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Abstract 
Introduction: Infidelity is one of the most pernicious interpersonal 
issues in the family, which in many cases could lead to emotional and 
behavioral symptoms in the person, particularly women who have been 
betrayed. In this regard, the purpose of this study was to determine the 
effect of acceptance and commitment therapy on cognitive distortion 
and rumination in couples engaged in marital infidelity.
Methods: This research method was quasi-experimental with a pretest-
posttest and control group. The sample included thirty couples engaged 
in marital infidelity. 
The control and the experimental group included fifteen couples in 
each. They were selected by the available sampling method. The data 
were collected by the Rumination Scales(Nolen-Hoeksema & Mor-
row, 1991) and Interpersonal Cognitive Distortions Scale(Hamamci & 
Buyukozturk, 2004). Then experiment group underwent eight sessions 
of ninety minutes weekly for one month, acceptance and commitment 
therapy; the control group didn’t receive any. Data were analyzed using 
ANCOVA and MANCOVA.
Results: The results showed acceptance and commitment therapy could 
significantly reduce cognitive distortion and rumination in couples en-
gaged in marital infidelity.
Conclusions: Thus, acceptance and commitment therapy is an effec-
tive way of improving cognitive distortion and rumination in couples 
engaged in marital infidelity. So it can be used by counselors and thera-
pists in family therapy.
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چکیده

مقدمه: پیمان شکنی زناشویی یکی از آسیب زاترین مساله هایی است که زنان آسیب دیده 
از پیمان شکنی با آن روبه رو هستند و می تواند منجر به نشانه های شناختی، عاطفی و رفتاری 
در آنان گردد، بنابراین بررسی اثربخشی مداخالت روان شناختی در این زمینه ضروری به نظر 
می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
 بر نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی انجام شد. 
روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه 
پژوهش سی زن درگیر در پیمان شکنی زناشویی )پانزده نفر در گروه کنترل و پانزده نفر در 
گروه آزمایش( مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر دزفول بودند که به صورت هدفمند انتخاب 
شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نشخوار ذهنی نولن هوکسما و مارو1991، و پرسشنامه 
تحریف های شناختی حمامچی و بویوک اوزتورک2004 استفاده شد. گروه آزمایش هشت 
جلسه نود دقیقه ای به صورت هفتگی دو جلسه در طی یک ماه، درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد دریافت کردند. برای گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. تجزیه و تحلیل داده ها 
 با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و تحلیل کوواریانس یکراهه و چندراهه انجام شد. 
نتایج: یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به طور معناداری موجب کاهش 
)p<0/001(.نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در پیمان شکنی زناشویی گردد 

بحثونتیجهگیری: بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به کارایی و اثربخشی مشاوره 
و  ذهنی  نشخوار  کاهش  زمینه  در  می تواند  این رویکرد  تعهد،  و  پذیرش  بر  مبتنی  گروهی 
و  مشاوران  استفاده  مورد  زناشویی  پیمان شکنی  در  درگیر  زوجین  شناختی  تحریف های 

درمانگران خانواده قرار گیرد.

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 
نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین درگیر در 
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شکازی اا یفاده و همکارات

مقدمه

پیمان شکنی زناشویی یک تهدید جدی برای نظام خانواده محسوب می شود و یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده زندگی 
زناشویی است که می تواند تاثیرات منفی زیادی برروابط زناشویی داشته باشد. پیمان شکنی را نقض پیوند اظهارشده یا فرض 
شــده معطوف به انحصار بودن رابطه جنســی و عاطفی تعریف می کنند.]1[ هرچند آمار دقیقی در دسترس نیست ولی برخی 
پژوهش ها میزان شــیوع بیســت تا بیست و پنج درصدی را در طول ازدواج نشــان می دهند.]2[ با توجه به عوارض نابهنجار و 

نامطلوبی که این پدیده به همراه دارد، آسیب ها و مشکالت مختلفی را برای هر یک از زوجین ایجاد می نماید. 
پیمان شکنی زناشویی می تواند پیامدهای عاطفی شدیدی را در زوجین ایجاد کند. ناآرامی عاطفی پس از افشای پیمان شکنی 
اغلب با آشــفتگی شناختی همراه اســت. یکی از اختالالت مهم تجربه شده توسط همســری که به او خیانت شده است، 
نشــخوارذهنی درباره این رویداد است که می تواند آن قدر شــدید و غیرقابل کنترل باشد که در عملکرد روزانه و تمرکز فرد 
اختالل ایجاد کند.]3[ نشخوارذهنی از فرایندها و فرآورده های شناختی از قبیل افکار اتوماتیک منفی، توجه متمرکز بر خود، 
گاهی شــخصی و نگرانی است، که به عنوان پاســخی به جلوگیری از شدت یافتن نشانه های اضطراب و افسردگی در  خودآ
افراد دیده می شود. نشخوارذهنی به عنوان اشتغال دایمی به یک اندیشه یا موضوع و تفکر درباره آن شناخته می شود و طبقه ای 
گاهانه اســت که حول یک محور مشــخص می گردد و بدون وابســتگی به تقاضاهای محیطی تکرار می شوند این  از افکار آ
گاهی می شــوند و توجه و اهداف فرد را منحرف می سازند]4[ تمایل به نشخوارذهنی و شناخت های  افکار، غیرارادی وارد آ
منفی و افکار مزاحم در پاسخ به رویدادهای زندگی تنش زا، باعث افسردگی و ناامیدی در آینده می شود. تجربه افکار مزاحم 
و تفکر تکراری درباره آن ها به شــیوه ای منفی، عامل خطری برای افســردگی خواهد بود. نشخوارذهنی درباره افکار مزاحم 
به عاطفه منفی منجر می شــود]5[ از ویژگی های اصلی مرتبط با نشخوارذهنی می توان به عاطفه منفی و نشانه های افسردگی، 
حل مســاله ضعیف، تفکر جهت دار منفی، تمرکز آســیب دیده، انگیزش آســیب دیده و بازداری رفتارهای سودمند، استرس 
افزایش یافته، سازگاری هیجانی مختل و روابط اجتماعی آسیب دیده اشاره کرد. نشخوار فکری، سازمان شناخت های فرد را 
تحت تاثیر قرار می دهد و این اختالل در سطح روابط زناشویی ارتباط های فرد را مختل می کند و با کاهش همدلی و افزایش 

