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 Aim: The occurrence of marital disputes seriously damages the psychological 
and emotional components. The present study was conducted to determine the 
effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and 
schema-therapy on flexibility, cognitive emotion-regulation in couples seeking 
divorce. Methods: It was a quasi-experimental design (pre-test-post-test with 
control group). The statistical population included all couples applying for divorce 
who were referred by the Behshahr justice system to the counseling centers as part 
of the divorce reduction program in the second half of 1398. In this clinical trial, 
32 people (16 couples seeking divorce) were selected through convenient 
sampling method and randomly divided into two groups of 16 people. The 
experimental group was trained in integrated couple therapy protocol based on 
acceptance, commitment and schema therapy (Liu and McKee, 2012) in fourteen 
90-minute sessions as a group. Research tools included the Dennis and 
Vanderwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) and the Cognitive Emotion 
Cognitive Regulation Questionnaire (2001). Data were analyzed using 
multivariate analysis of covariance. Findings: The results showed that combined 
couple therapy based on acceptance and commitment and schema-therapy is 
effective in improving cognitive flexibility, and cognitive emotion-regulation in 
couples seeking divorce in the post-test phase (P <0.05). Also, combined couple 
therapy based on acceptance and commitment and schema therapy is effective in 
improving the components of avoiding emotional experiences, life control, 
adaptive strategy and unadaptive strategy of couples seeking divorce (P<0.05). 
Conclusion: According to the findings of this study, it is possible to increase 
cognitive flexibility and cognitive emotion-regulation in couples seeking divorce 
through integrated group ACT-based couple therapy and schema-therapy. 

 Keywords: Integrated couple therapy based on acceptance, commitment-
schema, Acceptance and Action, Values, divorce  
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 سیازد، میی مواجه جدی آسی  با را هیجانی و  شناختیروان هایمولفه زناشویی، اختالفات بروز  هدف:
 درمیانیواره طیرح و  تعهید و  پیذیرش بیر  مبتنیی تلفیقی درمانیزوج اثربخشی تعیهن منظور  به حاضر  پژوهش
 : روش شییییید. انجیییییاد طیییییال  متقاضیییییی زوجیییییین در  هیجیییییان  شیییییناختیتنظیم و  شیییییناختیپذیریانعطاف بیییییر 
 متقاضیی زوجین کلیه شامل آماری جامعه بود. کنترل( گروه با آزمونپ  -آزمون)پهش طرح با آزمایشیشبه
 6 در  طیال  کیاهش طیرح دقیراردا طیرف مشیاوره مراکیز  به بهشهر  شهرستان دادگستری از  شده ارجاع طال 
 گیرینمونیه روش بیا طیال ( متقاضیی زوج 46) نفیر  32 بیالینی کارآزمایی این در  بود. 4310 سال دود ماهه

 آزمیایش گیروه گرفتنید. قیرار  کنتیرل و  آزمیایش نفیره 46 گیروه دو  در  تصیادفی صیورتبیه و  انتخیاب دردسترو
 40 در  را (2442 ،کیمییر و  )لیییو  درمییانیواره طییرح و  تعهیید و  پییذیرش بییر  مبتنییی تلفیقییی درمییانیزوج پروتکییل
 هایپرسشینامه شیامل پیژوهش، ابزارهیای گرفتنید. قیرار  آمیوزش تحیت گروهیی صیورت به ایدقیقه 14 جلسه

 (2444) همکییاران و  گارنفسییکی هیجییان شییناختیتنظیم و  (2444) ونییدروال و  دنییی  شییناختیپییذیریانعطاف
 داد نشییان نتییای  ها:یافتههه شیید. تحلیییل گنییدمتغیره کوواریییان  تحلیییل آزمییون از  اسییتفاده بییا هییاداده بییود.
 و  شیییناختیپذیریانعطاف بهبیییود بیییر  درمیییانیواره طیییرح و  تعهییید و  پیییذیرش بیییر   مبتنیییی تلفیقیییی درمیییانیزوج
 گنییینهییم (.P >41/4) اسییت مییوثر  آزمییونپ  مرحلییه در  طییال  متقاضییی زوجییین در  هیجانشییناختیتنظیم
 تجییارب از  اجتنییاب هایمولفییه بهبییود بییر  درمییانیوارهطییرح و  تعهیید و  پییذیرش بییر  مبتنییی تلفیقییی درمیانیزوج

 مییوثر  طییال  متقاضییی زوجییین نایافتییه سییازش راهبییرد و  یافتهسییازش راهبییرد زنییدگی، روی بییر  کنتییرل هیجییانی،
 تلفیقییی درمییانیزوج طریییح از  تییوانمی پییژوهش اییین هییاییافتییه بییه توجییه بییا گیری:نتیجههه  (.P >41/4اسییت
 و  شیییناختیپذیریانعطاف افیییزایش بیییه گروهیییی شییییوه بیییه درمیییانیواره طیییرح و  تعهییید و  پیییذیرش بیییر  مبتنیییی
 نمود. کمر طال  متقاضی زوجین در  هیجانشناختیتنظیم
 ،شییناختیپذیریانعطاف درمییانی،طرحواره و  تعهیید پییذیرش، بییر  مبتنییی تلفیقییی درمییانیزوج کلیههدی: هههایواژه
 هیجانشناختیتنظیم
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 مقدمه
 گااذر باا امااا کنناد، می آ ااز صاامیمی روابا  بااا را خاود زناشاویی زناادگی هاا زوو از بسایاری

کااا، )چاان، شااود می مشااکل دچااار کمکاام صاامیمی رواباا  ایاان زمااان  و هیرامااورا یااوجی، تانا
یاهااا ایمجموعااه بااا زوجااین از هرکاادام درواقااع (.2637 1شاایکای،  رابطااه وارد انتظااارات و رو

یاهااا ایاان کااه هنگامی و شااوند می  ناسااازگاری و زا اسااترس تجااارب تنبیااه، بااا انتظااارات و رو
یااان دچااار زناشااویی رابطااه شااود، می جااایگ ین  کاااهش زوجااین رضااایت ساارانجام و شااده ز

یان، )صافی یابناد می ساوق یکادیگر از جداشدن به و یابد می ک ور، قادمی، پور  و ساودانی خاا
گونی تعارضااات باااا طااالق خواساااتار زوجاااین شااع بااادون (.3121 مهرآفریااد،  مواجهاااه گوناااا
یااادی رواناای فشااار و هسااتند،  باباخااانی، و قمااری جعفااری، )خیرالهاای، کننااد می تحماال را ز

 نسابت پایاان بی مدورگونه الگوی یع در تعارضات زمان در زوجین دلیل همین به (.3121
کانش یکادیگر به  فارد مکارر انتقاادی پیگیاری صاورت به اسات ممکان کاه دهناد می نشاان وا

 و نمایااااد بااااروز هیجااااانی های آشاااافتگی و عاااااطفی تعااااامالت کاااااهش همساااار، بااااه نساااابت
دوکانااه )نعمتاای، کننااد تجربااه را بیشااتری افسااردگی و اضااطراب ماننااد منفاای هااای هیجان

کی هااا پژوهش نتااایج (.3122 بهبااودی، و فاارد ی ا  هیجانی های آشاافتگی کااه اساات آن از حااا
)موسااوی اساات ماارتب  زوجااین هیجااانی تنظیم در معیااوب کارکردهااای بااا بنااایی زیاار طور بااه

گاهاناه راهبردهاای هماه شاامل هیجان تنظیم (.3127 امیرآباد، گاهاناه و آ  کاه شاود می  یرآ
 هیجاانی پاساخی در شاناختی و رفتااری و هیجاانی های م لفاه کااهش و حفا  افزایش برای

 مهمای اطالعاات هیجانی، های پاسخ (.22626مونتروی، و مارکیکا )مالیکین، رود می کار به
 و امیااری افشااارنیا، تبار، )معصااومی کننااد می فااراهم دیگااران بااا ارتبااا  در فاارد تجربااه درباااره

 چاه هیجاناات باا مواجهاه در کاه گیرناد می یااد ها انساان اطالعاات ایان با (.3122 حسینی،
کنشاای  چااه کننااد، بیااان کالماای صااورت به را خااود هیجااانی تجااارب چگونااه دهنااد، نشااان وا

                              
1. Chen, Z., Tanaka, N., Uji, M., Hiramura, H. & Shikai 
2. Malikin, H., Marchica, L. & Montreuil, T 
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 بااا چگونااه خااا  هیجانااات زمینااه در و برنااد کار بااه هیجانااات بااه پاسااخ در را راهکارهااایی
گاار بنااابراین کننااد، رفتااار دیگااران  خوبی بااه و باشااد داشااته مشااکالتی هیجااان تنظیم در فاارد ا
 هااانلی، )چااو، شااود می مشااکالتی دچااار رواباا  در کنااد، ماادیریت را خااود هیجانااات نتوانااد
 (.2632 1سوتو، آنگل و یانگ

 رفتاااااری، هاااار هماننااااد نیساااات، ناسااااازگار یااااا سااااازگار ذاتاااای، طور بااااه هیجااااانی تنظیم
 آمیز موفقیات خاانواده محای  در او ردکارکا هکا دهاد می اجاازه افاراد به سازگار هیجانی تنظیم
 را هادفش باا متناساب رفتارهاای بتواناد زا مشاکل تجرباهع یا باا شادن مواجه هنگاام و باشاد

