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Abstract
Aim: The purpose of this study was to evaluate the
efficacy of admission and commitment therapy on
increasing sexual satisfaction in people with nasal
syndrome. This semi-experimental research is a post-test
pre-test with control group. Method: The statistical
society was comprised of all men and women in Tehran
whose children left them and separated from them. 30
persons were selected using available sampling
method.For data collection, the Larsson Sexual
Satisfaction Questionnaire was used in the post-test. The
experimental group received group treatment of admission
and commitment during 8 sessions of 2 hours and the
control group received no treatment. In the post-test
phase, the questionnaires were repeated on both groups.
SPSS version 20 was used to analyze the data. Results:
The findings showed that the average of sexual
satisfaction scores in the post-test and the experimental
group was significantly higher than the mean post-test
scores in the control group. Conclusion: Based on the
findings of this study, admission and commitment therapy
can be effective in increasing sexual satisfaction in people
with nasal syndrome.
Keyword: Admission and commitment,
satisfaction, empty nest syndrome.
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       پژوهش حاضر اثـر بخـشی درمان پ زفا رـب دهعت و شریذ ا تیاضر شی:هدف

    یشـیامزآ،  این پـژوهـش نیمه عون زا.جنسی در افراد با سندرم آشیانه خالی بود
    جامعه هیلک ار یرامآ:ش
  رو....

پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اس تـ

     مردان و زنان شهر تهران که فرزندانشان آنها را ترک ک هدش ادج اهنآ زا و هدر
 نـفـر انتخـاب30  تعداد، با استفـاده از روش نمونهگیری در دسترس.تشکیل دادند
    به منظور جمع آوری دادهها در مرحله پس آزمون از پرسشن هماـ تیاضر.شـدند
ﺮﻳﺬﭘ ش و

در ﺎﻣ ن ﺮﮔ و ﻲﻫ

ﺖﺤﺗ

 ﺮﮔ وه آز ﺶﻳﺎﻣ.جنس رال ی س نو      استف ـش هداـ دددد دد

 ﻪﻧﻮﮔﭻﻴﻫ در ﻲﻧﺎﻣ در ﺖﻓﺎﻳ،و ﺮﮔ وه ﺮﺘﻨﻛ ل

 ﻪﺘﻋﺎﺳ ﺮﻗ ار ﺖﻓﺮﮔ2  ﻪﺴﻠﺟ8  ﻲﻃ، ﺪﻬﻌﺗ

 پرسش مان ههههه ااا ای ﻮﻓ ق روي ﺮﻫ دو ﺮﮔ وه ﺪﺠﻣ د ًاًا ا ﺮﺟ ا،آز ﻮﻣ ن

 در ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺲﭘ.ﺮﻜﻧ د

:يافتهههها ا

دـش هداـ.  استف20  ورژنSpss  جهت تحلیل دادهها از نرم اف راز. ﺪﺷ

      

 یافتههای به دست آم اد ناشن هد د ضر تارمن نیگنایم هک  ا سنج تی ی سپ رد

آزمون و گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه
    بر اساس یافتههای این پژوهش میییت تفگ ناو:  نتيجهگ يري.کنترل باالتر است
      جنس هب التبم دارفا رد ی مردنس

   که درمان پذیرش و تعهد در اف تیاضر شیاز
.آشیانه خالی مؤثر است

sexual
. سندرم آشیانه خالی، رضایت جنسی، پذیرش و تعهد:کليدواژهها

6931/1/62 :تاریخ دریافت
6931/4/ 31 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
مفهوم خانواده و ارزش اين نهاد اجتماعي براي هر دولت و جامعهای اساس كار تلقي میشود و هر جامعه متناسب با ارزشهای خود
ابتدا به سراغ خانواده ميرود تا از درون آن ،شهروندان آتي خويش را بپروراند .اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پ دي اا مي ييكنددد ك ههه
جامعه به خاطر تحو تال ساختاري و زير بنا يي به شهرونداني جديد با طرز فكري نو نياز داشته باشد .به همين خاطر است هك

داوناخ ههه

يكي از اولين نهادها يي است هك در جامعه بايد تغ يي ر كند و تغ يي ري در آن حاصل نخواهد شد مگر از طريق درك و شناخت علمي از
كاركردها و بدكاريهاي آن ،ورود به چنين نظام سازمان يافتهاي صرفٌاٌا از طريق تولد ،فرزندخواندگي يا ا ازدواج ص رو تتت مي ييگ ري ددد
(گلدنبرگ و گلدنبرگ .) 1395 ،2همان طور هك

يك  ) 1985 ( 3اظهار کرده است ،خانوادهها ،اعضای جدیدی به وجود ميآورند و با

آن هك سرانجام به اين اعضاي جديد ،خودمختاري ارزاني ميدارند ،ديگر انتظار ندارند هك با آنها زير كي

