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رش و یبر پذ یرد مبتنیکرو یبر مبنا مشاوره تأثیر
ت یو رضا یارتباط هایاسناد زانیمبر  (ACT)تعهد 

 زنان ییزناشو
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  ، ایرانکارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

 زاده یالسادات فاتح میمر
 ، ایرانعضو هیئت علمی، دانشگاه اصفهان

 داحمد احمدییس
 ، ایرانعضو هیئت علمی، دانشگاه اصفهان

 یعذرا اعتماد
 ، ایرانعضو هیئت علمی، دانشگاه اصفهان

 
 دهیچک

 برر  یرد مبتنیکرو یمشاوره بر مبنا تأثیر یبررس ،پژوهش نیاز اهدف 
ت یو رضررا یارتبررا  هایاسررناد زانیررم بررر (ACT) رش و تعهرردیپرر 

بررا  ررر    یشرربر تبربررآن  پررژوهش کررر روش برر دزنرران  ییزناشرر 
، شرام   یآمرار  ةجامعر  .بر د با گروه کنترل  آزم ن پس - آزم ن شیپ

در شرهر افراهان    یبرر ررهنسررراها   کننرده  مراجعر متأه زنان  تمامی
در  یریر گ نم نروش بر ر متأه نار از بان ان  13سپس،. ب د 3131سال 

ش و کنتررل  یدر دو گرروه آزمرا   یتصرادر  ة یشر  بر و دسترس انتخاب
 یمشراوره برر مبنرا    دوسراتتر  ةرش ده جلیگروه آزمان شدند. یسزیجا
 ابررزار ارررت کردنررد.یدر (ACT) رش و تعهرردیبررر پرر  یمبتنررکرررد یرو

 ( و3331) ینچرا  و برادبر ر  یر ییزناش  هایاسناد پرسشنامر ،پژوهش
روش ت سر    ها دادهو  ( ب د3393) چینریا ییت زناش یرضا ةمپرسشنا
ج بر دسرت آمرده   ی. نتاشدند  یوتحل ریتبزانس ی  ک واریتحل یآمار
 یکلر  ییبرر اسرناد زناشر     مشراوره ن یر ان پرژوهش نشران داد کرر    یاز ا
(P<0/01 )ثبات یاسناد باثبات و ب :ابعاد آن شام  و (P<0/01)  اسرناد ،

سررزاوار  و یر تمرردیررو غ یتمررد و اسررناد (P<0/01) یجزئررو  یکلرر
 برر  یمعنرادار  یرترأث مؤثر ب ده است امرا   (P<0/01) گ شت -سرزنش 

بر همررر و   یرونیو ب یبر خ د، اسناد درون یرونیو ب یابعاد اسناد درون
ن درمان یا نیهمچن .است دوستانر نداشتر ن عخ دخ اهانر و های اسناد

ت، ارتبا ات، ح  تعرار،،  یرضاآن )ز ابعاد یو ن ییت زناش یبر رضا
 .(P<0/01اثرگرر ار برر د )  معنررادار فرر رت  بررر( یف آرمررانیررتحر
 (ACTکرد )یرو یبر مبنا مشاوره ج پژوهش نشان داد،ینتا ی  رکل بر
  است. مؤثرها  ت آنیو رضا ییزناش های اسنادبهب د  بر

های اسرناد (، ACT) رش و تعهرد یبر پ  یدرمان مبتن: یدیکل یها واژه
  متأه  زنان ،ییزناش  تیرضا ،ییزناش 
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Abstract 
 

The purpose of the current study was to determine the 
effect of counseling approach based on acceptance and 
commitment therapy on amount of marital attributions 
and marital satisfaction in women. This was a quasi-
exrimental study with pretest-posttest design and a 
control group.The population included women 
admitted to Isfahan cultural centers in 2014 Then, 30 
women were selected through available sampling and 
were randomly placed into two experimental and 
control groups.Experimental group received 
counseling based on ACT that involved 10 sessions, 
lasting 2 hours each. Questionnaire was marital 
attribution Bradbury & Fincham (1992) and Enrich 
questionnaire and data were analyzed by covariance 
test. The results showed that counseling approach 
based on ACT,on overal marital attribution(P <0/01) 
and its dimensions suchEvidence of stable and 
unstable (P <0/01), general and specific attribution 
(P<0/01) and reprehensible –forgiveness attribution 
(P<0/01) and the attribution of intentional and 
unintentional (P<0/01) has been effective but in its 
internal and external dimensions of attribution, 
internal and external attribution to the spouseAnd 
attribution selfish and altruistic is not effective and not 
cause a significant difference.The counseling 
approach based on ACT, is significantly affected 
onmarital satisfactionandits dimensions (satisfaction, 
communication, conflict resolution, distortionideal) 
(P<0/01). 
Therefore, the study concluded that counseling 
aproach based on Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) can improve marital attribution and 
marital satisfaction. 
Keywords:Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT), marital attribution, marital satisfaction, 
married women. 
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  13... /( ACT) و تعهد یرشبر پذ یمبتن یکردرو یمشاوره بر مبنا یرتأث

