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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض
زوجینی انجام شد.
روش :طرح پژوهش حاضر شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .نمونه شامل 24
نفر( 12زوج) از زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه  9شهر مشهد بود که  12نفر در گروه
آزمایش و  12نفر در گروه گواه گمارش شدند .اعضای گروه آزمایش تعداد  8جلسه رفتاردرمانی دیالکتیک
را دریافت کردند ،اما برای اعضای گروه گواه مداخله خاصی ارائه نشد .قبل و بعد از اجرای مداخله ،پرسشنامه
رضایت زناشویی انریچ توسط گروه نمونه تکمیل شدند.
یافته ها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون ،رضایتمندی زناشویی آزمودنیهای گروه
آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه گواه ،افزایش معناداری داشته است .یافتههای پژوهش مؤید این مهم
است که رفتاردرمانی دیالکتیک باعث بهبود رضایت زناشویی در تعارض زوجین میشود.
واژه های کلیدی :رفتاردرمانی دیالکتیکی ،رضایت زناشویی ،تعارض زوجین.

 . 1دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی بالینی ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت جام ،ایران( ،نویسنده مسئول)،
Steimory28@yahoo.com

 . 2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت جام ،ایران.
 . 3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت جام ،ایران.
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مقدمه
یکی از عوامل بسیار مهم در رابطه زوجین ،رضایت زناشویی است .رضایت زناشویی به معنای سازش
بین انتظارات فرد از زندگی زناشویی وآنچه که به طور واقعی در زندگیاش تجربه مینماید ،میباشد .طبق
تعریف فوق ،رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف
روابط زناشویی دارند( .)Giziber, 2005 Quoted by Yavari kermani, 2008رضایتمندی زناشویی یک
مفهوم پویا است زیرا ماهیت وکیفیت روابط میان افراد در خالل زمان تغییر مییابدکه این مطلب امکان شناسایی
عوامل تأثیرگذار بر رضایت از یک رابطه را فراهم مینماید .هر چند ممکن است که این قبیل روابط پیچیده

بوده و حاوی تعامالت میان متغیرهای بسیار باشند(.)Quoted by Roshani, 2011 Larson& Holman, 2001
رضایتمندی زناشویی را نمی توان صرفاً بر اساس فشارهای روانی بیرونی تبیین کرد؛ تفاوت
ازدواجهای شاد و ناشاد را حداقل تا حدودی میبایست در پرتو شیوهای تبیین کرد که طرفین به فشار روانی
پاسخ میدهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند( .)Moradi, 2000ویژگی های شخصیتی و نحوه
تعامالت بین فردی نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد( .)Ahadi, 2007ارتباط میان فردی مناسب سبب
ابراز عشق ،دوستی و صمیمیت زوجین به یکدیگر و ارضای نیازها و خواسته های آنها می گردد .در صورتی
که فقدان روابط صمیمی سبب بروز روان آزردگی ،خشونت ،پرخاشگری ،منازعات فراوان ،انتقادهای
مکرر ،اجتناب از حل مشکل و عدم همراهی عاطفی می گردد( .)Bowlton, 1996یکی از منابع تعارض
زناشویی پرخاشگری کالمی و فیزیکی زوجین با یکدیگر است ،این تعارضات ایجاد شده می تواند زمینه
ساز بروز برخی آسیب های روانی مانند افسردگی ،اختالل های خوردن ،سوء مصرف مواد ،کاهش سالمتی
و همچنین ایجاد برخی بیماری ها مانند سرطان ،بیماری های قلبی و دردهای مزمن گردد(.)Fincham, 2003

عمده آزمایههای سنجش رضایت پس از ازدواج در سراسر دنیا نشان میدهند پس از عبور زندگی
مشترك از مرز هیجانات اولیه و ورود به عرصه متالطم زندگی روزمره ،نوعی افت رضایتمندی از کیفیت
عاطفی ،اجتماعی یا جسمانی زناشویی مشاهده میشود( .) Bowling & Hill, 2005چنین افتی بخصوص با
حضور فرزندان و مشکالتشان و افزایش تعهدات و چالشهای زندگی جدیتر نیز میگردد(.