سقف زندگي كنند .خانواده

از لحاظ ساختار نظام عاطفي پيچيدهاي است هك ممكن است دست كم سه ،يا به خاطر طول عمر بيشتر آدميان در حال حاضر ،چه را
نسل را در بر بگيرد .خانواده بدون توجه به سنتي يا نو بودن ،سازگاري يا ناسازگاري ،و ساخت كارآمد يا آشفتهاي هك دارد ،ناگزير
است خود را تا حد امكان به صورت گروهي كارآمد يا توانا درآورد به نحوي هك بتواند نيازها و اهداف جمعي يا همگ نا ييي وخ ددد را
برآورده سازد بدون آن هك دائمٌاٌا اعضاي خود را از دستيابي به اهداف و نيازهاي شخصي بازداشته باشد (خالدیان و س ،یباره

.) 1393

ويژگي تمام خانوادهها عبارت است از محبت ،وفاداري ،و تداوم عضويت .همين ،ویژگیهاست هك آن را از ساير نظامهای اجتماعي

ل زم نا ييي ك ههه ب ارح ننن گداوناخ ييي پيش
یسازد (تركلسون .) 1980 4هنگامي هك اين ويژگيها مورد چالش قرار مي ييگيرند ،،مثل ل
متمايز م 

یآید ،معمو ًالًال باز هم خانواده در برابر تغ يي ر مقاومت نشان ميدهد و ب ار ييي ب نادرگزا ييي الگوه لماعت يا ييييي آش ان ييي وخ ددد ب ههه حر اك تتت
م 
اصالحي تمسك ميجويد .هر خانواده ،بدون توجه به شكل آن (براي مثال ،خانواده هستهاي ،خانواده ناتني ،و خانواده ت ككك وال )يد
يا توفيق نها يي

هك نصيبش میشود ،بايد در جهت ارتقاي روابط مثبت و مطلوب ميان اعضاي خود تالش كند ،به اهزاين ي يييي شخصي يي

آنان توجه داشته باشد ،و آماده كنار آمدن با تغ يي رات ناشي از رسش (مث ٌالٌال ،زماني هك فرزندان خانه را ترك ميگويند) و نيززز ب ارح ننن-
هاي يغ رمنتظره (طالق ،مرگ ،بیماریهای حاد ناگهاني) باشد (گلدنبرگ و گلدنبرگ.) 1395 ،
  

یکی از این تغییرات ترک خانه توسط فرزندان است .گذار به آشیانه خالی یا دوره زمانی که فرزن یردپ هناخ تباث روط هب ناد ار    
ترک میکنند ،رویداد هنجاری از یک مرحله رشد است که انسانها در میانه زندگی با آن رو به رو میشوند .نشانگان آشیانه خالی به

معنای احساس افسردگی ،اضطراب و احساس تنهایی است (مهدییار ،خیر و حسینی .) 1393 ،لیور ) 1977 ( 5بیان میکند که درگی یر

در نشانگان آشیانه خالی بیشتر به معنای از دست دادن قدرت تسلط والدین بر اوضاع است تا از دست دادن فرزندان ،بنابراین نش ناگنا
آشیانه خالی نه فقط به معنای از دست دادن (یا خارج شدن فرزندان از خانه) ،بل هک به معنای پیامدهای رنجآور ناشی از این مساله است
(موان و وتینگتون .)9991 ،6ترك خانه به وسيله فرزندان ميتواند براي زن و شوهرها يي

كرده بودند ،وحشتآور باشد .به م ضح

هك جاي خالي روابط خود را با فرزن اد ننن پررر

آن هك فرزندان خانه را بدرود ميگويند زن و شوهر سعي ميكنند به زندگي يا روابططط وخ ددد

معنا بدهند .در اين دوره بر يخ ناراحتيها و حتي استرس منفي تجلي ميكنند هك تحت عنوان «سندرم آشيانه خالی» يا «سندرم آشي هنا

2

-Goldenberg & Goldenberg
Kaye
4
-Terkelson
5
- Lever
6
- Moen & Wethington
3
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متروک »7از آنها نام ميبرند (وندر زندن .) 1393 ،8سندرم آشيانه ،نوعي افسردگي است هك پس از آن هك آخرين فرزند خانه را ترك ك
ك
كرد در زن و مرد ا جي اد ميشود .در اين دوره اگر فعاليتهاي جبراني ،به خصوص از سوي مادر انجام نشود در مواردي ممكن است
پدر و مادر افسرده شوند .اين امر به خصوص در مواردي صدق ميكند هك نقش عمده زن در زندگي ،بزرگ كردن بچهها و مادري
كردن بوده و يا زن و شوهر به خاطر بچهها زندگي مشترك ناگوارشان را تحمل كردهاند (سادوك و سادوك.) 1395 ،
از طرفی نجار ،افشاری ،عابدی و حقیقیزاده (  ) 1395در تحقیقی نشان دادند که بین سندرم آشیانه خالی با رضایت و عملکرد جنسی
رابطه وجود دارد .یافتههای محققین نشان دادهاند که امور جنس تسا ییوشانز یگدنز لوا هبتر رد ی سنج تیاضر و ی م  یییی ی ییی یییییییییتواند
ازدواجی مطلوب و راحت به بار آورد (االهوریانی ،رجایی ،شاکری و لهراسبی .) 2010 ،رضایت جنسی وضیعتی است که زوجها از با
هم بودن احساس خوشحالی ،رضایت و عشق میکنند (ضیائی ،جنتی ،مبش  یهلادبع ،یوقت ،یر ووو وووو هم ،ناراک

