
 یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

 063تا  036، ص0511، بهار 54سال دوازدهم، شمارة 
www.qccpc.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/QCCPC.2020.50013.2320 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
42/

11/
89 

   
   

 خیتار
یپذ

ش
ر

 :
44/

42/
88

 
 

2
3

4
5

-6
0

5
1

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-

6
1

7
8

 

درمان  کردیها بر اساس رو آموزش زوج یاثربخش یهم سنج
 یارتباط یرسازیو تعهد )اکت( و تصو رشیبر پذ یمبتن
 نیزوج ییتعارض زناشو تیری( بر مدیماگوتراپی)ا

  مهوش معاذی نژاد
واحد کرمانشاه،  یمشاوره دانشگاه آزاد اسالم یدکتر یدانشجو

 .رانیکرمانشاه، ا

  مختارعارفی
واحد کرمانشاه،  یو مشاوره دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس اریدانش

 .رانیکرمانشاه، ا

  حسن امیری
واحد کرمانشاه،  یو مشاوره دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس اریاستاد

 .رانیکرمانشاه، ا

  چکیده
هم ، است. هدف از پژوهش حاضر یاز زندگ تيکننده رضا ینيب شيپ نيتر مهم، یروابط صميمانه زناشوي

بر  یارتباط یرسازيو تعهد و تصو رشيبر پذ یدرمان مبتن کرديها بر اساس رو آموزش زوج یاثربخش یسنج
مشاوره  مرکزکننده به  مراجعه یها پژوهش کل زوج نيا یآمار ی بود. جامعه نيتعارض زوج تيريمد
ورود به  یارهايمع یزوج که دارا 54ها تعداد  آن انيبود که از م 7931سروش شهر کرمانشاه در سال  یآوا

زوج )زن و  54ند. بنابراين، در دسترس انتخاب شد یريگ عنوان نمونه و با روش نمونه پژوهش بودند به
اکت و شاهد ، یماگوتراپي( ایزوج 74سه گروه )در ، یصورت گمارش تصادف ( انتخاب و بهشوهر

 کرديدر معرض آموزش بر اساس رو شيآزما یها از گروه یکي یا قهيدق 721جلسه  8جايگزين شدند. در 
قرار گرفتند.  یارتباط یرسازيدر معرض آموزش بر اساس تصو گريو تعهد و گروه د رشيبر پذ یمبتن
حاصل در سطح  یها . دادهشد دهي( سنجMCQيی )تعارض توسط پرسشنامه تعارض زناشو تيريمد

 ليبا استفاده از آزمون تحل یو انحراف استاندارد و در سطح استنباط نيانگيبا استفاده از م یفيتوص
 ها افتهيقرار گرفتند.  ليوتحل هيمورد تجز 29نسخه  SPSSافزار  )مانکووا( توسط نرم رهيچندمتغ انسيکووار

 تيريبر مد یماگوتراپياکت و ا کرديبر اساس رو ها جدرصد آموزش زو 4 یدار ینشان داد در سطح معن
اکت در  کرديها بر اساس رو از آن بود که آموزش زوج یحاک جينتا نيمؤثر است. همچن نيتعارض زوج

در بعد  یماگوتراپيا کرديها بر اساس رو مؤثرتر و آموزش زوج شاوندانيو خو یابعاد روابط خانوادگ
 مشاهده نشد. یدار یدو روش تفاوت معن نيا نيتعارض ب تيريمد عاداب گرياست و در دمؤثرتر  یجانيه

 .یارتباط یرسازيتصو کرديرو، و تعهد رشيپذ کرديرو، ها آموزش زوج، يیتعارض زناشو :ها کلیدواژه
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  همقدم
ازدواج در جامعه متغير امروزی يک پديده پيچيده است. درواقع ازدواج موفق و شروع 

زناشويی قادر است بسياری از نيازهای روانی و جسمانی را در محيطی امن برآورده رابطه 
، بشارت، سازد و تأثير بسزايی بر سالمت و بهداشت روانی افراد داشته باشد )نورانی پور

(. انسان بر اساس سرشت و نياز ذاتی خويش به انس و الفت با ديگران و 7981، يوسفی
دن با آنان نيازمند است و خانواده نهادی است که به اين مصاحبت و همراهی و همراز ش

نوابی نژاد و ، دهد )عارفی بخش پاسخ می عميق و آرام، صورت طبيعی نياز فطری بشر به
 (.7984، ثنايی

ترين مرحله از زندگی  ( ازدواج مهم2112برحسب نظر گلدنبرگ و گلدنبرگ ) 
ن خانواده در اين مرحله در طول عمر اند سالمت کانو ها نشان داده انسان است. پژوهش
(. زندگی زناشويی 2171، 7فرنچ و مالنيه، سيمونه، ولش، شود )اريکا دستخوش تغيير می

روابط صميمانه ، می گردند مند ها در طول عمر خويش از آن بهره موهبتی است که انسان
کلی از زندگی  های رضايت بينی کننده ترين پيش ترين منبع شادمانی و مهم مهم، زناشويی

های ارتباطی بين  (. اين در حالی است که تعارض7931، است )موحدی و ميرزا حسينی
اين شادمانی را از بين برده و موجب رنجش و خشم همسران نسبت به يکديگر شده ، ها آن

حسادت و رنجش همسران ، طرد، سازد. تعارض ها را متزلزل می و بنيان زندگی مشترك آن
رساند )پورمحسنی  سالمت جسمانی و روانی آنان آسيب می هستند که به ازجمله عواملی

ها  ازدواجی است که در آن دو نفر به ارزش، (. باوجوداينکه ازدواج موفق7932، کلوردی
و اصول يکديگر احترام بگذارند؛ منافع متقابل يکديگر را رعايت کنند؛ احساس تعهد 

تصميم بگيرند و با يکديگر همکاری داشته نسبت به يکديگر داشته باشند؛ با کمک هم 
اما متأسفانه شواهد فراوانی گويای آن (، 2171، دانش پور و لواسانی، خليلی، باشند )آسوده

ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صميمی و دوستانه به  هستند که زوج
موجود در روابط مشکالت شديد و فراگيری دچارند؛ بنابراين يکی از مشکالت شايع 

شده است تعارضات زناشويی است )مارکمن و  زوجين که موردتوجه درمانگران واقع
 (.2114، 2هالفورد
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ها و  ديدگاه، عنوان نوعی تعامل که در آن اشخاص تمايالت تعارض بين فردی به
شود که بعضی محققان آن را رخدادی عادی  تعريف می، کنند عقايد متضادی را بيان می

(. تعارض 2111، 7ويلتون و مارکمن، پليزانت، دانند )کلين گی زناشويی میدر زند
ای  گونه های فردی بوده و زمانی که شدت آن به ناشی از واکنش نسبت به تفاوت، زناشويی

نفرت و سوء رفتار کالمی و فيزيکی در روابط ، کينه، خصومت، باشد که احساس خشم
رابرت و ، حالتی غيرعادی است )انرايت، دآنان حاکم شود و به حالت ويرانگر درآي

های خانواده را سست و  ( . مشکالت ميان زن و شوهر عالوه بر اينکه پايه2174، 2ريچارد
اجتماعی و سازگاری بعدی زوجين را نيز دچار مشکل ، سازد بلکه رشد عاطفی متزلزل می

های بشر است  ترين لذت ی زناشويی باوجوداينکه از عميق کند؛ بنابراين رابطه می
(. 2175، های رنج است )فالحی و بخشی پور ترين سرچشمه حال يکی از بزرگ درعين

تواند يک ارتباط قوی را در  ها به شکل سازنده می توانايی برای مديريت و حل تعارض
ی صميمی و نزديک کمک  ها را برای ايجاد يک رابطه ی زوج شکل دهد و زوج رابطه
. درواقع اين بود يا نبود تعارض نيست که کيفيت ازدواج را تعيين ( 2179، 9ساموهانوکند )

آميز است که کيفيت رابطه زناشويی را تعيين  های تعارض کند بلکه نحوه اداره موقعيت می
های  های حل تعارض يکی از شاخص (. بنابراين مهارت7931، کند )يوسفی و عزيزی می

 (.2179، 5يسرکريچ و دليویواباشند ) کليدی در روابط عاشقانه موفق می
پاشيدگی  تعارض و نهايتاً ازهم، وجود مشکالت، به دليل نقش و اهميت خانواده 

ها درزمينه  تواند اثرات زيان باری بر زوجين و جامعه داشته باشد. پژوهش خانواده می
دهد که تعارضات زناشويی تأثيرات  تأثيرات مخرب تعارضات زناشويی نشان می