Stance,

 .)2004 Quoted by GHolamiyan& Ahmadi, 2008شواهد فراوانی گویای آن است که زوجها در جامعه
امروزی برای برقراری ارتباط صمیمی و درك احساسات از جانب همسرانشان با مشکالت فراوانی درگیرند.

در حقیقت این معضل سبب پریشانی در روابط زناشویی شده است(.)Usefi & Sohrabi, 2011

سال  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 1397

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر103 ...

تالش های متعددی در زمینه مداخالت درمانی به منظور بهبود رضایت زناشویی زوجینی که درگیر
تعارضات زناشویی هستند ،انجام شده است .در حال حاضر دیدگاههای نظری متعددی با رویکردهای
متفاوت به دنبال تبیین و حل تعارضهای زناشویی و بهبود رابطه عاطفی زوجین هستند.
رویکردهایی از قبیل زوج درمانی مبتنی بر روانتحلیلگری ،درمان نظامهای گسترده خانواده بوئن،
زوج درمانی تجربی ،زوج درمانی رفتاری شناختی ،زوج درمانی راهبردی ،زوجدرمانی یکپارچهنگر ،زوج
درمانی هیجان محور و  ...به ارائه مبانی و روشهایی جهت جلوگیری از بروز طالق و تحکیم پیوند زناشویی

پرداخته اند و هریک موفقیتهای چشمگیری در این زمینه کسب کرده اند(.)Roshani, 2011
یکی از رویکردهای درمانی که در زمینه افزایش رضایت زناشویی توجه پژوهشگران زیادی را
معطوف به خود ساخته است ،رفتار درمانی دیالکتیک 1میباشد.
رفتاردرمانی دیالکتیک که مداخله رفتاری بلند مدتی است ،ابتدا برای کاهش رفتار خودکشی در
بزرگساالن به کار رفته است و تنها درمان روانشناختی مورد استفاده برای افراد خودکشی کننده و زنان
تشخیص داده شده با اختالل شخصیت مرزی 2است (Linhan& et ; Dimeff, Koerner & Linhan, 2001
.)al, 2002; Soler& et al, 2004

رفتار درمانی دیالکتیک بر ساختار تأکید دارد .این درمان ،عالئم آسیبشناسانه را به شکل حل مسئله
ناسازگارانه مورد مالحظه قرار میدهد .این روش ،درمان شناختی -رفتاری3را خوب مورد تحقیق قرار داده
و تکنیکهایی از آن را برای حل مشکالت زندگی مراجعان به روشهای سازگار یافتهتر ،استفاده
میکند(.) Miller, Rathus & Linhan, 2007

همچنین رفتار درمانی دیالکتیک عناصرمشترکی با روانپویشی ،درمان مراجع محور ،گشتالت،
درمان مبتنی بر قصد تناقضی و درمان راهبردی دارد ورویکردهای استراتژیک درمانی از علوم رفتاری،

ذهنآگاهی و فلسفه دیالکتیک که تعریف ویژگیهای آن است را شامل میشود(.)Dimeff & et al, 2001
رفتار درمانی دیالکتیک مداخالت مربوط به درمانهای شناختی رفتاری را که مبتنی بر اصل تغییر است ،را
با آموزهها و فنون فلسفه شرقی ذهن درآمیخته است و بر این اساس  4مؤلفه مداخلهای را مطرح میکند:
« )1هشیاری فراگیر بنیادین »4که یک مؤلفه مبتنی بر راهبرد پذیرش میباشد.

1. Dialectical Behavior Therapy
2. Borderline personality disorder
3. Cognitive Behavior Therapy
4. Core mindfulness
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« )2تحمل پریشانی»1که یک مؤلفه مبتنی بر راهبرد پذیرش میباشد.
« )3تنظیم هیجانی» که یک مؤلفه مبتنی بر راهبرد تغییر میباشد.
« )4کارآمدی بین فرد »2که یک مؤلفه مبتنی بر راهبرد تغییر میباشد.
تحقیقات مختلفی اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک را برکاهش تعارضات درون فردی
مانند بی نظمی های هیجانی ،آشفتگی های شناختی ،احساس پوچی مزمن،کنترل تکانشگری و مدیریت
خشم کاهش نشانه های افسردگی ،افکار خودکشی ،اضطراب ،احساس درماندگی و رفتارهای خود آسیب
رسان نشان داده اند( Bohus & ; Linhan & et al, 2002 ; Linhan, Heard & Armstrong, 1993 Robins
(et al, 2004; & Chapman, 2004