 .) 2014رواب یسنج ط   

شکل دهنده بخشی از ادراکات مهم زوجین از یکدیگر است که تداوم بخ و اسراپ ،یوضترم ،یتاجن ،یموصعم( تسا جاودزا ش     
کرمی .) 1395 ،رضایت از روابط جنسی نه تنها گرمی و شور را برای زوج م ناغمرا هب نی یییی یییییاورد بل هک  یرایسب ربارب رد ار ناشیا از

  

ی-
اختال تال و بیماریها حفظ میکند و بین رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد (رحمانی ،مرق نا ی ی

خویی ،صادقی و اهللقلی .) 1390 ،برمن ،برمن و کنلی ) 2003 ( 9در مطالعهای نشان دادند که بین رضایت جنسی و افسردگی و اضطراب
رابطه وجود دارد .نارضایتی از رابطهی جنسی ،میییتوان تالکشم هب د

 نیجوز طباور رد قیمع و ا  ی داج سمه زا رفنت ر ،یروخلد ،

        

حسادت ،رقابت ،حس انتقامگیری ،احساس تحقیر ،احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آنها منجر شود (هنرپروران ،تبریزی ،نوابینژاد
و شفیعآبادی .) 1389 ،این مسائل توسط تنشها و اختالفات و تغییرات (مانند ترک فرزند) تقویت شده یا در قالب آنها تجلی مییابد و
به تدریج شکاف بین همسران را عمیقتر میکند (کریستوفر و اسپرچر.) 2000 ،10

یکی از رویکردهایی که میتواند در کاهش نارضایتی زناشویی مؤثر گردد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 11است .عظیمیفر ،فاتحی-

زاده ،بهرامی ،احمدی و عابدی (  ) 1395در تحقیقی نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شادی زناش یو ی نیجوز    
ناراضی مؤثر است .درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش از سال  0991وارد عرصه روانشناسی شد و از درمانهای موج سوم رفتار درم و ینا
شا هخ ای از درمانهای جدید روانشناختی است که به آنها درمانهای پذیرش هم گفته میشود .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،ی ککک
ی اس دافت ههه
ی روان ش خان تی ی
درمان رفتاری است که از مهارتهای ذهن آگاهی ،پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پ ریذ ی ی

میکند (فورمان ،هربرت ،موترا ،یومانس و گلیر .) 007 2 ،12انعطافپذیری روان شناختی به معنی افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد

ارتباط با تجربهشان در زمان حال و بر اساس آنچه در آن لحظه برای آنها امکان پذیر است ،و عمل ب ههه ش وی ههای استتت ک ههه منطبققق با

تهای توجه آگاهی ،طیف گستردهای
ارزشهای انتخاب شدهشان باشد (هایس .) 2010 ،13این درمان شامل ترکیبی از استعاره ،مهار 

از تمرینهای تجربی و مداخالت رفتاری هدایت شده با توجه به ارزشهای مراجع توسط درمانگر به کاربرده میشود .هدف این شیوه
ی روان ش خان تی ی
ی
درمانی کمک به مراجع برای دستیابی به یک زندگی ارزشمندتر و رضایت بخشتر ،از طریق افزایش انعطافپ ریذ ی ی
است که عبارت است از بهبود توانایی برای برقراری ارتباط با تجربیات در زمان حال و انتخاب عملی از میان گزینههای مختلف ک ههه
7

-empty – nest syndrome
-Zenden
9
-Berman, Berman & Kanaly
10
- Christopher & Sprecher
11
- Acceptance and commitmen therapy
12
- Forman, Herbert, Moitra, Yeomans & Geller
13
- Hayes
8
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مناسبتر است ،نه عملی صرف ًاًا جهت انتخاببب از اف راک  ،،احساس تا  ،،رطاخ ههها ا ی ولع( هتفشآ تالیامت ا یییی یییییزاده و ش ،نایرکا

.) 1395

اثرگذاری این شیوه درمانی در درمان مشکالت روان شناختی از سایر درمانهای معمول کارآمدی بیشتری دارد (وایت ،گوملی ،مک

ته نیلاب یا ی ،یگدرسفا ریظن      
تاگارت ،راتری ،مککونویل 14و همکاران )5 201 ،و در اثربخشی آن در طیف گس درت هههای از وض یع ت ت
اضطراب ،اختالل استرس پساز سان هح  ... ،مشخص شده است (رأس.) 2014 ،15

بنابراین ،اگر روابط زوجین با احساس رضایت همراه باشد تأثیر خوبی بر سالمت روان و مقابله با مشکالت آنه  دراد ا ووو اگ نیجوز ر   
بتواند سطح رضایت را در زندگی زناشویی خود افزایش دهند عالوه بر حفظ رابطه زوجی ،میتوانند بنیان خانوادهشان را نیز از آسیب
محفوظ دارند (عظیمیفر و همکاران ) 1395 ،لذا با توجه به مطالب بیان شده و کمب اب طابترا رد تاقیقحت دو نیا شی هو