 

 مقدمه
ه کا انا    ردهکا  یمعرفا  یاجتماا   یا نهادیسسه ؤخانواده را م

و  یزن و ماارد اسااد ل اا ا ت   ییوناا  زناشااو یاز پ یناشاا
ن رسام  یتر ن و مهمیتر ی ا   نوان به ازدواج (.1،0010ردزوان
افاراد هماواره    ی ااف   یازهاا یبه ن یابی دسد یبرا یاجتما 

نقااا از  بااه ؛0000 ،0مااورد توجااه بااوده اسااد له اار و وود
در  یر نقا   واماا شاناخت   یاخ یها سال در (.1384،یاحم 

شاتر ماورد   ی، بییتعامالت در روابط زناشاو  یها ییایپو کدر
ن ین با یا (، در ا3،1990نچاا  یو ف یتوجه قرار گرفته لبرادبور

ه رفتاار  کا ره نمود اشا 4اسناد یها هیتوان به نظر یمخصوصاً م
از  یتاوابع   ناوان  بهازدواج و فالق را  ین هایهمسران و فرآ

به  ؛1380 ،5نیبرنشتارن  لیگ یها در نظر م آن یاسناد یا گوها
و  کا ن و بویف اپشاتا یا فبا  تعر  (.1381 ،یارقا نقا از ذوا  

ن مسئ ه اساد  ین اییشاما تب یدر روابط زوج اسناد(، 0000ل
واگذار  یسکشان را به چه  ع گذشتهید وقاین مسئو یه زوجک
ن یدر رواباط با   یاغ ب از تجمع تجارب ذهنا  اسنادنن . ک یم

ه کا نا   ک یما  کما کشود و به همسار   یم یافراد ناش یشخص
 هماهنا  اساد.   اساناد ن یا با ا یبع  ین  رفتارهاکاحساس 
 یو ناخشانود  یزان خشانود یا ه مکا معتق ن   یزوج محققان
گر ارائاه  ی یکا رفتاار   یهمسران براه کهایی اسرناد با  ییزناشو

و  ک، بو1991نچا ، یو ف یشود لبرادبور یدهن ، مشخص م یم
، بااه نقااا از 0000؛ یو برادبااور یارنکاا؛ 1996، 6نیواپشااتا
( 0011ل 8ماز یو ج گ ا   س،یویمثال د یبرا (.0004، 1الرسن

 یرتاث  ن یزوجا  یارتباف هایاسنادم ل خود نشان دادن  که  در
ن اساد باه   کا مم اساناد  اگرچه ها دارد. بر گذشد آن یادیز

رده و کا  کگر را دری یکا ه   اا ا ماال   کن  ک کمکن یزوج
قاات  یننا ، اماا تحق  ک ینیب  یپ یگر را تا ح ی یک یرفتارها
نسابد باه    اساناد موجاود در   یهاا  اساتنبا  ه کده   ینشان م

باشن   یو نادرسد م یر بوده و اغ ب افرافیپذ بیف آسیتحر
 9مثال پاووه  هااالت و هواردوگ او    یبرا (.0004الرسن، ل

همساار  یمن اا یاز رفتارهااا یابیااداد کااه ارز ( نشااان0010ل
 دی( رضاا یمن ا  یاسنادهال یخودخواهانه و تعم  صورت به

   یزااارض را افاو تع یزان فشار روانایرابطه را کاه  و م
 
 
 

ن یای ا دادن و تعکدر ش اسناد ی ی کد و نق  یاهم .ده  یم
 اساناد ه کا د یا ن واقعیا و ا ساو  یاک از  ید روابط زوجی کی

گار،  ید یر داد از ساو ییا هاا را ت   توان آن یبوده و م یآموختن
ن یزوج یاسنادهار در ییت  یها و اب اع روش یمنجر به فراح

   ش ه اسد.