از سوی دیگر پاره ای از مطالعات ،رفتار درمانی دیالکتیک را در کاهش تعارضات بین فردی نیز به
کار برده اند و در تحقیقات خود اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک را بر کاهش مشکالت پرخاشگری و
ناسازگاری خانواده های مجرمین و بهبود تعامالت نوجوانان و خانواده ها نشان دادند

( & Fruzzetti

.)Levensky, 2000; Woodbury & Popenoe, 2008

تحقیقات دیگر نشان داده است که رفتار درمانی دیالکتیک در کاهش مشکالت رفتاری خانواده ها و
پرخاشگری تاثیر زیادی دارد(  .)Frazier & vela, 2014; Wilks & et al, 2016همچنین در تحقیقی که ادغام
رفتار درمانی دیالکتیک و درمان شناختی -رفتاری برای زوجین انجام شد ،نشان داد که ادغام این دو درمان

سبب افزایش مهارت حل مسئله و مدیریت عواطف و ارتباطات زوجین شده است(.)kitby & baucom, 2007
با در نظر گرفتن مطالب فوق به نظر میرسدکه فنون رفتار درمانی دیالکتیکی با تاثیری که برکاهش
تعارضات درون فردی و بین فردی ایجاد می کند ،می تواند موجب افزایش رضایت زناشویی زوجین گردد.
لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر رضایتمندی زناشویی در تعارض
زوجینی میباشد.
روش
این پژوهش که از حیث هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد به روش شبه آزمایشی
با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل طراحی و اجرا شد .در سطح توصیفی تجزیه و تحلیل دادهها
از آمارههای میانگین و انحراف معیار ،و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

1. Distress Tolerance
2. Interpersona Effectiveness
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جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین متعارض مراجعه کننده به کلینیکهای مشاوره روانشناختی
منطقه  9شهر مشهد در شش ماهه دوم سال  1393تشکیل میدهند .در اکثر پروژه های تحقیقی محدویت
های مالی ،وقت و نیروی انسانی ،اندازه نمونه ای را که الزم است مورد مطالعه قرار گیرد محدود می سازند،
حجم نمونه در مطالعات آزمایشی در حدود  15نفر برای هر گروه توصیه شده است(.)Delavar, 2015
با توجه به موارد باال و معیار های ورود به تحقیق پژوهشگر نمونه ای به حجم  24نفر ( 12زوج) با
روش نمونه گیری هدفمند(به دلیل وجود محدودیتهای مختلف امکان استفاده از نمونهگیری تصادفی
وجودنداشت) با جایگزین تصادفی ،از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.
معیارهای شمول این تحقیق عبارت اند از :وجود تعارض زناشویی با توجه به نتایج پرسشنامه
رضایتمندی زناشویی ،دارا بودن حداقل تحصیالت دیپلم ،گذشتن حداقل  5سال از زمان ازدواج ،عدم اعتیاد
هریک از زوجین ،عدم ابتال به بیماری روانی شدید و عدم مصرف داروهای روانپزشکی در حال حاضر.
سپس از افراد به صورت شفاهی و کتبی فرم رضایت شرکت در پژوهش گرفته شد و نمونه انتخابی به صورت
جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند ،بدین ترتیب که در هر گروه تعداد  12نفر ( 6زوج) حضور
داشتند.
شرکت کنندگان :از میان اعضای گروه آزمایش 25 ،درصد تحصیالت دیپلم 33/3 ،درصد فوق
دیپلم و  41/7درصد لیسانس داشتند .از میان اعضای گروه گواه 50 ،درصد تحصیالت دیپلم 25 ،درصد فوق
دیپلم و  25درصد لیسانس داشتند .از میان اعضای گروه آزمایش 58/3 ،درصد دارای شغل آزاد 25 ،درصد
کارمند و  16/7درصد خانه دار بودند .از میان اعضای گروه گواه 41/7 ،درصد دارای شغل آزاد 33/3 ،درصد
کارمند و  25درصد خانه دار بودند .میانگین سنی آزمودنیهای گروه آزمایش 31/08سال و میانگین سنی
آزمودنیهای گروه گواه  32/58سال بود.
ابزار تحقیق:
در این پژوهش برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه زیر استفاده شد:
مقیاس رضایت زناشویی انریچ :برای بررسی میزان رضایت زناشویی ،پرسشنامه انریچ انتخاب شده
است .این پرسشنامه توسط فاورز و السون ( )Fowers& Olson, 1989تهیه شده و هدف آن سنجش نقاط
قوت و ضعف در روابط زناشویی است.
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پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که از جامعیت خاص برخوردار است ،بارها در جوامع و فرهنگ
های گوناگون مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است .فرم اصلی این پرسشنامه از 115سئوال بسته و 12
خرده مقیاس تشکیل شده است که به جز مقیاس اول آن که  5سئوال دارد ،بقیه مقیاسها شامل 10سئوال است.
پاسخ به سؤاالت به صورت  5گزینهای(کامالً موافق ـ موافق ـ نه موافق و نه مخالف ـ مخالف ـ کامالً مخالف)
است.
السون ( )Olson, 1983ازاین پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است
که هر یک از موضوع های این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه های مهم

