بحث بر سر استعاره ها و
ارائه تکالیف
مرور تکالیف ،روابط و استعاره سالگرد
ازدواج

شیوه مدیریت هیجانات خود

اجرای پیش آزمون و
توضیح آموزش
معرفی و بیان قوانین
بیان مولفه های SQ
حل مسئله با هوش
معنوی
شناسایی فضائل
همدیگر
جهت دهی معنوی

هفتم

تشریح سم قطع ارتباط و پادزهر آن و
تکالیف
مرورتکالیف و روابط

هیجان و روابط

هشتم

بحث بر سر اجتناب و تمایل پذیرش
جمع بندی و پس آزمون

ابزار عالقه و پذیرش همدیگر
جمع بندی و پس آزمون

ششم
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نهم
دهم

شیوه شناسایی هیجانات دیگری

بخشش و گذشت

شیوه مدیریت هیجانات دیگری

شکیبایی و مدارا
تجارب معنوی و
اخالقی
تمرین آرامش درونی
جمع بندی و پس
آزمون

نتایج پژوهش
در ســطوری کــه در پــی می آیــد نتایــج حاصــل از پژوهــش در دو قســمت ارائــه
می شــود :الف-یافته هــای دموگرافیــک و ب-آزمــون فرضیــات

الف-یافته های دموگرافیک

-1سن آزمودنی ها
فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سن در جدول زیر درج گردیده است:
جدول  :2فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سن

سن

31-35
جمع

فراوانی
درصد

30
100

30
100

30
100

30
100

هماهنگونــه کــه مالحظــه می شــود فراوانــی گــروه ســنی  27-31بیــش از دو گــروه
ســنی دیگــر بــوده اســت.
 -2تحصیالت
میزان تحصیالت آزمودنی های چهار گروه به شرح مندرج در جدول زیر است:
جدول  :3میزان تحصیالت آزمودنی ها به تفکیک گروه

تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم و
لیسانس
فوق لیسانس
و دکتر
جمع

گروه ACT

گروه ES

گروه SQ

گروه کنترل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

4
13
6
20
12
40
8
27

2
6
8
27
12
40
8
27

4
13
8
27
12
40
6
20

2
6
10
34
12
40
6
20

فراوانی
درصد

30
100

30
100

30
100

30
100

یافته هــای جــدول بــاال بیانگــر آن اســت کــه فراوانــی آزمودنی هــای فــوق دیپلــم و
لیســانس بیــش از ســه گــروه تحصیلــی دیگــر بــوده اســت.
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27-31

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

8
27
14
46
8
27

6
20
16
53
8
27

8
27
14
46
8
27

8
27
12
40
10
33

مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانی تعهد و پذیرش( ،)ACTآموزش مهارت های هوش معنوی ( )SQو هوش هیجانی ()EQ

22-26

گروه ACT

گروه ES

گروه SQ

گروه کنترل

15

-3مدت ازدواج
مدت ازدواج آزمودنی ها به سال به شرح مندرج در جدول زیر است:
جدول  :4مدت ازدواج آزمودنی ها به سال

16
مدت (سال)
1-5
6-10
11-15
جمع
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گروه ACT

گروه ES

گروه SQ

گروه کنترل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

14
47
10
33
6
20

14
47
12
40
4
13

16
54
10
33
4
13

14
47
14
47
2
6

فراوانی
درصد

30
100

30
100

30
100

30
100

همانگونــه کــه یافته هــای جــدول نشــان می دهــد اغلــب آزمودنی هــا زندگــی
مشــترک خــود را از 11ســال پیــش شــروع نموده انــد.
محاسبه نمرات پیش آزمون و پس آزمون
پیــش از آزمــون فرضیــات ،میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات چهارگــروه در هــر ســه
متغیــر (نارضایتــی زناشــویی ،افســردگی و اضطــراب) در پیــش آزمــون و پــس آزمــون
محاســبه و بــه شــرح منــدرج در جــدول زیــر درج گردیــد.
جدول  :5میانگین وانحراف معیار نمرات چهار گروه در بیش آزمون و پس آزمون
پیش آزمون