وب تاالش  یا مع یاسانادها در بهبود  یمخت   یردهایکرو
ن یا کاه در ا  انجام یب یبه بهبود تعامالت زوج تبع بهنموده تا 

 یبارا  .اشااره کارد   یرفتاار -یکرد شناختیبه رو توان یمن یب
 یا ربخشا  یقاات انجاا  گرفتاه در بررسا    یمثال از جم ه تحق
 ،نشااان داد اسااناددر بهبااود  10یرفتااار– یدرمااان شااناخت 

اسااناد  کدر بهبااود سااب  یرفتااار-یشااناخت یدرمااان گااروه
 .(1391اران، کپور و هم یبوده اسد لاص ر مؤ ران یدانشجو
 یتمن یر م هاو  رضاا  یا اخ یهاا  در ساال  گار ید یسو از
 یخاصا گاه یجا ییزناشو ازدواج و روابط ةدر مطا ع ییزناشو

 از (.1385 ،یباه نقاا از احما     ؛1383 ،یلاحم  اسد افتهی
 دیرضااا وجااود دارد، یف مخت  اایتعااار ییزناشااود یضاا ر

د موجود با مط وب رواباط  یتطاب  وضع توان یمرا  ییزناشو
و  پااور میرحاانقااا از  بااه ؛11،0000نچیااودانسااد ل ییزناشاو 

 یتمن ین رضاا یای ح و تبیاگرچاه در توضا   (.1390 همکاران،
ن یا ارائاه شا ه اساد اماا در ا     یمت اوت یها  گاهید ییزناشو

 یا گااه برجساته  یاز جا 10یرفتاار -یکرد شناختیروز ین طهیح
 ( در1384پااور ل ینااوران و یبناا ر یعاایرف برخااوردار اسااد.

بار   یرفتاار -یشاناخت  یهاا  آموزش تث یر یبه بررس یپووهش
سااتقر در خوابگاااه دانشااجو م یهااا زوج یید زناشااویرضااا
ج پاووه  نشاان داد،   یتهران پرداختنا . نتاا  ن دانشگاه یمتثه 

د ی  رضااایموجااب افاازا یرفتااار-یشااناخت یهااا آمااوزش
ن ید زوجا یه جنسا کگردد و مع و  ش   ین میزوج ییزناشو

 فور ینان ارد.  یشناخت یها آموزش یزان ا ربخشیبر م یریتث 
ا درماان  یا از قب یرفتاار  یهاا  درمان موج دو  آی  یمبه نظر 
 یید زناشاو یو هم رضا اسنادهم در بهبود ، یرفتار-یشناخت

در  یرفتاار  یهاا  موج سو  درماان  راًیاخ اما؛ بوده اسد  رؤم
کاه در اداماه باه     برآم هموج دو   یها درمان یها رفع نقصان

 و  اسد، اوج ساآن با م ة ا ماوت ات  هاک آن ة اا منقص 
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 شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان/  14

با توجه به تاالش ماوج ساو  در     رس  یمنظر  به .میپرداز یم
را بار   هاا  ن درماان یا ا کام  ریتاث  قاات  یص، تحقین نقایرفع ا
از جم ااه اسااناد و  ییمربااو  بااه روابااط زناشااو یرهااایمت 

 . ه اسدید، سنجیرضا

رش یبر پاذ  یاز م اخالت موج سو ، درمان مبتن یا نمونه
از  ین روش قسامت یا اسد. ا (1981 ،0زیهل (ACTل 1و تعه 

ن یا اسد و به دنبال ماوج دو  ا  یرفتار یها موج سو  درمان
درماان از   .  آم یپ  یرفتار-یا درمان شناختیها از قب درمان

آماوزد کاه افکاار و     یباه مراجاع ما    ،رش و تعها  ی  پذیفر
 خاود  یزنا گ  یبارا  یا تاازه  یها رد و راهیاحساسات  را بپذ

و همکااران،   زیا هدها  ل انتخاب کن  و اق ا  متعه انه انجاا   
 ییربناا ینا  ز یک فرآیا در قا اب   ین  اصا  یش  فرآ(. 0006