رب ینامرد         

رضایت جنسی افراد مبتال به سندرم آشیانه خالی ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
بر رضایت جنسی افراد مبتال به سندرم آشیانه خالی تأثیر دارد؟
رو ش
طرح پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه ،افراد میانسالی که
فرزندانشان با ازدواج یا کار یا تحصیل خانه را ترک کردهاند و به طور کلی زود رنج شده بودند ،و در سال  95به مرکز درم دیپس ینا   
شهر تهران مراجع کردند و تشخیص افسردگی دریافت نمودند ،تشکیل دادن .د زا شهوژپ نیا رد

ومن شور ن تسد رد یریگ ه ر و س     

گمارش تصادفی استفاده شد .از جامعه آماری فوق که تشخیص افسردگی دریافت کردند تعداد  30نفر انتخاب و به طور تصادفی ،به
دو گروه (  15نفری) آزمایش و (  15نفری) گواه تقسیم شدند ،که گروه آزمایش درمان گروه و شریذپ ی

و دندرک تفایرد دهعت    

گروه گواه در لیست انتظار جهت مقایسه قرار گرفتند .مالحظات اخالقی در این پژوهش کام ًالًال رعایت شد ،به گون هههای که تکرش   
کنندگان در زمینه محرمانه ماندن اطالعات ،اطمینان خاطر داده شد و آنها با رضایت کامل ،پرسش مان هههها ا را در محیط نودب و مارآ ی   
ذکر نام تکمیل کردند.
ابزار

پرسشنامه رضایت جنسی :این پرسشنامه توسط الرسون ( ،)8991این پرسشنامه دارای  52سؤال بود که  13سؤال منفی و  12س اؤ للل

مثبت دارد .در پاسخ هر سؤال  5گزینه انتخابی بر اساس طیف لیکرت (هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات و همیشه) گنجانده
شده است .نمرات کسب شده بین  52تا  125قرار دارند که نمره کمتر از  50به معنای عدم رضایت جنسی 75 - 51 ،رضایت کم- 76 ،،
 100رضایت متوسط و بیش از  100به رضایت جنسی زی یقحت رد .دراد هراشا دا ق ب ،هدازراتس  ه اچوق و یارسکچوک ،ربجنر ،یمار

     

( ) 386 1پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای گروه بارور  0/ 93و گروه نابارور  0/ 89گزارش ش رد .تسا هد   
مطالعه بهرامی ،یعقوبزاده ،شریفنیا ،سلیمانی و حقدوست (  ) 1395نیز به کمک

یایاپ خابنورک یافلآ ی      س الاؤ تتت مثب تیاضر ت   

جنسی  0/ 80و پایایی سؤا تال منفی رضایت جنسی  0/ 77محاسبه شد .شاخص همبستگی درونی خوش ههه ای  0/ 80به هک .دمآ تسد   
نشان دهنده مناسب بودن کل ابزار است.
روش اجرا :در این پژوهش دو گروه از آزمودنیها به صورت تصادفی انتخاب میشوند ،گروه آزمایش قبل از اجرای متغیر مس لقت
با پیش آزمون اندازه گیری میشود ،بعد از این هک این گروه در معرض متغیر مستقل قرار گرفت ،با پسآزمون مورد اندازه گیری ق رار
-White, Gumley, McTaggart, Rattrie & McConville
- Russ
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میگیرد ولی گروه کنترل برای یک بار بعد از اجرای متغیر مستقل گروه آزمایش به طور همزمان از آنان پس آزمون گرفته م یی یییش دو
البته ناگفته نماند که آزمودنیها در مرحله پیش از درمان (خط پایه) ،جلسه اول و آخر درمان (جلسه هشتم) پرسشنامه رضایت جنسی
را تکمیل کردند .پس از اتمام جلسات ،از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از  1ماه ،مرحله پیگیری اجرا شد .در نهایت کل
برنامه درمانی از یک پیش جلسه 8 ،جلسه درمانی و یک جلسه پیگیری تشکیل شد .روش درمانی م ،رضاح شهوزپ رد هدافتسا درو     
نسخهی بسط یافته از طرح درمان پذیرش و تعهد میباشد که از لحاظ علمی و عملی ،توسط بورد مش ع نیروا للم دروم ی    تأیی یید ق رار

گرفته است (هایس ) 2013 ،16طرح درمانی جلسات به اختصار در جدول  1ارائه شده است.
ﺪﺟ ول ( )1ﻪﺻﻼﺧ
جلسات

خالصهی محتوای جلسات

جلسه اول

آ ﻲﻳﺎﻨﺷ

یام اس در ﺮﻫ ﻚﻳ
ﺮﮔ وه ﺎﺑ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ و ﺮﻗﺮﺑ اري را ﻪﻄﺑ در ﻲﻧﺎﻣ ؛ آ ﺎﻨﺷ ﻮﻤﻧ دن ا ﺮﻓ اد ﺎﺑ ﻮﺿﻮﻣ ع ﮋﭘ و ﺶﻫ ؛ ﺮﺑ ر ﻲﺳ بیمار 