است( Quoted by

 .) Solymanian, 1997ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکالت بالقوه زوج ها
را بیان کند ،یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص کند.
فرم اصلی با توجه به زیاد بودن سؤال های پرسشنامه موجب خستگی بیش از اندازه آزمودنی ها می
شد ،بنابراین سلیمانیان ( )Solymanian, 1997در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تفکرات غیر منطقی در
نارضایتی زناشویی" فرم کوتاهی از این پرسشنامه تهیه کرد که دارای  47سؤال است .در پژوهش حاضر از
فرم کوتاه این پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه انریچ از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است ،به طوری که
ضریب آلفای کرونباخ توسط فاورز و همکاران( 0/92 ،)Fowers& et al, 1989در پژوهش
مهدویان( 0/94 ،)Mahdanian, 1997و در پژوهش سلیمانیان( 0/93 ،)Solymanian, 1994در پژوهش
عبادت پور ( 0/95 ،)Ebadatpor, 2000گزارش شده است.
خالصه جلسات درمانی
جلسات درمانی توسط یک نفر از پژوهشگران با نظارت و همکاری پژوهشگران دیگر در کلینیک
سروش برگزار شد .گروه آزمایش براساس پروتکل درمانی و با توجه به زمان محدود طی  8جلسه 90
دقیقهای و به صورت هفتگی ،رفتار درمانی دیالکتیک را براساس گام های درمانی زیر دریافت کردند.
جدول .1خالصه جلسات ،چهارچوب و ساختار کلی جلسات

جلسات درمان

عنوان و روند جلسات
آشنایی اعضاء با یکدیگر  ،ایجاد کردن احساس راحتی اعضاء با هم در رابطه با ابراز کردن

جلسه اول

احساسات ،توضیح درباره نحوه کار گروه ،رازداری ،حضور مرتب جلسات ،تعداد جلسات،
مدت زمان جلسات ،تشویق اعضا به بیان کردن مشکالت زندگی زناشویی

جلسه دوم

آموزش تکنیک درك هیجان در روابط ،اجزاء آن و تاثیراتش که شامل هیجان چطور عمل

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر107 ...

سال  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 1397

می کند ،آسیب پذیری در برابر تجربه های هیجانی منفی ،واکنشی بودن ،زمان رسیدن به تعادل
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

آموزش تکنیک پذیرش خودو همسر که شامل آگاهی ازارتباط ،خودآگاهی و توجه آگاهانه
نسبت به خود ،خود هیجانی ،خود منطقی و وجود خشم درروابط
آموزش تکنیک چگونگی توقف اوضاع وخیم که شامل تعهد برای کارآمد شدن ،پیشگیری
از اعمال تکانشی و مدیریت تمایالت زیانبار می شود
آموزش تکنیک در کنار هم بودن ازلحاظ عاطفی که شامل شرطی شدن و شرطی سازی
مجدد ،شرطی سازی با جعبه و آلبوم
آموزش تکنیک فعال سازی مجدد روابط که شامل راههای مختلف با هم بودن ،موقعیت های
دارای تعارض ،موقعیت های لذت بخش می شود
آموزش تکنیک ابراز روشن احساسات که شامل شناسایی خواسته ها و احساسات مبهم،
استفاده از ارتباطات غیرمستقیم ،کم انگاری خواسته ها ،بیش انگاری خواسته ها می شود
آموزش تکنیک مدیریت مسائل و راه حل های گفتگو کردن که شامل مدیریت مساله در
مقابل حل مساله ،تعیین مسئله ،تجزیه وتحلیل مسئله می شود .