نا   یفرآ یاصا   یاجزا  نوان به( 3یشناخت روان یریپذ انعطافل
ارتباا  باا    از: انا    بارتش ه اسد که  ی( معرفACTر لییت 

و  1رشی، پاذ 6ناه یزم  ناوان  باه ، خاود  5هاا  ، ارزش4زمان حال
رش و یبر پاذ  یمبتن درمان .(0010ز و استروسال،یهل 8گس  

 ،ده  یاسد که فکر در آن رخ م یا نهیر زمییتعه  به دنبال ت 
باا   ( کاه ماوج دو  ل یرفتاار -یشناخت بر کس درماندرسد 

از  یفکار و باا برچساب زدن برخا     یبر اصالح محتوا  یتثک
 یباه باازدار  ا یا ، مناکارآما  افکار نادرساد و    نوان بهافکار 

به دنباال   ACTقد یحق در (.0008 ز،یله کن  یماد یرا ز ها آن
فکر بگس  ،  یاموزد چگونه از محتوایآن اسد که به مراجع ب

خود  یاز آن تالش نکن ، به داستان زن گ ییرها یچگونه برا
شا ه در زماان    یسااز  م هاو   ةن یگذشته و آ یجا بهنچسب ، 

هاا و   ارزش کاه  نیا اهاا   نیا ا ةکن  و حاصا هما  یحال زن گ
ز و یا هاا معتقا  باشا  له    کرده و باه آن  ییاه اف  را شناسا

آموزنا  کاه    ین ما یتر زوج ساده یبه  بارت ؛(0010استروسال،
در خ مد در خ مد فکر و احساسات باشن ،  که نیا یجا به

 ی  را بارا یخاو  یهاا باوده و سابک زنا گ     و ارزش یزن گ
باه  ن درمان یا یبررس یفرف از .ر دهن ییت  آند ی ی  کیافزا
ر افکااار و ییااو ت  یشااناخت یباار بازساااز  یااتثک اا   ا یااد 

در  ییروابااط زناشااو در ،آن یجااا بااهرش یپااذ ینیگزیجااا
 یارتباف یاسنادها گر،یو از فرف د اسد ازین موردقات یتحق

  یایاشواط زنام در روابامه ة  ؤادو م یایاشواد زنیو رضا
 
 

 یاسانادها ن درماان را بار   یا ا ریتث که در آن  یقیتحق هستن .
 یدر راسااتا نیهمچناا افااد نشاا .ی ه باشاا  یساانج یارتباااف
 یکما  یهاا  پووه  یید زناشوین درمان بر رضایا یا ربخش

ن درماان بار   یا نشان داد ا (1391ل ی شن .صورت گرفته اسد
و اضاطراب   یو کااه  افساردگ   یید زناشاو ی  رضایافزا

و  یا  ها  اماان  مؤ ر اساد.  یعات نخا یهمسران جانبازان ضا
بار درماان    ACT( نشاان دادنا  کاه درماان     1393همکاران ل

( باا  0009و همکااران ل  پترساون  مؤ ر اسد. ها زوج یشانیپر
رش و تعهاا  در کاااه  یباار پااذ یدرمااان مبتناا یریکااارگ بااه

ن یا نشاان دادنا  کاه ا    یید زناشاو ی  رضایاضطراب و افزا
ان یا و کاه  اضاطراب م  یید زناشوی  رضایدرمان در افزا

  یخشاو ب مانینر همسران مؤ ر اسد. یشناخت روانو  یفرد
 ،یشاناخت  روان یسات یبهز بر ACTدرمان ( نشان دادن  1393ل
توجاه باه    باا  ن مؤ ر اسد.یزوج ییزناشو یدو رضا یجانیه

رواباط   ییایا در پو اساناد از جم اه   ید  واماا شاناخت  یاهم
د زوج از رواباط، انجاا    ید رضاا یا ن اهمیو همچنا  یزوج

 رو یان از از اساد. ا یارتقا آن همچنان ن یشتر برایب یم اخالت
کارد  یرو یبر مبناا  مشاوره یرتث ِ یدنبال بررسن پووه  به یا

و  یارتبااف  یاسانادها تعها  در بهباود    رش ویبار پاذ   یمبتنا 
شاهر   یباه فرهنگساراها   کنن ه مراجعهزنان  یید زناشویرضا

   اص هان اسد.
 ش ه اسد:ن یر ت ویز یها هیفرضن منظور یب 

 رش و تعها  یبر پذ یرد مبتنیکرو یمشاوره بر مبنا .1
 زناان  یک ا  ییارتباا  زناشاو   یاسنادهابر  (ACTل

شهر اصا هان ماؤ ر    یبه فرهنگسراها کنن ه مراجعه
 اسد.