، به نقل از امانی، 7333، روان و خانواده دارد )فينچام و بيچ، سالمت جسم آوری بر زيان
 -تعامالت والد، تواند باعث افزايش تنش (. همچنين می7931، عيسی نژاد و علی پور

، يوممورا، بستگی ناايمن در کودکان شود )فرانکل فرزندی منفی و افزايش ابتال به دل
صورت افسردگی يک يا هر دو  ل ممکن است به(. اين مشک2174، 4جاکوبويتز و هازن

سوء رفتار با همسر و درگيری لفظی يا ، رفتار اختالل آميز بين فرزندان، رشد، اعتياد، زوج
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فيزيکی بين زوجين بروز نموده و نهايتاً منجر به طالق گردد. سير صعودی آمار طالق و 
رای يافتن عوامل مؤثر و انگيزه محققان ب، های روابط زوجين وجود تعارضات و آشفتگی

، راهکارهای مناسب جهت مقابله با اين فروپاشی رابطه را افزايش داده است )محمود پور
(. با توجه به نياز جامعه و معضل ناسازگاری زوجين 7933، بخش و ذوالفقاری فرح، شيری

 7هددرمان مبتنی بر پذيرش و تع، ی حل مشکالت زوجين های مؤثر در زمينه يکی از درمان
باشد. تأکيد اين درمان )رفتاردرمانی موج سوم( برخالف موج اول و دوم  يا اکت می
ديگر  عبارت بلکه بر تغيير درجه دوم تأکيد دارد. به، بر تغيير درجه اول نيست، رفتاردرمانی

دهد )ايزدی و  جای تغيير در رفتار به دنبال تغيير در بافتاری است که رفتار در آن رخ می به
ای بر اساس شواهد رفتاری  درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد مداخله (. زوج7932، عابدی

های ذهن آگاهی همراه با تعهد و راهبردهای تغيير رفتار در  است که از پذيرش و استراتژی
، امان الهی، کند )علوی ها استفاده می شناسی زوج پذيری روان جهت افزايش انعطاف

اصلی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد کمک به هر يک از (. هدف 7938، عطاری و گرايی
تنهايی چه  زن و شوهر است برای اينکه از فرآيندهای شناختی و واکنش عاطفی خود چه به

داشته است را روشن  ها را در رابطه نگه هايی که آن ارزش، ی دو نفره آگاه شوند در رابطه
حتی در ، ها هستند اسب با اين ارزشطور مداوم متن هايی که به کنند و به عمل در روش

(. از 7934، حضور افکار و احساسات ناخواسته متعهد شوند )حيدريان فر و امان الهی
متأثر از شرايط زندگی )دوره ، گيری رفتارهای مختلف در انسان شکل، ديدگاه اين روش

شده نشان  اواسط و اواخر کودکی و اوايل سن بلوغ( است. مطالعات انجام، ی کودکی اوليه
، درمان مؤثری برای بهبود آشفتگی روانی، دهد که رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد می

، نفس در مديريت رفتار و اختالفات زوجين )براون اعتمادبه، پذيری روانی -انعطاف
صميميت و تعارضات زناشويی )عرب ، (2174، 2امسيکينالی و سوفرونف، بويد، ويتينقام

، 9کنکر و باچ، بهبود تمام متغيرهای ارتباطی )باراچ، (2175، المعالیبيرشک و ابو ، نژاد
باکوم و ، ويلر، برنز، اتکينز، افزايش رضايت زناشويی و سالمت روان )کريستين، (2172

افزايش سازگاری و رضايت از ، (7934، حريفی و کريمی، ؛ کاوسيان2177، 5سيمپسام
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، رضايتمندی زوجين، افزايش سازگاری، (7934، زندگی زنان )چالل قوچان عتيق و سرايی
( و 2113، 7فينگولدو ديويدسون، ايفرت، های روانی و بين فردی )پترسون کاهش آشفتگی

، 2جيل و بکام، کارسون، سازی ارتباطات زوجين و سالمت روانی فردی )کارسون غنی
 ( بوده است.2115

)تصويرسازی ارتباطی(  9ايما گوتراپی، درمانی از ميان ديگر رويکردهای زوج
فيزيولوژی و ، علوم رفتاری، های اصلی شخصيت درمانی است که نظريه ای از زوج شيوه

ی  )بوجودآورنده 4(. هندريکس2174، 5دانش معنوی را باهم تلفيق کرده است )اشلی
گويد: رويکرد تصويرسازی ارتباطی بر تأثير ناخودآگاه تجارب کودکی بر  ايماگو( می
ر و تمايل ناخودآگاه افراد برای التيام و تکامل شخصی از طريق ارتباط تأکيد انتخاب همس

فرآيند و مهارت درمانی برای کمک به زوجين ، ها کند. تأکيد عملی روی ارائه روش می
(. در اين 7931، امينی و ديره، برای ايجاد يک ازدواج آگاهانه است )نقل از ابراهيمی

، ها وسيله درمانگر از طريق فرايند آموزش زوج که بهای  ترين مداخله اصلی، رويکرد
منعکس سازی ، تمرکز بر گفتگوی زوجين است. اولين گام، کننده باشد تواند تسهيل می

شوند  گوش دادن فعالی که در آن از طريق فرايند انعکاسی هر دو همسر مطمئن می، است
اعتباربخشی که بين دو  ،که محتوای گفتگوی طرف مقابل را دقيق شنيده است؛ گام دوم

ارتباط  های گوينده و شنونده است. دراين کند و توجه کردن به مهارت شکاف پل ايجاد می
شود که  به زوجين کمک می، تواند مفيد واقع شود. در گام سوم حمايت از همسر می

ای از تعامالت مؤثر در  شده و جريان تازه ها بر اساس دو گام قبلی ترکيب گفتگوی آن
های متعددی که در  (. نتايج پژوهش7931، ها به وجود آيد )موحدی و ميرزا حسينی آن

های مختلف انجام گرفته است نشان داد رويکرد تصويرسازی ارتباطی برآشفتگی و  زمينه
کاهش تعارضات زناشويی و افزايش کيفيت ، (7931، تعارض زناشويی )امانی و همکاران

(؛ افزايش 2114، 1(؛ سازگاری دوتايی )بيتون7931، زندگی زنان )موحدی و ميرزا حسينی
؛ 7939، ها )صالوری محمودآبادی صميميت و سالمت روانی زوج، سازگاری زناشويی
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جنسی و جسمانی زوجين ، عقالنی، افزايش ميزان صميميت عاطفی، (7939، خوش سيرت
های  سبک بهبود، (7983، ؛ صدر جهانی7983، احمدی و فرزاد، نوابی نژاد، )اعتمادی

زدگی  ورزی زوجين و کاهش دل های عشق نگرش، ورزی فداکارانه و رمانتيک عشق
افزايش ميزان ، (7984، ها )اعتمادی و همکاران صميميت زوج، (7981، زناشويی )بيات

، (7984، صميميت و بهبود الگوهای ارتباطی زوجين )احمدی و احمدی و فاتحی زاده
و کاهش رفتارهای ارتباطی منفی و خشونت مارکمن افزايش رفتارهای ارتباطی مثبت 

 مؤثر بوده است.، (2111)
ناپذير و طبيعی زندگی زناشويی در هر  نظر به اينکه وجود تعارض بخش اجتناب

های مثبت و سازنده مديريت تعارض سبب  مجهز نمودن زوجين به مهارت، ازدواجی است
ديده گرفتن تعارض و يا روی آوردن جای انکار و نا شود در تعامالت زوجی خويش به می

آميز  ابتدا وجود تعارض را بپذيرند و نسبت به حل مسالمت، به الگوهای منفی حل تعارض
هايی که تاکنون  اختالفات خويش اهتمام ورزند و از دگر سو با توجه به اينکه پژوهش

اگانه بر صورت جد اند به بررسی تأثير دو رويکرد ايماگوتراپی واکت به گرفته انجام
اند ولی تاکنون پژوهشی به مقايسه اثربخشی اين دو رويکرد  تعارضات زناشويی پرداخته

با توجه به کمبود ، با يکديگر نپرداخته است بنابراين، نسبت به تعارضات زناشويی
سو و شناسايی و  جهت هم سنجی اثربخشی اين دو رويکرد از يک، هايی پژوهش

انجام ، زمينه مديريت تعارضات زناشويی از سوی ديگرکارگيری بهترين مداخله در به
های  رسد؛ بنابراين پژوهش حاضر در پی آزمودن فرضيه پژوهش حاضر ضروری به نظر می

 زير بود:
ها بر اساس رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد بر مديريت تعارض زوجين  آموزش زوج