ﺪﻣ ت ﺎﻤﻴﺑ ري و ا ﺪﻗ ا ﺎﻣ ت ا ﺎﺠﻧ م ﺪﺷ ه؛ ﺶﺠﻨﺳ
جلسه دوم
ﻪﺴﻠﺟ

ﻮﺳ م

ﻪﺴﻠﺟ

ﺎﻬﭼ رم

ﻪﺴﻠﺟ ﻢﺠﻨﭘ
ﻢﺸﺷ

ﻪﺴﻠﺟ ﻢﺘﻔﻫ
ﻪﺴﻠﺟ ﻢﺘﺸﻫ

يافتهها

دادهه ااا ای ﺖﯿﻌﻤﺟ

ﻲﻠﻛ و ﺶﺠﻨﺳ

شیوههای ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ و ا ﺎﺠﻳ د در ﻲﮔﺪﻧﺎﻣ

ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎﺟ ﺮﺑ اي ﺮﺘﻨﻛ ل ،ﻲﻨﻌﻳ

ﻮﺿﻮﻣ ع ﻪﻛ

ﺮﺘﻨﻛ ل ﻪﻟﺄﺴﻣ ا ﺖﺳ

ﻪﻧ راه

ﻞﻳﺎﻤﺗ .

ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ارز ﺎﻬﺷ ي ا ﺮﻓ اد؛ ﺢﻳﺮﺼﺗ ارز ﺎﻬﺷ ؛ ﺢﻳﺮﺼﺗ ا ﺪﻫ اف؛ ﺢﻳﺮﺼﺗ ا ﺎﻤﻋ ل و ﺢﻳﺮﺼﺗ
شهای ﺮﻫ ﻚﻳ
ﺮﺑ ر ﻲﺳ ارز 

از ا ﺮﻓ اد و ﻖﻴﻤﻌﺗ

ﻢﻴﻬﻔﺗ آ ﻲﮕﻴﺘﺨﻴﻣ و ﺶﻠﺴﮔ

و ا ﺎﺠﻧ م ﺎﻤﺗ ر ﻲﻨﻳ ﺮﺑ اي ﺶﻠﺴﮔ .

ﻢﻴﻬﻔﺗ آ ﻲﮕﺘﺨﻴﻣ ﻪﺑ

از ا ﺮﻓ اد ﺮﮔ وه ا ﻢﻋ از

ﻼﺧ ق و ﺦﺳﺎﭘ ﻪﺑ پرسشنامهها.

ﺮﺑ ر ﻲﺳ د ﺎﻴﻧ ي درون و ﺮﻴﺑ ون در در ﺎﻣ ن ACT؛ ا ﺎﺠﻳ د ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻪﺑ ﺮﺗ ك ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻛﺎﻧ رآ ﺪﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ و ﻢﻴﻬﻔﺗ ا ﻦﻳ
ﻞﺣ و ﻲﻓﺮﻌﻣ

ﻪﺴﻠﺟ

ﻮﺘﺤﻣ اي ﺮﻃ ح در ﻲﻧﺎﻣ

ﺮﻳﺬﭘ ش و ﺪﻬﻌﺗ

ﻮﻣ ا ﻊﻧ .

ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﻲﻠﺒﻗ .
ﺶﻠﺴﮔ

ﻮﺧ د ﻮﻬﻔﻣ م ﺎﺳ زي ﺪﺷ ه و آ ﻮﻣ زش ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ

از آن.

ذ ﻦﻫ آ ﻲﻫﺎﮔ و ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺮﺑ اي در ز ﺎﻣ ن ﺎﺣ ل ﻮﺑ دن.
ﺪﻬﻌﺘﻣ ا ﻪﻧ .

ﺮﺑ ر ﻲﺳ دا ﺎﺘﺳ ن ز ﻲﮔﺪﻧ و ﻞﻤﻋ

ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ آز ﻮﻣ د ﻫﯽﻧ ــــ ﺎ ﺸﻧ ــــ ﺎن داد ﮐ ــــ ﻪ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ

 09/8±27/ 49و در ﺮﮔ وه ﺘﻨﮐ ــــ ﺮل

ﯽﻨﺳ در ﮔ ــــ ﺮوه آزﻣ ــــ ﺶﯾﺎ

 30 /7± 23 / 49ﺳ ـــ ﺎل م مم یباش دد د .ﯿﻣ ـــ ﻦﯿﮕﻧﺎ ﺼﺤﺗ ـ ـــ ﻼﯿ ت در ﮔـ ـــ ﺮوه آزﻣـ ـــ ﺶﯾﺎ

 92 /0±25/7و ﮔـ ـــ ﺮوه ﺮﺘﻨﮐ ل  30 /1± 37 /8ﻮﺑ د .ﺢﻄﺳ

ﻼﯿﺼﺤﺗ ت ﻮﻓ ق د ﻢﻠﭙﯾ و ﻪﻧﺎﺧ دار ﻮﺑ دن در ﺮﻫ دو ﮔ ـــ ﺮوه ﺸﯿﺑ ـــ ﻦﯾﺮﺘ ﺮﻓ اواﻧ ـــ ﯽ را دا ﻪﺘﺷ  ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺸﻧ ـــ ﺎن داد ﮐ ـــ ﻪ از ﻈﻧ ـــ ﺮ وﺿ ـــ ﺖﯿﻌ
ا ﺼﺘﻗ ــ ﺎدي ،در ﮔ ــ ﺮوه آزﻣ ــ ﺶﯾﺎ ؛  % 20ﺿ ــ ﻒﯿﻌ  %7/ 66 ،ﻂﺳﻮﺘﻣ و  %3/ 13ﻮﺧ ب و در ﺮﮔ وه ﺮﺘﻨﮐ ل ﺑـﻪ ﯿﺗﺮﺗ ـﺐ؛  %7/ 26ﻒﯿﻌﺿ %1/ 62 ،
ﻂﺳﻮﺘﻣ و  %2/11ﻮﺧ ب ﻮﺑ دﻧـﺪ ﻪﮐ
ﭘ ــ ﮋو ﺶﻫ