یافتهها
در این قسمت اطالعات مربوط به فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد نتایج حاصل از اجرای
پرسشنامه رضایت زناشویی بر روی زوجین عضو گروه گواه و آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
ارائه میگردد .جدول  2شاخصهای توصیفی دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه رضایت زناشویی را در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به دادههای حاصل از اجرای پیشآزمون و پسآزمون رضایت زناشویی
گروه

متغیر

تعداد

پسآزمون

پیشآزمون

-

-

-

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

رضایت زناشویی

12

126/11

14/07

191

10

گواه

رضایت زناشویی

12

127/75

13/18

123/50

13/50

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمرات رضایتمندی زناشویی اعضای گروه آزمایش ،در
مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چشمگیری داشته است .این تغییر در گروه گواه مشاهده
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نمیشود.جهت سنجش اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر افزایش رضایتمندی زناشویی آزمودنیها از
روش تحلیل کوواریانس استفاده میگردد.
در تحلیل کوواریانس ،تفاوت گروهها در یک متغیر با کنترل یک یا چند متغیر دیگر که ممکن
است بر نتایج اثر بگذارد ،اندازهگیری میشود .لذا برای مقایسه میانگین نمرات رضایتمندی زناشویی
آزمودنیهای دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد ،به این صورت که اثرات
پیشآزمون به عنوان هم متغیرکنترل گردید .برای اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که دادههای بدست آمده از اجرای پرسشنامه
رضایتمندی زناشویی دارای توزیع نرمال هستند(آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در متغیر رضایتمندی
زناشویی معنادار نمیباشد) .مفروضه همگنی واریانسهای متغیررضایتمندی زناشویی با استفاده از آزمون
لون مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این آزمون نشان داد که آزمون لون در متغیر رضایتمندی زناشویی معنی-
دار نمیباشد( )F)1.22(=1/396 ،P= 0/247که نشان دهنده این است که واریانسها همگن هستند .بنابراین آزمون
تحلیل کوواریانس قابل اجراست .نتایج این آزمون در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3مقایسه پسآزمون رضایتمندی زناشویی در دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
منابع

درجه

مجموع

تغییرات

آزادی

مجذورات

F

P-value

ضریب اثر

توان
آماری

پیش آزمون

1

1605/947

18/656

0/000

0/470.

0/984

گروه

1

1766/457

205/263

0/000

0/907

1/000

خطا

21

86/082

کل

24

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون رضایتمندی
زناشویی در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات
رفتاردرمانی دیالکتیکی ،نمرات رضایتمندی زناشویی زوجینی که در گروه آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به
آنهایی که در گروه گواه جایگزین شده بودند ،افزایش معناداری داشته است(.)F)1.21(= 205/263، P<0/0005

برای پاسخ به این سوال که رفتار درمانی دیالکتیک بر ابعاد مختلف رضایت زناشویی چگونه است؟
از آزمون تحلیل کواریانس چند متغییره به منظور کنترل اثر پیش آزمون استفاده شد ،از آنجا که یکی از
پیش فرض های استفاده از این تحلیل ،همسانی ماتریس کواریانس ها است ،از آزمون باکس برای بررسی
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این همسانی استفاده شد که نتایج نشان می دهد که کواریانس در دو گروه ( (F=1/07 ، P>0/05برابر هستند؛
همچنین یکی از پیش فرض های استفاده از تحلیل مانکوا همسانی واریانس نمرات می باشد .برای بررسی
همسانی واریانس نمرات از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشان داد که شرط همگنی واریانس نمرات در
همه خرده مقیاس ها ( )F=0/12 ،P>0/05 ،0/85 ،0/14 ،0/10 ،0/32 ،0/27 ،0/31 ،0/83برقرار است .نتایج
آزمون تحلیل مانکوا در جدول 4و  5ارائه شده است.
جدول .4نتایج آزمون های معنی داری تحلیل کواریانس چند متغییری (مانکوا) گروه های آزمایش و کنترل
متغییر