احساس افسردگی در فرد بر رضایت زناشویی تاثیر منفی می گذارد.]6[ 
در خصوص پیمان شــکنی، عوامل شــناختی یکی از حوزه های مورد توجه پژوهشگران می باشد. تحریف شناختی به عنوان 
باورهای بســیار اغراق آمیز، سفت و ســخت، غیرمنطقی و مطلق در مورد ماهیت روابط و رابطه افراد با دیگران تعریف شده 
است.]7[ تحریفات شناختی به عنوان اشتباهات منطقی در تفسیر موقعیت های مختلف در نظر گرفته می شود که شامل تمرکز 
انتخابی، تعمیم مفرط، شخصی ســازی، تفکر فاجعه آمیز و تفکر همه یا هیچ است.]8[ بررسی و توجه به تحریفات شناختی 
دارای اهمیت است. چون طرح ها یا اعتقادات مهم یک فرد موضوع تحریفات شناختی هستند. نقش مهم تحریفات شناختی 
در توســعه جدی اختالالتی مانند افســردگی، اضطراب، درد مزمن، ســومصرف مواد و قمار پاتولوژیک، باعث شده است 
توجه بیشتر روانشناسان و روانپزشکان به این تحریفات جلب شود.]9[ بررسی ها حاکی از آن است که تحریف های شناختی 
با پاسخ های مخرب نظیر بدبینی در روابط بین فردی و تهدید به جدایی و طالق رابطه مستقیم دارد. همچنین پژوهش ها نشان 
دادند با اصالح نگرش ها و تحریف های شناختی زوجین، رفتارهای ارتباطی کالمی و غیرکالمی اصالح شده است. پیگیری 

یک ساله نیز اثرات پایدار اصالح نگرش ها بر سالمت روابط را نشان داد.]10[ 
با توجه به تاثیر تداوم دهنده تحریف شــناختی و نشــخوار فکری در حاالت خلقی زوجین آســیب دیده از پیمان شــکنی، 
نیاز به زوج درمانی در جهت اصالح ســبک های شــناختی منفی احساس می شــود. یکی از این رویکردها درمان پذیرش و 
تعهد اســت که به عنوان درمان های موج ســوم شــناخته می شــوند. این رویکرد بر پایه نظریه رفتاری زبان و شناخت استوار 
اســت که نظریه چارچــوب ارتباطی نــام دارد و مبنای نظری را بــرای فرآیندهای محوری دخیل در روان آسیب شناســی و 
بدتنظیمی هیجان، فراهم می آورد و به جای تالش مستقیم برای کاهش شدت و فراوانی هیجانات و افکار آزارنده، بر افزایش 
کارآمدی رفتاری در عین وجود افکار و احساســات ناخوشــایند تاکید می کند.]11[ هدف این رویکرد کمک به مراجع برای 
دستیابی به یک زندگی ارزشمندتر و رضایت بخشتر از طریق افزایش انعطاف پذیری روان شناختی است.]12[ این درمان شش 
فرایند مرکزی دارد که منجر به انعطاف پذیری روان شــناختی می شــوند این شــش فرایند عبارتند از: پذیرش، گسلش، بافتار 



زصلنامی مددکاری اجبماای38

اثرتخشی زوج درمانی مببنی تر پذیرش و نعهد تر نشخاار ذهنی و نحریف های شناخبی زوجین درگیر در پیمانشکنی زناشایی

انگاشــتن خویشــتن، تماس با زمان حال، ارزش ها و تعهد.]13[ درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد، مراجع را تشــویق می کند تا با خودارزیابی های 
خویش، به عنوان افکاری ســاده برخورد کنــد و به فرد آموزش می دهد 
کــه ارزیابی های منفی از خــود را اصالح کند. همچنیــن، این درمان 
به دنبــال تضعیــف اجتناب تجربی اســت و مراجع را تشــویق می کند تا 
افکار، احساســات، هیجان ها و تکانه های خــود را به طور کامل بپذیرد 
و اهداف ارزشــمندی را برای خود مشــخص کنــد.]14[ هدف اصلی 
درمــان پذیرش و تعهد، ایجاد انعطاف پذیری روانی اســت، یعنی ایجاد 
توانایــی انتخاب عملی در بین گزینه های مختلف که متناســبتر باشــد، 
نــه این که صرفا عملی بــرای اجتناب از افکار، احساســات، خاطره ها 
 یــا تمایالت آشفته ســاز انجام یــا در حقیقت به فرد تحمیل شــود.]15[

گاهی   مهارت های پذیرش، گسلش شناختی، خود به عنوان زمینه و ذهن آ
به عنوان مهمترین مهارت های درمان پذیرش و تعهد در راســتای رسیدن 
به انعطاف پذیری شــناختی بــه افراد کمک می کند تــا به جای اجتناب 
و ســرکوب تجارب درونی خــود، در جهت پذیرش و مشــاهده کردن 
رویدادهای ذهنی گام بردارند. درمان پذیرش و تعهد ارتباط بین افکار و 
احساس های مشکل زا را تغییر می دهد تا افراد آن ها را به عنوان نشانه های 
 مرضــی درک نکننــد و حتی یاد بگیرند که آن ها بی ضرر هســتند.]10[

بــا توجه به این که آســیب های روان شــناختی ناشــی از پیمان شــکنی 
همســر در زنان، به صورت مزمن بروز می کند؛ این امر لزوم مداخله های 
روان شناختی را مطرح می کند. ویب جانسون، برگس موسر، دالگلیش، 
الفونتین و تاسکا]16[ در پژوهش خود مشخص ساختند که زوج درمانی 
مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود روابط بین فردی زوجین با مشــکالت 
دلبســتگی و نارضایتی زناشــویی موثر اســت. همچنین پژوهش اخوان 
غالمی و حیاتی]17[ نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد 
باورهای ارتباطی و ســازگاری زناشــویی تاثیر معناداری دارند. همچنین 
مداخله انجــام گرفته باعث کاهش نمره کل باورهای ارتباطی ناکارآمد 
و افزایش سازگاری زناشویی زنان ناسازگار شد. همچنین نتایج پژوهشی 
اســدپور و ویس]18[ که به بررسی اثربخشــی درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد بر رضایت زناشــویی، عزت نفس جنسی و دلزدگی زناشویی زنان 
پرداخته اند نشــان داد که نمرات رضایت زناشویی و عزت نفس جنسی 

زنان پس از درمان در گروه آزمایش نســبت 
به گروه گــواه به طور معنی داری افزایش یافته 
اســت. همچنین، نتایج کاهــش معناداری را 
در دلزدگی زناشــویی زنان نشــان داد. برایند 
پژوهش های گوناگون نشان دادند مداخالتی 
کــه اجتناب تجربــه ای را کاهــش می دهند 
افراد را در شــناخت و تعهد در برابر پیگیری 
اهداف ارزشمند یاری می رسانند و در کاستن 
دشــواری های گوناگون در زندگی ســودمند 
هســتند.]19[ با توجــه به افزایــش مراجعات 
زوجین ناســازگار به مراکز مشاوره خانواده و 
میزان روز افزون پیمان شکنی، ضرورت تنظیم 
مداخالت روان شناختی به منظور کاهش تنش 
و آمار پیمان شکنی موثر بر این گروه را خاطر 
نشان می ســازد. بنابراین در این پژوهش با در 
نظر گرفتن قدرت فشــار روانی زناشــویی در 
پیش بینــی قوی موقعیت زناشــویی زنان و نیز 
محدودیــت پژوهش ها در این زمینه و با توجه 
به اهمیت موضوع پیمان شــکنی زناشــویی و 
آسیب های متاثر از آن به خصوص در زنان، نیاز 
به بررســی و پژوهش بیشتر در زمینه اثربخشی 
مداخالت روان درمانی از جمله درمان مبتنی 
بــر پذیرش و تعهد برای کاهش تاثیرات منفی 
و مخرب آن دیده می شــود. بنابراین پژوهش 
حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است 
که آیا زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 
نشخوارذهنی و تحریف های شناختی زوجین 
درگیــر در پیمان شــکنی زناشــویی اثربخش 

می باشد؟

روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. جامعه 
آماری پژوهش شامل تمامی زنانی بود که به علت پیمان شکنی زناشویی به کلینیک روان شناختی و روانپزشکی صبای شهر دزفول در 
بازه زمانی شش ماهه اول سال 1398 مراجعه کرده بودند. از بین جامعه آماری به شیوه نمونه گیری هدفمند، سی زن که شرایط ورود 
به پژوهش را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش پانزده نفر و کنترل پانزده نفر قرارگرفتند. گروه آزمایش تحت 
مداخله قرار گرفت و طی این مدت گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از مداخله، برای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. 