گروه

تفاضل
میانگین ها

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

ACT

نارضایتی
افسردگی
اضطراب

129
39
26

12
9
13

68
22
17

11
10
11

61
17
9

EQ

نارضایتی
افسردگی
اضطراب

130
41
24

11
12
12

64
27
16

12
11
12

76
14
8

SQ

نارضایتی
افسردگی
اضطراب

128
38
23

10
11
10

71
19
13

کنترل

نارضایتی
افسردگی
اضطراب

131
40
21

9
12
11

135
45
22

12
11
10

57
19
10
-4
-5
-1

جدول  .6نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمرات متغیرها
مقدار Z

سطح معنی داری

نارضایتی زناشویی

پیش آزمون
پس آزمون

0/78
0/94

0/462
0/564

افسردگی

پیش آزمون
پس آزمون

0/85
0/89

0/432
0/441

اضطراب

پیش آزمون
پس آزمون

0/65
1/14

0/782
0/831

همانگونــه کــه نتایــج منــدرج در جــدول بــاال نشــان می دهــد مقادیــر آزمــون

در كاهش نارضایتی زناشویی و تقلیل اضطراب و افسردگی همراه با آن در زوج های جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناجا

آزمون فرضیات
بــرای آزمــون فرضیــات اول و دوم و ســوم از آزمــون آمــاری تحلیــل واریانــس یــک
طرفــه اســتفاده شــد .اما،پیــش از آن اطمینــان از نرمــال بــودن توزیــع نمــرات ،از آزمــون
کولموگروف-اســمیرونوف شــد .نتایــج حاصــل بــه شــرح منــدرج در جــدول زیــر اســت.

مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانی تعهد و پذیرش( ،)ACTآموزش مهارت های هوش معنوی ( )SQو هوش هیجانی ()EQ

یافته های درج شده در جدول باال بیانگر آن است که:
اوال :نارضایتــی زناشــویی هــر چهــار گــروه پیــش از شــروع فراینــد درمــان و آمــوزش
گروهــی درحــد شــدید بــوده اســت.
ثانیــا :افســردگی و اضطــراب آزمودنی هــای هــر چهــار گــروه قبــل از فراینــد درمــان
و آمــوزش گروهــی باالتــر از خــط بــرش بــوده اســت.
ثالثــا :هــم نارضایتــی زناشــویی و هــم افســردگی و اضطــراب در هــر ســه گروهــی کــه
در معــرض آمــوزش و درمــان گروهــی بوده انــد ،پــس از 10جلســه درمــان و آمــوزش
کاهــش یافتــه اســت .در حالــی کــه در ایــن مــدت نــه تنهــا میانگیــن نمــرات زوج هــای
گــروه کنتــرل در هــر ســه مولفــه کاهــش نیافتــه اســت بلکــه اندکــی نیــز افزایــش یافتــه
ا ست .

17

18

کولموگروف-اســمیرنوف بــرای هــر ســه متغیــر نارضایتــی زناشــویی ،افســردگی و
اضطــراب ،در هیــچ یــک از مراحــل پیــش آزمــون و پــس آزمــون معنــادار نیســت.
بنابرایــن ،از ایــن یافتــه می تــوان نتیجــه گرفــت کــه توزیــع نمــرات هــر ســه متغیــر نرمــال
اســت.
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فرضیــه اول .اثــر بخشــی ســه روش آموزش-درمانــی گروهــی در کاهش
نارضایتی زناشــویی
بــرای آزمــون فرضیــه اول تحقیــق کــه ادعــا می کــرد «بیــن اثــر بخشــی ســه روش
آموزشــی-درمانی در کاهــش نارضایتــی زناشــویی تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود
دارد» از آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه (آنــوا) اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور پــس
از تعدیــل نمــرات پیــش آزمــون ،میانگین هــای چهــار گــروه بــا یکدیگــر مقایســه شــدند.
نتایــج حاصــل بــه شــرح منــدرج در جــدول زیــر اســت.
جدول  :7خالصه تجزیه و تحلیل واریانس برای مقایسه اثر بخشی روش ها در کاهش نارضایتی
زناشویی
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