 مؤثر است.
اطی بر مديريت تعارض زوجين ها بر اساس رويکرد تصويرسازی ارتب آموزش زوج

 مؤثر است.
ها بر اساس رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد و رويکرد  اثربخشی آموزش زوج

 تصويرسازی ارتباطی بر مديريت تعارض زوجين متفاوت است.
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 روش پژوهش
ی  آزمون است. جامعه پس -آزمون يک پژوهش نيمه آزمايشی از نوع پيش، پژوهش حاضر

کننده به مرکز مشاوره آوای سروش شهر  های مراجعه ل زوجآماری اين پژوهش ک
زوج که دارای سابقه تعارض  54ها تعداد  زوج بودندکه از ميان آن 7931کرمانشاه در سال 

گيری در دسترس انتخاب شدند. معيارهای ورود  عنوان نمونه و با روش نمونه بودند به
متعهد شدن به ، درمانی پزشکی و روان نزمان از درمان روا عبارت بود از: عدم استفاده هم

دارا بودن حداقل دو سال سابقه زندگی مشترك و حداقل ، شرکت در تمام جلسات
، صورت گمارش تصادفی انتخاب و به (زوج )زن و شوهر 54، تحصيالت سيکل . بنابراين

اکت و شاهد جايگزين شدند و ، نفره( ايماگوتراپی 91زوجی يا  74درسه گروه )
ای يک جلسه( يکی از  ای )هفته دقيقه 721جلسه  8مون روی آنان اجرا شد. در آز پيش

های آزمايش در معرض آموزش بر اساس رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد و گروه  گروه
ها  ديگر در معرض آموزش بر اساس رويکرد تصويرسازی ارتباطی قرار گرفتند. آزمودنی

ها با استفاده از روش  پژوهش پاسخ دادند. داده پس از اتمام جلسات مجدداً به پرسشنامه
وتحليل  مورد تجزيه 29نسخه  SPSSافزار  تحليل کوواريانس چند متغيره )مانکووا( در نرم

ها  قرار گرفت. در اين پژوهش مالحظات اخالقی شامل ايجاد اعتماد و اطمينان در آزمودنی
، اهداف و مراحل انجام پژوهشها از  مطلع نمودن آزمودنی، و حفظ محرمانگی اطالعات

های آنان و استفاده درست و  کرامت انسان و تنوع باورها و ارزش، احترام به حقوق افراد
 های آموزشی در دستور کار قرار گرفت. دانش و مهارت، جا از اطالعات به

 0(MCQپرسشنامه تعارض زناشويي )
های زناشويی و برمبنای  تعارضسؤالی است که برای سنجش  52يک ابزار ، اين پرسشنامه

هفت بعد از ، ( ساخته شده است. اين پرسشنامه7913تجربيات بالينی توسط ثنايی و براتی )
، کاهش رابطۀ جنسی، اند از: کاهش همکاری سنجد که عبارت تعارضات زناشويی را می

افزايش رابطۀ فردی با ، افزايش جلب حمايت فرزندان، های هيجانی افزايش واکنش
جدا کردن ، کاهش رابطۀ خانوادگی با خويشاوندان همسر و دوستان، ويشاوندان خودخ

برای کل پرسشنامه روی يک ، امور مالی از يکديگر. اعتبار اين پرسشنامه با آلفای کرونباخ
 82/1تا  91/1ها بين  ( و اعتبار خرده مقياس7913، )ثنايی 49/1برابر با ، نفری 92گروه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Marital Conflict Questionaire 
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های ترابی و ثنايی  (. روايی اين آزمون نيز بر اساس يافته7981، قانبرآورد شده است )ده
گذاری پرسشنامه تعارضات  ( از روايی محتوايی خوبی برخوردار است. نمره7914)

تا  4، تناسب شده که به پنج گزينه در نظر گرفته، زناشويی بدين گونه بود که برای هر سؤال
و حداقل آن  271حداکثر نمره کل پرسشنامه  شده است. ها اختصاص داده نمره به آن 71
ها از اين قرار است: حداکثر نمره هر خرده  های خرده مقياس گذاری سؤال است. نمره 52

نمره ، است. در اين ابزار 4ها ضرب در  های آن خرده مقياس مساوی با تعداد سؤال، مقياس
است. ابعاد اصلی تعارض  بيشتر به معنی تعارض بيشتر و نمره کمتر به معنی رابطۀ بهتر

، های هيجانی افزايش واکنش، کاهش رابطه جنسی، زناشويی در زمينه کاهش همکاری
کاهش رابطه خانوادگی ، افزايش رابطه فردی با خويشاوندان خود، جلب رضايت فرزندان

در  774با خويشاوندان همسر و جدا کردن امور مالی از يکديگر هست. کسب نمره بيش از 
منزله داشتن تعارض ناهنجار است. در پژوهش حاضر اعتبار  ه تعارضات زناشويی بهپرسشنام

برآورد  19/1و  13/1ها بين  و اعتبار خرده مقياس 14/1کل آزمون به روش آلفای کرونباخ 
 شد.

 روش اجرا
بار در هفته به مدت  يک، هشت جلسه آموزش، آزمون پس از انتخاب نمونه و اجرای پيش

ها  ای دريافت نکرد. آزمودنی صورت گروهی اجرا شد و گروه کنترل مداخله دقيقه به 721
 پس از اتمام جلسات دوباره به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند.

خالصه محتوای جلسات آموزشی رويکردهای مبتنی بر پذيرش و تعهد و تصويرسازی 
  ارتباطی به شرح جدول زير بود:

 ويکردهای مبتني بر پذيرش و تعهد و تصويرسازی ارتباطي. خالصه محتوای جلسات آموزشي ر0جدول 
 رویکرد تصویرسازی ارتباطی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد جلسه

 اول
سازی قوانين گروه، اهداف و  شفاف

 )آشنايی و ارتباط اعضا( انتظارت
ی عشقی ايده آل  مشخص نمودن تصوير ذهنی از يک رابطه
 )آشنايی و ارتباط اعضا(

 دوم
 تعريف مشکل از ديدگاه زوجين و مشاور

 )فرمول سازی مشکل(

های مثبت و منفی والدين و تأثير آن بر فرد.  نوشتن ويژگی
شناسايی ساختار ايماگو و نيازهای برآورده نشده هرکدام از 

 زوجين )افزايش خودآگاهی و شناخت همسر(

 سوم
انتخاب رابطه سالم )انگيزه، تمايل و 

گلزار، ادامه يا قطع رابطه اشتياق(، استعاره 
های مثبت و منفی همسر، مقايسه ايماگوی  نوشتن ويژگی

های همسر )شناخت انتظارات و نيازهای  خويش با ويژگی
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 رویکرد تصویرسازی ارتباطی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد جلسه
 برآورده نشده همسر( )تعهد به کار روی رابطه(

 چهارم

آشنايی با کارکرد ذهن و نحوه رهايی از 
افکار مخرب ذهن، تضعيف انتظارات )نه 

ها(، آموزش روش حل تعارض  آنحذف 
 (7به روش اکت )مشکل زوجين 

ها از همديگر برای صميميت بيشتر و  بررسی انتظارات زوج
 ی ايماگويی( رفتارهای صميمانه )يادگيری مکالمه

 پنجم

های مشترك و اقدام  شناسايی ارزش
متعهدانه، شناسايی نقاط قوت زوجين 

 (7)مشکل زوجين 

خروجی خود و همسر، تمرين های  مشخص کردن راه
 های اجتناب( های سازنده حل تعارض )بستن راه روش

 ششم

معرفی و تشخيص موانع رابطه: قطع 
ارتباط، واکنش، اجتناب، درون ذهن شما، 

 شده های ناديده گرفته ارزش
 )آشنايی و تشخيص موانع رابطه(

های فعلی خشنود کردن همسر )تجديد  تعيين روش
 بهبود رابطه( خاطرات عاشقانه و

 هفتم

کاش، بايدها و  های مه: ای معرفی اليه
نبايدها، فقط اگر...، )آشنايی با مه 

 شناختی( روان

تمرين مکث و مدتی بعد واکنش نشان دادن، تمرين 
 گفتگوی سازنده و کنترل خشم )ابراز خشم و بخشودگی(

 هشتم

ها  انتخاب اقدام مؤثر بر طبق ارزش
احساسات رغم وجود افکار و  علی

ناخوشايند، برپايی مراسم بخشش و 
 ها( سوگندنامه )عملی کردن آموخته

های مختلف خويشتن انکار شده،  سازی بخش يکپارچه
 گيری( بندی و نتيجه تمرين تجسم عشق )جمع