مالکهایورودوخروج
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شکازی اا یفاده و همکارات

مالکهایورود:محدوده ســنی بیســت تا 
چهل سال، ســابقه پیمان شــکنی در یک سال 
گذشــته و حداقل مــدرک تحصیلــی دیپلم، 
تشخیص ندادن سایر اختالالت روان شناختی، 
 تمایــل بــه شــرکت در جلســات درمانــی. 
مالکهــایخروج: داشــتن ســابقه مصرف 
مواد؛ داشتن اختالالت روان شناختی و غیبت در 

جلسات درمانی بود.
به منظور رعایت اخالق پژوهشی پس از اتمام 
پژوهــش، زوج های گــروه گواه نیز جلســات 
درمانــی را به صورت رایــگان دریافت کردند. 
الزم به یادآوری اســت که بــرای رعایت اصول 
اخالقــی، بــه آزمودنی هــا اطمینان داده شــد 
که اطالعــات آن هــا محرمانه خواهــد ماند. 
آزمودنی هــا مجاز بودند در صــورت تمایل در 
هر زمان گروه را ترک کنند. شــایان ذکر است 
که آزمودنی هــای پژوهش ریزش نداشــتند و 
همه تا پایان پژوهش همکاری داشتند. از دالیل 
ریزش نداشتن می توان به حضور فعال پژوهشگر 
 و ارتبــاط نزدیک بــا آزمودنی ها اشــاره کرد. 

ابزارپژوهش
پرسشنامهنشخوارذهنی: این پرسشنامه را 
نولن هوکسما و مارو]20[ ساخته اند و در ایران 
توسط باقری نژاد، صالحی و طباطبایی ترجمه 
شده اســت. این پرسشنامه دارای بیست و دو 
عبارت اســت که از پاســخ دهندگان خواسته 
می شــود هر کدام را در مقیاســی از هرگز برابر 
یــک تا اغلب اوقات برابر چهــار درجه بندی کنند 
و نمره کل پرسشــنامه از جمــع نمرات همه 
ماده ها محاســبه می شود. نمرات می تواند بین 
بیســت و دو تا هشتاد و هشــت متغییر باشد. 
هر چه نمره باالتر باشــد، نشخوارذهنی بیشتر 
اســت. پاپاجورجیو و ولز پایایــی این مقیاس 
را با اســتفاده از آلفای کرونباخ بین هشتاد و 
هشــت صدم تا نود و دو صدم و همبســتگی 
درون طبقــه ای آن را هفتــاد و پنــج صــدم 
گــزارش کرده اند که بیانگر روایــی و پایایی 
باالی این پرسشــنامه اســت.]4[ پژوهش های 
مختلف نشــان می دهند همبستگی بازآزمایی 

برای این پرسشنامه شصت و هفت صدم است. آلفای کرونباخ به دست 
 آمده در نمونه ایرانی هشــتاد و هفت صدم گزارش شــده اســت.]21[

 در پژوهش حاضر پایایی پرسشــنامه از طریق آلفای کرونباخ هشــتاد و 
هشت صدم به دست آمده است. 

پرسشــنامهتحریفهایشــناختیبینفردی: این مقیاس توســط 
حمامچی و بویوک اوزتورک]22[ جهت ارزیابی تحریف های شناختی 
در روابط بین فردی بر مبنای نظریه شــناختی آرون تی بک ساخته شده 
است و توسط اسماعیل پور، بخشــی پور رودسری و محمدزادگان]23[ 
برای استفاده در ایران هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای نوزده 
گویه با طیف لیکرت کامال مخالفم برابر یک، مخالفم برابر دو، نظری 
ندارم برابر سه، موافقم برابر چهار و کامال موافقم برابر پنج است که شامل 
ســه خرده مقیاس طرد در روابط بین فردی، انتظــارات غیرواقع بینانه در 
روابط و درک نادرست در روابط بین فردی می شود. نمره کل پرسشنامه 
از جمع نمرات همه ماده ها محاســبه می شود. نمرات می تواند بین نوزده 
تا نود و پنج متغییر باشــد. هر چه نمره باالتر باشــد، تحریف شــناختی 
بیشتر است. پایایی آن از طریق همسانی درونی توسط آلفای کرونباخ و 
همچنین از طریق آزمون مجدد پس از دو هفته برای کل مقیاس و خرده 
مقیاس ها به ترتیب شــصت و هفت صدم و هفتاد و چهار صدم، طرد در 
روابط بین فردی هفتاد و سه صدم و هفتاد صدم؛ انتظارات غیرواقع بینانه 
در روابط شــصت و ششصدم و هفتاد و ششصدم و سوادراک در روابط 
بین فردی چهل و ســه صدم و هفتاد و چهار صدم به دست آمده است.

]22[ همچنین روایی آن از طریق همبستگی با مقیاس باورهای غیرمنطقی، 
مقیــاس افکار خــودکار و مقیاس گرایش به ناســازگاری در روابط بین 
فردی به ترتیب چهل و پنج صدم، پنجاه و سه صدم و پنجاه و سه صدم 
به دســت آمده اســت که معنادار بوده اند.]22[ در پژوهش اسماعیل پور 
و همکاران]23[ جهت ســنجش روایی ســازه مقیــاس، عالوه بر روایی 
عاملی، همبســتگی خرده مقیاس ها با کل مقیاس محاســبه شد که این 
همبستگی بین هفتاد و یک صدم تا هشتاد و یک صدم به دست آمد که 
از نظر روانسنجی مطلوب است. همچنین همبستگی بین عامل ها هم بین 
سی و یک صدم تا پنجاه صدم بود که نشان می دهد، عامل ها ضمن این 
که از یکدیگر مســتقل هستند با کل مقیاس و نیز با یکدیگر همبستگی 
مناسبی دارند و چون هر کدام عامل های جداگانه ای هستند، همبستگی 
پاییــن و معنادار با یکدیگر دارند کــه حکایت از روایی مطلوب مقیاس 
تحریف شــناختی بین فردی دارد. همچنین پایایی مقیاس با اســتفاده از 
روش آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف برای کل مقیاس هشــتاد و پنج 
صــدم و هفتاد و هفت صــدم؛ برای خرده مقیاس هــای طرد در روابط 
بین فــردی هفتاد و نه صدم و هفتاد و نه صــدم؛ انتظارات غیرواقع بینانه 
در روابط هشــتاد و دو صدم و هفتاد و ششصدم و سوادراک در روابط 
بین فردی هشــتاد و یک صدم و هفتاد صدم گزارش شــده اســت. در 
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اثرتخشی زوج درمانی مببنی تر پذیرش و نعهد تر نشخاار ذهنی و نحریف های شناخبی زوجین درگیر در پیمانشکنی زناشایی

پژوهــش حاضر پایایــی کل مقیاس 
با اســتفاده از آلفای کرونباخ هشتاد 
 و ســه صدم به دســت آمده اســت.

