
گروهی بر  مبتنی بر پذیرش و تعهد بررسی اثر بخشی روان درمانی 
 باورهای ارتباطی و رضایت زنا شویی زنان ناسازگار

 1ین ناونیابراه

90/4/98_ تاریخ پذیرش  47/8/94افت: تاریخ دریچکحده 

وبتنژی بژر پژژذیرش و ایژن پژهوهح بژا هژژدن بررسژی اذژر ب شژی روان دروژژانی گروهژی هد:  
زنان ناسازگار وراجعه کننده به ورکز  بر باورهای ارتبا ی و رضایت زناشویه (ACT)تعاد 
نیهژه ت از نژوت وطالعژاایژن پژهوهح  روش  دانشگاه حکین سبزواری ان ژام گرفژت. وشاوره

کنتژرل نژابرابر  - زوایشی با پزح  زوون گژروه  جاوعژه وژورد وطالعژه ایژن  عژود.پ   زوون بژا 
بژه ورکژژز وشژاوره دانشژگاه حکژین سژژبزواری در  وراجعژه کننژدهکلیژه زنژان ناسژژازگار ، پژهوهح
 گیری نهونژهکژه بژه صژورت عژود  ن ناسژازگار  90. نهونه ایژن پژهوهح شژاول عود 4999سال 

گژژروه هدفهنژژد انت ژژاب و کنتژژرل  48 زوژژایح ، در دو  بژژه صژژورت تیژژادفی   ن ژژر48ن ژژر  و 
تحژت روان دروژانی ای  دقی ژه 90جلسژه  8به وژدت  حی زوا گروه جایگزین شدند. اعضای

های  از پرسشژژناوههژژا  گرفتنژد. بژژرای جهژع  وری داده تعاژژد قژرار رش ویوبتنژژی بژر پژژذ گروهژی
  4984  ین و ایدلسونت  اپسRBI ا یسوالی  و باورهای ارتب 47رضایت زناشویه انریچ  

وورد ت زیژه و تحلیژل  به روش تحلیل کواریان  چندوتغیره پهوهحهای  داده .است اده شد
وبتنژی بژر پژذیرش و تعاژد  نشان داد که روان دروژانی گروهژیها  یافته ها یافتهقرار گرفت. 
گژژروه و زنژژا عژژودهذر ؤارتبژژا ی و رضژژایت زناشژژویه زنژژان ناسژژازگار وژژ بژژر باورهژژای ن ناسژژازگار 

کنتژژرل در پژژ   زوژژون بژژه  ژژور وعنژژاداری گژژروه  باورهژژای های  در وول ژژه  زوژژایح نسژژبت بژژه 
عابژژود پزژژدا   =P<49/74F ,004/0و رضژژایت زناشژژویه   =P<44/449F ,004/0ارتبژژا ی 

کژژه روان دروژژانی  وژژی بژژا توجژژه بژژه ایژژن یافتژژه: یگیرنتیجدده. ه عودنژژدکژرد تژژوان نتی ژژه گرفژژت 

گروه علموم ترجیتمی، دانشمکده ادجیمات و علموم انسمانی، دانشمگاه حکمین سمبزواری، سمبزوار، احمران.  . 1 استادیار وشاوره، 
.:a.namani@hsu.ac.ir Email  نویسنده وس ول
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ارتبا ی و رضایت زناشویه زنژان ناسژازگار تژاذیر  پذیرش و تعاد بر باورهای وبتنی بر گروهی
 وعناداری دارد. 

 .باورهای ارتبا ی_ رضایت زناشویه  _رویکرد دروانی وبتنی بر پذیرش و تعاد  ها کلی:واژه

 وقدوه
خما  روانی و یواد یفضا یک در که اس  یافراد وجهوعه از جیش یچیز خانواده

را خمود خما همای  وحژگی که اس  طبیعی و اجتهاعی نظام یک خانواده .ندجر وی سر به
خمود یاعضما یجمرا و ابمداه را اصمول و قواعمد ازای  وجهوعمه، اجتهماعی احمن نظمام .دارد
خمانواده یاعضما از یک هر(. 2636، 1ردزوان کنند. )عدالتی و وی وتنوعی تعیینهای  نقش

 .شمود ومی نارضمایتی وشمکالت ایجماد بمه رونجم وظمایف در انجمام وشکس  دارند وظایفی

بخمش نویمد توانمد وی نظام احن وشکالت رفع جه  در تالش و خانواده به توجه، بناجراحن
کمه هسمتند آسیب وعر  در اعضا ساحر از جیش زنان نظام احن در باشد. سالنای  جاوعه
اشموحی رضمای  زن عمدم، ازدواج آغماز در وحمژه بمه نظمام احمن اساسمیهای  آسمیب از یکمی

 .(2662، 2اس )باحباخ
گهمانی ومرگ از بعمد را طمالق و زناشموحی نارضمایتی (2665) 3گلمدنبرگ و گلدنبرگ  از، نا

ههمه در زناشموحی وشمکالت .دانمد ومی خمانواده فشمارزا در و تنیمدگی عواوم  وههتمرحن
عماطفی یفشارهاها  زوان دارد. در احن وجود ازدواج از پ هاحی  زوان در حداق ها  ازدواج

حمد تما ووقمع بمه ومداخالت بما شمودکه ومی وارد زنمان جر یبسیار روانی و جسهانی عوار  و
یماد رفمع جهم  در تمالش و بمه خمانواده توجمه، بنماجراحن داد. کماهش را آنهما تموان ومی یز

گلمدنبرگای  جاوعمه بخمش نویمد توانمد وی نظام احن وشکالت ، وتعمالی باشمد )گلمدنبرگ و 
بلکمه، سم ین ی هن عواو  ریتثت دور از به ن ویوستق ههواره جهان با انسان ارتباا. (2665

کن جمممر ادراک و نیمممز ورزهممما و وحمممدودی  یسممماختارها کن جمممر های   هنمممی جمممر قممموانین حممما حممما

1. Edalati A. Redzuan M. 
2. Beyebach, M. 

3. Goldenberg, I., & Goldenberg, H.
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از  یکمی بممه و کننمد وممی دخالمم  خمارج جهممان بما  هممن ارتبمماا نمدی هممن در فراهمای  کنش
شموند  وی ونجر یفرد نیجروابن  در تفاهن سوم یعنی، یاجتهاع بعد در وتداول یاودهایپ

 .(2665، 1وکزتركی)ههاوسی و ج

کنش از یادیز شهار، پردازان هینظر از یاریبس به اعتقاد  هما  اختالل و نماوطلوبهمای  وا
 افکمار گونمه نحما کمه یزومان و تما اسم  یرعقالنمیغ و یرونطقمیغ و تفکمرات از باورهما یناشم