 ها يافته
درمانی مبتنی بر اکت و ايماگوتراپی بر مديريت تعارض  منظور مقايسه اثربخشی زوج به

تحليل کوواريانس چند متغيره )مانکووا( استفاده شد. قبل از انجام تحليل اصلی زوجين از 
 های مهم اين آزمون آماری بررسی شد. فرض پيش، کوواريانس چند متغيری

های درمان اکت، ايماگوتراپي و گروه کنترل . خالصه نتايج شاخص توصیفي نمرات گروه2جدول 
 (n=52تعارض ) آزمون ابعاد مديريت آزمون و پس در پیش

 گروه متغیر
 آزمون پس آزمون پیش

-آزمون کلموگروف
 اسمیرنوف

M SD M SD داریمعنی آماره 

 کاهش همکاری

 211/1 745/1 511/2 23/78 957/2 15/78 کنترل
 211/1 741/1 812/2 27/75 911/2 91/78 اکت

 211/1 749/1 335/7 75/74 131/7 1/71 ايماگوتراپی
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 گروه متغیر
 آزمون پس آزمون پیش

-آزمون کلموگروف
 اسمیرنوف

M SD M SD داریمعنی آماره 

کاهش پیوند 
 جنسی

 211/1 722/1 812/2 91/21 115/9 17/73 کنترل
 211/1 778/1 435/2 41/71 778/9 13/73 اکت

 211/1 755/1 375/2 27/78 817/2 1/21 ايماگوتراپی

 هیجانی

 211/1 741/1 511/9 23/97 444/5 81/97 کنترل
 211/1 718/1 787/5 15/97 112/9 1/99 اکت

 211/1 744/1 387/9 1/28 188/5 81/97 ايماگوتراپی

 حمایت فرزند

 211/1 719/1 184/2 75/21 121/2 91/21 کنترل
 711/1 211/1 851/7 27/71 295/2 23/73 اکت

 211/1 749/1 953/2 81/74 843/7 11/73 ايماگوتراپی

روابط 
 خانوادگی

 211/1 712/1 577/9 15/29 425/9 41/25 کنترل
 211/1 719/1 311/9 75/78 511/5 81/22 اکت

 211/1 714/1 397/2 81/21 213/9 39/29 ايماگوتراپی

رابطه با 
 خویشاوندان

 211/1 725/1 141/9 41/29 215/5 13/29 کنترل
 211/1 751/1 971/9 39/78 577/9 15/29 اکت

 941/1 753/1 253/9 15/22 879/2 23/24 ايماگوتراپی

 امور مالی

 211/1 745/1 291/5 41/24 579/5 91/21 کنترل
 211/1 711/1 459/5 27/22 581/5 81/21 اکت

 181/1 274/1 291/5 41/24 398/5 39/21 ايماگوتراپی

ها به همراه نتايج  خالصه نتايج توصيفی نمرات متغير مديريت تعارض به تفکيک گروه
شده است. نتايج آزمون  گزارش 2 اسميرنوف در جدول-آزمون کلموگروف

های مديريت  ها در مؤلفه اسميرنوف نشان از برقراری شرط توزيع نرمال نمره-کولموگروف
، روابط خانوادگی، حمايت فرزند، هيجانی، کاهش پيوند جنسی، تعارض )کاهش همکاری

  روابط خويشاوندی و امور مالی( است.

 . بررسي مفروضه همگني واريانس چند متغیری )آزمون ام. باکس(6جدول 

Box’s M F  داری سطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

992/35 298/7 41 424/5955 777/1 

های کوواريانس  نتايج آزمون ام. باکس جهت بررسی برابری ماتريس 9با توجه به جدول 
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آزمون ابعاد مديريت تعارض در بين گروه کنترل و دو گروه  شده نمرات پس مشاهده
 F=298/7آمده برای  دست دهد سطح معناداری به نشان میآزمايش )اکت و ايماگوتراپی( 

 ( و شرط همگنی واريانس چند متغيری برقرار است.p=777/1معنادار نيست )

خط رگرسیون نمرات ابعاد  آزمون جهت بررسي همگوني شیب . اثر تعاملي گروه و پیش5جدول 
 (n=52مديريت تعارض )

 مجموع مربعات منابع تغییر متغیر
Ss 

df 
 میانگین مربعات

Ms 
F p 

کاهش 
 همکاری

 711/1 381/7 152/4 2 284/77 آزمونگروه*پيش
 - - 841/2 78 238/47 خطا

کاهش پيوند 
 جنسی

 989/1 179/7 114/2 2 723/5 آزمونگروه*پيش
 - - 193/2 78 112/91 خطا

 هيجانی
 744/1 118/2 193/8 2 518/71 آزمونگروه*پيش
 - - 224/5 78 141/11 خطا

 حمايت فرزند
 111/1 239/9 158/1 2 134/75 آزمونگروه*پيش
 - - 751/2 78 421/98 خطا

روابط 
 خانوادگی

 141/1 552/1 434/1 2 783/7 آزمونگروه*پيش
 - - 951/7 78 297/25 خطا

روابط با 
 خويشاوندان

 111/1 211/1 184/1 2 911/7 آزمونگروه*پيش
 - - 413/2 78 571/51 خطا

 امور مالی
 797/1 255/2 455/79 2 188/21 آزمونگروه*پيش
 - - 451/4 78 897/33 خطا

آزمون در ابعاد مديريت تعارض  شود تعامل بين گروه با پيش مشاهده می 5در جدول 
روابط با ، روابط خانوادگی، حمايت فرزند، هيجانی، کاهش جنسی، )کاهش همکاری

های  شود شرط همسانی شيب مالی( معنادار نيست که نتيجه میخويشاوندان و امور 
 های مديريت تعارض برقرار است. رگرسيون برای تمامی مؤلفه
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. تحلیل کوواريانس چند متغیره برای مقايسه میانگین نمرات ابعاد مديريت تعارض در 4جدول 
 گروه کنترل و دو گروه آزمايش )اکت و ايماگوتراپي(

F df 1 df 2 P 2 المبدای ویکلز منبع تغییر
η

 

 511/1 177/1 21 1 914/9 425/1 کاهش همکاری

 191/1 117/1 21 1 931/71 219/1 کاهش پيوند جنسی

 189/1 117/1 21 1 11/8 971/1 هيجانی

 174/1 117/1 21 1 354/4 984/1 حمايت فرزند

 852/1 117/1 21 1 829/73 748/1 روابط خانوادگی

 829/1 117/1 21 1 921/71 711/1 خويشاوندانروابط با 

 971/1 753/1 21 1 178/7 185/1 امور مالی

 118/1 117/1 42 75 119/3 184/1 گروه

آزمون تحليل کوواريانس چند متغيری انجام شد. در ، ها فرض پس از بررسی و تأييد پيش
برای شاخص الندای ويلکز برابر  Fمقدار ، شود در منبع تغييرات گروه مشاهده می 4جدول 

دهد متغير مستقل گروه  باشد که نشان می دار می معنی P<17/1بوده و در سطح  119/3
داری دارد که با  آزمون ابعاد مديريت تعارض اثر معنی حداقل در يکی از نمرات پس

هش مقادير اين شاخص برای ابعاد کا، شود مشاهده ساير مقادير الندای ويلکز نتيجه می
روابط خانوادگی و روابط با ، حمايت فرزند، هيجانی، کاهش جنسی، همکاری

داری در سه گروه وجود  دار بوده و برای بعد امور مالی تفاوت معنی معنی، خويشاوندان
بوده که  118/1ندارد. همچنين ميزان اثر تغييرات گروه برای ابعاد مديريت تعارض برابر 

درمانی مبتنی بر  درمانی مبتنی بر اکت و زوج د زوجده مقداری قوی است و نشان می
 اند. های ايماگوتراپی بر مديريت تعارضات زوجين اثر چشمگيری داشته تکنيک
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های آزمايش درمان اکت، . نتايج آزمون تعقیبي بنفروني برای تعیین اثر مداخله گروه3جدول 
 ايماگوتراپي و کنترل بر مديريت تعارض زوجین

 داریمعنی هاتفاوت میانگین 2میانگین گروه  1میانگین گروه  2گروه  1گروه  متغیر

کاهش 
 همکاری

 111/1 -183/7 181/74 331/79 ايماگوتراپی اکت
 117/1 -312/9 343/71 331/79 کنترل اکت

 171/1 -219/2 343/71 181/74 کنترل ايماگوتراپی

کاهش پيوند 
 جنسی

 141/1 -595/7 114/78 417/71 ايماگوتراپی اکت
 117/1 -325/9 534/21 417/71 کنترل اکت

 117/1 -531/2 534/21 114/78 کنترل ايماگوتراپی

 هيجانی
 111/1 843/2 222/28 187/97 ايماگوتراپی اکت
 33/1 -454/1 121/97 187/97 کنترل اکت