روشاجرا:بــرای انجام پژوهش 
پس از هماهنگــی و اخذ مجوزهای 
الزم از مسووالن پژوهشی دانشگاه و 

هماهنگی با یک مرکز خدمات روان شــناختی، ابتــدا برای افراد جامعه 
پژوهــش عالوه بر بیان هدف و اهمیــت پژوهش، درباره رعایت نکات 
گاهانه و  اخالقی اطمینان خاطر داده شــد و آنان رضایت نامه شــرکت آ
داوطلبانه در پژوهش را امضا کردند. پس از اجرای پیش آزمون و پس از 
تکمیل نمودن مقیاس های نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی، تعداد 
ســی نفر از زنان درگیر پیمان شکنی زناشــویی که واجد شرایط ورود به 
مطالعه بودند، انتخاب شــدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 
و گواه به نســبت برابر پانــزده نفر در هر یک از گروه هــا قرار گرفتند. 
ســپس گروه آزمایش، طی هشت هفته و در هشت جلسه نود دقیقه ای، 

هفته ای دو جلســه شــنبه ها و سه شــنبه ها در 
کالس هــای پذیرش و تعهد که در یک مرکز 
خدمات روان شناختی تشکیل می شد، شرکت 
کردند و طی این مدت گروه کنترل هیچ گونه 
مداخلــه ای را دریافــت نکرد. بعــد از اتمام 
جلســات مداخله، مقیاس های نشخوار ذهنی 
و تحریف های شــناختی به عنوان پس آزمون، 
توســط شــرکت کنندگان تکمیل شــد. پس 
از پایــان پژوهش، جهــت رعایت مالحظات 
اخالقی، این اطمینان به شرکت کنندگان داده 
شــد که اطالعات و نام آن ها حفظ شــده و 
تنها جهت انجام پژوهش مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. پیش از شــروع و اجــرای مداخله، 
موافقت شرکت کنندگان هم به صورت شفاهی 
و هم کتبی گرفته شــد. همچنین پس از پایان 
پژوهش درمان برای گروه کنترل نیز اجرا شد. 
جهــت تجزیه و تحلیل داده هــا از روش های 
آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس اســتفاده 
شــد. داده ها با اســتفاده از نرم افــزار آماری 
SPSS22 در سطح معناداری پنج صدم تجزیه 
و تحلیل شــد. محتوای جلســه  درمانی که از 
کتاب هایس و اســتروهل]24[ اقتباس شده، 
که برای هشــت جلســه نود دقیقه ای طراحی 
شــده است. در جدول شــماره یک هدف و 

محتوای جلسات ارائه شد.
یافته ها

1 
 

 
 

 
 بر مبتنی درمان ات محتواي جلس( 1جدول)

 2005 استروهل، تعهد هایس و و پذیرش 
 محتوا  ///هدف  ///جلسه

 و   معرفی ،اهداف تعیین ///درمان  مبانی معرفی // /اول
و آشنایی با نشخوار فکری  افکار و احساسات یبررس

 های شناختی رایج و تحریف 
 ارائه خالق، درماندگی ///درماندگی خالق  ///دوم 

 شکالتی  کیک چاله و گودال، در مرد استعاره
 عنوان  به کنترل معرفی ///له استاکنترل مس ///سوم

 استعاره بیرون، و درون دنیای تفاوت مساله،
 گرافپلی

 میهمان،  استعاره پذیرش معرفی /// پذیرش // /چهارم
 ناپاک   و پاک احساسات بیان

 اتوبوس  استعاره گسلش، ///گسلش ///پنجم
 استعاره خود، انواع معرفی ///معرفی خود  /// ششم

 شده  سازیمفهوم  آینده و گذشته با آشنایی شطرنج،
 بین ارتباط  ها،ارزش  معرفی ///هاارزش  /// هفتم

  هاارزش  انتخاب ها،ارزش  و اهداف
 باغداری، استعاره ارائه ///تعهد به عمل /// هشتم
 آزمون پس  عمل تعهد، به اهداف به رسیدن موانع

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
آزمون کوواریانس چندمتغیري پس( نتایج تحلیل 5جدول)

 آزمونمتغیرهاي پژوهش با کنترل پیش 

 F ارزش نام آزمون 
DF 

 فرضیه 
DF 
 خطا

p-
value 

اندازه  
 اثر

 801/0 001/0 55 2 4/88 902/0 آزمون اثر پیالیی 
 801/0 001/0 55 2 4/88 103/0 آزمون المبدای ویلکز 
 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون اثر هتلینگ 

 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون بزرگترین ریشه روی 
 

 
 
 

 

 برحسب گروه نمونه ( اطالعات دموگرافیک2جدول)
 گروهی عضویت

 کل کنترل  آزمایش  هاگروه  هاشاخص 
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  هاشاخص  متغیرها 

 تحصیالت 

دیپلم و فوق  
 17 5 20 3 13 2 دیپلم

 60 18 60 9 60 9 لیسانس 
 23 7 20 3 27 4 ارشد  ≤

 67 20 67 10 67 10 شاغل  اشتغال 
 33 10 33 5 33 5 دار خانه 

تعداد 
 فرزندان 

0 4 27 3 20 7 23 
1 4 27 6 40 10 33 
1 4 27 3 20 7 23 
3 3 20 3 20 6 20 

مدت 
 ازدواج 
 )سال( 

 37 11 40 6 33 5 3تا  2
 20 6 20 3 20 3 4تا  3

4≥ 7 47 6 40 13 43 

  ارزیابی مراحل  و  گروهی عضویت  برحسب متغیرهاي پژوهش توصیفی هاي( شاخص3جدول)
نمره   نسبت به میانگین گروه آزمایشنشخوارذهنی وتحریف شناختی نمره میانگین 

 آزمون پیش کنترلگروه نشخوارذهنی 
 گروه کنترل  گروه آزمایش  مرحله  متغیرها 

M SD M SD 
نشخوار 
 ذهنی 

 80/11 16/64 11/12 51/63 آزمون پیش 
 39/10 83/63 19/11 74/41 آزمون پس

تحریف  
 شناختی 

 15/11 40/66 83/12 71/65 آزمون پیش 
 90/12 87/66 58/9 37/46 آزمون پس

 از استفاده  هايفرض پیش  ( بررسی4جدول)
 کوواریانس  تحلیل

 متغیرها 

لوین برای  آزمون 
 هاتساوی واریانس 

یکسانی شیب  
 رگرسیون 

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

 159/0 06/2 202/0 688/1 نشخوار ذهنی 
 778/0 084/0 174/0 871/1 تحریف شناختی 

نشخوار ذهنی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (6)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 432/0 001/0 28/21 48/135 1 48/135 پاسخ های نشخواری 
 541/0 001/0 85/32 09/204 1 09/204 حواس  کنندهمنحرف  هایپاسخ