گی، و لیاوی کافتسیوس، )مازوکا، گیرد کار به  شاامل ناساازگار هیجاانی تنظیم (.2632 2پریساا
 (.3121 نظیفای، و سالیمانیان )کمالیاان، اسات هیجان تنظیمی کم و هیجان تنظیمی بیش
 باارای را هیجااانی تنظیم راهبردهااای فاارد هکاا افتااد می اتفاااق مااوقعی هیجااانی تنظیمی بیش

گر، زنااگ، )مکلاین، گیارد می کار بااه هیجاانی یتجرباه کردن پنهاان  و یااارویس ساوزوکی، گااال
 انجااام هیجااانع یاا براباار در را رفتاااری فاارد نیااز، هیجااانیتنظیماای مک در (.2632 3همکاااران،

 تنظاایم راهبردهااای از توانااد نمی و نیساات هیجااان خااود ازع یااکتف قاباال ا لااب کااه دهااد می
یاع، نادک اساتفاده رفتاارش نتارلک جهت مناسب هیجانی یتنباوم، فاالکونیر، )ر  (.42637و
 در منفاای تعاماال مهاام کنناادهبیناایپاایش عواماال از یکاای اراماادکنا هیجااانی تنظاایم بنااابراین

 و دیباروت سامساون، )هاورن، اسات زناشاویی روابا  و زناشاویی زندگی مختلف های جنبه
 در زناشاااویی هاااای چالش باااا روبروشااادن هنگاااام زوجاااین شاااود می باعااا  و (،2631 5پیریاااز،

 )پورعبااااادل، شاااااوند می مواجاااااه لکمشااااا باااااا هیجاااااان مااااادیریت راهبردهاااااای اربردنکااااا بااااه
 از اسااااتفاده در و (3122 فشااااارکی،  الماااای و قراملکاااای صاااابحی یعقااااوبی، چساااالی، روشن

 و پاساااکوزی )تاااانی، دهناااد نشاااان را متاااریک اراییکااا کارآماااد و ماااو ر ای مقابلاااه راهبردهاااای

                              
1. Cho, S., Hanley, K., Yang, Y. & Angel Soto, J 
2. Mazzuca, S., Kafetsios, K., Livi, S. & Presaghi, F 
3. McLean, C.P., Zang, Y., Gallagher, T., Suzuki, N., Yarvis, J.S. & et al 
4. Rick, J.L., Falconier, M.K. & Wittenborn, A.K 
5. Horn, A.B., Samson, A.C.,  Debrot, A. & Perrez, M 
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گنینو،  و کارآمااد هیجااانی تنظیم کااه زوجیناای دهااد می نشااان هااا پژوهش نتااایج (.12631رافااا
 و عااااطفی همدالناااه های پاساااخ باااا زناشاااویی مشاااکالت باااروز درمواقاااع دارناااد تری ساااازگارانه
 کاااه زوجینااای اماااا کناااد، می کماااع زناشاااویی کیفیااات بهباااود باااه گراناااهحمایااات رفتارهاااای

کارآمااد هیجااانی تنظیم   کاال یااا و زناشااویی ارتبااا  بافاات در مشااکالتی بااروز زمااان در دارنااد نا
 گاردد می باعا  که دهند می بروز را پایینی شناختی روان پذیری انعطا  زندگیشان، مسائل

 واحااد، آلکنیاار، چنااین هم (.3127 اسااحاقیثانی، و )شاااره دهااد کاااهش را زناشااویی کیفیاات
 کااه رساایدند نتیجااه ایاان بااه خااود پااژوهش در (،3127) دهکااردی جعفریااان و محماادخانی،

 کااهش راه یاع کاه شاناختی بازسازی از اساتفاده ییتوانا بر پایین، شناختی  پذیری انعطا 
 افاراد باه بیشاتر شاناختی پذیری انعطا  و گاذارد می منفای تار یرات است، عاطفی پریشانی

 باشااند. داشااته بیشااتری تمرکااز شااناختی تغییاارات جااایگ ین هااای روش باار دهااد می اجااازه
 سابب کاه روانای ساالمت در مهام های شااخص از یکی معتقدند نیز (،2626)2روکی و داکس

    شاااااااخص گااااااردد، می زوجااااااین در تر مطلااااااوب تعاماااااال و صاااااامیمیت احساااااااس افاااااازایش
ل درجااااه در دلیااال همااااین باااه اساااات. شاااناختی پذیری انعطا   و تعارضااااات از بسااایاری اون

 ایجاااد یکاادیگر بااا هااازوو شااناختی روان پااذیری انعطا  عدم ا اار در زناشااویی های نارضااایتی
 (.3122 منش، شایگان و هالن )زارعی شود می

یابی میزان شناختی پذیری انعطا   کاه باشاد می شارای  بودن کنترل قابل مورد در فرد ارز
یااابی ایان  لومااا، هیااز، (.32637بیتااا، و )جونگاول کنااد می تغییاار مختلاف هااای موقعیت در ارز

 طریااااق از شااااناختی پذیری انعطا  هکاااا انااااد داده توضاااایح (،2661)4لیلیااااز و ماسااااودا بانااااد،
 عالئاااام اهشکاااا هااااای عنیکت هااااا آن و اساااات شااااده آ اااااز فرایناااادها ایاااان بااااین ارتباطااااات

    هساااااااااتند. ساااااااااالم شاااااااااناختی روان هاااااااااای مهارت هکااااااااابل نیساااااااااتند، شاااااااااناختی روان
 بلکاه نیسات، تهدیادآمیز شارای  یاا ها آسیب برابر در پایداری صرفا   شناختی پذیری انعطا 

                              
1. Tani, F., Pascuzzi, D. & Raffagnino 
2. Daks, J.S. & Rogge 
3. Junchol, P. & Bita 
4. Hayes, S.C., Luoma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A. & Lillis 
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 و مثباات عاااطفی هااای حالت و هماادلی از کااه اساات محاای  در فاارد سااازنده و فعااال شاارکت
 چااون هم شخصاایتی هااای ویژگی و (،2637 1برونااو، و کااارولین )النگااه، پااذیرد می تااا یر منفاای

 و اجتمااااعی خاااوب ارتباااا  خودمختااااری، هاااوش، بودن، اجتمااااعی مثبااات، خودپناااداره
 ژکوباا، )وسیلساکا، روناد می شامار به آن افازایش ماو ر عوامال ازجملاه جسمی و روانی سالمت
 باا زوجاین کاه اسات ای گوناه به روابا  ماهیات (.2631 2ریجنویلاد، و دیاژ  ژادوسوا، اروسوا،
 رابطاه یاع در پاذیربودنانعطاا  دلیال همین به شوند،می رو روبه زیادی های نشیب و فرازها

 )اریاان، کناادماای کمااع زناشااویی صاامیمیت حفاا  در زوجااین بااه و دارد بساایاری اهمیاات
یلی، تیموتی،  ساازچااره پاذیر، انعطا  زوجین دلیل همین به (،2632 3میگان، و جاسمین آر

 فشاارزای عوامال شادن برطر  از بعاد و دهادمای وفاق را خاود محیطی تغییرات مطابق بوده،
 از پاااایینی سااطح کاااه زوجیناای ولاای گردناااد، می باااز بهباااود حالاات بااه سااارعت بااه زناشااویی
 دهناد می وفاق جدیاد های موقعیت با را خودشان ناچیزی مقدار به دارند، را پذیریانعطا 

 و مشااایخ )مهناااز یابنااد می بهبااود طبیعاای و عااادی حالاات بااه فشااارزا موقعیاات از کناادی به و
 (.3121 عسگریان،

 هااااا، آن پااااذیرش و احساسااااات زوجااااین، مثباااات هااااای ویژگی بااااه توجااااه دلیل همین بااااه
 باااا سااازگاری و پااذیری انعطا  قضااااوت، حااذ  اجتناااب، و کردن دفااااع باادون آزادسااازی
 )جلااادکار، باشاااد می زوجااین روابااا  بهبااود در ضاااروری بخاااش یااع زناشاااویی های تنیاادگی

 تحات زماان طاول در را زوجاین رابطه تواند می موارد این فقدان زیرا (،3121 ستوده، و نجفی
 کناد می پیادا دیگری حمایت و در  به نیاز زوجین از هریع که زمانی ویژه به دهد، قرار تر یر
 و )لیاااو ببرناااد بهاااره زناشاااویی روابااا  در آن منفااای پیامااادهای کااااهش باااه نسااابت بتوانناااد تاااا

 باه تواناد می جدید رویکردهای با شناختی روان های درمان از استفاده لذا (.2637 4کی،مع
 هااای روش کارگیری بااه بااا را شااان رابطه در موجااود هااای تعارل بتواننااد تااا کنااد کمااع زوجااین

                              
1. Lange, F., Caroline, S. & Bruno 
2. Veselska, Z., Geckova, A.M., Orosova, O., Gajdosova, B., Dijk, G.P. & Reijneveld 
3. Erin, D.R., Timothy, R.R., Arielle, A.J., Jasmine, M. & Megan 
4. Lev, A. & McKay 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................... 236

 

 ایان در (.3122 هوشایار، و )افشارنیا کنند مدیریت منفی تعامالت از کمتر استفاده و مثبت
 در رایاج مشاکالت و زناشاویی شادید مشاکالت درماان جهات مختلفای رویکردهاای میان،
 تارینکااربردی از یکی که است، شده تایید زوجین زناشویی دلزدگی و صمیمی رواب  تداوم
 مااو ر ناسااازگار زوجااین زناشااویی مشااکالت کاااهش در توانااد می کااه ایمداخلااه هااایبرنامااه
گاااهی بااا تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااانی زوو تلفیقاای ماادل باشااد،  اساات هااا واره طرح از آ