 خواهنمد اداومه زیمن گمرانید بما یهمههرا و رشحپمذ، بمه ارتبماا ورجموا وشمکالت ابنمدی تداوم

 و یالیخ تفکرات و باورها زاده توان وی را یانسان وشکالت از یاریبس، بیترت نحبد .اف ی
کمه  یرفتمار ایم جمانیه، فکمر نموه همر بمه یارتباط یباورها .(2661، 2دانس  )الی  وعنا یج

 آن وهمن یاومدهایپ و گمردد ومی شمود اطمالق ومی رفمتن خمود نیجم از و نفم  بیمتخر ووجمب

 حیباورهما، باورها نحا (.3211،  یاس  )ال یوتندرست یشادوانی، خوشحال در اختالل

ک یشمیاند جمزم اجبمار و، المزام که جر هستند  سمالن و روان و فکمر ومانع سمالو  دارنمد و دیمتث

یکمی از عواوم  (. 3122ی، ناصمر و یآبماد عیشوند )شف وی یاجتهاع و یفرد نیوح یساز
توان به باورهای غیر ونطقی زوجمین ومرتبن دانسم . از نظمر  وی شوحی راووتر جر تعارضات زنا

کمممردن روی باورهمممای ، ( جمممرای درومممان تعارضمممات زناشممموحی جهتمممرحن راه2663) 3ویکممم  کمممار 
کارآود زوجین و تغییر دادن آن هاس  )ویک   (.2663، نا

کمه زن و شموهر نسمب  بمه ا، 4ونظور از باورهای ارتباطی  رتبماا عقیده یما  هنیتمی اسم  
 ارتبمماطی ونظممور از باورهممای .زناشمموحی خممود دارنممد و آن را بممه ونزلممه واقعیمم  پذحرفتممه انممد

کارآود  اس  زناشوحی رابطه وختت که اس  ونطقی تفکرات غیر باورها و از دسته آن، نا

تخریمب  بمه بماور) شماو ؛ المف کمه اسم . نهموده ایجماد وشمک ، افراطمی اسمتفاده اتمر در و
نمماراحتی و تفسممیر ونفمی اخممتالو نظرهمما ، بمه وعنممای عممدم پمذحرش کممه، 5وخالفمم  کننمدگی

                                           

1. Hamamci, Z., & Biyokozterk, S. 

2. Ellis, A. 

3. Weeks, G. R 

4. communication Beliefs 

5 disagreement is destructive  
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یعنی اعتقاد به عمدم قابلیم  ههسمر در تغییمر ، 1ههسر تغییر پذحری عدم به اس . ب( باور
انتظار اینکه بدون نیاز بمه ، 2خوانی  هن توقع پ( دادن رفتارها و تکرار آنها در آینده اس .

کردن و افکار و نیازهای ههسر خود را بدانمد. ت(کهمالفرد باید احساسات ، گفتن و اظهار 
کمه در ههمه شمراین، 3جنسمی گراحی کاوم  و جمی ، انتظمار از ههسمر  در جرقمراری رابطمه جنسمی 

اسماس کمه هسمتند قمالبی کمه باورهمای، 4جنسمیتیهمای  تفاوت به ن( باور نقت باشد. و
 (دهنمد ومی نسمب  جمن  دو بمه را خاصمیهمای  وحژگی پیشماپیش ومردم و علهمی ندارنمد

.(3212، 5اپشتاحن و آیدلسون
6زناشوحی رضای  

بمه .اسم  زناشموحی رابطمه یمک از پیچیمده و وهمن بسمیار جنبه یک 
ههسمران کمه اس  رضایتی، زناشوحی سیستن یک حیاتیهای  جنبه از یکی دیگر عبارت

(. رضمای  2661 7جمان و هلسمون، کننمد )گرچمف ومی تجربمه و احسماس خمویش رابطمه در
کمه فمرد از زنمدگی زناشموحی دارد وی، زناشموحی آن چمه در زنمدگی  عنمی انطبماق جمین انتظماراتی 

کمه وعتبرتمرحن  (.3213، 8)وادانز باشد وی نیز، کند وی خود نیز تجربه با احن حمال آومار طمالق 
دهدکمه رضمای  زناشموحی بمه آسمانی  وی نشان، شاخت نارضایتی در روابن زناشوحی اس 

گموجیرهما  د آن نیماز بمه تمالش زوجقاج  دستیاجی نیس .بلکه ایجما (. بمه 2661، 9دارد)لمین و را
ونظممور افممزایش رضممای  زناشمموحی و باورهممای ارتبمماطی رویکردهممای دروممانی بسممیاری وجممود 

تغییممر ، یکممی از آن هاسمم . آشممکارا احممن رویکممرد 10داردکممه رویکممرد دروممانی پممذحرش و تعهممد
، پمذحرد )هیمز ومی راهما  فراوانمی آنوحتموا یما ، کارکرد افکار و احساسمات بمه جمای تغییمر شمک 

وقمایع درونمی  افراد جیاووزنمد که اس  احن هدو ACTدر (. 2660، 11 واسودا و لیز، جوند، لووا

1 partners cannot change.  

2 mind reading is expected. 
3sexual perfectionism. 

4the sexes are different. 

5Eidelson, R. J., & Epstein, N. 
6marital satisfaction. 

7Gorchoff, S. M., & John, O. P. 
8Madanes, C. 

9Lin, Y. C., & Raghubir, p. 

10acceptance and commitment Therapy. 
11 Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F.W., Masuda, A., & Lillis, J. 
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که آنهاحی شان وخصوصا    .  )2632، لیز و هیز (جپذحرند و نکنند قضاوت، خواهند نهی را 

یممدادهای یمما تهاحمم  بممه تجربممه درد و یمما د، پممذحرش-3اصممول زحممر بنمماحی آن شمماو :  یگممر رو
کننده بدون اقمدام بمه وهمار آن عهم  وبتنمی جمر ارزش یما تعهمد تموام بما تهاحم  بمه -2هما  آشفته 

کمه در  عه  به عنوان اهمداو وعنمی دار شخصمی جمیش از حمذو تجمارب ناخواسمته اسم  
کالوی به شیوههای  تعاو  با دیگر وابستگی کمارکرد سمالنای  غیر  شمود.احن  ومی کمه ونجمر بمه 

زبممممانی و های  اسممممتعاره، جرجیممممات تجرجممممی و تهرینممممات وبتنممممی جممممر وواجهممممهروش شمممماو  ت
گیممرو، چممون آومموزش وراقبمم   هنممی اسمم  )والممی همماحی  روش ینهممان و ، جممونز، گممرحن، را ز