 764/0 001/0 06/86 7/2182 1 7/2182 )نمره کل( نشخوار ذهنی 

تحریف شناختی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (7)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 در غیرواقعی انتظارات
 692/0 001/0 22/87 13/746 1 13/746 روابط 

 544/0 001/0 29/38 07/245 1 07/245 فردی  بین روابط در طرد
 621/0 001/0 62/46 68/536 1 68/536 بین فردی  نادرست درک

 789/0 001/0 74/131 8/4441 1 8/4441 تحریف شناختی)نمره کل( 

 آزمون   شیپ یورود به پژوهش و اجرا ارهاییمع  یبررس

 هانحوه انتخاب گروه 

 ی صورت تصادف ه ب شیآزما وگروه کنترل  ر دو هنفر در  15

 نحوه مداخله 

  یمداخله برا ام ندادنانج
 گروه کنترل 

گروه   یانجام مداخله برا
 ش ی آزما

 آزمون پس

آزمون گروه  پس یاجرا
 کنترل 

 ش یآزمون آزماپس یاجرا

  پژوهش  Consortنمودار( 1)نمودار
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 بر مبتنی درمان ات محتواي جلس( 1جدول)

 2005 استروهل، تعهد هایس و و پذیرش 
 محتوا  ///هدف  ///جلسه

 و   معرفی ،اهداف تعیین ///درمان  مبانی معرفی // /اول
و آشنایی با نشخوار فکری  افکار و احساسات یبررس

 های شناختی رایج و تحریف 
 ارائه خالق، درماندگی ///درماندگی خالق  ///دوم 

 شکالتی  کیک چاله و گودال، در مرد استعاره
 عنوان  به کنترل معرفی ///له استاکنترل مس ///سوم

 استعاره بیرون، و درون دنیای تفاوت مساله،
 گرافپلی

 میهمان،  استعاره پذیرش معرفی /// پذیرش // /چهارم
 ناپاک   و پاک احساسات بیان

 اتوبوس  استعاره گسلش، ///گسلش ///پنجم
 استعاره خود، انواع معرفی ///معرفی خود  /// ششم

 شده  سازیمفهوم  آینده و گذشته با آشنایی شطرنج،
 بین ارتباط  ها،ارزش  معرفی ///هاارزش  /// هفتم

  هاارزش  انتخاب ها،ارزش  و اهداف
 باغداری، استعاره ارائه ///تعهد به عمل /// هشتم
 آزمون پس  عمل تعهد، به اهداف به رسیدن موانع

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
آزمون کوواریانس چندمتغیري پس( نتایج تحلیل 5جدول)

 آزمونمتغیرهاي پژوهش با کنترل پیش 

 F ارزش نام آزمون 
DF 

 فرضیه 
DF 
 خطا

p-
value 

اندازه  
 اثر

 801/0 001/0 55 2 4/88 902/0 آزمون اثر پیالیی 
 801/0 001/0 55 2 4/88 103/0 آزمون المبدای ویلکز 
 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون اثر هتلینگ 

 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون بزرگترین ریشه روی 
 

 
 
 

 

 برحسب گروه نمونه ( اطالعات دموگرافیک2جدول)
 گروهی عضویت

 کل کنترل  آزمایش  هاگروه  هاشاخص 
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  هاشاخص  متغیرها 

 تحصیالت 

دیپلم و فوق  
 17 5 20 3 13 2 دیپلم

 60 18 60 9 60 9 لیسانس 
 23 7 20 3 27 4 ارشد  ≤

 67 20 67 10 67 10 شاغل  اشتغال 
 33 10 33 5 33 5 دار خانه 

تعداد 
 فرزندان 

0 4 27 3 20 7 23 
1 4 27 6 40 10 33 
1 4 27 3 20 7 23 
3 3 20 3 20 6 20 

مدت 
 ازدواج 
 )سال( 

 37 11 40 6 33 5 3تا  2
 20 6 20 3 20 3 4تا  3

4≥ 7 47 6 40 13 43 

  ارزیابی مراحل  و  گروهی عضویت  برحسب متغیرهاي پژوهش توصیفی هاي( شاخص3جدول)
نمره   نسبت به میانگین گروه آزمایشنشخوارذهنی وتحریف شناختی نمره میانگین 

 آزمون پیش کنترلگروه نشخوارذهنی 
 گروه کنترل  گروه آزمایش  مرحله  متغیرها 

M SD M SD 
نشخوار 
 ذهنی 

 80/11 16/64 11/12 51/63 آزمون پیش 
 39/10 83/63 19/11 74/41 آزمون پس

تحریف  
 شناختی 

 15/11 40/66 83/12 71/65 آزمون پیش 
 90/12 87/66 58/9 37/46 آزمون پس

 از استفاده  هايفرض پیش  ( بررسی4جدول)
 کوواریانس  تحلیل

 متغیرها 

لوین برای  آزمون 
 هاتساوی واریانس 

یکسانی شیب  
 رگرسیون 

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

 159/0 06/2 202/0 688/1 نشخوار ذهنی 
 778/0 084/0 174/0 871/1 تحریف شناختی 

نشخوار ذهنی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (6)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 432/0 001/0 28/21 48/135 1 48/135 پاسخ های نشخواری 
 541/0 001/0 85/32 09/204 1 09/204 حواس  کنندهمنحرف  هایپاسخ

 764/0 001/0 06/86 7/2182 1 7/2182 )نمره کل( نشخوار ذهنی 

تحریف شناختی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (7)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 در غیرواقعی انتظارات
 692/0 001/0 22/87 13/746 1 13/746 روابط 

 544/0 001/0 29/38 07/245 1 07/245 فردی  بین روابط در طرد
 621/0 001/0 62/46 68/536 1 68/536 بین فردی  نادرست درک

 789/0 001/0 74/131 8/4441 1 8/4441 تحریف شناختی)نمره کل( 

 آزمون   شیپ یورود به پژوهش و اجرا ارهاییمع  یبررس

 هانحوه انتخاب گروه 

 ی صورت تصادف ه ب شیآزما وگروه کنترل  ر دو هنفر در  15

 نحوه مداخله 

  یمداخله برا ام ندادنانج
 گروه کنترل 

گروه   یانجام مداخله برا
 ش ی آزما

 آزمون پس

آزمون گروه  پس یاجرا
 کنترل 

 ش یآزمون آزماپس یاجرا

  پژوهش  Consortنمودار( 1)نمودار
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آزمون کوواریانس چندمتغیري پس( نتایج تحلیل 5جدول)
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سطح  
 معناداری
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آزمون کوواریانس چندمتغیري پس( نتایج تحلیل 5جدول)
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 برحسب گروه نمونه ( اطالعات دموگرافیک2جدول)
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 های شناختی رایج و تحریف 
 ارائه خالق، درماندگی ///درماندگی خالق  ///دوم 

 شکالتی  کیک چاله و گودال، در مرد استعاره
 عنوان  به کنترل معرفی ///له استاکنترل مس ///سوم