DF

میانگین
مجذورات

پس گروه ها
درون گروه ها
کل

6407/91
88790/21
95198/12

3
116
119

21355/97
765/43

F

2/82

Sig

0/05

نتایــج حاصــل از تحلیــل واریانــس نشــان داد کــه  Fمحاســبه شــده ( )F=2/82در ســطح
 P>0/05بزرگ تــر از  Fاســتاندارد اســت .از ایــن یافتــه می تــوان نتیجــه گرفــت کــه
بیــن میانگین هــای گــروه تفــاوت آمــاری معنــاری وجــود دارد .اجــرای آزمــون تعقیبــی
توکــی نشــان داد کــه ایــن تفــاوت اوال :بیــن ســه گــروه بــا گــروه کنتــرل و ثانیــا :بیــن
گــروه  ACTبــا دو گــروه دیگــر وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر ،یافته هــا نشــان داد کــه
اوال :هــر ســه روش درمانی-آموزشــی موجــب کاهــش نارضایتــی زناشــویی ،و افزایــش
رضایــت زناشــویی ،شــده اســت .و ثانیــا :اثــر بخشــی روش درمــان گروهــی  ACTبیــش
از  SQو  EQبــوده اســت.

فرضیه دوم .اثر بخشی سه روش در کاهش افسردگی
بــرای آزمــون فرضیــه دوم تحقیــق ،یعنــی مقایســه اثــر بخشــی ســه روش درمانــی-
آموزشــی در کاهــش افســردگی زوج هــای جــوان ،از آزمــون آمــاری تحلیــل واریانــس
یکطرفــه اســتفاده شــد .خالصــه نتایــج حاصــل بــه شــرح منــدرج در جــدول زیــر اســت.
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جدول  :8خالصه تجزیه و تحلیل واریانس برای مقایسه اثر بخشی روش های درمانی-آموزشی در

پس گروه ها
درون گروه ها
کل

9803/54
90905/61
100709/16

3
116
119

130
783/67

4/17

0/001

نتایــج حاصــل نشــان داد کــه  Fمحاســبه شــده ( )F=4/17در ســطح خطــای P>0/01
اســتاندارد اســت .بنابرایــن ،فرضیــه اول تحقیــق تائیــد می شــود و لــذا می تــوان نتیجــه
گرفــت کــه بیــن اثــر بخشــی روش هــا در درمــان فســردگی تفــاوت معنــاداری وجــود
دارد .بــرای شناســایی روش هــای اثــر بخــش از آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد.
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه اوال :بیــن میانگیــن ســه روش و میانگیــن گــروه کنتــرل
تفــاوت آمــاری معنــاداری وجــود دارد .یعنــی هــر ســه روش موثــر بوده انــد .ثانیــا :بیــن
روش هــوش معنــوی ( )SQو دو روش دیگــر تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .بــه عبــارت
دیگــر ،اســتفاده ازهــوش معنــوی در کاهــش عالئــم افســردگی موثرتــر از دو روش دیگــر
بــوده اســت.
فرضیه سوم .اثر بخشی سه روش در کاهش اضطراب
بــرای مقایســه اثــر بخشــی ســه روش  ACTآمــوزش هــوش هیجانــی و آمــوزش هــوش
معنــوی در کاهــش عالئــم اضطــراب زوج هــای جــوان ،از آزمــون آمــاری تحلیــل
واریانــس یک طرفــه اســتفاده شــد .خالصــه نتایــج حاصــل بــه شــرح منــدرج در جــدول
زیــر اســت:

در كاهش نارضایتی زناشویی و تقلیل اضطراب و افسردگی همراه با آن در زوج های جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناجا

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

DF

میانگین
مجذورات

F

Sig

مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانی تعهد و پذیرش( ،)ACTآموزش مهارت های هوش معنوی ( )SQو هوش هیجانی ()EQ