 117/1 -515/9 121/97 222/28 کنترل ايماگوتراپی

حمايت 
 فرزند

 33/1 711/1 991/71 531/71 ايماگوتراپی اکت
 117/1 -885/2 981/73 531/71 کنترل اکت

 117/1 -159/9 981/73 991/71 کنترل ايماگوتراپی

روابط 
 خانوادگی

 114/1 -115/7 143/21 344/78 ايماگوتراپی اکت
 117/1 -119/5 123/92 344/78 کنترل اکت

 117/1 -913/2 123/92 143/21 کنترل ايماگوتراپی

روابط با 
 خويشاوندان

 112/1 -931/2 185/27 935/73 ايماگوتراپی اکت
 117/1 -533/5 839/29 935/73 کنترل اکت

 113/1 -718/2 839/29 185/27 کنترل ايماگوتراپی

 امور مالی
 721/1 -138/2 913/24 117/22 ايماگوتراپی اکت
 773/1 -151/2 978/24 117/22 کنترل اکت

 33/1 147/1 978/24 913/24 کنترل ايماگوتراپی

روابط ، آزمون ابعاد هيجانی شود نمرات پس مشاهده می 1گونه که در جدول  همان
داری بين دو گروه اکت و ايماگوتراپی  خانوادگی و روابط با خويشاوندان تفاوت معنی

بط خانوادگی و (. اين تفاوت به شکلی است که نمرات دو بعد رواp<14/1وجود دارد )
باشد و نمرات بعد  روابط با خويشاوندان در گروه اکت کمتر از گروه ايماگوتراپی می

داری  هيجانی در گروه اکت بيشتر از گروه ايماگوتراپی است. در ساير ابعاد تفاوت معنی
بين دو گروه آزمايش اکت و ايماگوتراپی وجود ندارد. همچنين در همه ابعاد مديريت 

دار وجود  بين دو گروه آزمايش با گروه کنترل تفاوت معنی، غيراز بعد امور مالی تعارض به
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ديگر در بعد امور مالی بين دو گروه آزمايش با گروه کنترل تفاوت  عبارت دارد؛ به
 داری وجود ندارد. معنی

 گیری بحث و نتیجه
مبتنی ها بر اساس رويکرد درمان  پژوهش حاضر باهدف هم سنجی اثربخشی آموزش زوج

بر پذيرش و تعهد و تصويرسازی ارتباطی بر مديريت تعارض زوجين انجام گرفت. نتايج 
ها بر اساس رويکرد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد و از  نشان داد که از طرفی آموزش زوج

ها بر اساس رويکرد تصويرسازی ارتباطی بر مديريت تعارض  طرف ديگر آموزش زوج
ها با  های اين پژوهش نشان داد که آموزش زوج يافته زوجين مؤثر است. همچنين

های تصويرسازی ارتباطی نسبت به رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد بر بهبود  تکنيک
مديريت تعارضات زناشويی زوجين در مؤلفه بعد هيجانی مؤثرتر بوده است و آموزش 

خانواده و روابط با  های روابط با ها با رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد در مؤلفه زوج
خويشاوندان نسبت به رويکرد تصويرسازی ارتباطی مؤثرتر بوده است. همچنين قسمت 

کدام از دو رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد و  های پژوهش نشان داد که هيچ آخر يافته
 اند. تصويرسازی ارتباطی در بعد امور مالی زوجين مؤثر نبوده

نکه درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر مديريت تعارض اولين يافته پژوهش مبنی بر اي
، (7934کاوسيان و همکاران )، (7931، های )امانی و همکاران زوجين مؤثر است؛ با يافته

، (2113پترسون و همکاران )، (2175عرب نژاد و همکاران )، (2178کانزلر و همکاران )
( که بر روی زوجين 2174نش )همسو است . در همين راستا نتايج پژوهش براون و همکارا

دارای کودکان با آسيب مغزی اکتسابی انجام گرفت نشان داد درمان مبتنی بر پذيرش و 
نفس در مديريت رفتار و  اعتمادبه، پذيری روانی -انعطاف، تعهد در بهبود آشفتگی روانی

؛ 7335های هيز و ويلسون ) اختالفات زوجين مؤثر بوده است. همچنين مؤيد نتايج پژوهش
( است. ازنظر رويکرد 2172( و باراچ و همکاران )7934، به نقل از حيدريان فر و امان الهی

ها ناشی از  ی عاطفی زوج تعارض و فاصله، مبتنی بر پذيرش و تعهد ايجاد و حفظ پريشانی
ها  هاست و زوج ی آن فايده و همچنين راهبردهای اجتنابی در رابطه های محکم و بی کنترل

های ناکام گذشته و اجتناب تجربی متعاقب آن و در تالش برای  يأس از تالش به خاطر
ناپذير و  ای انعطاف طور فزاينده به، های درونی ناخواسته مرتبط با اين شرايط کنترل واکنش
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درمانی مبتنی بر پذيرش و  شوند؛ بنابراين زوج به اجتناب کامل از اين شرايط متوسل می
هاست  های غيرضروری زوج ن فرايندها و درنتيجه کاهش رنجتعهد به دنبال تضعيف اي

 (.2113، )پترسون و همکاران

سازد تا به شيوه مؤثرتری  در واقع درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد افراد را قادر می
(. با 2175، 7ويترووسکی و لوئيز درايور، شرايط سخت و بحرانی را مديريت کنند )المار

هدف اصلی رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد ، (2118اسموندسون )توجه به اينکه هافمن و 
گسترش محتوای شناختی و ايجاد و حفظ تعهد در تغييرات ، های هيجانی را درمان اجتناب

توان گفت درمان مبتنی بر پذيرش و  می، کنند در تبيين نتايج پژوهش حاضر رفتاری بيان می
ها و ايجاد تعهد نسبت  شناسايی ارزش، ها لعملا بهبود عکس، تعهد با درمان اجتناب هيجانی

ويژه در جلسات درمان با  به تغييرات رفتاری توانست به زوجين کمک کند تا مستقيماً و به
اجتناب و به چالش ، جای کنترل کردن احساسات ناخوشايند سروکار داشته باشند و به

ربه کنند. از طرفی درمان طور مستقيم تج ها را به آن، کشيدن افکار و احساسات نامطلوب
دهد که درد و تعارض در زندگی زناشويی وجود  مبتنی بر پذيرش و تعهد به افراد ياد می

های  ی درد و آشنايی با ماهيت اصلی افکار و داستان دارد و زوجين ضمن پذيرش و تجربه
آشنا شدند و به ، با راهکارهای گسلش و پذيرش افکار و احساسات ناخوشايند، ذهنی
های زندگی زناشويی پی برده و به متعهد ماندن به يک رابطه زناشويی پرمعنا و  ارزش

طورکلی درد ورنج رابطه را بپذيرند و مديريت و نحوه  ارزشمند ترغيب شدند تا به
عنوان يک ارزش در نظرگيرند و متعهدانه در راستای ايجاد  سازگاری با تعارضاتشان را به
اين آموزش به زوجين کمک ، رمعنا عمل کنند؛ بنابراينيک رابطه زناشويی غنی و پ

ويژه اين نکته را درك کنند که  کند تا ماهيت تجارب درونی خود را بفهمند و به می
(. يادگيری اين 2113، شود و با موقعيت و رفتار ارتباط دارد )رومر وزياد می کم، تجارب

و توصيف حاالت هيجانی خود  شرح، ها فرصت داد تا دوباره به مشاهده رويکرد به زوج
زمان با  های ذهن آگاهی و هم بدون يک ديد قضاوت گرايانه بپردازند و با يادگيری مهارت

قادر به مديريت و کاهش تعارضات خويش ، شان پذيری روانی باال رفتن ميزان انعطاف
 شدند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Larmar, S., Wiatrowski, S. and Lewis-Driver, S 
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راپی بر درمانی با رويکرد ايماگوت همچنين يافته بعدی پژوهش مبنی بر اثربخشی زوج
درمانی  مديريت تعارض زوجين متعارض مورد تأييد قرار گرفت و نتايج نشان داد که زوج

ها با نتايج  مؤثر است. اين يافته، با رويکرد ايماگوتراپی بر بهبود مديريت تعارضات زوجين
موحدی و همکاران ، (2111مارکمن )، (7931های موحدی و ميرزا حسينی ) پژوهش