 استعاره بیرون، و درون دنیای تفاوت مساله،
 گرافپلی

 میهمان،  استعاره پذیرش معرفی /// پذیرش // /چهارم
 ناپاک   و پاک احساسات بیان

 اتوبوس  استعاره گسلش، ///گسلش ///پنجم
 استعاره خود، انواع معرفی ///معرفی خود  /// ششم

 شده  سازیمفهوم  آینده و گذشته با آشنایی شطرنج،
 بین ارتباط  ها،ارزش  معرفی ///هاارزش  /// هفتم

  هاارزش  انتخاب ها،ارزش  و اهداف
 باغداری، استعاره ارائه ///تعهد به عمل /// هشتم
 آزمون پس  عمل تعهد، به اهداف به رسیدن موانع

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
آزمون کوواریانس چندمتغیري پس( نتایج تحلیل 5جدول)

 آزمونمتغیرهاي پژوهش با کنترل پیش 

 F ارزش نام آزمون 
DF 

 فرضیه 
DF 
 خطا

p-
value 

اندازه  
 اثر

 801/0 001/0 55 2 4/88 902/0 آزمون اثر پیالیی 
 801/0 001/0 55 2 4/88 103/0 آزمون المبدای ویلکز 
 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون اثر هتلینگ 

 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون بزرگترین ریشه روی 
 

 
 
 

 

 برحسب گروه نمونه ( اطالعات دموگرافیک2جدول)
 گروهی عضویت

 کل کنترل  آزمایش  هاگروه  هاشاخص 
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  هاشاخص  متغیرها 

 تحصیالت 

دیپلم و فوق  
 17 5 20 3 13 2 دیپلم

 60 18 60 9 60 9 لیسانس 
 23 7 20 3 27 4 ارشد  ≤

 67 20 67 10 67 10 شاغل  اشتغال 
 33 10 33 5 33 5 دار خانه 

تعداد 
 فرزندان 

0 4 27 3 20 7 23 
1 4 27 6 40 10 33 
1 4 27 3 20 7 23 
3 3 20 3 20 6 20 

مدت 
 ازدواج 
 )سال( 

 37 11 40 6 33 5 3تا  2
 20 6 20 3 20 3 4تا  3

4≥ 7 47 6 40 13 43 

  ارزیابی مراحل  و  گروهی عضویت  برحسب متغیرهاي پژوهش توصیفی هاي( شاخص3جدول)
نمره   نسبت به میانگین گروه آزمایشنشخوارذهنی وتحریف شناختی نمره میانگین 

 آزمون پیش کنترلگروه نشخوارذهنی 
 گروه کنترل  گروه آزمایش  مرحله  متغیرها 

M SD M SD 
نشخوار 
 ذهنی 

 80/11 16/64 11/12 51/63 آزمون پیش 
 39/10 83/63 19/11 74/41 آزمون پس

تحریف  
 شناختی 

 15/11 40/66 83/12 71/65 آزمون پیش 
 90/12 87/66 58/9 37/46 آزمون پس

 از استفاده  هايفرض پیش  ( بررسی4جدول)
 کوواریانس  تحلیل

 متغیرها 

لوین برای  آزمون 
 هاتساوی واریانس 

یکسانی شیب  
 رگرسیون 

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

 159/0 06/2 202/0 688/1 نشخوار ذهنی 
 778/0 084/0 174/0 871/1 تحریف شناختی 

نشخوار ذهنی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (6)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 432/0 001/0 28/21 48/135 1 48/135 پاسخ های نشخواری 
 541/0 001/0 85/32 09/204 1 09/204 حواس  کنندهمنحرف  هایپاسخ

 764/0 001/0 06/86 7/2182 1 7/2182 )نمره کل( نشخوار ذهنی 

تحریف شناختی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (7)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 در غیرواقعی انتظارات
 692/0 001/0 22/87 13/746 1 13/746 روابط 

 544/0 001/0 29/38 07/245 1 07/245 فردی  بین روابط در طرد
 621/0 001/0 62/46 68/536 1 68/536 بین فردی  نادرست درک

 789/0 001/0 74/131 8/4441 1 8/4441 تحریف شناختی)نمره کل( 

 آزمون   شیپ یورود به پژوهش و اجرا ارهاییمع  یبررس

 هانحوه انتخاب گروه 

 ی صورت تصادف ه ب شیآزما وگروه کنترل  ر دو هنفر در  15

 نحوه مداخله 

  یمداخله برا ام ندادنانج
 گروه کنترل 

گروه   یانجام مداخله برا
 ش ی آزما

 آزمون پس

آزمون گروه  پس یاجرا
 کنترل 

 ش یآزمون آزماپس یاجرا

  پژوهش  Consortنمودار( 1)نمودار
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ناتسبات 1400، دوره 10، شماره 2، پیاپی 4136

شکازی اا یفاده و همکارات

در این قسمت ابتدا اطالعات دموگرافیک و 
آماره های توصیفی مربوط به متغییرهای وابسته 
ارایه گردیده اســت. پس از آن، نتایج آزمون 
مبنی بــر نرمال بــودن توزیع نمــرات جهت 
اســتفاده از آزمون هــای پارامتریک در مورد 
متغییرهای وابســته گزارش شده است. سپس 

نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده است.
همان طور که در جدول شــماره دو مشاهده 
می شــود از مجموع سی شرکت کننده در این 
پژوهش تعداد پنــج نفر یا هفده درصد دارای 
مدرک تحصیلی دیپلم و فــوق دیپلم، هجده 
نفر یا شــصت درصد دارای مدرک تحصیلی 
لیســانس و هفت نفر یا بیســت و سه درصد 
دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر 
اشــتغال آزمودنی،  بودند. همچنین وضعیت 
تعــداد فرزنــدان و مــدت ازدواج در جدول 

شماره دو آمده است.
مندرجات جدول شــماره سه نشان می دهد 

کــه دو گروه پژوهــش در تمامی متغییرهــای مورد مطالعــه در مرحله 
پیش آزمــون تفاوت های چشــم گیری بــا یکدیگر نداشــته اند؛ چرا که 
میانگین و انحراف استاندارد گروه ها، تقریبا به هم نزدیک بوده است اما 
در مرحله پس آزمون، میانگین و انحراف اســتاندارد، گروه آزمایش در 

متغییرهای پژوهش تغییرات محسوسی داشته است.
همان گونه که در جدول شــماره چهار مالحظه می شــود، فرض صفر 
برای تســاوی واریانس نشــخوار ذهنی و تحریف شناختی در دو گروه 

آزمایش و گواه در پیش آزمون تایید گردید. 
نتایج جدول شماره پنج نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون، سطوح 
معنــی داری همه آزمون ها، بین گروه های آزمایــش و کنترل حداقل از 

لحاظ یکی از متغییرهای پژوهش تفاوت معنی داری مشاهده می شود. 
همان طور که در جدول شــماره شش نشــان داده شده است با کنترل 
پیش آزمــون، بین گروه هــای آزمایش و کنترل از لحاظ نشــخوارذهنی 
تفاوت معنــی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، درمــان مبتنی بر تعهد 
و پذیرش با توجه به میانگین نمره نشــخوارذهنی گروه آزمایش نســبت 
بــه میانگین نمره نشــخوارذهنی گروه کنترل، موجــب کاهش معنادار 