رش و تعها   یبر پذ یکرد مبتنیرو یمشاوره بر مبنا .0
ارتباافی زناشاویی    یاسنادها یها مؤ  هبر ( ACTل

 ماؤ ر به فرهنگسراهای شهر اصا هان   کنن ه مراجعه
 اسد.

رش و تعها   یبر پذ یکرد مبتنیرو یمشاوره بر مبنا .3
کنن ه  مراجعه زنان یید زناشویرضا بع  بر( ACTل

 اسد. مؤ رشهر اص هان  یبه فرهنگسراها

 
 

2. Hayes 

4. Contact with present moment 

6. Self as a context 

8. Cognitive defusion 

1. Acceptance and commitment therapy (ACT) 

3. Phychlogical flexibility 

5. Values 

7. Acceptance 
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  15... /( ACT) و تعهد یرشبر پذ یمبتن یکردرو یمشاوره بر مبنا یرتأث

 

رش و تعها   یبر پذ یکرد مبتنیرو یمشاوره بر مبنا .4
کنناا ه بااه  مراجعااه زنااان ارتبااا  بعاا باار ( ACTل

 اسد. مؤ رشهر اص هان  یفرهنگسراها

رش و تعها   یبر پذ یکرد مبتنیرو یمشاوره بر مبنا .5
باه   کننا ه  مراجعه زنانبر بع  حا تعارض ( ACTل

 اسد. مؤ رشهر اص هان  یفرهنگسراها

رش و تعها   یبر پذ یکرد مبتنیرو یمشاوره بر مبنا .6
کننا ه   مراجعاه  زنان یف آرمانیبر بع  تحر( ACTل

 اسد. مؤ رشهر اص هان  یبه فرهنگسراها
 

 روش
 و نمونه یآمار ةروش پژوهش، جامع

-  آزماون یباا فارح پا    یشابه تجربا  ن پاووه  از ناوع   یا
ر مساتقا آن  یا ه مت کا باود   همراه با گاروه کنتارل   آزمون پس

و ( ACTلرش و تعها   یبر پذ یکرد مبتنیرو یمشاوره بر مبنا
د یو رضا آن یها مؤ  هو  یارتباف یاسنادهاآن  ةر وابستیمت 

پاووه  را   یآمار ةباشن . جامع یآن م یها مؤ  هو  ییزناشو
 1393شهر اصا هان   یبه فرهنگسراها کنن ه مراجعهزنان  یهک 
ن ین پاووه  از با  یا ا یاجارا  منظاور  باه  ا داده اساد. کیتش

 یاری گ نمونه صورت بهفرهنگسرا  یکاص هان،  یفرهنگسراها
انتخاب ش . ساپس باا فراخاوان از زناان      یتصادف  ،یا خوشه
 یارکا د اوت باه هم   به آن فرهنگسرا داوف بانه کنن ه مراجعه

انتخااب و در دو   تصاادف  باه ن ر  30ها  ن آنیش . سپس از ب
الز  باه ذکار اساد کاه        و گواه قارار گرفتنا .  یگروه آزما

ن پووه  شاما یدر ا کنن گان شرکدورود  یط الز  برایشرا
 ،یمشترک و ن اشاتن اخاتالالت روانا    یسال زن گ 0ح اقا 
 3  از یباد با  ین ج ساات، غ یا ط خاروج از ا ین شرایهمچن
   مشاوره بود. ةج س

 

  ابزار سنجش
 ن پرسشانامه یا ا: 1(RAM) یارتبنا   یاسننادها  ةپرسشنام
 یاسانادها سانج    ی( بارا 1990ل ینچا  و برادبوریتوسط ف
 یساؤال و دارا  08 و متشاکا از  ساخته شا   یزوج یارتباف

( تاا کاامالً ماوافقم    1 اً مخاا  م لنماره   یکرت از ش یف  یف
را  یزوجا  یارتبااف  یاسنادهان پرسشنامه ی. اهسد( 6لنمره 