نسبی و عطاری ، طايی، (7939سيرت ) خوش، (7939محمودآبادی )صالوری ، (7931)
ی مارکمن  ساله ( هم سو است و با نتايج پژوهش پنج7983( و اعتمادی و همکاران )7932)
توان گفت بر  می، باشد. در تبيين اين يافته از پژوهش حاضر ( در يک راستا می2111)

ب همسر بر اساس جذابيت انتخا، اساس فرض اصلی رويکرد تصويرسازی ارتباطی
گيرد. امری که  صورت ناخودآگاهانه صورت می رمانتيک در پايان دوران کودکی به

(؛ 2174، پردازان اين رويکرد است )هندريکس موردتوجه و تأييد پژوهشگران و نظريه
آموزند که دوران  ها می در جريان آموزش تصويرسازی ارتباطی هر يک از زوج، بنابراين

ها تأثيرگذار است. آگاهی يافتن  ها تا چه حد بر عملکرد کنونی آن يک از آنکودکی هر 
از چنين تأثيرپذيری از تجربيات اوليه کودکی با مراقبين اوليه در روابط کنونی باعث 

شود که افراد به درك و فهم باالتری از رفتار همسر خويش نائل آيند؛ زيرا هرکدام از  می
ديده  از دوران کودکی خود صدمه، ها نيز مانند خودشان ر آنيابند که همس ها در می زوج

ها  باشد. آن های دوران کودکی خود می است و به دنبال فردی التيام دهنده برای زخم
با ، ويژه تعارضات والدينشان را تعارضات خانواده اصلی و به، شوند که هر يک متوجه می

کنند. اين  ناشويی خويش تکرار میکنند و همين تعارضات را در زندگی ز خود حمل می
ها برآورده نشدن نيازهای خود توسط همسر خويش را  شود که آن بينش جديد باعث می

گرفته از دوران  های منفی شکل واره طرح، ها به اين طريق عمدی ندانند . درواقع آن
يج تدر به، بخشند. با پديدآمدن اين درك جديد نسبت به همسر کودکی خود را تعديل می

های ارتباطی در طی  در طول جلسات آموزش رويکرد ايماگوتراپی و با يادگيری مهارت
تر اينکه به افراد  ها به سمت احترام و عشق بيشتر سوق داده شده و مهم روابط زوج، جلسات

آن ، صورت سطحی حل کنند که سعی کنند مشکالتشان را به جای اين کند تا به کمک می
(. اين امر باعث 7931، تر مورد مداخله قرار دهند )ابراهيمی و همکاران ای تر و ريشه را دقيق

گيرند که  زوجين ياد می، شود بنابراين رشد و امنيت عاطفی آنان نسبت به يکديگر می
 تر و تماس با يکديگر بدانند. تعارضات خود را فرصتی برای صميميت عميق



 411 |  یریام حسن، یمختارعارف، نژاد یمهوش معاذ

های  ها با تکنيک وجهای اين پژوهش نشان داد که آموزش ز همچنين يافته
تصويرسازی ارتباطی نسبت به رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد بر بهبود مديريت تعارضات 

توان  زناشويی زوجين در مؤلفه بعد هيجانی مؤثرتر بوده است. در تبيين اين يافته می
ا گونه استنباط کرد که در جريان درمان ايماگوتراپی زوجين نيازها و هيجانات خويش ر اين

فرای آن ، رقابت و احساس گناه، حسادت، کند که خشم تأکيد می 7کنند. وايل کشف می
؛ 2111، احساسات نتيجه حتمی و گريزناپذير هر رابطه صميمی و نزديک است )دنوان

شود که يک يا هر دو زوج سعی  (. تعارض وقتی ظاهر می7981، ترجمه تبريزی و همکاران
انکار کرده و يا از آن طفره روند يا آن را ، جای اعتراف کنند تا اين هيجانات را به می

انزوا و مشارکت در ، ها در حالت رقابت پنهانی بيرون بريزند. معموالً جو عاطفی مابين زوج
ها آموزش ديدند تا به هنگام  نوسان است. در طول جلسات تصويرسازی ارتباطی زوج

که  طوری و اشتراکی بازگردند به به حالت دوسويه، سرگردانی در حالت انزوا و رقابت
آمده را متعلق به هردو نفرشان بدانند و به کمک گفتگوی ايماگويی و نحوه  ناراحتی پيش

نحوه ابراز نيازها و هيجاناتشان را فراگرفتند. همچنين از طريق دو ابزار ، تعامل با يکديگر
جين توانستند به نحو زو، گيرنده-گفتگوی ايماگويی و استفاده از فرآيند فرستنده، مهم

تری هيجانات شديد را کنترل و مديريت کرده و تعارضات زناشويی خويش را  شايسته
شان  بستگی چرخه تعارض و بازنمايی احساسات بنيادين و تجليات دل، کاهش دهند بنابراين

 را بيشتر موردتوجه قرار دادند.
ی بر پذيرش و تعهد در ها با رويکرد مبتن نشان داد آموزش زوج، ها همچنين يافته

های روابط با خانواده و روابط با خويشاوندان نسبت به رويکرد تصويرسازی ارتباطی  مؤلفه
ها  گونه استنباط کرد بسياری از زوج توان اين مؤثرتر بوده است. در تبيين اين يافته می

کاهش  آسيب را، معتقدند که تمايل نداشتن برای مواجهه با افکار يا احساسات دردناك
گونه که واقعاً هستند تجارب  ی افکار و هيجانات همان که تمايل به تجربه دهد. درحالی می

، (. از طرفی7934، کند )حيدريان فر و امان الهی زا متمايز می دردناك را از تجارب آسيب
رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد تغيير روابط با تجربيات درونی را به مراجع آموزش 

با وسعت بخشيدن و وضوح آگاهی درونی همراه است و موجب ، اين تغييردهد و  می
کاهش اعمال کنترل نامؤثر ، آن، پذيرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی و به دنبال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 .Wile 



 4111بهار |  14شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 411

(. زوجين در طول جلسات آموزش با انجام تمرينات پذيرش ياد 2177، گردد )پورفرج می
زا نيست و آسيب به عدم تمايل در  خود آسيب خودی بهرنجاند اما  گرفتند که درد فرد را می

ها اين مهارت را به کار گرفتند تمايل  شود؛ بنابراين وقتی زوج ی درد مربوط می تجربه
های اجتناب قبلی پيدا کردند و اين امر باعث شد تا  بيشتری برای نزديک شدن به موقعيت

تعهد و ، خانوادگی يا خويشاوندیرغم وجود افکار و احساسات ناخوشايند در روابط  علی
ها را انتخاب کرده و بر طبق آن عمل کنند. درواقع بنا برگزارش  عمل بر طبق ارزش

های مشترك در  ويژه ارزش ها به برمالشدن ارزش، کننده در اين پژوهش های شرکت زوج
 ها را کاهش داده و احساسات تعارضات ميان آن، ها رابطه زناشويی و پذيرفتن تفاوت

 تری را نسبت به خانواده و خويشاوندانشان تجربه کردند. خوشايند و مثبت
ها با رويکرد مبتنی بر پذيرش و تعهد در  نشان داد آموزش زوج، ها همچنين يافته

های روابط با خانواده و روابط با خويشاوندان نسبت به رويکرد تصويرسازی ارتباطی  مؤلفه
درمانی مبتنی بر  گونه استنباط کرد زوج توان اين فته میمؤثرتر بوده است. در تبيين اين يا

شناختی  ناپذيری روان پذيرش و تعهد از طريق کار کردن روی عوامل ايجادکننده انعطاف
قطع ارتباط با زمان حال و تالش برای ، های مبهم ارزش، انتظارات، )مانند حصار ذهن

، شناختی )رهايی از ذهن ری روانپذي ها يعنی شش فرايند انعطاف اجتناب( و پادزهر آن
يکی شدن با همسر و پذيرش درد( بر ، های واضح ارزش، ها تضعيف انتظارات نه حذف آن

شود )علوی و  رشد صميميت و ابعاد آن از جمله صميميت اجتماعی همسران مؤثر واقع می
زوجين  ،درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد (. از طرفی در فرايند آموزش زوج7938، همکاران
های اين  شوند و به کمک استعاره های مشترك در زندگی زوجی خويش آشنا می با ارزش

گيرند که در توليدات ذهنی خود گير نکنند و به گسلش دست  رويکرد زوجين ياد می
تواند برای ايجاد فاصله بين افکار ناسازگار  های گسلش شناختی می يابند. استفاده از تکنيک