 )p<0/001(.نشخوارذهنی در گروه آزمایش شده است
همان طور که در جدول شــماره هفت نشان داده شــده است با کنترل 
پیش آزمون، بین گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ تحریف های شناختی 
تفــاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگــر، درمان مبتنی بر تعهد و 
پذیرش با توجه به میانگین نمره تحریف های شناختی گروه آزمایش نسبت 
به میانگین نمره تحریف های شناختی گروه گواه، موجب کاهش معنادار 

 )p<0/001(.تحریف های شناختی در گروه آزمایش شده است

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشــی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشــخوار ذهنی و تحریف های شناختی زوجین 
درگیر در پیمان شکنی زناشویی بود. همان طور که مشاهد شد نتایج پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه 
به میانگین نمره نشــخوارذهنی گروه آزمایش نســبت به میانگین نمره نشــخوارذهنی گروه کنترل، موجب کاهش معنادار 
نشخوارذهنی در گروه آزمایش شده است.)p<0/001( این یافته با نتایج اسدپور و ویس،]18[ آرین فر و رسولی]19[ و ویب 
و همکاران]16[ همســو و هماهنگ اســت و یافته های پژوهشــی آن ها را مورد تایید قرار می دهد. در تبیین این یافته  می توان 
گفت که چون درمان پذیرش و تعهد بر تمایل افراد به تجربه های درونی تاکید می ورزد، در نتیجه به آن ها کمک می شود تا 
گاه شوند و به جای پاسخ  افکار آزاردهنده خود را فقط به عنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه فعلیشــان آ
به آن، آنچه را که در زندگی برایشــان مهم و در راســتای ارزش هایشان است؛ انجام دهند. در این پژوهش افراد شرکت کننده 
با جایگزین کردن خود به عنوان زمینه، توانســتند رویدادهای درونی ناخوشایند را در زمان حال به سادگی تجربه و خود را از 
واکنش ها، خاطره ها و افکار ناخوشــایند جدا و رها کنند. هــدف از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، افزایش انعطاف پذیری 
روان شناختی است. قبل از درمان زوجین با در نظر گرفتن افکار به منزله واقعیت، ارزیابی های منفی و عمل طبق آن، موجب 
ضعیف شــدن خلق و نارضایتی از زندگی خود شده بودند. آن ها با درمان پذیرش و تعهد آموختند که از شیوه های جدیدی 
برای دســتیابی به شــادی، پرهیز از مواردی همچون کشــمکش و منازعه و همچنین بودن و ماندن در لحظه کنونی استفاده 

1 
 

 
 

 
 بر مبتنی درمان ات محتواي جلس( 1جدول)

 2005 استروهل، تعهد هایس و و پذیرش 
 محتوا  ///هدف  ///جلسه

 و   معرفی ،اهداف تعیین ///درمان  مبانی معرفی // /اول
و آشنایی با نشخوار فکری  افکار و احساسات یبررس

 های شناختی رایج و تحریف 
 ارائه خالق، درماندگی ///درماندگی خالق  ///دوم 

 شکالتی  کیک چاله و گودال، در مرد استعاره
 عنوان  به کنترل معرفی ///له استاکنترل مس ///سوم

 استعاره بیرون، و درون دنیای تفاوت مساله،
 گرافپلی

 میهمان،  استعاره پذیرش معرفی /// پذیرش // /چهارم
 ناپاک   و پاک احساسات بیان

 اتوبوس  استعاره گسلش، ///گسلش ///پنجم
 استعاره خود، انواع معرفی ///معرفی خود  /// ششم

 شده  سازیمفهوم  آینده و گذشته با آشنایی شطرنج،
 بین ارتباط  ها،ارزش  معرفی ///هاارزش  /// هفتم

  هاارزش  انتخاب ها،ارزش  و اهداف
 باغداری، استعاره ارائه ///تعهد به عمل /// هشتم
 آزمون پس  عمل تعهد، به اهداف به رسیدن موانع

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
آزمون کوواریانس چندمتغیري پس( نتایج تحلیل 5جدول)

 آزمونمتغیرهاي پژوهش با کنترل پیش 

 F ارزش نام آزمون 
DF 

 فرضیه 
DF 
 خطا

p-
value 

اندازه  
 اثر

 801/0 001/0 55 2 4/88 902/0 آزمون اثر پیالیی 
 801/0 001/0 55 2 4/88 103/0 آزمون المبدای ویلکز 
 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون اثر هتلینگ 

 801/0 001/0 55 2 4/88 04/8 آزمون بزرگترین ریشه روی 
 

 
 
 

 

 برحسب گروه نمونه ( اطالعات دموگرافیک2جدول)
 گروهی عضویت

 کل کنترل  آزمایش  هاگروه  هاشاخص 
 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  هاشاخص  متغیرها 

 تحصیالت 

دیپلم و فوق  
 17 5 20 3 13 2 دیپلم

 60 18 60 9 60 9 لیسانس 
 23 7 20 3 27 4 ارشد  ≤

 67 20 67 10 67 10 شاغل  اشتغال 
 33 10 33 5 33 5 دار خانه 

تعداد 
 فرزندان 

0 4 27 3 20 7 23 
1 4 27 6 40 10 33 
1 4 27 3 20 7 23 
3 3 20 3 20 6 20 

مدت 
 ازدواج 
 )سال( 

 37 11 40 6 33 5 3تا  2
 20 6 20 3 20 3 4تا  3

4≥ 7 47 6 40 13 43 

  ارزیابی مراحل  و  گروهی عضویت  برحسب متغیرهاي پژوهش توصیفی هاي( شاخص3جدول)
نمره   نسبت به میانگین گروه آزمایشنشخوارذهنی وتحریف شناختی نمره میانگین 

 آزمون پیش کنترلگروه نشخوارذهنی 
 گروه کنترل  گروه آزمایش  مرحله  متغیرها 

M SD M SD 
نشخوار 
 ذهنی 

 80/11 16/64 11/12 51/63 آزمون پیش 
 39/10 83/63 19/11 74/41 آزمون پس

تحریف  
 شناختی 

 15/11 40/66 83/12 71/65 آزمون پیش 
 90/12 87/66 58/9 37/46 آزمون پس

 از استفاده  هايفرض پیش  ( بررسی4جدول)
 کوواریانس  تحلیل

 متغیرها 

لوین برای  آزمون 
 هاتساوی واریانس 

یکسانی شیب  
 رگرسیون 

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

مقدار 
F 

سطح  
 معناداری

 159/0 06/2 202/0 688/1 نشخوار ذهنی 
 778/0 084/0 174/0 871/1 تحریف شناختی 

نشخوار ذهنی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (6)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 432/0 001/0 28/21 48/135 1 48/135 پاسخ های نشخواری 
 541/0 001/0 85/32 09/204 1 09/204 حواس  کنندهمنحرف  هایپاسخ