  یدرون -0به همسر،  یرونی/ ب یدرون -1سنج :  یع  مبُ 1در 
 

       ،یجزئاا/ یک اا -4 ار، یاا ار/ناپایپا -3بااه خااود،  یروناای/ ب
 دوساتانه  نوعزه خودخواهانه / یانگ -6، یر م ی/ غی م  -5
ه یا سزاوار سارزن  / گذشاد. هار بعا  باا چهاار گو       -1و 

و ح اکثر  08ح اقا نمره در کا پرسشنامه  .شود ی ه میسنج
و  یوجود مشکا اسناد یباالتر به معنا نمره اسد. 168نمره 

 .شود یر میتعب ی    وجود مشکا اسناد ین به معنایینمره پا
پرسشانامه را از   یب آ  اا ی( ضار 1990ل یو برادباور  نچا یف

واگارا و   یای روا یگزارش نمودن  و در بررسا  83/0تا  10/0
قاباا   ین پرسشانامه همبساتگ  یا نمرات ا ها، همگرا توسط آن

بااا  هماراه  خشام نشاان داد.   و یید زناشااویباا رضاا   یقباو  
 0یید زناشاو ی، پرسشانامه رضاا  یارتباف یاسنادهاپرسشنامه 

    آزمااون واگاارا و پرسشاانامه   نااوان بااه( یا ؤساا 41لفاار  
SCL90-R ا شا .  یا تکم ا ضاا  آزمون همگرا توسط  نوان به

 یارتبااف  یاسانادها رفاد نمارات    یکه انتظاار ما   گونه همان
و با  الئم  یمن  یهمبستگ یید زناشویبا نمره رضا ییزناشو
 یبارا  .مثبد نشان داد یهمبستگ SCL90-R یروان ی وجسم

کاردن   یماه دونکرونباخ و روش  یآزمون از آ  ا ییاین پاییتع
کرونباخ کاا   یآزمون است اده ش . آ  ا یدرون یجهد همسان

مااه اول: یب نیکااردن، ضار  یماه دونو بااا روش  90/0آزماون  
و  80/0 یمهدونن یب ی، همبستگ86/0مه دو : یب نی، ضر14/0
ن پرسشانامه متشاکا از   یا امحاسبه ش .  89/0ب گاتمن یضر
ا اسااد:   ااد انتقاااد همساار  از ماان یاان قبیاااز ا یاالتؤساا
د و خ ا   یاو لمثا ناوع شخصا   یها و مسائا شخص یوگیو

بودن همسار    سرد به همسر(. یرونیو ب یاوسد(لاسناد درون
مان لمثاا    یهاا و مساائا شخصا    یوگا یبا من مرباو  باه و  

باه   یرونا یو ب یلاسناد درون اسد د من(یو شخص وخو خ  
 خود(.

فاورز و  ل فورزوا سون :3جینریایی زناشوت یرضا ةپرسشنام
ن پرسشانامه،  یا (، از ا1390نقا از آساوده،  به ؛1989 ،4ا سون

ه کا ردن  و معتق نا   کاست اده  یید زناشویرضا یبررس یبرا
  یا آ یم به وجوده در خانواده ک یراتییاس نسبد به ت ین مقیا

اس یخرده مق 4و ماده  35شاما پرسشنامه ن یا. حساس اسد
د، ی  از جم ه رضاا یابزار تحق یک  نوان بهتوان   یه مک اسد

ن یا یها اسیمق خرده ارتبافات و حا تعارض است اده گردد.
  ،ییاشوازن دیاارض ،یف آرمانیتحر از: ان   بارتپرسشنامه 

2. Marital Satisfaction Questionnaire 

4. Fowers & alson 

1. Relationship Attribution Marital 

3. Enrich 
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 شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان/  16

چ در ساال  ینار یا یزوجا  ةپرسشانام  تعاارض.  حا ،ارتبافات
زوج  05501 یرو ا ساون،  ی  ا سون و اما یویتوسط د 0000

خاارده  یپرسشاانامه باارا یب آ  ااایمتثهااا اجاارا شاا . ضاار
ف یو تحر ، ارتبا ، حا تعارضیید زناشویرضا یها اسیمق

 ییو ا تبار بازآزما 83/0، 84/0، 80/0، 86/0ب یبه ترت یآرمان
، 81/0، 86/0ب یا هار خارده آزماون باه ترت     یپرسشنامه بارا 