کاهش افسردگی زوج ها

جدول  .9خالصه تجزیه و تحلیل واریانس برای مقایسه اثر بخشی سه روش در کاهش عالئم
اضطراب زوج ها
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منابع تغییر

مجموع
مجذورات

پس گروه ها 389/98
درون گروه ها
5608/17
کل

DF

3
116

میانگین
مجذورات

130
48/34

Sig

F

2/70

0/05
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نتایــج حاصــل نشــان داد کــه  Fمحاســبه شــده ( )F=2/70در ســطح  P>0/05بزرگ تــر
از  Fاســتاندارد اســت .ایــن بــدان معنــا اســت کــه بیــن میانگین هــای چهــار گــروه تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد .اجــرای آزمــون توکــی نشــان داد کــه ایــن تفــاوت از یــک طــرف
بیــن ســه گــروه آموزشــی و درمانــی (گروهــای آزمایشــی) و گــروه کنتــرل ،و از طــرف
دیگــر بیــن گروه هــا و دو گــروه آزمایشــی دیگــر وجــود دارد .بنابرایــن ،فرضیــه ســوم
تحقیــق تائیــد می شــود و بــر آن اســاس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه گرچــه هــر ســه
روش موجــب کاهــش عالئــم اضطــراب می شــوند امــا تاثیــر روش آموزشــی هــوش
معنــوی بیش تــر اســت.
بحث در نتایج
یــک .یافته هــا نشــان داد کــه اســتفاده از روان درمانــی مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد
(اکــت) و نیــز آمــوزش مهارت هــای هــوش هیجانــی و نیــز ارتقــای هــوش معنــوی
زوج هــای جــوان ،موجــب کاهــش معنــادار نارضایتــی زناشــویی آنــان می شــود ،و الجرم
رضایــت و خشــنودی زناشــویی آنــان را فزونــی می بخشــد .همانگونــه کــه پیداســت ایــن
یافته هــا بــا یافته هــای اســتیونس و دیگــران ( ،)2006پیترســون و دیگــران ( ،)2013امــان
الهــی و دیگــران ( ،)1393رجبــی و دیگــران ( ،)1396موســوی و دیگــران ( )1395و
اغلــب پژوهش هایــی کــه پیش تــر در بخــش مــرور پژوهش هــا از آن هــا ســخن بــه
میــان آمــد ،و نیــز در نظریه هایــی کــه در مبانــی نظــری مــرور شــدند ،همخوانــی دارد .از
همیــن روی ،در تبییــن آن می تــوان چنــد نکتــه را یــاد آور شــد .نخســت آنکــه ،بســیاری
از تنش هــا و تعارضــات زناشــویی ریشــه در اندیشــه های مســمومی دارنــد کــه هــر یــک
از زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر دارنــد ،و بــر اثــر آن اندیشــه های هولنــاک ،تفاســیر
و تعابیــر آزار دهنــده ای پیرامــون یکدیگــر بــه عمــل می آورنــد .در فراینــد جلســات
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اکــت بــه زوج هــا کمــک می شــود تــا ایــن اندیشــه های مســموم را از میــان براننــد و
بــا «نامگــذاری هــا» و «برچســب زنی هــای مثبــت» بــه اصــاح نگــرش خــود پیرامــون
یکدیگــر بپردازنــد .همچنیــن ،بــه آن هــا کمــک می شــود تــا تعهــدات رفتــاری جدیــدی 
در قبــال یکدیگــر اخــذ کننــد و متناســب بــا آن عمــل نماینــد .عــاوه بــر آن ،در اکــت
بــه زوج هــای کمــک می شــود تــا بــا ارزش هــای واقعــی زندگــی خــود ارتبــاط برقــرار