 (.2661، 1ههکاران
، افکماری،  هنم تجمارب فمرد درومورد یروانم رشحپمذ شمود ومی یسمع ابتمدا در احمن درومان 

بمارو  و ، ابمد )کمانتری کماهش نماوثتر یکنترلم اعهمال وتقمابال   و ابمدی شیافمزا ...و احساسمات
احمن رویکممرد اسم ؛ یعنممی های  (. ایجماد انعطمماو پمذحری روانممی یکمی از هممدو2660، 2گماینور

گزینمه کمه های  ایجاد تواناحی انتخاب عهلی در جمین  کمه وناسمب تمر باشمد نمه احمن  وختلمف 
ایالت آشمفته سماز انجمام یما تهمهما  خاطره، عهلی تنها جه  اجتناب از افکار و احساسات
بنماجراحن همدو اصملی در احمن (. 2661، 3یا در حقیق  به فرد تحهیم  شمود )فمرون و هرجمرت
کنتممرل ومموتر دردهمما کممه فممرد بمما  کممه زنممدگی الجممرم جممر او همماحی  و تنشهمما  رنج، رویکممرد آن اسمم  

کممرده ، 4یممک زنممدگی پممر بممار و وعنممی دار جممرای خممود ایجمماد نهایممد. )ایفممرت و فورسممی ، ایجمماد 
کیفیم  زنمدگی خمود را افمزایش دهنمد )هیمز و  ومی جیشتر وراجعان در نهایم  (.2660 خواهنمد 
گماهیهمای  (. دروان وبتنی جر پذحرش و تعهد جر وهارت2633، لیز گسملش ،  همن آ پمذحرش و 

کید  (.2632، کند )هیز و لیز وی شناختی جرای افزایش انعطاو پذحری روانشناختی تا

کمهنشمان داد( 2661) 5جراون و رایمان  تعهمد وهکمن اسم  بمه و  شپمذحردرومان وبتنمی  نمد 
                                           

1 - Vallis, M., Ruggiero, L., Greene, G., Jones, H., Zinman, B., & Rossi, S. 

2Kanter, J. W., Baruch, D. E., Gaynor, S. T. 
3Forman, E. M., & Herbert, J. D. 
4Eifert, G., & Forsyth, J. 

5. Brown, K.W., & Ryan, R. M. 
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کهک نهاید و احن اور نیز ونجمر بمه  ونفی وردم در تعدح  الگوهای رفتاری و افکار اتوواتیک 
شود. به عبمارت دیگمر، درومان پمذحرش و تعهمد  تنظین رفتارهای وبب  ورتبن با سالوتی وی

توانمممد تغییمممرات  هممما وی پمممذحرش آناز طرحمممق ترکیمممب سمممرزندگی و واضمممح دیمممدن تجرجیمممات و 
کممماهش در سمممطح اضمممطراب 2661، 1)جمممراون و رایمممان وببتمممی را در سمممازگاری و جهزیسمممتی  .)

یمممدان کممماهش پریشمممانی روان شناختی)اسمممتافین2662، 2دیاوونمممد، جانسمممون، )ز ( و 2660، 3( 
   ( را به دنبال دارد.2665، انعطاو پذحری روان شناختی )هیز
، وحی و باورهمممای ارتبمماطی در تحکممین روابممن زناشممموحیعلیممرغن اههیمم  رضممای  زناشمم

کنون پژوهش انجمام ، ارتباطی زوجمین ناسمازگارهای  باوره وخصوصا در حوزه، اندکیهای  تا
گروهی وبتنی جر پذحرش و تعهد بمه عنموان یکمی از ، شده اس . در احن پژوهش روان دروانی 

کممههممای  دروان د جممر باورهممای ارتبمماطی توانمم وممی جدیممد ومموج سمموم در حمموزه شممناختی اسمم  
که از عواو  ووتر جمر رضمای  زناشموحی و تحکمین روابمن زناشموحی وحسموب شمود بمه ، زوجین

گیممرد گرفتممه شممود و اتربخشممی آن وممورد آزوممایش قممرار  نظممری و  بمما توجممه بممه وبممانی بنمماجراحن. کممار 
گروهمی وبتنمی جمر ،  کر شده پژوهشی هدو از پژوهش حاضر جررسی اتر بخشی روان دروانی 

 جمممر اصمممالح باورهمممای ارتبممماطی و افمممزایش رضمممای  زناشممموحی زنمممان ناسمممازگار پمممذحرش و تعهمممد
باشد. وی

 روش پژوهش
گمروه  -طرح تحقیق در احن پژوهش از نوه نیهه آزوایشی با طرح پیش آزوون  پ  آزوون با 

کننمده بمه ورکمز جودکنترل ناجراجر  کلیمه زنمان ناسمازگار وراجعمه  . جاوعمه آوماری پمژوهش شماو  
در احممن پمژوهش بممه روش  گیری نهونمه.جمود 3121وشماوره دانشمگاه حکممین سمبزواری در سممال 

کننمده بمه ورکمز وشماوره  که از جمین زنمان ناسمازگار وراجعمه  هدفهند انجام شد. بدحن صورت 

1 Brown & Ryan 
2 Zeidan, F., Johnson, S. K. Diamond, B. J., David, Z.,& Goolkasian, P. 
3 Ostafin, B. D.  
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کممه در پرسشممناوه 16تعممداد ، دانشممگاه حکممین رضممای  زناشمموحی انممریچ و های  زن ناسممازگار 
کممرده جودنممد انتخمماب و بعممد از ، اپسممینباورهممای ارتبمماطی ایدلسممون و  کسممب  نهممرات پمماحینی 

گممروه آزوممایش )، از نظممر سمن)ههتاسمازی   31وممدت زومان ازدواج( بممه صمورت تصممادفی بمه دو 
کنترل )  گهارش شدند. نفر( 31نفر( و 
همممممای  عمممممدم دروان ورود و خمممممروج در طمممممرح پمممممژوهش عبمممممارت جودنمممممد از :همممممای  والک

سمممال و  31داشمممتن سمممن حمممداق  ، ورود بمممه پمممژوهشروانشمممناختی حمممداق  یمممک وممماه قبممم  از 
کثر  ووافق  جیهار جرای شرک  در پژوهش جر اساس اوضای فرم رضمای  ناومه ، سال 16حدا

کممه جممر حسممب تشممخیت ، کتبممی و دارا جممودن حممداق  تحصممیالت دحممپلن جممرای زنممان زنممانی 
کممه از ابتممدا ی روابمممن روانوزشممک ورکممز دارای یکممی از اخمممتالالت روانممی حمماد جودنممد و زنمممانی 