نام آزمون

مقدار

گروه ها

درجه آزادی

درجه

فرضیه

آزادی خطا

F

سطح
معناداری

اثر پیالیی

1/02

12

106

6/40

0/001

المبدای ویلکز

0/195

12

104

4/46

0/001

اثر هتلینگ

2/99

12

102

8/48

0/001

بزرگترین ریشه ری

2/53

6

53

14/69

0/001

یافته های موجود در جدول  4نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغییری را روی نمرات
رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل نشان می دهد .در نتیجه رفتار درمانی دیالکتیک بر رضایت
زناشویی در تعارض زوجین تاثیر معنادار داشته است.
جدول .5نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری(مانکوا) جهت مقایسه گروه های آزمایشی و کنترل در ابعاد
رضایت زناشویی
خرده مقیاس

مجموع

میانگین مجذورات

مجذورات

بین گرو ها

F

سطح

ضریب

توان

معناداری

اتا

آماری

مسائل شخصیتی

168/80

86/50

33/60

0/0001

0/28

1/000

حل تعارض

145/07

75/50

29/90

0/0001

0/33

1/000

ارتباط زناشویی

106/25

54/15

29/08

0/0001

0/31

1/000

رابطه جنسی

107/80

53/36

27/49

0/12

0/10

0/999

خانواده و دوستان

36/97

17/90

10/67

0/0001

0/30

1/000

فرزندان و فرزند پروری

15/11

7/05

6/01

0/07

0/11

0/999

فعالیت های اوقات فراغت

57/85

27/48

15/30

0/0001

0/36

0/999

مدیریت مالی

21/04

10/96

4/89

0/08

0/15

0/999

جهت گیری مذهبی

70/12

33/96

15/10

0/0001

0/17

0/999
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یافته های جدول  5نشان می دهد که سطح معناداری همه خرده مقیاس های رضایت زناشویی به جز
خرده مقیاس مدیریت مالی ،فرزندان و فرزند پروری و رابطه جنسی معنادار می باشند .بیشتریت ضریب تاثیر
یا مجذور اتا مربوط به خرده مقیاس های فعالیت های اوقات فراغت( ،)0/36حل تعارض( )0/33و ارتباط
زناشویی( )0/31است که بیشترین میزان اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر تعارض زوجین شرکت کننده
در این پژوهش می باشد.
بحث
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض
زوجینی انجام شد .نتایج حاکی از این بود که رفتاردرمانی دیالکتیک به شیوه گروهی باعث افزایش
رضایتمندی زناشویی در تعارض زوجین میشود .این یافته با نتایج تحقیقات فرازتی و همکاران ( Fruzzetti

 )& et al, 2000و وودبری و همکاران ) (Woodbury & et al, 2008علوی ،مدرس غروی ،امین یزدی و
صالحی فدردی( ،)Alavi, Modares gharavi, Amin yazdi & Salehi fedradi, 2011الرنس و
برادباری( ،)Lawrence & Bradbury, 2000دایمف و

همکاران(،)Dimeff & et al, 2001

آنتونی( )Anthony, 2007و کربی و همکاران( (Kirby & et al, 2007به ترتیب تأثیرات معنادار رفتاردرمانی
دیالکتیک بر بهبود سازگاری بین فردی ،کاهش مشکالت پرخاشگری و ناسازگاری زوجین ،مدیریت
عواطف و هیجان های زوجین ،و بهبود تعامالت والد -نوجوان اشاره کردهاند ،همخوانی دارد.
ازسوی دیگر از آنجا که رفتاردرمانی دیالکتیک با کاهش تعارضات درون فردی ،بهبود روابط بین
فردی را میسر می سازد نتیجه به دست آمده می تواند با نتایج تحقیقات مختلفی که اثربخشی تکنیک های
رفتار درمانی دیالکتیکی را برکاهش تعارضات درون فردی مانند بی نظمی های هیجانی ،آشفتگی های
شناختی  ،احساس پوچی مزمن ،کنترل تکانشگری و مدیریت خشم ،کاهش نشانه های افسردگی ،افکار
خودکشی ،اضطراب ،احساس درماندگی و رفتارهای خود آسیب رسان همسو