 از اساتفاده باا را پاذیرش بر مبتنی درمان (،2632) کی مع و لیو (.3122 جاللی، و )کشمیری
یااابی فااردی بین مشااکالت باارای واره، طاارح بناادی فرمول  باارای را درمااانی مداخلااه و کاارده ارز

 کاااهش باعاا  کااه اساات مااداخالتی شااامل کااه کردنااد، تهیااه شاادید مشااکالت بااا زوجااین
 پیگیااری بااه نساابت تعهااد و شااناخت افاازایش و ناسااازگار هااای واره طرح و ای تجربااه اجتناااب
 و آهاای تیمااوری، )اعلماای، شااود می زوجااین زناشااویی تعارضااات بهبااود و ارزشاامند اهاادا 
 (.3122 بیاضی،

 نیاز (،2637) کی ماع و لیاو و (،2631)1گلوساتر و هاوفر مییر، لیب، ورسیب، رابطه این در
 و مثباات تااا یر طورکلی بااه تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااانی واره طاارح از اسااتفاده معتقدنااد

کارآمااد هااای واره طرح شااناختی بازسازی و زوجااین بخشااش و صاامیمیت باار داری معناای  نا
 درمااانی واره طاارح کااه رسااید نتیجااه ایاان بااه (،3122) همکاااران و اعلماای نیااز ایااران در دارد.

 زوجااین در طااالق بااه میاال و زناشااویی تعارضااات کاااهش باعاا  تعهااد و پااذیرش باار مبتناای
 تاااا یر دهنده نشاااان (،3120) همکااااران و مطلق زنگناااه پاااژوهش نتاااایج چناااین هم شاااود. می

 نارساااایی کااااهش و صاامیمیت بهباااود بااار تعهااد و پاااذیرش بااار مبتناای درماااانی زوو دار معناای
 تعارضاااات روزافااا ون شااایوع دربااااره پژوهشااای شاااواهد وجاااود باااا لاااذا دارد. زوجاااین هیجاااانی
 اجتماااعی، مشااکالت بااروز و فرزناادان زوجااین، سااالمت باار آن مخاارب تااا یرات و زناشااویی

 باه کماع جهات را هااییطارح و ها نظریاه شناساان روان و درماانگران کاه اسات شاده موجب
 و پاااااذیری انعطا  بهباااااود و اصاااااالح جهااااات رو ایااااان از دهناااااد. ارائاااااه متعاااااارل زوجاااااین

 مااورد متعااددی درمااانی رویکردهااای ا ربخشاای زوجااین تعارضااات کاااهش و هیجااانی تنظیم
                              
1. Wersebe, H., Lieb, R., Andrea, H., Jürgen, H.M. & Wittchen 
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 مبتنای درماانی طرحاواره تلفیقای نوین رویکرد ا ربخشی حاضر تحقیق در و گرفته قرار بررسی
 خواهاد قارار بررسای ماورد باشاد،مای (2632) کی ماع و لیاو تاالش نتیجه که تعهد و پذیرش بر

یکااارد گرفااات. یکااارد و درماااانی واره طااارح رو یکااارد دو تعهاااد و پاااذیرش بااار مبتنااای درماااان رو  رو
 باه و نگرنادمای افاراد مشکالت و مسائل به متفاوت دیدگاهی با کدام هر که هستند متفاوت

 تعادیل و شاناخت باا درماانیواره طارح پردازناد.مای مشاکالت تبیاین باه متفااوت هایشیوه
کارآمدی هایواره طرح  حساینیان مداحی، )همتی، کشدمی چالش به را نفره دو رابطه که نا

 و پااذیری انعطا  ایجاااد بااا تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااان رویکاارد و (3127 خلعتبااری، و
 زوجاین ارتبااطی مشاکالت و تعارضاات کااهش در ها ارزش به نسبت متعهدانه عمل انجام
 واره طارح رویکارد دو هار باا مارتب  هاایپژوهش (.3122 بخت، گلستانی و پوش )سیاه مو رند

 درمااان باارای درمااانی روش دو کااه دهاادماای نشااان تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااان و درمااانی
 درمااان نااوع یااع از اسااتفاده عااالوه بااه هسااتند مفیااد شااناختی روان و فااردیبااین مشااکالت

 و هااادیاادگاه منفاارد، هااایگیری جهاات و (2631 1)معطااو ، نیساات مااو ر و سااودمند همیشااه
 در پیشارفت عادم باه توانادمای و کنادمای محادودیت دچاار را انسان رفتار مربو  توضیحات

 رویکارد تلفیاق باا رود مای انتظاار بناابراین (.3127 اقبالی، و قجور )ارجمند شود منجر درمان
 باه میال و زناشاویی تعارضاات کااهش در تعهاد و پاذیرش بار مبتنی درمان و درمانی واره طرح

 تمهیادات براسااس لاذا باشایم. شااهد را مضاعفی ا ربخشی طالق متقاضی زوجین طالق
 درمااانی واره طرح و تعهااد و پااذیرش باار مبتناای تلفیقاای پروتکاال کااه این بااه توجااه بااا و شااده یاااد

کنون  تواناد می زناشاویی تعارضاات و طاالق پدیاده و اسات نگرفتاه قرار آزمون مورد کشور در تا
یان اجتمااااعی روانااای آ اااار  پاااژوهش ایااان اصااالی هاااد  باشاااد، داشاااته دنبال باااه را بااااری ز

 و تعهااد و پااذیرش باار مبتناای تلفیقاای درمااانی زوو آیااا کااه اساات ساا ال ایاان بااه پاسااخگویی
 متقاضاای زوجااین هیجان شااناختی تنظیم و شااناختی پذیری انعطا      باار درمااانی واره طرح

 است؟ مو ر طالق

                              
1. Mattoff, M 
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  روش
 کنتاارل گااروه بااا همااراه آزمااونپااس و آزمااون پیش نااوع از آزمایشاای شبه طاارح بااا پااژوهش روش

 نظاار طبااق کااه )زوجیناای مشاارو  طااالق متقاضاای زوجااین کلیااه شااامل آماااری جامعااه بااود.
 دارناد( قرار ماه 0 مدت به مشاوره تحت اختالالفات حل جهت زوجین توافق و شناس روان

کز به بهشهر شهرستان دادگستری از شده ارجاع  طاالق کاهش طرح قرارداد طر  مشاوره مرا
 اجااارای جهااات الزم مجوزهاااای موضاااوع، باااه توجاااه باااا و بودناااد 3121 ساااال دوم ماهاااه 0 در

یافات مشارو  طاالق متقاضای زوجین بر درمانی مداخالت  ترتیاب بادین اسات. گردیاده در
 داوطلااب کااه زوو( 20) نفاار 12 میااان از آموزشاای طاارح در شاارکت باارای فراخااوان اعااالم از بعااد

 و دنایس شاناختیپاذیری انعطا  های پرسشانامه تکمیال از پاس بودناد، درماان طارح در شرکت
 مصاااحبه انجااام و (2663) همکاااران و گارنفسااکی هیجان شااناختی تنظیم (،2636) وناادروال

یافته  مشاااااکالت نداشاااااتن سااااانجش جهااااات (MSE روانااااای وضاااااعیت )معایناااااه سااااااختار
 در باااارش خاااا  از تر پااااایین نمااااره کااااه زوو( 30) نفاااار 12 بااااالینی، رفتاااااری و شااااناختی روان

 و (3127 )بشاارت، (27 از کمتار )نماره همکاران و گارنفسکی هیجان تنظیم هایپرسشنامه
 و )کهاادانی (01 از کمتاار )نمااره وناادروال و دناایس توساا  شااناختی پذیری انعطا  پرسشاانامه
 گاااروه دو در تصاااادفی صاااورت به و انتخااااب کردناااد، کساااب (،3120 الحساااینی، ابوالمعاااالی

 و ورود هااای مال  شاادند. جااایگ ین زوو( 1) نفاار 30 کنتاارل گااروه و زوو(  1) نفاار 30 آزمااایش
گاهانه رضایت شامل خروو  51 تاا 21 باین سانی دامناه پاژوهش، انتهای تا مشارکت برای آ
 ساال، 31 تاا 1 باین مشاتر  زنادگی زماان مدت لیسانس، تا دیپلم تحصیالت سطح سال،
 دیگاار درمااانی و آموزشاای هااای کالس در شاارکت عاادم سااال، 1 از کمتاار طااالق پیگیااری ساایر

 از آزمااودنی انصاارا  و شااناختی روان اخااتالل وجااود خااروو مااال  مهمتاارین همزمااان. طور بااه
 گاروه دو شادن همگن )جهات باود گاروه در جلسه دو از بیش  یبت مطالعه، در شرکت ادامه

 درمااانی زوو ای مداخلااه طاارح آزمااایش گااروه ساا س شااد(. انتخاااب معیارهااا ایاان پااژوهش
 26 جلسااه 35 در را (2632) کی مااع و لااو درمااانی واره طرح و تعهااد و پااذیرش باار مبتناای تلفیقاای
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 بیاانش مشاااوره خاادمات مرکااز سااالن در گروهاای صااورت به جلسااه، دو ای هفتااه ای، دقیقااه
یافات آموزشای گوناه هی  کنتارل گاروه و دیدناد، آماوزش بهشاهر شهرساتان  از پاس نکردناد. در