و ﺮﺘﻨﮐ ل ﺑـﺮ اﺳ ــ ﺎس ﺴﻨﺟ ـ ـــ ﺖﯿ

ﯽﮐﺎﺣ از ﻮﺑﺎﺘﻤﻫ دن دو ﺮﮔ وه آز ﺶﯾﺎﻣ

و ﺳـ ـــ ﺮﯾﺎ ﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ـ ـــ ﺎي ﻣـ ـــ ﻮرد

یباشد .نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر میباشد:
م 
جدول ( )2پیش آزمون و پس آزمون  -میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون رضایت جنسی
پیش آزمون
میانگین
رضایت جنسی

پس آزمون
انحراف استاندارد

میانگین

آزمایش

3/ 87

1/ 36

4/8

شاهد

3/ 33

1/ 68

3/4

انحراف استاندارد
0/ 86
1/5

برای اجرای آزمونهای پارامتریک ابتدا پیش فرض نرمال بودن توزیع دادهها در متغیر پژوهش ب ـ فورگومولگ نومزآ زا هدافتسا ا   
اسمیرنوف 17محاسبه گردید .سطوح معنی داری به دست آمده در متغیر بیشتر از  0/ 05میباشد .لذا پیش فرض برق و تسا رار

یارجا    

آزمونهای پارامتریک بال مانع میباشد.
جدول ( )3نرمال-آزمون گلوموگروف ـ اسمیرنوف
مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

پیش آزمون رضایت جنسی

0/ 071

30

0/81

پس آزمون رضایت جنسی

0/ 024

30

0/ 26

- Hayes
Kolmogorov-Smirnov
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قبل از اجرای تجزیه و تحلیل کوواریانس پیش فرضهای آن بررسی شده است.
ابتدا پیش شرط تساوی واریانسها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد .همانطور که نتایج آزمون لوین نشان میدهد در تم ما متغیرها ا،
پیش شرط تساوی واریانسها بر قرار است ( .)P>0/ 05
سها  -آماره لوین برای آزمون تساوی واریانسها
جدول ( )4تساوی واریان 
مقدار F

درجه    آزادی

درجه آزادی 2

1
0/ 75

رضایت جنسی

س ینعم حط         
داری

1

0/ 39

28

در ادامه پیش فرض یکسانی شیب خط رگرسیون بررسی شد .بدین منظور از آزمون اثرات تعاملی متغیر گروه با پیش آزمون (گروه *
پیش آزمون) استفاده شد .مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر م راد ینعم دراوم مامت رد روکذ

،تسین       ل یارب نویسرگر طخ بیش اذ      

گروههای آزمایش و کنترل یکسان است (تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنی دار نیست) و استفاده از تحلیل کواریانس
بال مانع است.
جدول ( )5آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروههای آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجم عو      

درجات آزادی

مقدار

میانگین م ذج ورات

F

م ذج ورات
رضایت جنسی

گروه-پیش آزمون

1

0/ 43

0/ 39

0/ 43

سطح معنی داری
0/ 84

نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای پیش آزموِنِن رضایت جنسی اثر اصلی درمان  ACTبر رضایت

جنسی معنی دار است و تفاوت مشاهده شده بین میانگینهای نمرات رضایت جنسی شرکت کنندگان (آزمایش – کنت سحرب )لر

بب ببب

عضویت گروهی در مرحله پس آزمون با  99درصد اطمینان معنی دار میباشد (  .)P < 0/ 01میزان تأثیر این مداخله  0/ 36بوده است.
جدول ( )6شاخص متغیر تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر جنسی در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و شاهد
شاخص متغیر

مجموع م ذج ورات

Df

میانگین م ذج ورات

پیش آزمون

72/ 89

1

عضویت گروهی

8/ 01

1

8/ 01

خطا

14 /1

72

0/25

کل

561

30

مقدار f

معنی داری

میزان تأثیر (اتا)

72/ 89

35/ 37

0/ 01

0/ 66

15 / 34

0/ 01

0/ 36

نتی هج  :فرضیه صفر رد و فرضیه آزمایش تأیید میشود یعنی بین رضایت جنسی افراد مبتال به سندرم آشیانه خالی که اب نامرد تحت    
 ACTبودهاند و کسانی که تحت درمان نبودهاند تفاوت معناداری وجود دارد؛ و پس از درمان  ACTدر گروه آزمایش می هرمن نیگنا   
رضایت جنسی افراد ،با در نظر داشتن تأثیر پیش آزمون و نسبت به گروه شاهد ،افزایش یافته است.
بحث و نتيجه گ يري
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشي درمان پذیرش و تعهد به شيوه گروهي بر رضایت جنسی در افراد مبتال ب ههه س ردن ممم آشي نا ههه
خالي بود .با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر ميتوان نت هجي گرفت هك استفاده از درمان پذیرش و تعهد به شيوه گروهي يي در رض تیا
جنسی افراد مبتال به سندرم آشيانه خالي مؤثر ميباشد .بین رضایت جنسی افراد مبتال به سندرم آشیانه خالی که تحت درم اب نا   