 764/0 001/0 06/86 7/2182 1 7/2182 )نمره کل( نشخوار ذهنی 

تحریف شناختی دو گروه با  نمراتواریانس کو نتایج تحلیل  (7)جدول
 آزمونکنترل پیش 

-SS Df MS F p متغیرهای وابسته 
value 

اندازه  
 اثر

 در غیرواقعی انتظارات
 692/0 001/0 22/87 13/746 1 13/746 روابط 

 544/0 001/0 29/38 07/245 1 07/245 فردی  بین روابط در طرد
 621/0 001/0 62/46 68/536 1 68/536 بین فردی  نادرست درک

 789/0 001/0 74/131 8/4441 1 8/4441 تحریف شناختی)نمره کل( 

 آزمون   شیپ یورود به پژوهش و اجرا ارهاییمع  یبررس

 هانحوه انتخاب گروه 

 ی صورت تصادف ه ب شیآزما وگروه کنترل  ر دو هنفر در  15

 نحوه مداخله 

  یمداخله برا ام ندادنانج
 گروه کنترل 

گروه   یانجام مداخله برا
 ش ی آزما

 آزمون پس

آزمون گروه  پس یاجرا
 کنترل 

 ش یآزمون آزماپس یاجرا

  پژوهش  Consortنمودار( 1)نمودار
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اثرتخشی زوج درمانی مببنی تر پذیرش و نعهد تر نشخاار ذهنی و نحریف های شناخبی زوجین درگیر در پیمانشکنی زناشایی

کننــد. در رویکرد مبتنی بر پذیــرش و تعهد، اجتناب از تجارب، فرایند 
آســیب زایی را بـــه وجود می آورد و تعارضات زناشــویی و خانوادگی را 
گســترش عمل می دهد. زمانی که همسری متوجه پیمان شکنی به خود 
می شــود از یک سو دچار وســواس فکری و هیجان می شود و از سوی 
دیگر تالش بی ســرانجامی را برای رهایی از این افــکار انجام می دهد. 
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این اجتناب ها را هدف درمانی خود قرار 
می دهد تا به منظور تجربه کردن به جای کنترل یا تغییر دادن ارزیابی های 
منفی وقایع خیانت، در تعارضات فرد بازگشــایی اساسی بـــه وجود آورد 
بدین ترتیب بر احساسات و هیجانات زن آسیب دیده تاثیر گذاشته و در 

بهبود هیجانات او موثر واقع می شود.
همچنین نتایج پژوهش نشــان داد که درمــان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
بــا توجه به میانگین نمره تحریف های شــناختی گروه آزمایش نســبت 
به میانگیــن نمره تحریف های شــناختی گروه گــواه، موجب کاهش 
معنادار تحریف های شــناختی در گروه آزمایش شــده است.)0/001> 
p( این یافته با نتایج اســدپور و ویس،]18[ آرین فر و رسولی]19[ و ویب 
و همکاران]16[ همســو و هماهنگ اســت و یافته های پژوهشــی آن ها 
را مــورد تایید قــرار می دهد. در تبیین این نتایــج می توان گفت آموزش 
مبتنی بر پذیرش و تعهد، ارتباط بین افکار و احساسات مشکل زا را تغییر 
می دهد تا افراد آن ها را به عنوان نشانه های مرضی درک کنند و حتی یاد 
بگیرند که آن ها را حتی اگر ناراحت کننده و ناخوشــایند باشــد، درک 
کنند. هدف کلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این اســت که ادراک 
تحت اللفظی محتوای شناخت را که موجب پیشگیری از رفتار می شود، 
کــم کند و بــا جایگزین کردن شــناخت های صحیــح احتمال رخداد 
رویدادهای مثبت را افزایش دهــد.]12[ بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد به دلیل اینکه انعطاف پذیری روان شــناختی فرد را افزایش داده و 
ارتباط مراجــع را با زمان حال برقرار می ســازد، همچنین، منجر به عمل 
بــا تغییر به ارزش های فردی در مراجع می شــود، می تواند به عنوان یکی 
از درمان های روان شــناختی مناسب برای کاهش تحریف های شناختی 
اســتفاده شود. از ســوی دیگر می توان گفت علت تاثیر درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد بر تحریف های شناختی این است که این رویکرد به جای 
تغییر شــکل فراوانــی یا حساســیت موقعیتی، شــناخت ها و هیجانات، 
کارکــرد آن ها را هدف قــرار می دهد. تغییر کارکرد شــناخت و هیجان 
ســاده تر از تغییر شکل و محتوای آن ها به نظر می رسد، شاید به این دلیل 
که تغییر کارکرد عینی تر از تغییر شــکل و محتوای شناخت و احساسات 
 است و فرد احســاس کنترل بر کارکرد شــناخت و احساسات را دارد. 
به طــور کلی، این پژوهش نشــان داد مداخله مبتنی بــر پذیرش و تعهد 
بر کاهش نشــخوار فکری و تحریف های شــناختی زنان آسیب دیده از 
پیمان شــکنی زناشــویی موثراســت. در نتیجه کاهش نشخوار فکری و 
تحریف های شــناختی می تواند زمینه را برای بهبود ســالمت و کیفیت 

زندگی آنــان فراهــم نماید و تا حــدودی از 
اســترس ها و فشــارهای روانی آنــان و حتی 

خانواده های آن ها بکاهد.
باتوجه بــه اینکه طرح  محدودیتهــا: 
پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی بود و در این گونه 
پژوهش ها امــکان کنترل تمامــی متغییرهای 
مداخله گــر وجــود ندارد، لذا ممکن اســت 
آزمودنی ها تحت تاثیر شرایط خارج از کنترل 
قرار گرفته باشــند. بررسی وضعیت فرهنگی، 
اجتماعــی، خانوادگــی و هــوش آزمودنی ها 
خارج از کنترل بوده اســت. همچنین به علت 
استفاده از نمونه گیری در دسترس در پژوهش 
حاضر بهتر اســت در تعمیــم نتایج با احتیاط 
عمل شــود. محدودیت دیگر استفاده نکردن 
از مرحلــه پیگیری برای بررســی تــداوم تاثیر 

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بود. 
درمانگــران  و  مشــاوران  پیشــنهادها: 
می تواننــد از روش درمــان مبتنی بــر تعهد و 
پذیرش که یــک روش کوتاه مدت، ارزان و 
تاثیرگذار اســت، برای مداخله در زمینه بهبود 
ویژگی هــای روان شــناختی به ویژه نشــخوار 
فکــری و تحریف هــای شــناختی اســتفاده 
کنند. پیشنهاد می شــود اثربخشی مداخالت 
درمانی با رویکردهای دیگر بر نشــخوارذهنی 
و تحریف های شــناختی زوجین مورد بررسی 
قرار گیرند و تاثیر این رویکرد به شیوه گروهی 
بررســی شده و با شــیوه فردی مقایسه گردد. 
در ضمــن اثر بخشــی این رویکرد بــا کنترل 
متغییرهای مداخله گر نظیر ســن، تحصیالت، 
مدت زمان ازدواج، وضعیت اشــتغال و دیگر 
متغییرهــای احتمالی مرتبط بررســی شــود. 
همچنین پیشــنهاد می شــود اجــرای پژوهش 
حاضــر با تعداد نمونه بیشــتر و بــا دوره های 
پیگیری بلندمدت جهت افزایش تعمیم پذیری 

نتایج و اعتبار باالتر صورت پذیرد.
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