 و آزمااایش گااروه دو روی باار یکسااان شاارای  در و همزمااان طور بااه آمااوزش، جلسااه آخاارین اتمااام
 شاد خواساته آنان از کنندگان شرکت اخالقی حقوق رعایت برای شد. اجرا آزمون پس کنترل

 خواهااد محرمانااه آنااان اطالعااات کااه این و کننااد پاار را درمااان طاارح از اطااالع و رضااایت فاارم تااا
کیاد و نمایناد خاودداری ها پرسشانامه در خانوادگی نام و نام ذکر از و ماند  کاه زماان هار شاد تا
 ضامن اخالقای مالحظاات جهات چناین هم نمایناد. تار  را پاژوهش توانند می باشند مایل

یافاات  در نااا ر عنوان بااه اداره ایاان اجتماااعی اورژانااس کارشااناس زوجااین، از نامه رضااایت در
 و لاو مفاهیم و رویکرد براساس درمانی بسته است ذکر شایان  است. داشته حضور جلسات

 دخال بادون جلساات ساختار و ها تکنیع و بسته محتوای و شد استفاده (،2632) کی مع
 نظرخاواهی باا درماانی پروتکال چناین هم اسات. شاده ارائه آزمایش گروه برای آن در تصرفی و
 جلساات اهادا  و شرح خصو  در سوم موو های درمان به آشنا متخصصین از نفر سه از

 بااا جلسااات اتمااام از بعااد هااا داده اساات. شااده ارائااه 3 جاادول در کااه گرفاات قاارار تاییااد مااورد
یانس تحلیل آزمون و Spss-16 افزار نرم از استفاده  شد. وتحلیل تج یه چندمتغیره کووار
 شاااناختی پذیری انعطا  پرسشااانامه شاااناختی: پذیری انعطا  پرسشااانامه الاااف( اباازار:

 سااوالی 26 خودگزارشاای اباازار یااع کااه اساات. شااده ساااخته (2636) وناادروال و دناایس توساا 
 و باشاد می 7 تاا 3 از لیکرتای ای درجاه 7 مقیااس براساس پرسشنامه این گذاری نمره است.
 عامال مختلاف، های گ یناه ادرا  عامال شناختی پذیری انعطا  از جنبه سه تا دارد تالش
 37 و ،33 ،7،2 ،5 ،2 سااواالت بساانجد. را رفتااار، توجیااه ادرا  عاماال و پااذیری کنترل ادرا 

 ایاان همزمااان روایاای (،2636) وناادروال و دناایس شااوند. می گااذاری نمره معکااوس صااورت به
 مقیااااس باااا آن همگااارای روایااای و -12/6 باااا برابااار باااع افساااردگی پرسشااانامه باااا پرسشااانامه

 ابوالمعاااااانی و هنااااادانیک ایاااااران در باااااود. 71/6 راباااااین و ماااااارتین شاااااناختی پذیری انعطا 
 هااااا مقیاس خرده باااارای و 26/6 مقیاااااس کاااال کرونباااااخ آلفااااای ضااااریب (،3120) الحسااااینی
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 اند. نموده گزارش 13/6 و 77/6 و 12/6 به ترتیب به
 10 دارای پرسشانامه ایان همکااران: و گارنفساکی شاناختی هیجان تنظیم مقیاس ب( 

 شاناختی راهبردهای یاابیارز منظور باه (،2663) همکااران و گارنفسکی توس  که است سوال
 اباداع بارد می کار باه زنادگی های اساترس یاا تهدیدکنناده رخادادهای تجرباه از بعد فرد هر که

 راهبردهااای از جنبااه دو و اساات 1 تااا 3 لیکاارت نااوع از آن پاسااخگویی طیااف اساات. شااده
 را نایافته سااااازش راهبردهااااای و یافته سااااازش راهبردهااااای شااااامل شااااناختی هیجان تنظیم

یااابی  (2663) همکاااران و گارنفسااکی آزمااون ساانجی روان مشخصااات بررساای در کنااد. می ارز
 21/6 ،17/6 ،23/6 بااا برابار ترتیااب باه کرونبااخ آلفااای ضاریب از اساتفاده بااا را آزماون پایاایی

 میاازان (3112) شاامس و میرزایاای ع یاازی، از حاصاال هااایداده براساااس آوردنااد. دساات به
 افتراقاای و گاارا هم روایاای چنااین هم اساات. شااده باارآورد 07/6 پرسشاانامه ایاان کرونباااخ آلفااای

 در منفای و مثبات عواطاف فهرسات هیجان، شاناختی تنظیم روانی، ساالمت با مقیاس این
 (.3127 )بشارت، است گرفته قرار تایید مورد 663/6 سطح
 ایااان در درماااانی: واره طرح و تعهاااد و پاااذیرش بااار مبتنااای تلفیقااای درماااانی زوو پروتکااال و(

 براساااس درمااانی واره طرح و تعهااد و پااذیرش باار مبتناای تلفیقاای درمااانی زوو پروتکاال پااژوهش
 کی مااع و لااو درمااانگر راهنمااای هااا، زوو باارای پایبناادی و پااذیرش باار مبتناای درمااان کتاااب

 و لیاو آویگیل تحقیقات براساس که شد استفاده (3127) جاللی و کشمیری ترجمه (2632)
 کاار بارای فاردی بین مشاکالت و وارهاای طرح بندی مفهوم از استفاده با (2632) کی مع متیو
 ناسااااازگار هااااای واره طرح ابتاااادا تلفیقاااای ماااادل ایاااان در اساااات. شااااده تاااادوین زوجااااین بااااا

 و لااو اساات. تعهااد و پااذیرش درمااان باار مبتناای درمااانی زوو فرآینااد آن از پااس و شااده شناسایی
 انجاااام کنتااارل و آزماااایش گاااروه دو در زوو 35 روی بااار کاااه خاااود پاااژوهش در (،2632) کی ماااع

 میازان درماانی، واره طرح و تعهاد و پاذیرش بار مبتنای تلفیقای درمان داد نشان نتایج پذیرفت
 رفتارهاااای کااااهش باعااا  و بخشااایده بهباااود را ارتبااااطی هاااای مهارت و رابطاااه از رضاااایت

 است. شده ناسازگار فردیبین
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 و پریرش بر مبتنی تلفیقی درمانی زوج جلسات محتوای خالصه .1 جدول
 (2112  کی مک و لو رویکرد براساس درمانی واره طرح و تعهد

 جلسات محتوای جلسات

 کنناادگان، شاارکت مشااارکت و اعتماااد جلااب تمرینااات، انجااام و دوره در شاارکت اهمیاات درمااانی، اتحاااد اول
 .آزمون پیش انجام و درمانی مدل با کلی آشنایی نیز و جلسات مقررات و زمان بر توافق

 گیری شاکل نحاوه دربااره بحا  فاردی، بین واره طارح ده درمورد ارتباطی، های واره طرح شناسایی و آموزش دوم
 تکلیاف عنوان باه یاناگ هاای واره طرح های پرسشانامه اجارای زناشاویی، زنادگی در ها آن بروز و ها واره طرح

 خانگی.

 براباار در ای مقابلااه رفتارهااای مااورد در اجتناااب نقااش و هااا واره طرح براباار در ای مقابلااه رفتارهااای شناسااایی سوم
 شاادن فعال    لحظااات شناسااایی و هااا واره طرح و افکااار جاادول تکمیاال اجتناااب، منفاای نقااش و واره طاارح
 تعارضات. در ها واره طرح

 ارائاه و شناساایی خالقانه ناامیدی ایجاد و کار در توانمدی -ها واره طرح برابر در ای مقابله رفتارهای ردیابی چهارم
 رفتارهاااای ردیاااابی زوجاااین، بااارای بنااادی فرمول یکااای ایجااااد هاااا، آن نتاااایج و ای مقابلاااه رفتارهاااای لیسااات
 خانگی( )تکلیف درمان جلسه از خارو آن نتایج و ها واره طرح برابر در ای مقابله

 و تشاییع مراسام عروسای، جشان فنون از استفاده زوجین، برای ها ارزش شناسایی -ها ارزش سازی شفا  پنجم
 حاوزه در هاا ارزش کاردن مشاخص هاا. ارزش دقیاق شناساایی جهت است تحسین مورد که فردی توصیف
 )تکلیف( ها ارزش بر مبتنی های واکنش شناسایی و ارتباطی

 مااانع نااوع سااه آمااوزش انتخاااب لحظااات تشااخیص و هااا ارزش باار مبتناای هااای واکنش موانااع شناسااایی ششم
 جهاات تکلیااف ارائااه و ارتباااطی هااای مهارت نقااص باار مبتناای موانااع و هیجااانی شااناختی، موانع ازجملااه

 کااربرگ ارائاه و آماوزش ارزش، بار مبتنای جدیاد رفتاار یع انجام برای زوو تالش هنگام در موانع بینی پیش
 تکلیف. عنوان به ارزش بر مبتنی های واکنش

گاهی هفتم  همزاد. تمرین و کامل همسر تمرین لحظه، در متفاوت رفتاری انتخاب و ها واره طرح شدن فعال از آ

 از پیشاگیری و کنتارل جهات هاایی تکنیع ارائاه -هاا ارزش بار مبتنای هاای واکنش راه سر بر شناختی موانع هشتم
 لیساااات نوشااااتن خااااانگی تکلیااااف هااااا. ارزش باااار مبتناااای هااااای واکنش راه ساااار باااار ساااااز مانع افکااااار نفااااوذ
 شناختی. موانع