ACT

بودهاند و کسانی که تحت درمان نبودهاند تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج این پژوهش همسو ب  ناراکمه و راجن جیاتن ا (((( ((((( ) 1395؛
عظیمیفر و همکاران ( ) 1395؛ امانالهی (  ) 1393است .همچنین پترس نو  ،،ایف و دلوگنیف ،تر

وید ی وسد ننن نننن ) 2009 ( 18نش هک دنداد نا   

- Peterson, Eifert, Feingold, & Davidson
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درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش سازگاری زوجین پریشان میگردد که همخوان با نت تسا شهوژپ نیا جیا  .........ب و یپرو

النگر )5 200 ( 19نیز اثربخشی این شیوه درمانی را بر رضایت زناشویی تأیید کردند.
درمان مبتني بر پ يذ رش و تعهد که به اختصار ( )ACTخوانده ميشود كي

رفتار درماني موج سوم است زیر بنای فلسفی این روی درک

بافتارگرایی کارکردی 20است .یک برداشت تحلیل رفتاری از شناخت که نظریه رابطهای زبان ،رفتار قاعدههمن و )هدعاق رب ینتبم( د   

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بنیاد آن استوار است .هك آشكارا اين رو كي رد (تغ يي ر كاركرد افكار و احساسات به جاي تغ يي ر شكل،
محتوا يا فراواني آنها) را میپذیرد ACT .ريشه در كي

نظر هي فلسفي به نا ممم زمين ههه گرايي يي عمل درك ييي دارد و مبتني يي بررر ي ككك برنام ههه

تحقيقاتي در مورد زبان و شناخت است هك نظر هي چهارچوب رابطههاي ذهني خوانده ميشود ACT .شش فراينددد مر زك ييي دارد ك ههه

ط با ا زماننن
منجر به انعطافپ يذ ري روانشناختي ميشوند .اين شش فرايند عبارتند از :پ يذ رش ،گسلش ،21خود به عن او ننن زمينه ،،ارتباط ط

حال ،ارزشها و عمل متعهدانه (هایس ،لئوما ،باند ،ماسودا و لیئس.) 2006 ،22

افراد مبتال به سندرم آشیانه خالی ،به ميزان ناسالمي روي افكارشان متمركزند و براي تغ يي ر شكل يا فراواني افكار نادرست ،در دامن ههه -

ش ش خان ت ييي استتت ك ههه
اي از رفتارهاي فرار و اجتناب وارد میشوند .يكي از فرايندهاي كليدي  ACTدر ارتباط با ای دراوم ن  ،،، ،،گسلش ش
عبارت است از تنظيم زمينههاي كالمي ،به طوري هك اعتقاد پ يذ ري به افكار فرد كاهش يابد و گرايش به پاسخ دادن به آنها نيز كم

شود در حالي هك كاهش فراواني يا تغ يي ر شکلشان الزم نيست .مداخالت  ACTافزايش معنيداري در تمايل به مشاركت در فعاليتتت-
هاي دشوار در عين تجربه ه جي انات دشوار را نشان دادهاند (ماسودا ،هایس ،ساکیت و توهیگ .) 2004 ،23فرايندهاي مركزي  ACTبه

افراد ميآموزند چگونه دست از بازداري فكر بردارند ،چگونه با افكار مزاحم آميخته نشوند و باعث ميشوند فرد ه جي انات نامطبوع را
بيشتر تحمل كند (توهیگ .) 2009 ،بسياري از نشانهها و تظاهرات باليني اختالل افسردگی مث ًالًال اجتناب ،بازداري فكر ،يك فيت زندگي

مختل ،مشكالت خلقي ،مناسب درمان مبتني بر پ يذ رش و تعهد ميباشند (لیوات ،براون ،ارسیلو و بارلو.) 2004 ،24

در واقع درمان پذیرش و تعهد منجر به ایجاد توافق میان زوجین و آموزش شیوههای سازگار شدن با جنبههای غیرقابل تحمل زن یگد
زناشویی به جای تالش برای مدیریت تعارضات و عوامل تعارضبرانگیز میگردد .از طرف دیگر ای یاهشزرا فشک رب درکیور ن      
زوجین و چگونگی ایجاد یک زندگی پرمعنا برای خود و همسر از طریق ایجاد ارزشهای شخصی تاکید دارد و اینگونه زوج مامت نی   
تجربههای زندگی خود را مورد توجه قرار میدهند تا روشهایی را برای زندگی کردن به شیوه کارآمد و تحمل دوری فرزندان بیابن .د
درمان پذیرش و تعهد با درمان اجتناب هیجانی ،بهبود ع سک العملها ،شناسایی ارزشها و ایجاد تعهد نسبت به تغییرات رفتاری میتواند
به زوجین کمک کند که روابط خود را بهبود بخشند و با بکارگیری مهارنهای یادگرفته ش م نیجوز نامرد تاسلج رد هد ی یییی ییییییتوانند
احساسات ناخوشایند خود را تعدیل کرده و به جای کنترل کردن و به چالش کش و راکفا ندی اسحا سا ،بولطمان ت      آنها ا را تجربه
کنندو این گونه نه تنها احساسات و افکار خود را تجربه میکنند بلکه به همسر خود نیز این امکان را میدهن ینچ هک د ن برجت  ههههههههه ای را
داشته باشند .و با بکارگیری مهارت گسلش با تجربههای درونی وافکار و احساسات ناخوشایندی که دارند ،ارتباط برقرار کنند و برای
اجتناب از آنها درگیر الگوهای ارتباطی و رفتاری منف و دنوشن ی