 به ههسرشان نداشتند از فرایند پژوهش خارج شدند.ای  زناشوحی هیچ عالقه

کید جر دسمتور العه   جلسمه و همر  1در طمی هما  جرناوه دروانی رویکرد پذحرش و تعهد با تا
گمروه آزومایش  دقیقه 26جلسه به ودت  گروه آزوایش انجام شد. همر دو  گروهی در  به صورت 

کنترل قب  و بعد از اج پرسش ناومه رضمای  زناشموحی انمریچ و باورهمای ، رای روش دروانیو 
کردند. وداخالت  تعهمد بما توجمه بمه و رشحپمذ کمردیرو بمه ورجوا دروانی ارتباطی را تکهی  

اختصمار  بمه شمده نحتمدو یدرومان پروتکم  ( انجمام شمد.2667) 1ُولوز وسمارل یدروان پروتک 
  ارایه شده اس . رحز

 اول جلسه

گمروه، دروانی بطهرا یجرقرار  چهمار چموب  دادن توضمیحاتی دربماره، آشناحی بما اعضمای 
 زنان ناسازگار سازی آواده، وشک  وراجعین یساز وفهوم، دروان وبتنی جر پذحرش و تعهد

 زهیمانگ جمادیا، ازهماین و اهمداو شناسماحی، وکسب تعهد جمرای شمرک  در جلسمات درومان

 .پیش آزوون یاجرا و جهتر یدگزن یجرا وراجع نهودن توانهند و رییتغ یجرا

                                           
1 Vowles & Sorrell  
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دوم  جلسه
اتمر کمن و یوموقت ومورد در یدروانمدگ جمادیا، آن حیکمارا و وراجمع رییمتغ جرناومه فیتوصم
 ها سمموال جررسممی پاسممخ بممه احممن ورحلممه بممه نحمما در،  یممتهب از بمما اسممتفادههمما  دروان جممودن
ین وی کنون وراجع، پرداز جموده  وموتر یهاتالشم نحما ایمآ اسم ؟ داده انجمام حیتالشمها چمه تما

کنممین پرسممیدهها  احممن سمموال اسمم ؟ کممه وراجممع را دچممار دروانممدگی خممالق   بمما احممن هممدو 
.فیتکل اراوه و بازخورد اف یدر شود. وی

 سوم جلسه
خماطرات و، افکماری، ع شخصمیوقما کنتمرل تیتشمخ یجمرا بمه زنمان ناسمازگار کهمك
کما یراهبردهما تیتشمخ کنتمرل نا ع یوقما رشحپمذ، نهماآ یهمودگیج بمه جمردن یپم و یگمر رآومد 
افم یدر،  یمتهب از اسمتفاده آنهما بما کنترل عدم و آنها با کشهکش بدون دردناك یشخص
.فیتکل اراوه و بازخورد

 چهارم جلسه
گماه و تجمارب دردنماك از اجتنماب وورد در حیتوض  کشمف، اجتنماب یاومدهایپ از یآ
دهمین  ومی ع آوموزشبمه وراجم، رشحپمذ قحمطر از آنهما بما تهاس و شده اجتنابهای   یووقع

یمدادهای ونفمی وراجمع تغییمرات ، پذحرفتن تسلین شدن نیس  بلکه به جای اجتناب از رو
کنار بگذارد.  کنترل وسآله را   .فیتکل اراوه بازخورد و اف یدرجی حاص  

 پنجن جلسه
و یاجیمارز ان وفهمومیمج، ووانمع و اقیاشمت نیوفماه حیتوضم بما رشحپمذهای  آوموزش قمدم

 یجداسماز،  یمتهب از اسمتفاده بما ن زبمانیوفماه رییمتغ،  یمتهب از هاسمتفاد بما فیتوصم
ی، آراوم تمن آوموزش، کنمد عهم  تجمارب احمن از وسمتق  وراجع بتواند که ینحو شناختی به

 .فیتکل اراوه بازخورد و اف یدر
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 ششن جلسه
گمر(، نهیزو و نقش نیوفاه حیتوض  آوموزش ، خود به عنموان زوینمه)ایجاد خمود وشماهده 

گماه، زینی خود واقعی وراجع به جای خود وفهوم سازی شمدهدادن جایگ  یافتهمایدر از یآ
 زنمان ناسمازگار هسمتند. ی هنم یوحتموا جمزم کمه حیهما ح  از حیو جدا وختلف یحس

کننمد احساساتشمان و افکمار بما تما جیننمد ومی آوموزش  نچسمبند. آن یوحتموا بمه یولم توجمه 

 .فیاراوه تکل و بازخورد اف یدر

 هفتن جلسه
. هما ن ارزشیجم تفماوت انیمج وهما  ارزش وفهموم حیتوضم، وراجعهای  ارزش نهودن روشن

کمه فمردها  در واقع ارزش کمه جمرای وراجمع وهمن اسم  ونیمز جهتمی   توصیفاتی هسمتند از آنچمه 
کند وی  .فیتکل اراوه و اف  بازخوردیدر، خواهد به سه  احن ارزشها حرک  

 هشتن جلسه
 یبنمد جهمع و فیتکمال ومرور، آنهما بمه عهم  یاجمر تعهمد جمادیا، عهم  به تعهد آووزش 

   .آزوون پ  یاجرا، وراجع ههراه به جلسات

 اجزار پژوهش
1پرسشناوهرضایتزناشوییانریچ-1

 

  یرضما یجمرا یوتعمدد قماتیتحق در وعتبمر قیمتحق اجزار كیعنوان  به پرسشناوه نحا
  یرضما یجررسم یراجم پرسشمناوه را نحما اولسمون. اسم  گرفتمه قمرار اسمتفاده وورد حیزناشو
 کمه شمود ومی ورجموا یراتمییتغ بمه اسیموق نحما کمه اسم  و وعتقمد کمرده اسمتفاده حیزناشمو

 در کمه یراتمییتغ بمه ن خصمو حما در نیههچنم و دهمد ومی رخ یآدوم اتیمح دورة درطمول

                                           
1 Evaluating, Nurturing, Relationship Issues, Communication & Happiness (ENRICH). 
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ارتبماا در پرسشمناوه نحماهمای  ه ووضمو از کی هر اس . حساس دیآ وی وجود به خانواده
کمه حیزناشمو رابطمة كیمهای  نمهیزو از یکمی بما راهما  زوج وشمکالت بمالقوة توانمد ومی اسم  

نحما د.یمنها وشمخت را آنهما  یموتقو روونمدینهای  نمهیزو توانمد ومی ایم کنمد فیتوصم
 یاجیمارز را حیزناشمو یزنمدگ ازهما  ج زو ی  ونمدیرضما کمه سمطح دارد سمثال 57 پرسشناوه