کشاند  سوی رفتارهای اجتنابی می ها را به زوج، زيرا اين افکار، واقع شود و ناخوشايند مفيد
ها از يکديگر و رشد روابط غيرصميمانه  دور شدن زوج، تعارض، آشفتگی، که نتيجه آن

است. اين حالت مشکالت مختلفی را برای فرد در روابطش با خود و ديگران به بار 
ها با استفاده از مهارت گسلش و پذيرش  زوج ،آورد؛ بنابراين در طی جلسات آموزشی می

های زندگی مشترك خويش  ها و دردهای رابطه به اقدام عملی در راستای ارزش تفاوت
های ذهن و افکار  گر از داستان متعهد شدند و با رشد ذهن آگاهی و پرورش من مشاهده
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ی دست پيدا کردند. از پذيری روانی باالتر وسيله به انعطاف ناخوشايند فاصله گرفتند و بدين
پذيری روا نشناختی اثرات مثبتی روی  طرفی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد با رشد انعطاف

زاهای درونی و بيرونی و نيز اثرات مثبتی روی رفاه و آسايش  توان فرد در مقابله با استرس
(؛ 2177، 7سوناستاجرز و اندر، افراد در محيط تعاملی خانواده و خويشاوندان دارد )مارتين

های شرکت کننده در اين پژوهش که تحت آموزش درمان مبتنی بر پذيرش  بنابراين زوج
های روابط با خانواده و  شان در مؤلفه و تعهد بودند با باال رفتن انعطاف پذيری روان شناختی

 روابط با خويشاوندان به طرز مؤثرتری عمل کردند.
کدام از دو رويکرد مبتنی بر  ن داد که هيچهای پژوهش نشا همچنين قسمت آخر يافته

اند. در تبيين  پذيرش و تعهد و تصويرسازی ارتباطی در بعد امور مالی زوجين مؤثر نبوده
گونه استنباط کرد عوامل زيادی در مديريت امور مالی بين  توان اين اين يافته پژوهش می

کرد مبتنی بر پذيرش و تعهد ها بر اساس هر دو روي زوجين تأثير دارد. اگرچه آموزش زوج
کند اما دارای  و تصويرسازی ارتباطی به کاهش کلی تعارض بين زوجين کمک می

های زيادی نشان  ای مدون و مشخص برای مديريت امور مالی زوجين نيست. پژوهش برنامه
اما داشتن ، های مالی موفق هست گيری های زيادی برای تصميم اند که هرچند راه داده

(. 7334، 2ضروری است )والرشتاين وبالکسلی، ای مدون که موردتوافق زوجين باشد برنامه
ها در افزايش رضايتمندی زناشويی  تواند به زوج گرچه آموزش و تربيت مديريت مالی می

های آموزشی مديريت  ها از شيوه اما تعداد کمی از زوج، و کاهش ميزان طالق کمک کند
(. 2117، 9گيرند )ماسک و ويينتر شويی خود بهره میمنظور بهبود روابط زنا مالی به

دهد که زوجين بايد ضمن جلب اعتماد يکديگر در مسائل  های پژوهشگران نشان می يافته
منظور همفکری و هماهنگی الزم در زمينه موضوعات مالی همچون  مالی از توانايی الزم به

ريزی برای بازنشستگی  گذاری و برنامه تصميمات سرمايه، های بانکی کنترل حساب
(؛ بنابراين به دليل دارانبودن اين دو رويکرد از 2117، 5برخوردار باشند )مک گُنوچا و تولی

اين نتيجه دور از انتظار ، ريزی مالی مشخص برای بعد امور مالی جزئيات مربوط به برنامه
 نيست.
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هردو رويکرد  های شود برای جبران کاستی های پژوهش حاضر پيشنهاد می بنابر يافته
هايی جهت ايجاد يک رويکرد تلفيقی از  پژوهش، و ايماگوتراپی( ACTدرمانی ) زوج

الن مراکز  شود که مسئو نقاط قوت هر دو رويکرد صورت گيرد. همچنين پيشنهاد می
ها يک واحد درسی عمومی و مستقل برای همه دانشجويان اختصاص  آموزشی و دانشگاه

مديريت و حل تعارضات و ، گفتگوی ايماگويی با همسرهای  دهند که در آن مهارت
وسيله از بسياری از تعارضات ناخواسته  های پذيرش و گسلش آموزش داده شود تا بدين فن

روانی و ، های مالی و اختالفات زناشويی پيشگيری شود و درنتيجه از بسياری از هزينه
گی مشترك به وجود های مهم و اساسی زند جسمی که در اثر عدم يادگيری مهارت

شود در مراکز مشاوره و  آيند جلوگيری شود. در همين راستا همچنين پيشنهاد می می
های مشترك زندگی  ها با ارزش هايی برگزار شوند تا در آن زوج شناسی کارگاه روان

به اهميت ايجاد تعهد در خويش برای خلق يک زندگی غنی و ، زوجی خود آشنا شوند
جدا شدن ، جای نزاع درونی های ناخوشايند به توانايی پذيرش احساس ،ارزشمند پی ببرند

جای تماس با گذشته و آينده  تماس با لحظه حال به، ها از افکار و تماشای بدون قضاوت آن
شدن به  های الزم برای تبديل ها را به دست آورند و مهارت و حرکت در مسير ارزش

صورت عملی تمرين کنند. به  اال را بهپذيری روانی ب همسری مهرورز و با انعطاف
ها آگاهی آنان را  شود در کار درمان زوج درمانگران و زوج درمانگران نيز پيشنهاد می روان

های آن دوران باال ببرند تا هرکدام  از دوران کودکی و نيازهای برآورده نشده و ناکامی
ر را التيام دهند و های کودکی يکديگ ايما گوی خود و همسرشان را کشف کنند و زخم

، های پژوهش حاضر تعارضات ميان خود را به بهترين شکل مديريت کنند. از محدوديت
گر مانند عوامل مربوط به خانواده  ابزار پژوهش و کنترل نکردن تأثير متغيرهای مداخله

های موردمطالعه فقط محدود به افراد  باشد. همچنين زوج اصلی و ساختار شخصيت افراد می
 ACTشود که مقايسه اثربخشی دو روش  بنابراين پيشنهاد می، م در شهر کرمانشاه بودندمقي

درمانی در  و ايماگوتراپی در شهرهای مختلف ايران انجام شود و تأثير اين دو رويکرد زوج
 متغيرهای ديگر نيز بررسی گردد.

  



 411 |  یریام حسن، یمختارعارف، نژاد یمهوش معاذ

 منابع
کرد ايماگوتراپی زوجين بر اثربخشی روي(. 7931ابراهيمی، اعظم. امينی، ناصر. ديره، عزت )

های نوين در  مجله پيشرفت آوری زوجين شهر بوشهر. افزايش سازگاری، صميميت و تاب
 .14-83(: 3. )2علوم رفتاری 

درمانی  بررسی اثربخشی شيوه زوج(. 7984احمدی، زهرا؛ احمدی، احمد و فاتحی زاده، مريم )
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  پايان مدت بر الگوهای ارتباطی زوجين. ارتباطشی کوتاه

 اصفهان.
بررسی تأثير (. 7983اعتمادی، عذرا. نوابی نژاد، شکوه. احمدی، سيداحمد. فرزاد، ولی اله )

کننده به مراکز  درمانی به شيوه ايماگوتراپی بر افزايش صميميت زوجين مراجعه زوج
 .22-3، ص 73، شماره 4ه های مشاوره، دور ها و پژوهش تازه مشاوره در شهر اصفهان.

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و (. 7931امانی، احمد؛ عيسی نژاد، اميد و عليپور، الهه )
ی گروهی برآشفتگی زناشويی، تعارض زناشويی و خوشبينی در زنان متأهل  تعهد به شيوه

پزشکی  ی و روانمجله روانشناس کننده به مرکز مشاوره کميته امداد شهر کرمانشاه. مراجعه
 .52-15(: 7)4شناخت. 

کاهش عالئم وسواس در بيماران مبـتال بـه وسـواس (. 7932ايزدی، راضيه و عابدی، محمدرضا )
(، 9)71فيض،  فکـری و عملـی مقاوم به درمان از طريق درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد.

281 -214. 

پرسشنامه زوجی اينريچ: (، 7983آسوده، حسين؛ خليلی، شيوا؛ لواسانی، مسعود و دانشپور، منيژه )
-www.prepareبرگرفته از سايت  دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران،

enrich.com 
ه،  گردآورند ،در ب . ثنايی (. پرسشنامه تعارض زناشويی .7913براتی، طاهره و ثنايی، باقر )

 . تهران: موسسه انتشارات بعثت.44 -48های سنجش خانواده و ازدواج . ص  مقياس
های عشقی دانشجويان دختر دانشگاه  بررسی اثربخشی ايماگوتراپی بر نگرش(. 7981بيات، مريم )

 نشده دانشگاه اصفهان. مقاله چاپاصفهان. 