 فنااون از اسااتفاده هااا، بینی پیش و سااریع قضاااوت جملااه از شااناختی موانع از فهرساات خصااو  در بحاا  نهم
 و ساافید اتاااق و اعالنااات تااابلو افکااار، از تشااکر افکااار، خواناادن افکااار، گااذاری نام ازجملااه شااناختی گسلش

 درمان. ار خارو در و جلسه در هم تمرین ارائه
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 جلسات محتوای جلسات

گاااهی ذهاان و پااذیرش افاازایش دهم گاااهی ذهاان آمااوزش -واره طاارح از ناشاای هیجانااات بااا کااار باارای آ  جهاات آ
گااااهی افااازایش  هیجاااان از ناشااای تحریکاااات جای باااه هاااا ارزش براسااااس عمااال و حاااال زماااان از عدفمناااد آ

گاهانااه، ذهن عاطفااه مهربانانااه، تاانفس آمااوزش هااا، واره طرح  ذهاان هااد  بااا واره طاارح هیجااانی مواجهااه آ
گاهی گاهی. ذهن خانگی تکلیف ارائه و واره طرح از ناشی واره طرح درد به نسبت آ  آ

 دادن، گاوش مهاارت ازجملاه زوجاین باه ارتباطی اصلی های مهارت آموزش ارتباطی، های مهارت آموزش یازدهم
 و درماان جلساه در هاایی تمرین ارائاه قادردانی. و زماانی فاصله با کردن مک  مو ر، گفتگوی مندی، جرات

 ها. مهارت این تمرین درخصو  خانگی تکالیف ارائه نیز

یکاارد ایجاااد و هااا ارزش باار مبتناای مساائله حاال آمااوزش دوازدهم  ذهاان خااانگی تماارین زوجااین، در پااذیر انعطا  رو
گاهی.  آ

 باارای باارعکس نقااش ایفااای از اسااتفاده و هااا ارزش بااه رساایدن جهاات در انتخاااب بهتاارین انتخاااب آمااوزش سیزدهم
 همدلی. ایجاد

 .آزمون پس اجرای -ها آزمودنی سواالت به پاسخ جلسات، مرور و بندی جمع چهاردهم

 ها یافته

 و آزماون پیش مرحلاه دو در کنتارل و آزماایش گاروه دو در پاژوهش متغیرهاای های شاخص
 است. شده ارائه 2 جدول در آزمونپس

 مراحشل در هشا آزمودنی کشل در پشژوهش هشای مقیاس نمشرات توصیفی های شاخخ .2جدول
 آزمون پس و آزمون پیش

 مقیاس

 کنترل گروه آزمایش گروه

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 استاندارد  انحراف میانگین

 ادرا 
 های گ ینه

 مختلف

55/12 10/1 21/57 55/0 11/13 12/7 55/16 51/0 

 ادرا 
 پذیری کنترل

11/21 21/0 13/17 21/1 13/22 10/1 11/22 71/2 

 توجیه ادرا 
 رفتار

21/1 21/3 60/2 20/2 11/1 31/2 60/1 5/2 
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 مقیاس

 کنترل گروه آزمایش گروه

 آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 میانگین
 انحراف
 استاندارد

 استاندارد  انحراف میانگین

 راهبرد
 یافته سازش

55/13 62/36 11/72 13/33 02/13 01/33 32/52 21/33 

 سازش راهبرد
 نایافته

32/55 21/0 13/11 57/0 01/51 71/1 21/55 3/1 

 انعطا 
 پذیری

60/00 50/33 02/21 1/2 32/00 23/33 32/01 3/2 

 11/37 71/22 12/31 17/21 67/31 02/361 0/36 01/21 هیجان تنظیم

 
 متغیرهااای نماارات آزمااون،پاایش در کااه اساات آن گویااای ،2 جاادول در شااده درو نتااایج
 و آزماایش گاروه در ها آن هایمولفه خرده و هیجانشناختیتنظیم و شناختی پذیریانعطا 

یادی تفاوت کنترل  گروه  هماه در آزماایش گاروه نمارات آزمونپس مرحله در اما ندارند. هم با ز
 باه نسابت هیجاانشاناختیتنظیم و شناختی پذیریانعطا        هایمولفه خرده و متغیرها

یااانس تحلیاال انجااام جهاات اساات. کاارده تغییاار کنتاارل گااروه  حصااول چناادمتغیری، کووار
یااع بااودن نرمااال اساات. ضااروری فاارل پیش چناادین  فاارل تحقااق جامعااه، در متغیرهااا توز
یااانس ماااتریس همگناای یااانس، -وار  همگناای و وابسااته متغیرهااای میااان همبسااتگی کووار

 است. مفروضات این ازجمله رگرسیون شیب

 تحلیااال روش از آزماااونپاااس و آزماااونپااایش ا ااار کنتااارل منظور باااه و هااااداده تحلیااال بااارای
یااانس یااانس تحلیاال هااایفاارلپاایش از بااودن نرمااال شااد. اسااتفاده کووار  باارای اساات. کووار

 اسامیرنو  -کولماوگرو  آزماون از متغیرهاا از هریاع باه مرباو  هاایداده بودن نرمال بررسی
 بااالیی ساطح را هااداده تاوانمای 61/6 از بیشاتر معنااداری ساطح باه توجاه با و شده استفاده
یاااانس، تحلیااال هاااایمفروضاااه از دیگااار یکااای گرفااات. درنظااار نرماااال  همساااانی بررسااای کووار

یانس هایماتریس یانس -وار  از ها فرضایه از یاع هار بررسی برای منظور این به که است کووار
 بیشااتر 61/6 از مااوارد تمااامی در باااکس آزمااون معناااداری نتااایج شااد. اسااتفاده باااکس آزمااون
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یاانس مااتریس کاه شاودمای گرفتاه نتیجه لذا (. =P> 15/6F=، 1/173M ,61/6) است  -وار
یاااانس  متغیرهاااای ماااورد در رگرسااایون های شااایب همگنااای مفروضاااه اسااات. همگااان کووار

یااانس همگااونی مفرضااه بنااابراین بااود. برقاارار نیااز پژوهشاای  بررساای باارای شااد. تاییااد نیااز هاااوار
یاااانس همگاااونی یاااانس همگاااونی آزماااون از آزماااون،پاااس مرحلاااه در گاااروه دو وار  لاااوین هاااایوار
 است. شده ارائه آن نتایج 1 جدول در که شد استفاده

 خطا واریانس همگنی هایمفروضه بررسی برای لوین آزمون .3 جدول
 داری معنی سطح F df1 df2 متغیرها

 12/6 16 3 61/6 مختلف های گ ینه ادرا 

 60/6 16 3 61/5 پذیری کنترل ادرا 

 11/6 16 3 61/6 رفتار توجیه ادرا 

 17/6 16 3 62/6 یافته سازش راهبرد

 32/6 16 3 71/3 نایافته سازش راهبرد

 31/6 16 3 52/2 شناختی پذیری انعطا 

 15/6 16 3 17/6 هیجان شناختی تنظیم

 
 همگناااای فاااارل باااااکس، ام آزمااااون از آمده بدساااات داریمعناااای سااااطح بااااه توجااااه بااااا

یاانس های ماتریس یاانس همگنای شار  لاوین، نتاایج و کووار  باا لاذا باشادمای برقارار خطاا وار
یانس تحلیل از توان می مذکور هایفرلپیش تایید به توجه  کرد. استفاده کووار

یااانس تحلیاال آزمااون نتاایج  ا اار حااذ  بااا آزمااونپااس در هااایمیااانگین مقایسااه باارای کووار
 و آزماونپایش مراحال در کنتارل و آزماایش گاروه دو نمارات میاانگین کاه داد نشاان آزماونپیش
 ،=P< 22/10F ,61/6) دارد یکاادیگر بااا داریمعناای تفاااوت متغیرهااا از یکاای در آزمااونپااس
یااانس تحلیاال آزمااون تر، دقیااق بررساای باارای ویلکااز(. المباادای =61/6  کااه گردیااد انجااام کووار

 است. آمده 5 جدول در آن نتایج
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 وابسته متغیرهای در هایگروه تفاوت بررسی برای کوواریانس آزمون نتایج .4 جدول

 وابسته متغیر
 مجمو 
 مجرورات

 درجات
 آزادی

 میانگین
 مجرورات

F 
 سطح
 داریمعنی

 اور اندازه

 00/6 663/6 11/535 251/2205 3 251/2205 مختلفهایگ ینه ادرا 

 22/6 661/6 25/1 161/07 3 161/07 پذیریکنترل ادرا 

 51/6 663/6 212/23 171/361 3 171/361 رفتار توجیه ادرا 

 71/6 663/6 67/23 112/3170 3 112/3170 شناختیپذیریانعطا 

 15/6 663/6 12/15 115/5131 3 115/5131 یافتهسازش راهبرد

 22/6 667/6 17/1 055/522 3 522/055 نایافته سازش راهبرد

 22/6 661/6 61/1 702/2622 3 702/2622 هیجانشناختیتنظیم

 

 در آمااااری نظااار از کنتااارل و آزماااایش گاااروه دو تفااااوت کاااه دهاااد می نشاااان 5 جااادول نتاااایج
 های گ ینااااه ادرا  های مولفااااه خرده و هیجااااانشااااناختی تنظیم و شااااناختی پذیری انعطا 