کننــد و مجــذوب آن گردنــد .مجمــوع ایــن اقدامــات ذهــن و ضمیــر ونگــرش و رفتــار
زوج هــا را نســبت بــه یکدیگــر تغییــر می دهنــد و موجــب می شــود تــا آنــان زندگــی
مشــترک را بگونــه ای از ســر بگیرنــد کــه حداکثــر رضایــت و آرامــش را بــرای آنــان بــه
ارمغــان آورد.
دوم آنکــه ،یافته هــای متعــدد پژوهشــی ،بــه عنــوان مثــال یافته هایــی کــه در بخــش
مــرور پیشــینه ایــن تحقیــق از آن هــا یــاد شــد ،نشــان از آن دارنــد کــه بخــش قابــل
توجهــی از تنش هــا و درگیری هــای زن و شــوهرها ریشــه در ســواد انــدک هیجانــی
آنــان دارد .آنــان از یکســو هیجانــات منفــی و مثبــت خــود را نمی شناســند و از دیگــر
ســو بــا «رفتارهــای تکانــش گرانــه» و بــدون تامــل خــود بــه آزار و اذیــت روانــی یکدیگــر
می پردازنــد و آرامــش و آســودگی و رضایــت را از یگدیگــر می ســتانند .امــا ،زمانــی
کــه آنــان بــا مجموعــه هیجانــات منفــی (خشــم و غــم و انــدوه و دلمردگــی و  )...و
هیجانــات مثبــت (شــادی و شــعف و نشــاط و شــگفتی و امیــد و خــوش بینــی و  )...آشــنا
شــوند و یــاد بگیرنــد چگونــه از ایــن هیجانــات بــرای رشــد و تعالــی و پــرورش خــود و
دیگــری اســتفاده نماینــد ،آنــگاه تعامــل آن هــا بهبــود می یابــد و نــگاه و نگرششــان بــه
همدیگــر اصــاح می شــود .بــه همیــن ســبب ،وقتــی در ایــن پژوهــش آزمودنی هــای
گــروه «هــوش هیجانــی» بــه چنیــن مهارت هایــی دســت یافتنــد نارضایتــی زناشــویی آنــان
بــه صــورت معنــاداری کاهــش یافــت و آنــان گام در راه «رضایــت مســتمر» و «آرامــش
پایــدار» نهادنــد.
ســوم آنکــه ،یافته هــای ایــن پژوهــش همســو بــا پژوهش هــای دیگــر (نظیــر رجبــی
و دیگــران1396 ،و رحمانــی )1392 ،نشــان داد کــه بــا افزایــش ظرفیــت «هــوش معنــوی»
بــه صــورت معنــاداری از نارضایتــی زناشــویی کاســته می شــود .چــه ،افــراد برخــوردار
از چنیــن ظرفیتــی اوال :گام در راه «زندگــی نــاب» می نهنــد .ثانیــا :ظرفیــت گذشــت و
بخشــش و مــدارای آنــان افزایــش می یابــد .ثانیــا :اخــاق مندتــر زندگــی می کننــد و
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رابعــا :بــا درگیــر شــدن در جزئیــات بی اهمیــت ،نــه تنهــا زندگــی خــود و دیگــران را تبــاه
نمی ســازند بلکــه بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی خــود جهــد وجــد نماینــد.
دو .یافته هــای ایــن پژوهــش آشــکار ســاخت کــه هــر ســه روش درمانــی و آموزشــی
(یعنــی اکــت EQ ،و  )SQنــه تنهــا نارضایتــی زناشــویی را فــرو می کاهنــد بلکــه افســردگی
و اضطــراب همــراه و تــوام بــا آن را نیــز کاهــش می دهنــد .ایــن یافته هــا نیــز بــا
یافته هــای محققانــی همچــون هنــز و دیگــران ( ،)1999نیومــن ( ،)2003هیــن ( )2012و
خرامانــی ( )1393همخوانــی دارد .از همیــن روی ،در تبییــن آن هــا می تــوان چنــد نکتــه