رفتاری با بخشش و رضايت -یرابطه فعاليت سيستمهای مغز(. 7932پورمحسنی کلوردی، فرشته )
 .21-71(، 2)8روانشناسی معاصر  زناشويی زوجين.

 تهران: انتشارات بعثت. های سنجش خانواده و ازدواج. مقياس(. 7913ثنايی ذاکر، باقر )
درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد )راهنمای  زوج(. 7934حيدريان فر، نرگس و امان الهی، عباس )

 اهواز: انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز. گام درمانگران(. به گام



 4111بهار |  14شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 411

مدت با روش ايماگوتراپی بر سازگاری در  درمانی کوتاه تأثير زوج(. 7939سيرت، ماندانا ) خوش
کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم  سال اول زندگی. 4رضايت زناشويی در 

 بخشی. بهزيستی و توان
ترجمه تبريزی، مصطفی؛  روابط موضوعی.-انیدرم زوج(. 7359دنوان، جيمز مونتگمری )

 (. تهران: انتشارات فراروان.7981مظلومی، سعيده؛ فرامرزی، عاليه و عالئی، پروانه )
اثربخشی تصوير ارتباطی بر سازگاری، صميميت و (. 7939صالوری محمود آبادی، زينت )

وم تربيتی و کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده عل سالمت روان زنان متأهل،
 روانشناسی.

صدرجهانی، سميه؛ اعتمادی، احمد؛ سعدی پور )بيابانگرد(، اسماعيل و آرين، سيده خديجه 
اثربخشی آموزش فنون ايماگوتراپی )تصويرسازی ارتباطی( بر صميميت زناشويی (. 7983)

 .55-24، 9اعتياد پژوهی،  معتادان به مواد مخدر و همسرانشان.
بررسی اثربخشی آموزش گروهی (. 7932عبدالکاظم و عطاری يوسفعلی )طايی، سرور؛ نسبی، 

کننده به مرکز مشاوره  ايماگوتراپی )ارتباط درمانی( بر نگرش عشق ورزی زوجين مراجعه
 (.9)1های نو  مجله يافته نفت اهواز،

بستگی با  دلهای  بررسی رابطه بين سبک(. 7984عارفی، مختار؛ نوابی نژاد، شکوه و ثنايی، باقر )
پژوهشی انجمن  -فصلنامه علمی کيفيت دوستی در دانش آموزان دبيرستانی شهر کرمانشاه.

 .78. شماره 4. جلد  7984مشاوره ايران. تابستان . 
اثربخشی (. 7938علوی، سيده زهرا؛ امان الهی، عباس؛ عطاری، يوسفعلی و کرايی، امين )

پذيری  ود صميميت اجتماعی و انعطافدرمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد بر بهب زوج
، 41شناسی اجتماعی، سال سيزدهم، شماره  مجله روانهای ناسازگار.  شناختی زوج روان
 .12-41ص 

اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر سازگاری (. 7931قوچان عتيق، کالل و سرايی، فاطمه )
اصول بهداشت روانی. ی  مجله زناشويی، رضايت جنسی و رضايت از زندگی زنان.

 .421-99شناسی و علوم تربيتی. ص  المللی روان نامه سومين کنفرانس بين ويژه
بينی  پيش(. 7933محمودپور، عبدالباسط؛ شيری، طاهره؛ فرحبخش، کيومرث و ذوالفقاری، شادی )

گری احساس  گرايش به طالق بر اساس دلزدگی زناشويی و تحمل پريشانی با ميانجی
درمانی، سال يازدهم،  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانزنان متقاضی طالق. تنهايی در 

 .757- 727، ص 52شماره 



 414 |  یریام حسن، یمختارعارف، نژاد یمهوش معاذ

حلی بر تعارضات زناشويی.  ايماگوتراپی راه(. 7931موحدی، اعظم و ميرزاحسينی، حسن )
 .21-71، ص 74شناسی. شماره  های اخير در روان المللی نوآوری چهارمين کنفرانس بين

بينی تعارض زناشويی بر اساس  تبيين مدلی برای پيش(. 7931عزيزی، آرمان ) يوسفی، ناصر و
درمانی، سال نهم،  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان های شخصيت. تمايزيافتگی و تيپ

 .18-41، ص 94شماره 
 

Ashley, A. A. (2015). Discover a New Way to Love in 2015. Carole Kirly. 
Baruch D. Kanker J, Busch A. Acceptance and commitment therapy: 

enhancing the relationships. Journal of Clinical Case Studies 2012; 8 

(3): 241-257. 
Beeton,T. A. (2005). Dyadic Adjustment and Use of Imago Skills Past 

Participants of the “Getting the Love You Want” Workshop for 

Couples. Unpblished doctoral dissertation.Walden University. 
Brown, F. L., Whittingham, K., Boyd, R. N., McKinlay, L., & Sofronoff, K. 

(2015). Does stepping stones triple plus acceptance and commitment 
therapy improve parent, couple, and family adjustment following 
paediatric acquired brain injury? A randomised controlled trail. 

Behavior Research and Therapy, 73, 58-66. 
Carson JW, Carson KM, Gil KM, Baucom DH. Mindfulness based 

relationship enhancement. Behavior Therapy 2004; 35(3):471-494. 
Christensen A, Atkins DC, Berns S, Wheeler J, Baucom DH, Simpson LE. 

Traditional versus integrative behavioral couple therapy for 
significantly and chronically distressed married couples. J Consult 

Clin Psychol; 2011; 72(2): 176-191. 
Enright, Robert D., & Fitzgibbons, Richard P. (2015). Empirical validation 

of the process model of forgiveness Forgiveness therapy: An empirical 
guide for resolving anger and restoring hope (pp.85-101). 
Washington, DC, US: American Psychological 

Ericka, M. Welsh, M. Simone, A. J. French, H. & Melanie, W. (2016). 
Examining the relationship between family meal frequency and 
individual dietary intake: Does family cohesion play a role? Journal 

of Nutrition Education and Behavior, 11(3): 229-235. 
Frankel, L. A., Umemura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. (2015). Marital 

conflict and parental responses to infant negative emotions: Relations 
with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development, 

40, 73-83. 
Hendrix, H. (2006). How to keep your relationship shape: An introduction to 

Imago. 
Hendrix, H.,Hunt,H.L.,Luquet, W.,& Carlson,J. (2015).Using the imago 

dialogue to deepen couples therapy. The Journal Of Individual 

Psychology, 71, 253-272. 



 4111بهار |  14شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 416

Kline GH, Pleasant N D, Whiltton S W, MarKman H J. Understanding 

couple conflict. In A.L. 2006; Vangelisti & D. 
Larmar, S., Wiatrowski, S. and Lewis-Driver, S. (2014) Acceptance & 

Commitment Therapy: An Overview of Techniques and Applications. 
Journal of Service Science and Management, 7, 216-221. doi: 

10.4236/jssm.2014.73019. 
Markman H J, & Halford W K. International perspectives on couple 

relationship education. Family Process, (2005); 44: 139–146. 
Markman, H, j. (2006). The longitudinal study of couple’s interactions: 

implication for understanding and predicting the development of 

marital distress. New York: Gulford press. 
Martin, M. M., Staggers, S. M., & Anderson, C. M. (2011). The 

relationships between cognitive flexibility with dogmatism, intellectual 
flexibility, preference for consistency, and selfcompassion. 

Communication Research Reports, 28(3): 275-80. 
McConocha, D., & Tully, S. (2001),“Household money management: 

Recognizing nontraditional couples”. Journal of ConsumerAffairs, 27, 

258–283. 
Muske, G., &Winter, M. (2001),“An in-depth look at family cash flow 

management practices”, Journal of Family and EconomicIssues, 22, 

353–372. 
Peterson BD, Eifert GH, Feingold T, Davidson S. Using acceptance and 

commitment therapy to treat distressed couples: a case study with two 

couples. Cogn Behav Pract 2009; 16(4): 430-42. 
Somohano, V. C. (2013). Mindfulness, attachment style and conflict 

resolution. Behaviors in romantic relationships. (MA). Humboldt 

State University. 
Wallerstein, J. S., & Blakeslee, S. (1995), The good marriage, New York: 

Warner Books. 
Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution 

skills technology use in relationship dissolution. Computers in Human 

Behavior; 29; PP: 2530- 2534. 
 
 