 راهبردهااای و یافته سااازش راهبردهااای رفتااار، توجیااه ادرا  پااذیری، کنترل ادرا  مختلااف،
 و تعهاد و پاذیرش بار مبتنای تلفیقای درمانی زوو که معنی بدین است. معنادار نایافته سازش

 و هیجان شاااااااااناختی تنظیم و شاااااااااناختی پذیری انعطا  افااااااااازایش بااااااااار درماااااااااانی واره طرح
 رفتااااار، توجیااااه ادرا  پااااذیری، کنترل ادرا  مختلااااف، های گ ینااااه ادرا  های مولفااااه خرده

 طااالق متقاضاای زوجااین در نایافتااه سااازش راهبردهااای میاازان کاااهش و یافته سااازش راهباارد
 است. شده

 گیری ونتیجه بحث
 و تعهاد و پاذیرش بار مبتنای تلفیقای درماانی زوو ا ربخشای بررسای هاد  باا پاژوهش این

 متقاضاای زوجااین در هیجان شااناختی تنظیم و شااناختی پذیری انعطا  باار درمااانی واره طرح
 باار مبتناای تلفیقاای درمااانی زوو کااه اساات آن بیااانگر پااژوهش های یافتااه شااد. انجااام طااالق

 های مولفاه خرده و شاناختی پذیری انعطا  افازایش باعا  درماانی واره طرح و تعهد و پذیرش
 متقاضاای زوجااین در رفتااار توجیااه ادرا  و پااذیری کنترل ادرا  مختلااف، های گ ینااه ادرا 
  است. شده طالق
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کنون خاارجی، و داخلای مناابع در اینکاه باه توجاه با  ا ربخشای بررسای باه کاه پژوهشای تاا
 شاناختی پذیری انعطا  بار درماانی واره طرح و تعهاد و پاذیرش بار مبتنای تلفیقی درمانی زوو

 اماا نماود. مقایساه حاضار پاژوهش باا را هاا آن نتاایج بتاوان کاه نگرفتاه صاورت باشاد پرداخته
 یاع هار تا یرات که است هاییپژوهش نتایج با همسو هایافته این گفت توانمی طورکلی به
گانه صورت به را درمانی روش دو از  بار همسواسات، انادداده نشاان ماذکور متغیرهاای بار جدا

 آماااوزش کااه رسااایدند نتیجااه ایاان باااه پژوهشاای در (،2630) همکاااران و ورساااب اساااس ایاان
گویی و شاناختی روان پذیری انعطا  بار تعهاد و پذیرش  مطلاوبی تاا یر دانشاجویان خلقای ناا

 مداخلاه یاع عناوانباه پاذیرش و تعهاد بر مبتنی درمان که کند می بیان (،3120) زارع دارد.
 (،2637) کی مااع و لااو نتااایج باشااد. می آن ابعاااد و شااناختی پذیریانعطااا  بهبااود در مااو ر

کین ماع و یو دالی، اسکات،  اسادی، فصایحی، (،3122) همکااران و اعلمای (،2637) کارا
کی نیااز (3127) همکاااران و همتاای و (3121) پور درخشااان و زادهحساان  مساائله ایاان از حااا

 نیاز درمانی واره طرح و تعهد و پذیرش درمان شناختی، پذیری انعطا  افزایش در که باشد می
  باشد. می مو ر مستقیم طور به

 تعهاد و پاذیرش بار مبتنی درمانی واره طرح رویکرد که گفت توان می ها یافته این تببین در
 زوجااین شااود می موجااب تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااان و درمااانی واره طرح فنااون تلفیااق بااا

 رفتارهااااای جای بااااه و بشناسااااند خوبی بااااه را زوجاااای رابطااااه در آفاااارینمشااااکل های واره طرح
 ایان و بیابناد خاود هاای ارزش باا همسو مناسبی پاسخ باال پذیری انعطا  با منفی ای مقابله

 تعهاد و پاذیرش درماان طای چنین هم شود. می زوجین رواب  در تعارضات کاهش سبب امر
 رفتااااری الگوهاااای و نماااوده تر یاااب تغییااار بااارای را خاااود مالیمااات باااا فااارد شاااود می موجاااب

 کماع افاراد باه پاذیری انعطا  افازایش باا بناابراین کناد. اصالح را خود نادرست و نامطلوب
 طباااق بااار (.3122 همکااااران، و )اعلمااای کناااد پیااادا مقابلاااه بااارای مناسااابی هاااایراه کناااد می

 تخریاب در هاا آن نقش و قدیمی هایواره طرح به بردن پی کننده،شرکت زوجین های گزارش
 در برداشاتن گام و زناشاویی رابطاه در مشاتر  هاای ارزش ویژه باه ها ارزش شدن روشن رواب ،
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 براساااس اساات. داشااته هااا آن زناشااویی تعااارل کاااهش در مهماای نقااش هااا ارزش جهاات
 باا معماوال   و شاوندمای بررسای مستقیما   مشکل با مقابله های راه درمانی واره طرح های آموزش
 افازایش مشکالت بروز زمان در را پذیریانعطا  مشکالت، برای مناسب های حلراه یافتن

 ساالمت فارد تاا شاودمای فکاری انساجام و نظام باعا  وضاعیت ایان دیگار ساوی از دهد.می
 حال بهتاری آراماش باا را مشاکالت بااال پاذیری انعطا  باا بتواناد و باشاد داشته بهتری روانی
 و توافاق ایجااد تعهاد، و پاذیرش بار مبتنای درماانی واره طرح    ا ربخشای علات چنین هم کند.

 تاالش جای باه زناشاویی زندگی تحمل  یرقابل های جنبه با شدن سازگار هایشیوه آموزش
کشاااف  بااارای مااادیریت آن و عوامااال تعاااارل برانگیز دانسااات. از طااار  دیگااار ایااان رویکااارد بااار 

هااای  ای خااود و همساار از طریااق ایجاااد ارزشهاا و چگااونگی ایجاااد یااع زناادگی پرمعنااا باار ارزش
کیااد ماای هااای زناادگی خااود را مااورد توجااه قاارار گونااه زوجااین تمااام تجربااه کنااد و این شخصاای تا

کارآمدتر بیابناد. درماان مبتنای بار پاذیرش  دهند تا روشمی کردن به شیوه  هایی را برای زندگی 
کااه فرآیناادهای فکااری را بااهو تعهااد افااراد را تر یااب ماای ان یااع عملکاارد الاازام و واقعاای عنو کنااد 

شاناختی منفای را در زوجاین  هایواره شاناختی بپذیرناد و درنتیجاه طارح برای ساازگاری   روان
هااای کااردن بااه پایااان رابطااه، بااا شاایوه جای فکر سااازد تااا بااهیابااد و زوجااین را قااادر ماایکاااهش ماای

کنند )دیوال، بیمارد و مونی  (.2637 1ستز،مو رتری شرای  سخت و بحرانی را مدیریت 
 افااازایش و ایجااااد تعهاااد و پاااذیرش بااار مبتنااای درماااان اصااالی هاااد  اینکاااه دیگااار تبیاااین

 کاه مختلاف های گ یناه باین از ای گ ینه انتخاب توانایی ایجاد یعنی است. پذیری انعطا 
 احسااس و شاناختی روان به یساتی آوری، تااب افازایش باعا  امار ایان کاه باشاد تر متناسب

 هاای تنش شناساایی در افاراد باه تعهاد و پاذیرش بار مبتنای درمان چنین هم شود. می آرامش
 مقابلاه هیجاانی، و روانای هاای برانگیختگی کااهش باعا  امر این که کند می کمع زندگی
 و ارتباااطی هااایمهااارت بهبااود و نیاااز هنگااام در گاارفتن کمااع و زا اسااترس منااابع بااا سااازگار

 درمااانی زوو طرفاای از (.3127 همکاااران، و )همتاای شااود می ناسااازگار زوجااین در اجتماااعی

                              
1. Deval, C., Bernard, S. & Monestès, J.L 



 4044بهار ، 04شماره ، 24جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................... 200

 

 در خااااااود تمرینااااااات طاااااای در درمااااااانی واره طرح و تعهااااااد و پااااااذیرش باااااار مبتناااااای تلفیقاااااای
 ارکااااف هنگاااامی کاااه ساااازد می قاااادر را زوجاااین رفتااااری، و هیجاااانی شاااناختی، های نیعکت

 آن از را خاااود ذهااان فعاالناااه و کناااد مشااااهده تر واضاااح را هاااا آن آماااد، ذهااان باااه نشاااخوارکننده
 بنااابراین نماینااد. خااارو شااود می شااانزناشااویی تعارضااات بااروز باعاا  رکااهکتف الگوهااای

گااهیذهان ازجملاه هااییمهاارت درماان، جریاان در کنندگان شارکت کاه گفات توان می  را آ
 مختلاف هاایگ یناه از مشاکل باروز درصاورت کنند می سعی آن طریق از که کنندمی کسب
 را خاود ذهان و شوند رها ذهنی ی گونه نشخوار تصاویر از و کنند استفاده مشکالت حل برای

گااهی ذهن فنون که جدیدی تغییرات این یواسطه به و رهانیده خستگی از  ایجااد فارد در آ
 نیاز آیناده در اسات نکمم که پریشان ارکاف و اضطراب ها،استرس برابر در را زوجین کند،می
 آورناد، مای بدسات آزاردهناده افکاار بار بیشتری کنترل و گردد می محافظت شود، دچار آن به
 (.3121 همکاران، و )فصیحی گذارد می تا یر شانپذیری انعطا  قدرت بر همه ها این که