باشد( Linhan & et al,

.) Linhan & et al, 2002; Robins & et al, 2004 1993
در تبیین این یافتههای پژوهش باید به مکانیسم عمل رفتاردرمانی دیالکتیکی و چگونگی اثرگذاری
آن بر مقابله با مسائل و مشکالت ارتباطی زوجین اشاره کرد .رفتاردرمانی دیالکتیکی به عنوان طرحی اساسی
برای درمان مشکالت شناختی ،رفتاری و هیجانی مفهوم سازی شده است که هدف اصلی خود را بهبود
خودتنظیمی در روابط اجتماعی قرار میدهد .باورها و هیجانات خاص بعضی از افراد درگیر در مسائل
ارتباطی به تداخل راهبردهای رفتاری و شناختی با خود تنظیمی منجر میشود .تحقیقات مختلف نشان داده
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است که بعضی افکار نظیر باورها در مورد معنای خاصی از افکار و باور در مورد اثر بخشی حافظه و کنترل
شناختی در به وجود آمدن و تداوم اشکال غیر انطباقی مقابله با مسائل ذهنی و ارتباطی مشارکت دارند .لذا
هدف رفتاردرمانی دیالکتیکی این است که دیدگاه فرد در مورد مفید بودن شیوههای مقابله و مواجهه با
مسائل ذهنی و ارتباطی را تغییر دهد( .)Linhan & et al, 2002رضایت مندی زناشویی در گرو چگونگی
مقابله با فشارهای روانی که زوجین در مسیر زندگی با آن ها روبرو می شوند ،است .عامل مهم در مقابله با
فشار های روانی ،مسائل ذهنی و باور های افراد است ،تعدیل و اصالح باورها درباره کیفیت برخورد با
هیجانات ارتباطی و نیاز به کنترل افکار از طریق کاهش تالش برای کنترل آنها و فاجعه زدایی و کم رنگ
کردن اهمیت شان برای رهایی از نشانگان رنجآور مرتبط با فشارهای روانی و همچنین مشکالت زناشویی،
تاثیر زیادی در رضایت زناشویی دارد .رفتاردرمانی دیالکتیکی با ارائه راهبردهای مقابله مبتنی بر هشیاری
فراگیر و تحمل پریشانی و همچنین راهبردهایی از قبیل ارزیابی مجدد ،تفکر درباره نکات مثبت موضوع و
اجازه عبور به فکر ،نظارت بهتری را بر موقعیت برای فرد به ارمغان میآورد( .)Linhan & et al, 2002متعاقبا
این نظارت بهتر بر موقعیت ،استرس زناشویی او را کاهش داده و رضایتمندی زناشویی او را افزایش میدهد.
در جلسات رفتار درمانی دیالکتیک برای زوجین چگونگی شکلگیری و مکانیسم عمل روشهای
مواجهه غلط با هیجانات ارتباطی ،موانع تنظیم هیجانی آنها را در هنگام برخورد با مشکالت زناشویی ،فرایند
اثرگذاری این موانع بر کیفیت رابطه با همسر و پیامدهای آنها را بر حاالت هیجانی فرد برای زوجین
بازگویی شد .در نتیجه تجربه محقق همسو با نتایج دیگر تحقیقات به او نشان داد که تنها در صورتی افراد از
چسبیدن به روشهای تنظیم هیجانی ناکارآمد خود دست میکشند که از پیامدهای منفی این راهبردها بر
کیفیت ارتباطات خود با همسر و دیگران آگاهی می یابند.
از سوی دیگر ،رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیک ،مداخالت مربوط به درمانهای شناختی -رفتاری را
که مبتنی بر اصل «تغییر» میباشند ،با آموزهها و فنون فلسفه شرقی که مبتنی بر اصل «پذیرش» میباشند
درآمیخته است .همان طور اشاره شد از مهمترین مولفه های تغییر در رفتاردرمانی دیالکتیک ،هشیاری فراگیر
است .هشیاری فراگیر که زیربنای آن بر اساس پذیرش افکار ناخوشایند و حاالت هیجانی مختلف شکل
گرفته است ،توانمندی فرد در کنترل تاثیرپذیری از افکار و هیجاناتش را به طور چشمگیری باال میبرد و به
فرد اجازه می دهد طیف وسیعی از افکار و هیجانات را بدون تجربه آشفتگی هیجانی ،در ذهن تجربه
کند(.)Bohus & et al, 2004
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هشیاری فراگیر با قابلیت باالیی که در کاهش اضطراب و استرس و افزایش تمرکز برای کسانی که