پرسشنامه در  کرونباخ یب آ  ایبوده اسد و ضر 90/0، 90/0
 130»زوج  365( باا تعا اد   1389پووه  آسوده وهمکاران ل

 18/0آ  اا   04لبا حاذف ساؤال    68/0ب برابر با یبه ترت« ن ر
کرونبااخ   یب آ  ایضر که بود 11/0و  60/0، 18/0شود(،  یم
 نیا ا .دساد آما    باه  16/0حاضر در پووه   ن پرسشنامهیا

از  ماان ا اسااد:یاان قبیاااز ا یسااؤاالتپرسشاانامه متشااکا از 
 هستم. یو حا تعارضاتمان راض گیری یمتصم یچگونگ

 ها ل دادهیو تحلروش اجرا 
و  یارتبااف  یاسانادها  آزماون  ی پ ،ج سات یقبا از برگزار

 دوسا ته ةج س 10  یگروه آزمااجرا ش .  یید زناشویرضا
( ACTرش و تعها  ل یبار پاذ   یمبتن کردیرو یمشاوره بر مبنا

 گوناه  یچهن پووه  یدر م ت ا کنترلرد، اما گروه کافد یدر
ج ساات در   یمحتوا .ردن کافد نیدر یگروه ةمشاور ةمبرنا

 ارائه ش ه اسد. 1ج ول 
گروه کنترل در فی این ده ج سه، در انتظار باوده و پاس   

هم از گروه آزمای  و هام از   آزمون پسدهم،  ةاز پایان ج س
های پووه  باا اسات اده    وتح یا داده یهتجز کنترل گرفته ش .

و در سطح آماار توصای ی از میاانگین و     SPSS19افزار  نر از 
ساطح اساتنبافی از تح یاا کوواریاانس      و درانحراف معیاار  

 است اده ش .
 

 ها یافته
هاای   یاانگین منتایج تح یا کواریاانس و ساپس    0در ج ول 

گاروه آزماای  و کنتارل در     آزماون  پاس تع یا ش ه نمرات 
قابا مشاه ه  3ارتبافی در ج ول  یاسنادهاهای  یاسمق خرده

فارض   ی پا اسد. قبا از تح یا کوواریاانس بارای ر ایاد    
 -هاا از آزماون کو ماوگروف    و همسانی واریانس هنجاربودن
  به ترتیب است اده گردی . 0و آزمون  وین 1اسمیرونف

 
 

شاود نمارات    یما ، مشاخص  3جا ول  با رجوع به نتایج 
ابعااد   گروه آزمای  در اساناد زوجاین و   ةش  یاتع میانگین 

پای ار/ناپایاا ار، ک ی/جزئاای،  ماا ی/غیر  ماا ی و ساازاوار 
گاروه کنتارل    ةشا   یاتعا  سرزن /گذشد کمتر از میانگین 

شاود نتاایج    یما  مشاه ه 0که در ج ول  فور همان ؛ امااسد
نتارل تاث یر   تح یا کواریانس حاکی از این اسد که پاس از ک 

یر مشااوره مبتنای بار پاذیرش و تعها  بار       تاث   آزماون،  پی 
مقیااس   خارده آزماون اساناد زوجاین و چهاار      های پس نمره

پای ار/ناپایاا ار، ک ی/جزئاای،  ماا ی/غیر  ماا ی و ساازاوار 
با توجه به نتاایج   ( و>05/0Pاسد لسرزن /گذشد معنادار 

 هاا ناشای از مشااوره بار     این خرده مقیااس  کاه  3ج ول 
ین باا  چنا  هام  مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعه  اساد. 

درص  از ت اوت بین دو  46توان گ د  توجه به مجذور اتا می
درص  از ت اوت بین دو گاروه در   40گروه در اسناد زوجین، 

درص  از ت اوت بین دو گروه  63مقیاس پای ار/ناپای ار،  خرده
ت باین دو  از ت ااو  درصا   18مقیاس ک ی/جزئای و   در خرده

درصا  از   45گروه در خرده مقیااس  ما ی/غیر  ما ی و    
ت اوت بین دو گروه در خرده مقیاس سزاوار سرزن /گذشد 

های گروهی و به  بارتی تث یر مشاوره مبتنای   ناشی از ت اوت
نتایج تح یا کواریانس حااکی از   ؛ امابر پذیرش و تعه  اسد