را یــاد آور شــد .نکتــه اول آنکــه ،افســردگی و اضطــراب دو اختــال عاطفــی هســتند کــه
تمامــی نظام هــای روانــی (شــناختی ،هیجانــی ،اخالقــی ،معنــوی ،جســمانی و اجتماعــی)
مبتالیــان را درگیــر می ســازند .بــه همیــن ســبب ،بــا کار روی هــر یــک از ایــن نظام هــا
می تــوان عالئــم و نشــانه های ایــن دو را کاهــش داد .بویــژه ،در افســردگی خلــق
مبتالیــان و انگیــزش آنــان بــه شــدت تقلیــل می یابــد .بــه همیــن خاطــر وقتــی بــا هــوش
هیجانــی آنهــا کار می شــود آنــان یــاد می گیرنــد کــه ارتبــاط عاطفــی و ســودمندی بــا
دیگــران برقــرار کننــد و فعالیت هــای هیجانــی لــذت بخشــی بــرای خــود تــدارک ببیننــد.
آشــکار اســت کــه فعالیــت هیجانــی لــذت بخــش و روابــط گــرم و عاطفــی بــا دیگــران
موجــب کاهــش عالئــم افســردگی می شــوند .دوم آنکــه ،وقتــی تــراز هــوش معنــوی
افزایــش می یابــد افــراد می آموزنــد بیش تــر و بهتــر قــدر زندگــی را بداننــد و معنــای
عمیقــی بــرای زندگــی خــود بیابنــد .یافتــن معنــا بــرای زندگــی نیــز اثــرات عمیقــی بــر
نگــرش افــراد بــه زندگــی بــر جــای می گــذارد و زندگــی آن هــارا ســودمند و عــاری از
اضطــراب و افســردگی می ســازد .ســوم آنکــه ،درمــان آلــت اساســا بگونــه ای صــورت
بنــدی شــده اســت کــه بــه ســبب تاکیــد بــر اصولــی همچــون گســس ،پذیــرش ،تمرکــز
بــر زمــان حــال ،خــود بــه عنــوان چشــم انــداز ،ارزش هــا و عمــل تعهــد شــده (والتــر
وهینــز ،ترجمــه ســیف )1394 ،موجــب از میــان رفتــن عالئــم افســردگی و اضطــراب
می شــود و ســامت عمومــی روانــی افــراد تحــث درمــان را بهبــود می بخشــد .ســرانجام،
وقتــی عالئــم نارضایتــی زناشــویی بــه ســبب ســه درمــان پیــش گفتــه از بیــن می رونــد،
خــود بــه خــود آرامــش و امیــد و ســودمندی و معناجویــی بــه زندگــی بــاز می گــردد و
در نتیجــه اضطــراب و افســردگی جــای خــود را بــه آرامــش و رضایــت می دهنــد.
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پیشنهادها
بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که:
1.1اســتفاده از درمــان وابســته بــه تعهــد و پذیرش(اکــت) در زوج درمانــی ها،بویــژه در
مراکــز مشــاوره ناجــا ،در اولویــت قــرار گیــرد.
2.2بــا برگــزاری یــک گارگاه آموزشــی بــرای مشــاوران و درمانگــران شــاغل در مراکــز
مشــاوره و مــددکاری ناجا،روش هــای بهــره گیــری از اکــت و آمــوش هــوش معنوی
و هــوش هیجانــی بــه آنــان آمــوزش داده شــود.
3.3اثربخشــی روش درمانــی و روش هــای آموزشــی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،در
دیگــر مراکــز درمانــی و آموزشــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
4.4اثربخشــی ســه روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،در درمــان دیگــر اختــاالت
روان شــناختی مــورد بررســی علمــی قــرار گیــرد.