ی، قمرارداد پاسمخ  شماو کمه شمده  یتشمک اسیموق خمرده دوازده از نیههچنم کنمد. ومی
 یرحومد، تعمار  حم حی، زناشمو ارتبماای، تیشخصم ووضموعاتحی، زناشمو  یرضما
بازنشسمتگان، ها بچه، ازدواجی، جنس روابن، فراغ  اوقات به ورجواهای   یفعالی، وال
اسمتفاده بما اجمزار اس . احن یدتیعق یریگ و جه  یجراجر به ورجواهای  نقش، دوستان و
 یگمذار نهمره ووافمق( کماوال= 1، کاوالوخالف= 3پنج) تا یک از کرتلیای  درجه وقیاس از
کثر شمود ومی (3277)1السمون اولسمون و اسم . 235 بما جراجمر اجمزار احمن در آزومودنی نهمره حمدا

کرانبماخ بیضمر روش بما را ن پرسشمناوهحما اعتبمار زیمن رانحما نمد. درکرد گمزارش22/6 آلفما 
رسممی تفکممرات غیممر ونطقممی جممر رضممای  در پژوهشممی تحمم  عنوان"جر (3171ان )یهانیسممل

کمه وقمدار زناشوحی" کمرد  کرانبماخ وحاسمبه   یدسم 21/6 پایاحی احمن آزومون را از طرحمق آلفما 
 آود.

 (RBI)2یارتباط یباورهاپرسشناوه-2

( بممه ونظممور انممدازه 3213)3ینتالی اولممین بممار توسممن ایدلسممون و اپسممثسمم 06احممن وقیمماس 
( آن 3112حی ساخته شمد و وظماهری و پوراعتهماد )گیری باورهای ارتباطی در زندگی زناشو

 را به فارسی جرگرداندند.
که هر سمثس 56پرسش ناوه ، در احن پژوهش گرف   ال در وقیماس ثالی وورد استفاده قرار 

گمممذاریای  درجممه 0 کمممه پممنج بممماور  1شمممود و دارای  وممی لیکمممرت نهممره  خممرده وقیممماس اسمم  

1Olson, D. H., Olson, A.
2relationship belifes inventory. 
3 Eidelson, R. J., & Epstein, N. 
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کارآود را که عبارتند از: وی ارتباطی نا  سنجد 
 کنندگی وخالف : به وعنای عدم پذحرش نماراحتی و تفسمیر ونفمی ، باور به تخریب 

 .اختالو نظرها
  باور به عمدم تغییمر پمذحری ههسمر: اعتقماد بمه عمدم قابلیم  ههسمر در تغییمر رفتارهما و

 تکرار آنها در آینده.
  کمممردن فمممرد بایمممد گفمممتن و اظهمممار  توقمممع  همممن خممموانی: انتظمممار اینکمممه بمممدون نیممماز بمممه 

 افکار و نیازهای ههسر خود را بداند.، تاحساسا
  گراحممی جنسممی: انتظممار از ههسممر در ایجمماد رابطممه جنسممی تممام و تهممام در ههممه کهممال 

 شراین بدون توجه به شراین وی.
 عمممدم درک صممممحیح از تفاوتهمممای شممممناختی و  جنسمممی:هممممای  بممماور در ومممورد تفاوت

زادی را علمممم  وممممادرهممممای  فیزحولمممموژیکی و انتظممممار یکسممممان از زن و وممممرد یمممما تفاوت
 اختالفات دانستن. 

کرونبمماخ پممنج، (3212ایدلسممون و اپسممین) زحممر وقیمماس احممن آزوممون را در  ضممریب آلفممای 
کردند.پایاحی احن پرسش ناوه بما روش بازآزوماحی  13/6تا  72/6داونه  بدسم   13/6گزارش 

( تهیمه شمده اسم  3116آوده اس .نسخه فارسی احمن اجمزار توسمن وظماهری و پمور اعتهماد)
کرونباخ وحاسبه شده ک ( در پمژوهش خمود 3115باشد.دهشمیری ) وی 71/6ه در آن آلفای 

کرونباخ با ههسانی درونی احن آزوون را  کرده اس .71/6آلفای   گزارش 

   ها: یافته
کهممک دو روش آوممار توصممیفیهمما  تجزیمه و تحلیمم  داده ل، ویممانگین و انحممراو )جممدو بممه 

یو آوار استباطی)روش  وعیار( کوار   .انجام شد ان (تحلی  
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( میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی و باورهای 1جدول ) 
کنترل گروه آزمایش و   ارتباطی زنان ناسازگار به تفکیک 

پسآزوون پیشآزوون شاخص  وتغیر

 گروه ویانگین انحراو وعیار ویانگین انحراو وعیار
13/35 61/315 11/30 22/321 آزوایش

رضای  زناشوحی
27/30 16/323 21/37 11/332 کنترل
12/5 16/20 32/5 16/332 آزوایش

 باورهای ارتباطی
21/1 23/361  کنترل 13/361 30/5

کمممه در جممدول ) شممود ویممانگین در پممم  آزوممون در رضمممای   ومممی ( وشمماهده3ههممان طممور 
ورهمای افمزایش یافتمه اسم  و ویمانگین نهمره باای  به طور قاجم  والحظمه (61/315زناشوحی )
 .کاهش یافته اس ای  ( به طور قاج  والحظه16/20ارتباطی )

گممروه آزوممایش و هممای  ووجممود جممین ویانگینهممای  جممرای تعیممین وعنممی داری تفاوت هممر دو 
یمممان  اسمممتفاده شمممد. کوار کمممه یکمممی از  از آن کنتمممرل در پممم  آزومممون از آزومممون تحلیممم   جممماحی 

یممان  فر  پیش همما اسمم ، در ابتممدا بمما اسممتفاده از  هممای اسممتفاده از احممن آزوممون ههسممانی وار
 ( نتایج احن جررسی آوده اس .2فر  جررسی شد. در جدول ) احن پیش 1آزوون لوحن

 ارتباطیهای   نمرات باورهای  در خصوص پیش فرض برابری واریانس Levin( نتایج آزمون 2جدول )
(Pسطحوعنیداری) 2Fدرجهآزادیدرجهآزادیآزوون
Levin 3 16 551/6 61/6 

کمه در جمدول ) در  نهمراتهمای  پمیش فمر  تسماوی واریان ، شمود ومی ( وشماهده2ههانطور 
گردیممد. بنمماجراحن فممر  صممفر یعنممی  کنتممرل تاحیممد  گممروه آزوممایش و  وتغیممر باورهممای ارتبمماطی در دو 