 و تعهاد و پاذیرش بر مبتنی تلفیقی درمانی زوو که داد نشان پژوهش های یافته چنین هم
 و یافته ساازش راهبارد ها مولفاه خرده و هیجان شناختی تنظیم افزایش باع  درمانی واره طرح

 نتاااایج اسااات. شاااده طاااالق متقاضااای زوجاااین در نایافته ساااازش راهبردهاااای میااازان کااااهش
 عااطفی ضاربه از ناشای مشاکالت از کاه زوجینای ماورد در (،2632) همکااران و اروین تحقیق

 افاازایش و هیجااان تنظاایم باار تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااان کااه داد نشااان بردناادماای رنااج
 و (2632) لیهای تحقیقاات نتاایج چنین هم دارد. ایکننده تعیین نقش زندگی در معناداری

کی (،3122) همکاااااااران و تبار معصااااااومی  مشااااااکالت باااااار درمااااااانیواره طاااااارح تااااااا یر از حااااااا
 و پوش ساایاه (،2633)1پیتارز و روکاس فلادروس، باولمیجر، باود. ناساازگار زناان هیجاانی تنظیم

 نشاان خاود هاای پژوهش در نیاز (،3120) همکااران و مطلق زنگناه و (3122) بخاتگلستانی
کنش پااذیرش در تعهااد و پااذیرش درمااان دادنااد  خااود مشاااهده و حااال زمااان در بااودن هااا، وا

 تنظاایم باعاا  و دارد اساساای نقااش زوجااین در متعااالی حااس یااع بااه یابی دساات منظور بااه

                              
1. Bohlmeijer, E., Fledderus, M., Rokx, T. & Pieterse 



 201 ...................................................... ...   درمانیدرمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحوارهاثربخشی زو"

 

 شود.می ها آن روش منفی افکار کنترل و هیجان
 متقاضای زوجاین که گفت توان می یافته این تبیین در هک ردک بیان توان می تبیین در لذا
گاااهی خااویش مثباات و منفاای هیجانااات از اساات ممکاان طااالق  هنگااام و باشااند نداشااته آ

 اسااتفاده خااود هیجانااات از خوبی بااه نتواننااد زناادگی پراسااترس هااای موقعیت در قرارگاارفتن
 را خاااود اجتمااااعی، هاااای موقعیت در آناااان کاااه شاااود می باعااا  آناااان مشاااکالت زیااارا کنناااد.

یابی منفی صورت به  آثایر کا  کننا  درگیا  اجتمایی  های موقعیات در را خاود کمتر و کنند ارز
 ب نیماا  آماات   لاا ا شااود  ظاایه  هیجااین تنظیم در مشااتیت  صااتر ب  تواناا ماا  آن منفاا 
 بار هاا آن منفای تأثی  و منف  هیجینی  وجود ا  هیآن ک  شودم  بییث زوجین در ا م اخل 
گاااهی خااویش یااابی بااا و کننااد پیاادا آ  باا  نساا   مختلاا  هاای موقعیاات در هیجانااات بازارز
 هایآن هیجاین تنظیم طریا  ایان ا  و کننا  تای  خاتش  هیجاین   نا گ  داشاتننگ  سیلم
 ( 8931 االسیم ،شیخ و کشین)دامن شیب م  به ود

 پایاه بار درماانی واره طرح و تعهاد و پاذیرش بر مبتنی تلفیقی درمانی زوو اینکه دیگر تبیین
 باااراین باشاااد. می پاااذیر امکان هاااا واره طرح و هیجاناااات شناساااایی و تعهاااد و پاااذیرش اصاااول
 خاود، احساساات و هیجاناات سارکوبی جای به تا کند میع کم افراد به درمان این اساس،

 هاا آن باه نسبت جدیدی دیدگاه و پذیرفته خود زندگی ناپذیر جدایی بخش عنوان به را ها آن
 و دهناا  تشااخی  را خاود هیجااینتنظیم مشاتی  باا  مربااو  های واره طاارح تاا کننااد اتخااذ
 1)لیهاا ، بپ ی ناا  را هاایآن اجتناای ، جی باا  آن باای شاا ننیتوان باا ون را وارهطاا   هاا  ساا  
 صااتر  جااینیهمیتاان  یدشااوار کاایه  یباا ا درمااین نیا در ه  یتاای  گاا ید ( 9183
 بااا درمااانگر راسااتا، همین در هکاا بااود اعضااا در احساسااات ابااودنگاا ر باای ر  یتقااو گیاا د،م 

 و بخشااید اعتبااار تجااارب ایاان بااه اعضااا، ساااز افسرده     و زا اضااطراب هااای تجربااه بااا همادلی
کدر هاا آن تا ردک تالش  هکابل نیسات، اهمیتای بی مسااله اضطرابشاان و افساردگی هکا نناد  
یافتناد، اعضاا هکا زماانی است. آنان برتر های ارزش نقض دهنده نشان  نامناساب شارای  در

                              
1. Leahy, R.L 
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 و اضال ا  مثا  ینایمللو  یهایجاینیه و رده  مختا  را هایآن هیجان تنظیم هک فعلی
 بااوده یاای نیشااو ی ناا   در شااینیهاایار   نقاا  خیط باا  دارناا ، نااون ا ه  یافساا د 
 ناایر  هاایآن باای و رناا یبپاا  را خااود ناا ینیخوشاای یهاایجینیه توانسااتن  ت راحاا  اساا ،

 هاا آن باه و باود خوشاایند بسیار اعضا برای دشوار هیجانات به ارزشی نگاه نیا ن  یای 
 تاا شاد موجاب و نماودهع ماک تر ساازگارانه هیجان تنظیم و احساسات این بیشتر پذیرش در
 (.2633همکاران، و )بولمیجر بنگ ن  طیق مسیل  ب  ق   ا  متفیو  یاگونه به

 پیگیااری اجاارای باارای شاارای  نبااودن فراهم بااه تااوان می پااژوهش ایاان هایی محاادودیت از
 هاای پااهوه  در شااودم  پیشاانهید بناایب این بااود، ا مداخلااه برنامااه تاار یر تااداوم بررساای باارای
 اساتفیده نتایش  تایثی  تا اوم میااان بررسا  با ا  بلن ما   و ما  کوتااه هاایپیگی   ا  آت 

 نتااایج مطالعااه مااترد هاای زوج بااودن داوطل یناا  اساا  ممتاان اشنتاا  دشگاا  محاا  ش  شااود 
 روایاای روی نااامطلوبی تااا یرات درنتیجااه و دهااد قاارار تااا یر تحاات را آماااری تحلیاال از حاصاال
 را محادودیت ایان بایاد پاژوهش نتایج بر تکیه و تعمیم بنابراین باشد. داشته پژوهش درونی

 ایان ها، یافتاه تنبیات و مکارر های پژوهش انجام با که است بدیهی داد. قرار مدنظر نحوی به
 آماااری جامعااه کااه اساات ایاان دیگاار محاادودیت رفاات. خواهااد بااین از عماال در محاادودیت

 نتاایج تعمایم بناابراین و دادناد تشاکیل بهشاهر شهرساتان طالق متقاضی زوجین را پژوهش
 درمااین  وارهطاا   پروتتاا  شااودماای پیشاانهاد گیاارد. صااورت احتیااا  بااا بایااد دیگاار جوامااع بااه

 انجااام نیااز دیگاار متغیرهااای مااورد در و ایااران مختلااف شااه هی  در تعهاا  و پاا ی   باا  م تناا 
 طااالق  یرمتقاضای زوجاین بار درماانی روش ایان از اساتفاده رساد می نظر باه چناین هم شاود.
 طاالق  یرمتقاضای زوجاین جامعاه بار پاژوهش این انجام لذا باشد، داشته نیز بیشتری تا یر
 شود. می توصیه نیز

 پااژوهش در شاارکت جهاات مقالااه ایاان نویسااندگان تمااامی پششژوهش: اخالقششی مالحظششات
 بااه اطالعااات محرمااانگی مااورد در الزم اطمینااان و انااد نموده اعااالم را خااود شاافاهی رضایت

 است. شده داده ها آن



 214 ....................................................... ...   درمانیدرمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحوارهاثربخشی زو"

 

 مادیریت تنهاایی باه را پژوهشای فرایند مراحل تمامی مسئول نویسنده نویسندگان: سهم
 است. مقاله نگارش مسئول و نموده

 عهااده بار ها ه یناه تماامی و نداشاته ماالی حمایاات گوناه هی  مقالاه ایان  مشالی: حمایشت
 باشد. می مسئول نویسنده

 نداشاته دنبال باه مناافعی تضااد گوناه هی  نویساندگان بارای پاژوهش این منافع: تعارض
 است.