زا هنوگنیا ا جی اد      احساس تا

دننک یریگولج زین فعاضم یفنم

     

(عظیمیفر و همکاران.) 1395 ،
19

- Burpee, & langer
-functional contextualism
21
-diffusion
22
- Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis
23
- Masuda, Hayes, Sackett & Twohig
24
- Levitt, Brown, Orsillo & Barlow
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«پذیرش» یک حالت طراحی شده و جرات آمیز از طرف مراجع است و به او کمک میکند تا به طور کامل و بدون دفاع ،جنبهه یا ی
از تجربههای روانشناختی خود (بد ،خوب و زشت) را همانگونه که هست ،تجربه نماید .هدف ما خلق یک انسان کارآم هک تسا د   
صمیمانه بدون اضطراب با دنیای تجربی خود در تماس باشد« .پذیرش» یعنی تجربهی حسها ،عواطف و افکار ،بدون هیچگونه تالشی
برای تغییر آنها« .پذیرش» خصوص ًاًا هنگامی ضرورت مییابد که تجربه قابل تغییر نیست و نبای یغت د ی م تلاح نیا .دنک ر تت ت تت تتتتتتن هب ضقا
مراجع اجازه میدهد آن چیزی باشد که هست و آنجایی باشد که حضور دارد و تمایل به تغییر افکار و احساسات خود را کاهش دهد
(ایفرت و فوریسث .)5 200 ،25وقتی لباس نگرانی در مورد آینده ،مبتالیان به سندرم آشیانه خالی مربوط به محتوای هیجانی و شناختی

نامطلوب و پریشانی دربارهی حالت بدنی ناخواسته را از تن مراج م یقاب هچنآ ،میروآ رد ع یی ییی ییییییمان اب تسا یناسنا ،د

یگدنز کی       

ناکارآمد .عمدهترین هدف درمان «پذیرش» و «تعهد» ،تغییر جهت توجه و تالش مراجعان از اهداف بیهوده (کاهش احساسات و افکار
ناخوشایند) به سوی اعمال مبتنی بر خواستههای آنها از یک زندگی مطل امت .تسا بو م  رد رگنامرد ناور شالت  رشد شرورپ و        
«زندگی مبتنی بر ارزش ،پذیرش و تعهد» آن است که به مراجعان کمک شود تا شیوهی زندگی کردن مطلوب خویش را پیدا کنن و د
صرف ًاًا به انجام آن شیوه بپردازند .بنابراین تالشهای درمانی ،معطوف به رفتارهایی خواهد بود که در راستای ارزشهای انتخ هدش با   
خهای صمیمانه و تبادل احساسات مثبت را در میان زوج اد شیازفا نی د و ه
توسط مراجع باشد .در واقع مداخالت پذیرش و تعهد ،پاس 
منجر به افزایش رضایت جنسی و کاهش پیامدهای ترک فرزندان میگردد .که مطابق با نتایج این پژوهش است.
از مهمترین محدودیت این پژوهش ،میتوان به عدم امکان استفاده از چند درمانگر در تسریع و بهینه کردن اطالعات و دادهها اش هرا
کرد .و محدودیت بعدی نبود منابع فارسی زیاد و عدم استفاده از این درمان بر روی رضایت جنسی خصوص ًاًا در افراد مبتال به مردنس   

آشیانه خالی ،در کشور بود .لذا با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود به منظور افزایش تعمیمپذیری ،پ  رب شهوژ ر ورگ یو ههه هههه-
های دیگر از لحاظ طبقات فرهنگی ،اجتماعی و جنسی انجام شود و پیشنهاد اصلی این پژوهش این است که در جلسات درمان صرف
ش»
نظر از دیدگاه نظری یا سبک مشاورهای و درمانی اتخاذ شده ،به منظور بهینه سازی درمان این اختالل ،طرحی برای افزایش «پ ریذ ش ش

مراجعان ،مدنظر قرار گیرد.
تضاد منافع

با توجه به این هک این پژوهش تحت حمایت مالی سازمان و یانهاد خاصی نبوده و همچنین ترتیب نویسندگان با رضاییت ط هتشون نیفر

شده است وهمچنین یافتههای این پزوهش دقیق و شفاف ارائه شده است ،بنابراین تضاد منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از ازمودنی های این پزوهش به دلیل مشارکت فعال در طول پزوهش که کمال همکاری را داشتند ،کمال تشکر داریم.
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