کواریان  وقدور اس  (<P 61/6)شود وی پذحرفتهها  ههگنی واریان   .و آزوون تحلی  

1 Levin. 
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کواریانس درمان نتایج تحلی (3جدول ) بر اصالح باورهای  ACTل 
کنترل گروه آزمایش و   ارتباطی زنان ناسازگار در 

توانآزوونSS D.FMSFگروه
 66/3 32/231 05/36121 3 05/36121 پ  آزوون
 22/6 11/31 22/251 20 22/251 پیش آزوون
  27/213  27 10/33272 جهع

 
، آزومون پمیش نهمرات تعدح  از ( پ 1ره )شها از جدول آوده دس  به نتایج جراساس
 وعنا به عنای  دارد. با وجود گروه در (P<32/231 =F , 61/6)ها  آزوودنی جین یاتر وعنادار

کمه ومی اطهینمان 22/6با ها  ویانگین جین تفاوت شدن دار گفم   گروهمی  تموان  روان درومانی 
 اس .  جوده وثتر گارزنان ناساز ارتباطی یباورها اصالح جر وبتنی جر پذحرش و تعهد

کنترل Levinنتایج آزمون  (.4جدول ) گروه آزمایش و   در نمرات رضایت زناشویی زنان ناسازگار در 
(Pسطحوعنیداری) 2Fدرجهآزادیدرجهآزادیآزوون

Levin 3 16 11/6 61/6 

 
کممممه در جممممدول شممممهاره ) پممممیش فممممر  تسمممماوی ، شممممود وممممی ( وشمممماهده5ههممممان طممممور 

یان  کنتممممرل تاحیممممد  نهممممراتهمممای  وار گممممروه آزوممممایش و  در وتغیممممر رضممممای  زناشمممموحی در دو 
شمود و  ومی پذحرفتمههما  بنماجراحن فمر  صمفر یعنمی فمر  ههسمانی واریان  (P ?61/6)شمد.

یان  کوار  وقدور اس . آزوون تحلی  

کواریانس5جدول )  بر رضایت  ACTدرمان  (. نتایج تحلیل 
ک زناشویی گروه آزمایش و   نترل زنان ناسازگار در دو 

توانآواریوجذوراتا(pوعناداری)Fویانگینوجذوراتدرجهآزوون
 70/6 10/6 663/6 37/10 15/1372 3 پیش آزوون

گروهی  11/6 17/6 663/6 32/73 71/1275 3 عضوی  
     17/337 21 خطا
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 663/6)هما  آزوودنی جین یدار اتر وعنا (1شهاره ) جدول از آوده دس  به نتایج جراساس
, P<32/73=F) بما هما  ویانگین جمین تفماوت شمدن وعنمادار بمه عنایم  بما دارد وجمود گمروه در
کمه22/6 گفم   گروهمییعنمی  ومی تموان  افمزایش  در وبتنمی جمر پمذحرش و تعهمد روان درومانی 

 اس . جوده وثتر زوجین رضای  زناشوحی

کواریانس6جدول) کنترلرضایت زناشویی دهای  بر مولفه ACTدرمان  (. نتایج تحلیل  گروه آزمایش و   ر دو 

fضریبویانگینوجذوراتدرجهآزادی
وعناداری

(p)
توانآواریوجذوراتا

 3 01/6 663/6 11/12 10/372 3 رضای  زناشوحی
 21/6 13/6 62/6 13/30 17/70 3 ارتباطات

 52/6 20/6 16/6 22/2 63/31 3 ودحری  والی
 11/6 21/6 50/6 21/2 07/35 3اوقات فراغ 
 10/6 22/6 23/6 11/2 12/51 3 روابن جنسی

 53/6 11/6 52/6 37/2 25/32 3 وظایف والدینی
 22/6 32/6 17/6 11/2 33/36 3 اقوام و دوستان

گیری عقیدتی  21/6 51/6 65/6 73/36 25/11 3 جه  
 21/6 71/6 661/6 12/35 20/12 3 ووضوعات شخصیتی
 22/6 05/6 663/6 62/20 121/332 3ح  تعار 

گروهممی جممرای جررسممی اتممر بخشممی  های  وبتنممی جممر پممذحرش و تعهممد جممر وولفممهروان دروممانی 
یممان  اسممتفاده شممد. کوار آوممده از  دسمم  بممه نتممایج جراسمماس رضممای  زناشمموحی از تحلیمم  

گروهمممی ، (0جممدول ) های  وبتنممی جممر پمممذحرش و تعهممد اتممر وعنممماداری جممر وولفمممهروان دروممانی 
ووضمموعات  (P<13/30=F , 62/6) ارتباطممات (P<11/12=F , 663/6)رضممای  زناشمموحی

گیممری  (P<62/20=F , 663/6)حمم  تعممار   (P<12/35=F , 661/6) شخصممیتی جهمم  
گروهییعنی  دارد. (P<73/36=F , 65/6)عقیدتی  وبتنی جر پذحرش و تعهمد جمر روان دروانی 

قموام ودوسمتان اهای  جمر وولفمه اسم  و جموده ومثتر زوجین رضای  زناشوحیهای  افزایش وولفه
(17/6 , P<11/2=F) وظممایف والممدینی (52/6 , P<37/2=F)   50/6)اوقممات فراغمم, 
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P<21/2=F) روابن جنسی (23/6 , P<11/2=F) و ودحری  والی(16/6 , P<22/2=F)  اتر
  وعناداری نداشته اس .

 یگحر نتحجهبحث و 
گروهی وبتنمی جمر پم هدو از پژوهش حاضر ذحرش و تعهمد جررسی اتر بخشی روان دروانی 

کننمده بمه ورکزوشماوره  جر اصالح باورهای ارتباطی و رضای  زناشوحی زنان ناسازگار وراجعه 
کممه دانشممگاه حکممین سممبزواری جمموده اسمم .  گروهممی نتممایج پممژوهش نشممان داد  روان دروممانی 

وبتنی جر پمذحرش و تعهمد جمر وتغیرهمای پمژوهش اتمر وعنماداری دارد. جمر اسماس جسمتجوهای 
کممه پیشممن، پژوهشممگر ه پژوهشممی در رابطممه بمما ووضمموه پممژوهش بسممیار انممدک جمموده و تحقیقممی 

گرفتممه باشممد وشمماهد  وسممتقیها در حمموزه دروممان پممذحرش و تعهممد جممر باورهممای ارتبمماطی انجممام 
پممژوهش و ادجیممات پژوهشممی وممرتبن بمما وتغیرهمممای های  بمما توجممه بممه یافتممه، نشممد. بنمماجراحن