این روش را به کار می برند ،دارد و سبب می شود فرد در مواجهه با افکار خودآیندی که در صورت داشتن
بار هیجانی ،تنظیم هیجانی را مختل میکنند ،ثبات هیجانیاش را حفظ کند و به فکر مزاحم بیش از حد توجه
نکند ،بلکه نظاره گر عبور این فکر از ذهنش باشد .این توانایی باعث میشود افکار خودآیند و هیجانات
منفی ،اشتغال فکری بیش از حدی که قبال برای فرد به وجود میآوردند را ایجاد نکنند و به تنظیم هیجانی
آسیب نرسانند .در واقع اجرای تکنیکهای هشیاری فراگیر باعث میشود از ابتدا ،جلوی اختالل در تنظیم
هیجانی گرفته شود(.)Alavi & et al, 2011
یکی از عوامل مهم در تعارض زوجین در کنار مقابله نادرست با فشار روانی و استرس ،نداشتن
مدیریت عواطف و هیجانات و همچنین وجود خطاهای شناختی که سبب ارتباط میان فردی نامناسب میان
زوجین می شود ،مولفه هشیاری فراگیر رفتار درمانی دیالکتیک باعث کاهش اضطراب و استرس در فرد
میگردد ،و از سوی دیگر با تغییر الگوهای شناختی ،بهبود سبک تفکر و شناسایی خطاهای شناختی به
افزایش توانایی کنترل افکار و هیجانات و بهبود نحوه برخورد با مشکالت زناشویی و هیجانات منفی مرتبط
با زندگی زناشویی میانجامد که این به نوبه خود باعث بهبود رضایتمندی زناشویی میگردد .از مزایای
استفاده از روش هشیاری فراگیر این است که این روش پس از یادگیری کامل ،توسط خود فرد بدون حضور
درمانگر قابل استفاده و به راحتی در دسترس است و حتی در پیشگیری از عود هیجانات منفی مرتبط با مسائل
زناشویی ،بسیار مؤثر است.
از سوی دیگر ،رفتاردرمانی دیالکتیک سبب بهبود مهارت حل مسئله و مدیریت هیجان های در
زوجین می شود( .(Kirby & et al, 2007رفتاردرمانی دیالکتیک سبب می شود که زوجین از مکانیسم های
دفاعی پختهتر استفاده کنند ،در نتیجه در برخورد با مسائل امکان انکار آنها وجود ندارد .آن ها همچنین به
پذیرش مسائل و استفاده از مکانیسمهای مقابلهای مناسب از قبیل حل مسئله و جستجوی حمایت اجتماعی،
حل مسئله برنامهریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت روی می آوردند .توانایی مهارت حل مسئله تاثیر زیادی
در رضایت زناشویی دارد.
فرازتی و همکاران( )Fruzzetti & et al, 2000اشاره میکند افرادی که رفتاردرمانی دیالکتیک را
تجربه میکنند ،یاد میگیرند با محیط هایی که همراه با تجارب جدید است و خالقیت و ابتکار آنها را به
چالش می کشد ،مواجه شوند و تجربیات مثبتی برای خود خلق کنند ،لذا احساسات مثبت زیادی را تجربه
میکنند .این افراد با شرایط اجتماعی جدید به خوبی سازگار میشوند و از برقراری رابطه با افراد جدید
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 لذا حمایتهای اجتماعی گستردهای را به دست میآورند و از این طریق رضایتشان از،استقبال میکنند
 اجتماعی و، از سوی دیگر این تجارب بر نحوه ارضای نیازهای عاطفی.زندگی زناشویی افزایش مییابد
 متعاقبا.مادی افراد در زندگی زناشویی تاثیرات مثبتی میگذارد که سرمایههای روانی او را بهبود میبخشد
 زمینه افزایش رضایت زناشویی آنها، اجتماعی و مادی در زندگی زناشویی،ارضای مناسب نیازهای عاطفی
 همانطور که مشاهده میشود رفتاردرمانی دیالکتیک به شیوه گروهی باعث افزایش.را فراهم میکند
 نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته از مداخالت و روشهای.رضایت زناشویی در تعارض زوجین میگردد
.رفتاردرمانی دیالکتیکی در جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی زوجین متعارض حمایت میکند
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