 علاااوم و شناسااای روان ی دانشاااکده در دکتاااری رسااااله از برگرفتاااه مطالعاااه ایااان  قشششدردانی:
 وسااایله بااادین باشاااد. می اخاااالق کاااد دارای تنکاااابن واحاااد اساااالمی آزاد دانشاااگاه تربیتااای

 اداره مسائوالن و بیانش شناختی روان مشاوره مرکز محترم پرسنل های مساعد از نویسندگان
 از و نمودناد فاراهم را پاژوهش ایان اجارای امکاان کاه بهشاهر شهرستان دادگستری و به یستی

 کنندگان شارکت تماامی و کردناد یااری را را محققاان پژوهش این انجام در که کسانی تمامی
 مالحظااات باارای اسات شایسااته همهنااین دارناد. را قاادردانی و رکتشاا کماال پااژوهش ایان در

 اعضااای بااه آزمااایش گااروه ماننااد بااه مداخلااه ارایااه کنتاارل گااروه زحمااات از قاادردانی و اخالقای
 پذیرفت. خواهد انجام کنترل گروه

 منابع
شاااناختی زناااان  پذیری نقاااش انعطا  (.3127)  . دهکاااردی، جعفریاااان و پ. خاااانی، محماااد نن واحاااد، عن کنیااار،آل

 حااوزه در جامعااه توانمندسااازی کنفاارانس سااومین .بیناای عملکاارد خااانواده دارای اختالفااات زناشااویی در پیش
 تهران. شناسی، روان مطالعات و انسانی علوم

یکرد دو ا ربخشی مقایسه (.3127) ع. اقبالی، و  . ارجمندقجور،  و پاذیرش بار مبتنای درمانیروان و درمانیواره طرح رو
 .371-313 (،3)7 ،شناسی رویش روان آمفتامین.متا به وابسته بیماران در اولیه ناسازگار هایواره طرح بر تعهد

یکاارد تلفیقاای طاارح (.3122) ح..م بیاضاای، و ق. آهاای، سن تیمااوری، من اعلماای، درمااانی مبتناای بااار  وارها ربخشاای رو
کاهش تعارضات زناشویی و میل به طالق زوجین متقاضی طاالق  رفتااری، علاوم تحقیقاات .پذیرش و تعهد بر 

31(3،) 312-353. 
 کیفیات بار تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان و رفتاری درمانی زوو ا ربخشی مقایسه (.3122)  . هوشیار، و  . افشارنیا،

 .31-3 (،52)33 ،فصلنامه زن و جامعه شیراز. شهر ناسازگار زوجین زناشویی رواب 
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 .22-12 (،57)32 ،فصلنامه اندیشه و رفتار هیجان. تنظیم در دشواری مقیاس (.3127) م.ع. بشارت،
انعطااا  نقااش (.3122) م. فشااارکی،  الماای و ن. قراملکاای، صاابحی حن یعقااوبی، رن چساالی، روشاان سن پورعباادل،

 فصاالنامه علماای رقااابتی. ورزشااکاران خشاام شاادت بیناایپاایش در هیجااان باادتنظیمی و شااناختیروان ناپااذیری
 .231-322 (،71)32 ،های مشاوره پژوهش

 مترهاال، زنااان زناشااویی برساارخوردگی درمااانی واره طاارح ا ربخشاای (.3121) ع. سااماوی، و  . زاده، پهلااوان زن یااار،تقاای
 .01-52 (،15)2 ،خانوادهنشریه زن و مطالعات 

 و پاذیری انعطاا  بار انتخااب نظریاه بار مبتنای گروهای آماوزش ا ربخشای (.3121) ن. ستوده، و م. نجفی، ثن جلدکار،
 .17-21 (،12)31 ،های مشاوره فصلنامه علمی پژوهش شویی. زنا رضایت

شااناختی براساااس  پذیری ناای انعطا بی (. طراحاای ماادل پیش3121خیراللهاای، من جعفااری، ان قمااری، م. و باباخااانی، و. )
 .316-317(، 12)36،درمانی فرهنگ مشاوره و روانتحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طالق. 

 خشاام، نشااخوار ای واسااطه نقااش زناشااویی: رضااایت و هیجااان تنظاایم (.3121) . ر االسااالمی، شیخ و ا. کشااان،داماان
 .31-3 (،11)36 ،فصلنامه زنان و جامعه

 فصالنامه شاناختی. جوشی هم و پاذیری انعطا  بهباود در تعهاد و پاذیرش بار مبتنی درمان ا ربخشی (.3120) ح. زارع،
 .315-321 (،3)0 ،شناسی علوم تربیتی و روان

گاااهی ذهن آمااوزش ا ربخشاای بررساای (.3122) ز. ماانش، شااایگان و س. هالن، زارعاای  و شااناختی پااذیری انعطا  باار آ
 ،پاژوهش و مطالعاات علاوم اساالمی جناوب، تهاران واحد اسالمی آزاد دانشگاه سازگار زوجین زناشویی رضایت

2(31،) 52-05. 
 و پااذیرش باار مبتناای درمااانی زوو ا ربخشاای (.3120) ح.ر. حاااتمی، و ح. احاادی، شن جمااالی،  بنی  ن مطلق، زنگنااه

 فصاالنامه اندیشااه و زوجااین، هیجااانی نارسااایی کاااهش و صاامیمیت بهبااود باار ماادار هیجان درمااانی زوو و تعهااد
 .10-57 (،55)32 ،رفتار

روان پااذیری انعطا   باار تعهااد و پااذیرش باار مبتناای درمااان تاار یر بررساای (.3122)  . بخاات،گلسااتانی و س. پااوش،ساایاه
 .521-531 (،5)25 ،پژوهشی فیض -نامه علمی دوماه مطلقه. زنان هیجانی تنظیم و شناختی

 و شااناختی پذیریانعطااا  شااامگاهی،باماادادی شخصاایت بااینپاایش نقااش (.3127) م.  ااانی، اسااحاقی و ح. شاااره،
 ،مجلاااه روان زشاااکی و روانشناسااای باااالینی ایاااران میانساااال. زناااان زناشاااویی رضاااایت در هیجان شاااناختی تنظیم

25(5،) 115-122. 
یان، صااافی ک ور، ان قااادمی، شن پور  درماااان روش باااا گروهااای مشااااوره تااار یر (.3121) م. مهرآفریاااد، و م. ساااودانی، من خاااا

 .33-3 (،3)1 ،آموزش پرستاری طالق. متقاضی زنان زناشویی دلزدگی کاهش بر فردی بین
 وابساااتگی میااازان باااا هیجاااانی تنظیم و آشااافتگی تحمااال رابطاااه بررسااای (.3112) و. شااامس، و آ. میرزایااای، عن ع یااازی،

 .31-33 (،3)31 ،نشریه حکیم سیگار. به دانشجویان
 بااار تعهاااد و پاااذیرش بااار مبتنااای درماااان ا ربخشااای (.3121)  . پور، درخشاااان و ر. زاده، حسااان ون اسااادی، رن فصااایحی،

 .12-51 ،2 ،مجله مطالعات ناتوانی گرگان. پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان شناختی  پذیری انعطا 
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پاایش در هیجااانیمتنظاای مهااارت و  یرمنطقاای باورهااای نقااش (.3121) م. نظیفاای، و ع.ا. ساالیمانیان، سن کمالیااان،
 .21-72 (،11)31 ،های مشاوره فصلنامه علمی پژوهش زناشویی. کیفیت بینی

ی  ساانجی نسااخه فارساای پرسشاانامه هااای روان (. ساااختار عاااملی و ویژگی3120الحسااینی، خ. ) کهاادانی، م. و ابوالمعالی
 .76-11(، 1)1، شناختی روانهای ها و مدلفصلنامه روششناختی دنیس، وندروال و جیلون.  پذیری انعطا 

ااو،  مرتضاای ترجمااه .هااا، راهنمااای درمااانگردرمااان مبتناای باار پااذیرش و پایبناادی باارای زوو (.2632) م. کاای،مااع و آ. لت
 ارجمند. انتشارات تهران: جاللی، پیوند کشمیری،

 باار هیجااانی درمااانی واره طرح ا ربخشاای بررساای (.3122) س. حسااینی، و حن امیااری،  ن نیااا،افشاااری زن تبااار،معصااومی
 فصلنامه علمی پژوهشای علاوم زندگی. اول دهه در ناسازگار بانوان زناشویی رضایت و هیجانیتنظیم مشکالت

 .3160-3527 (،21)32 ،شناختی روان
 در شاناختی پاذیری انعطا  و اندیشای مثبت باا زوجاین صامیمیت رابطاه (.3121) م. عساگریان، و  . مهنازمشاایخ،

 .05-10 (،2)1 ،فصلنامه مددکاری اجتماعی تهران. شهر متاهل زنان
 مادار بار دشاواری در تنظایم هیجاناات و آشافتگی زناشاویی ا ربخشی زوو درمانی هیجان (.3127) ز. امیرآباد، موسوی

 ق وین. زندگی، سبع و تربیتی علوم شناسی، روان المللی بین کنفرانس پنجمین .زوجین

 تعهااد، و پااذیرش باار مبتناای درمااان روش سااه ا ربخشاای مقایسااة (.3122) م. بهبااودی، و  . ،فااردایدوکانااه من نعمتاای،
کاز باه کننادهمراجعاه هاایخاانواده معناوی به یساتی بر تلفیقی درمان و مدارهیجان درمان  شهرساتان مشااور  مرا

 .22-17 (،3)0 ،پژوهش در دین و سالمت ساری.
 بااااار مبتنااااای درماااااانیزوو ا ربخشااااای مقایساااااه (.3127) و. خلعتباااااری، و س. حساااااینیان، ان.م ماااااداحی، من همتااااای،

 (،2)0 ،مطالعاات زناان و خاانواده خاانواده. آوریتااب در تعهاد و پاذیرش بار مبتنی درمانیزوو و درمانی واره طرح
7-31. 
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