ین.پ وی و نتایج پژوهشها  به تبیین یافته پژوهش  رداز
گروهی وبتنی جرهای  یافته که روان دروانی  پمذحرش و تعهمد جمر اصمالح  پژوهش نشان داد 

باورهای ارتباطی و افزایش رضای  زناشوحی زنان ناسازگار ووتر جوده اس . بمه عبمارت دیگمر 
کمه احمن ومداخالت  کنتمرل  گروه  کردند نسب  به  یاف   که احن وداخالت را در زنان ناسازگار 

یافممم   وشممماهد شمممد. وداخلمممه درومممانی هممما  آنهمممای  نکردنمممد تفممماوت وعنممماداری در نهرهرا در
کارآومد ارتبماطی زنمان ناسمازگار از جهلمهای  توانس  به طمور قاجم  والحظمه عمدم ، باورهمای نا

گراحمی جنسمی را  کهمال،  هن خوانی، عدم تغییر پذحری ههسر، یکدیگر وخالف  زوجین با
 کاهش دهد. ای  والحظه به طور قاج 

( 3223) 1وممولر و وانزحمم هممای  بدسمم  آوممده از پژوهشهای  ایج احممن پممژوهش بمما یافتممهنتمم
کرت و جوسیک که2661) 2استا نشان دادند جین باورهای ارتباطی غیر ونطقی با سمازگاری  ( 

                                           

1 Moller, A. T., & Vanzyl, P. D. 
2 Stackert R., & Bursik, K. 
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 1نیکم های  زناشوحی و رضای  زناشوحی در زنان و ومردان وتاهم  ارتبماا وجمود دارد و یافتمه
ری از وشممکالت زناشمموحی ناشممی از سمموم تفمماهن و باورهممای بسممیا کممه وعتقممد اسمم ( 2660)

کممه نتیجممه کمماوی و خشممن بممه خمماطر عممدم جممرآورده  ارتبمماطی غیممر وممثتر اسمم   ی آن احسمماس نا
شممود. ههاهنممگ اسمم .  وممی های زن و شمموهر در زنممدگی زناشمموحی نشممدن نیازهمما و خواسممته

پمور  اسمهاعی ( 3121( رومزی )3122) عباسمیهمای  ههچنین نتایج احمن پمژوهش بما پژوهش
کاشمممانی )، کیممموان پمممور( 3122)  2( چانمممگ3122عاشممموری ) (1392رجبییی   ( 2635لطفمممی 
 باشد.. وی ههسو و ههاهنگ( 2661ههاوسی) (2661)

باورها و افکار غیر ونطقی و غیمر واقعمی در  جی تردید بسیاری از وشکالت روانی ریشه در
هاحی  ها یممما خواسمممته رای همممدوومممورد خمممود، دیگمممران و جهمممان پیراومممون دارد. احمممن باورهممما دا

کممه بممه شممک  اولوی  کننممد و در صممورت  وممی ضممروری نهممود پیممداهمماحی  حترجی وهمما  هسممتند 
که نقش وشمک  نآشوند. از  وی ووجب آشفتگی، جرآورده نشدن آفرحن باورهمای ارتبماطی  جا 

، ؛ جانسممون2632، 3سممچهن و پاسممتور)همما در تحقیقممات وختلممف  غیممر ونطقممی در روابممن زوج
کممه بمما  بممه خمموجی نشممان داده شممده اسمم ؛ وی (2633، 4د و بندسممنهوگممار تمموان انتظممار داشمم  

گممام وههممی در جهمم  حمم   کارآوممد ارتبمماطی زوجممین،  ایجمماد تغییممرات وببمم  در باورهممای نا
که احن اور به نوبمه ی خمود عاوم  وههمی  تعارضات زناشوحی زوجین جرداش . طبیعی اس  

 گردد. زناشوحی وحسوب ویدر جه  تثوین و ارتقای صهیهی  و رضای  
کیمد2661)ههام چی   ( در پژوهشی جر نقمش باورهمای ارتبماطی در تعارضمات زناشموحی تا

که باورهای  وی کهتمری داشمتند  ارتبماطیکند و وعتقد اس   کمه سمازگاری وتقمال  زوجینمی 
 نسب  به زوجین سازگارتر، باورهای ارتباطی جیشتری داشتند.

کمممه انمممد  نشمممان داده (2665، 5همممن و لسمممورن ریچ، سممماحر صممماحب نظمممران )دحویدسمممون

1. Nickl, T. K.
2Chang, S. L. 

3 Shechtman, Z., & Pastor, R. 

4Jonsson, H., Hougaard, B., & Bennedsen, E. 
5. Davidson, K. W., Rieckmann, N., & Lespérance, F.
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چسمممبیدن بمممه باورهمممای غیمممر ونطقمممی توسمممن یکمممی یممما همممر دو شمممریک زنمممدگی بمممه نممماراحتی و 
یشممه در باورهمما و  وممی نارضممایتی زناشمموحی انجاوممد. جممی تردیممد بسممیاری از وشممکالت روانممی ر

باورهمما  ، دیگممران و جهممان پیراوممون دارد. احممنافکممار غیممر ونطقممی و غیممر واقعممی در وممورد خممود
کممه بممه شممک  اولوی هاحی  یمما خواسممتهها  دارای هممدو ضممروری همماحی  و ترجیحهمما  هسممتند 
 شوند. وی ووجب آشفتگی، کنند و در صورت جرآورده نشدن وی نهود پیدا

 در تبیین و تشریح اتر بخشمی درومان وبتنمی جمر رویکمرد پمذحرش و تعهمد جمر اصمالح باورهما
که در احن دروان  وی گسملش و پمذحرش و های  تهرحنتوان اشاره نهود  تعهد رفتاری بمه ههمراه 

ههگمی ونجمر ، هما باورها و اهداو فرد و لمزوم تصمریح ارزش، ها پیراوون ارزشهای  نیز بح 
یمماد جممر ، بمه اصممالح باورهممای ارتبمماطی در زنممان ناسممازگار شمد. در احممن دروممان کیممد ز هممدو از تا

کههای  تهاح  زنان ناسازگار به تجربه کنمین تما افکمار و باورهمای  درونی احن جود  کهک  به آنها 
گماه شموند  کارآومد آنهما آ کنند و از واهی  نا آزار دهنده شان را فقن به عنوان یک فکر تجربه 

وهمن و در راسمتای ارزش هایشمان  بمه انجمام آنچمه در زنمدگی جرایشمان، و به جای پاسخ به آن
فکممار و باورهممای آزار دهنممده اسمم  جپردازنممد. در واقممع بممه افممراد آومموزش داده شممد چگونممه از ا
 رهاحی یابند. در نتیجه باورهای ارتباطی زوجین اصالح شد.