24

فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،52زمستان 96

منابع
●●الیاســی ،محمــد حســین و منتظــر المهــدی ،محمدســعید ( .)1395تاثیــر بهبــود
شــیوه های تعامــل زن و شــوهرها بــر ســامت روان و رضایــت زناشــویی آنــان و
هنجــار پذیــری فرزندانشــان ،فصلنامــه مطالعــات امنیــت اجتماعــی.59-74 ،45 ،
●●رحمانــی ،احمــد و دیگــران ( .)1393بررســی اثــرات روان شــناختی نارضایتــی
زناشــویی .پایــان نامــه ،کارشناســی ارشــد روان شناســی دانشــگاه آزاد واحــد مرکــز.
●●رجبــی ،ســوران و دیگــران ( .)1396رابطــه ســاختاری بهزیســتی معنــوی و رضایــت
زناشــویی بــا نقــش واســطه هــوش هیجانــی و تمایــز یافتگــی خــود .فصلنامــه روش هــا
و مدل هــای روان شــناختی ،شــماره  ،2صــص .19-48
●●موســوی ،مریــم و دیگــران ( .)1394بررســی اثــر بخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش
و تعهــد بــر افزایــش رضایــت زناشــویی همســران جانبــاز و آزاده .فصلنامــه مشــاوره
کاربــردی ،شــماره  ،5صــص .97-112
●●نریمانــی ،محمــد و دیگــران ( .)1392مقایســه اثــر بخشــی آمــوزش پذیــرش و تعهــد
بــا آمــوزش تنظیــم هیجــان .فصلنامــه ناتوانی هــای یــا دیگــری ،شــماره  ،2صــص
.176-154
●●والتــز ،تومــاس و هیــز ،اســتیون ( .)1394درمــان وابســته بــه پذیــرش و تعهــد (ترجمــه
علــی اکبــر ســیف .تهــران نشــر دیــدار
●●امــان الهــی ،عبــاس و دیگــران ( .)1393اثــر بخشــی درمــان مبتنــی بــر تعهــد و پذیرش
( )ACTدر درمــان پریشــانی زوج هــا .فصلنامــه مشــاوره کاربــردی ،4 ،صــص -120
.105
●●لشــنی ،لیــا ( .)1391اثــر بخشــب آلــت همــراه بــا ذهــن آگاهــی بــر رضایــت منــدی
زناشــویی .پایــان نامــه کارشناســی ارشــد بهزیســتی.
●●هــادی تبــار ،حمیــد و دیگــران ( .)1390بررســی تاثیــر آمــوزش مولفه هــای هــوش
معنــوی بــر کیفیــت زندگــی همســران .طــب جانبــاز ،شــماره ها.1-11 ،
●●خانجانــی ،محمــد و دیگــران ( .)1389بررســی اثــر آمــوزش مولفه هــای هــوش
هیجانــی بــر ســامت روانــی همســران جانبــازان .فصلنامــه مشــاوه ،شــماره  ،11صــص
.71-89
●●خدایــاری فــرد ،محمــد و دیگــران ( .)1386رابطــه نگــرش مذهبــی بــا رضایــت

)EQ( ) و هوش هیجانیSQ(  آموزش مهارت های هوش معنوی،)ACT(مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانی تعهد و پذیرش

در كاهش نارضایتی زناشویی و تقلیل اضطراب و افسردگی همراه با آن در زوج های جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناجا

25

 صــص،3  شــماره، فصلنامــه خانــواده پژوهشــی.منــدی زناشــویی دانشــجویان متاهــی
.611-620
. انتشارات کتابسرا. هوش معنوی و مقیاس های سنجش آن.)1395(  فرامرز،●●سهرابی
●●Baron, L. et al. (2010).Family therapy. Boston: McGraw-Hill.
●●Kramer, S.M. (2014). Marital psychopathology. New York:
Springer.
●●Rosen, G. et al. (2008). The relationship between marital
characteristics and marital satisfaction.Journal of counseling
and Development, R, 68-58.
●●Hill, R.F. et al. (2014). Satisfaction in close relationships. New
York: Guilford.
●●Davidson, E.M. (2014). Abnormal Psychology. New York:
Guilford.
●●Steven, S. et al. (2006).Marital Satisfaction and Act. Boston:
McGraw-Hill.
●●Petersen, S. C. (2013). Family therapy.Oxford Press.
●●Golman, D. (1999). Emotional intelligence. Boston: McGrawHill.
●●Hayes, S.C. et al. (2012). Acceptance and commitment therapy.
New York: Guilford Press.
●●McHugn, L. et al. (2004). Perspective taking.Relational
respomding. Psychological Record, 144-115 ,54.