گروهممی وبتنممی جممر پممذحرش و تعهممد جمم رضممای  زناشمموحی های  افممزایش وولفممه رروان دروممانی 
کممه تهرکممز اصمملی احممن رویکممرد ، افکممار ی هنمم تجممارب رشحپممذ جممر ومموتر جمموده اسمم . از آنجمما 

 کماهش نماوثتر یکنترلم و از احمن طرحمق اعهمال ر  اسم از زوجین وتعما احساسات هر یک
که هستند با تهام افکار وبب  و ونفی جپذحرنمد و ، یابد وی زوجین قادرند خودشان را آنگونه 

کنتمرل در وورد ههدیگر قضاوت نکنند و ههدیگر را جپذحرند . هر یک از زوجین با پمذحرش و 
گزحر، که زنمدگیهاحی  و تنشها  رنج، ووتر دردها کمرده بمه سمه  یمک زنمدگی هما  جمر آن نما وارد 

کممرده و یممک زنممدگی آرام جممرای خودشممان رقممن جزننممد و از احممن طرحممق  پربممار و وعنممی دار حرکمم  
 وسم له حم  وتضمهن کمه پمذحرش و تعهمد درومان رضمای  زناشموحی خمود را افمزایش دهنمد.

گاهی، شناختی   رفتاری گماهی( و  همن)هیجانات به لحظه نسب  به لحظه آ  پمذحرش آ
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یجمرا نیماز وورد یتها وهار افراد که شود وی باع ، اس  )اختالل( وشک  شرا و قید جی
که از نهایند. تقوی  خود در را وشکالت ح  و شناختی تحریفات دچار زوجین آنجاحی 
کارآود افکار ، خمود یرو جمر فمرد تهرکز باع  نه تنها افکار احن شدن فعال، هستند وتعدد نا

یماد تمثتیر بلکمه شمود ومی آینمده بمه نسمب  ییمدنااو و یساز ناارزنده تشمدید یرو جمر نیمز یز
انتخماب و ونطقمی غیمر افکمار بما وختلمف چمالشهای  شمیوه آوموزش گمذارد. ومی عالومن
نمام شمناختی گسملش، و پمذحرش تعهمد درومان در کمه وس له به نسب  صحیح یرویکرد
گمذار تمثتیر زوجمین   زناشموحیرضای جر نهای  در تواند وی ها جنبه احن یرو جر تثتیر با دارد
 .باشند
احهممممدی و ، فمممماتحی زاده، تمممموان بممممه پممممژوهش سممممبوحی وممممی در تبیممممین نتممممایج پممممژوهش 

کمه رویکمرد درومانی پمذحرش و 3121)اعتهادی کرد. آنها در پژوهش خود نشان دادند  ( اشاره 
ههچنممین نتممایج وطالعممه ومموردی  .تعهممد جممر افممزایش رضممای  زناشمموحی و ابعمماد آن ومموتر اسمم 

که درومان وبتنمی جمر پمذحرش و تعهمد 2635) 1و سارا ایفرت، پیترسون جرج، رنانج ( نشان داد 
کمماهش نمماراحتی فممردی و روانممی در زوجممین  باعمم  افممزایش سممازگاری و رضممای  زناشمموحی و 

 شود. وی
گروهممی وبتنممی جممر پممذحرش و تعهممد جر وظممایف ، اقمموام ودوسممتانهای  وولفممهروان دروممانی 

نبمموده اسمم . در تبیممین احممن  ومموتر و وممدحری  وممالی روابممن جنسممی، اوقممات فراغمم ، والممدینی
که وی بخش از یافته پژوهش کرد  شاید یکی از دالح  عدم اتربخشی احن رویکمرد  توان اشاره 

گروهممی  جممر جممر روی زنممان ناسممازگار باشممد. درحالیکممه  ACTکوتمماه جممودن وممدت زوممان دروممان 
کممه شمماو  وولفممههای  وولفممه ، ارتباطممات، رضممای  زناشمموحی های دیگممر رضممای  زناشمموحی 

گیمری عقیمدتی  حم  تعمار  و، ووضوعات شخصیتی گرچمه  اتمربخش جموده اسم .جهم  
گسمملش و ارتبمماا بمما زوممان حممال وهممن اسمم  ، آومموزش زنممان ناسممازگار در خصممو  پممذحرش

کنمد چگونمه حرکم   ACTاوا کهک  یک رفتار دروانی اس  و به ههین دلی  باید به وراجع 

1Brennan, D. P., Georg, H., Eifert, F., & Sarah, D. 
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(. بدحهی اسم  در پایمان 2636، و غنی تر بسازد )هیز و استروسال کند و یک زندگی هدفهند
نگممرش آنهمما دربمماره ، احممن دروممان بمما افممزایش انعطمماو پممذحری روان شممناختی زنممان ناسممازگار

کمممرد.  کممماهش پیمممدا  کمممرد. و تعارضمممات زناشممموحی  در بعمممد تعارضمممات زناشممموحی تغییمممر پیمممدا 
گمروه  ACT درومان وبتنمی جمر، ارتباطات زناشوحی تماتیر وعنمی دار داشمته اسم . ، ایشزومآدر 

و اعتقادات شخت نسب  بمه ویمزان و چگمونگی روابمن ها  نگرش، احن وقیاس احساسات
گسملش وی زناشوحی را و عهم  وتعهدانمه بمه هما  ارزش، پمذحرش، سنجد. در واقع فرایندهای 

کمه  که وس ولی  جرای تغییمرات رفتماری را جپذحرنمد و همر زومان  کرد  کهک  الزم زنان ناسازگار 
کنند.  کوتماه جمودن ومدت دوره  وی پژوهشهای  از وحدودی باشد تغییر و پافشاری  توان بمه 

گروهی وبتنی جر پمذحرش و تعهمد  گمروه  0و عمدم دوره پیگیمری  ((ACTروان دروانی  واهمه در 
کممه وهکممن اسمم  نتممایج تحقیممق را وتمماتر سممازد. پیشممنهاد کممرد  کممه  وممی آزوممایش اشمماره  شممود 

گیمممرد. در هممای  در حوزهاتربخشممی احممن رویکممرد  دیگممر زنممدگی زناشمموحی وممورد سممنجش قممرار 
کلینیک کز وشاوره و  در  درومانیهای  نهای  اوید اس  تا نتایج پژوهش حاضر بتواند در ورا

گیرد. کهک به زنان ناسازگار وورد استفاده قرار   جه  
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