هاای   نماره آزماون بار    این اسد که پس از کنترل تاث یر پای   
آزمون تث یر مشاوره بر مبنای درمان مبتنای بار پاذیرش و     پس

مقیاس اسناد درونی/بیرونای باه همسار، اساناد      تعه  بر خرده
 دوساتانه  نوعدرونی /بیرونی باه خاود، انگیازه خودخواهاناه/    

بار   ACTمشاوره بار مبناای رویکارد     بنابراین .معنادار نیسد
ییا  و از میاان   تثاول  ةیفرضا بوده و  مؤ راسناد ارتبافی ک ی 

 ی پای ار/ناپایا ار، هاا  مؤ  اه ی اسناد، این درماان بار   ها مؤ  ه
 ئی، سزاوار سرزن /گذشد و  م ی و غیر  ما ی، جز/ک ی
درونای و   بر اسناد ACTمبنای بود. همچنین مشاوره بر  مؤ ر

ا ار   دوساتانه  نوعبیرونی به خود و همسر و بع  خودخواهانه/
  ن اشد.

 

 
 
 
 

2. Levene's Test 1. Kolmogorov-Smirnov 
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  11... /( ACT) و تعهد یرشبر پذ یمبتن یکردرو یمشاوره بر مبنا یرتأث

 

 تعهد رش ویبر پذ یکرد مبتنیرو یجلسات مشاوره بر مبنا ةخالص .1جدول 

 (2229،سیهر ؛2222،گاتمن منابع:جلسات )شرح مختصر  اهداف جلسه

 اول ةج س

 ید ارتبااافیبااا وضااع ییآشاانا -1
ناا  ذهاان  ی  فرآیاان از فریزوجاا
 یآگاه

 یک گاه هر یا از دکمش یبررس-0
 از ا ضا

 گاه یا ا از دکمشا  یساز م هو -3
 درمانگر

گروه  یا ا ضاکمش یدر ج سه و مثال بر رو ین  ذهن آگاهیفرآ آموزش
 (.0009س،یهرل
 

 دو  ةج س

 یشناس روانسم  5 یمعرف-1
 یذهن یها داستان ییآشنا-0

ن و یار آهنگااکاان افیتماار یاجاارا
 ها داستان یگذار نا 

 به ا ضا یسم شناخت 5 یمعرف
  ناوان  باه ر خاود  کا ف ین ج سه هر ا ضا با اجارا یها در ا نیبا انجا  تمر

اد یا ن ی، همچنا کننا   یما د ن ارن  برخاورد  ی مات  زوماً واقعکاز  یگروه
 .(0009س،یهررن  لیبگ یتر ج  مکذهن خود را  یها ه داستانکرن  یگ یم

 سو  ةج س

 انتخاب-1
 یشناخت روانمه  یها هیال یمعرف-0
 یهاااا ن ماااهیانجاااا  تمااار  -3

 یشناخت روان

 نن .ک یها را انتخاب م از آن یکیراه  4ان ین ج سه از میگروه در ا یا ضا
تواننا    یم آنچهنمانن  و -3 بمانن  و بسوزن  و بسازن .-0رن  یفالق بگ-1

 رن .یر دهن  را بپذیتوانن  ت  ینم آنچهبمانن  و  -4ر دهن . یرا ت 
 .(0009س،یهرشود ل یم یا ضا معرف یبرا یشناخت روانمه  9

 چهار  ةج س
نادرسااد در  یباورهااا یمعرفاا-1

 (1، 0، 3ن یمورد ازدواج لتمر
 (یلگس   شناخت -0

ن ا ا اد  یا ه ایه شبک ییاز باورها 1، 0، 3ن یگروه با تمر یا ضا یابت ا برا
 یا دونات ژ ه ةاستعار یانبابم. ینک یشون  شروع م یتا آخر  مر فراموش نم

نتارل  کا آن را یتوان حذف نمود و  یر را نمکه فکم ینک یا ضا را متوجه م
 ردک

 پنجم ةج س

 یزناا گ یهااا بااا ارزش ییآشاانا-1
 یهااا ارزش ةردن پرسشاانامکاالپر

 (یزن گ
ر ارزش یوه بااه مساا یااتوجااه و-0

  یمانه از فریصم ةرابطازدواج در 
ن سااا گرد ین دهماایانجااا  تماار 

خاواهم در   ین من میو تمر ازدواج
 ارتبا  با همسر  چگونه باشم.

هار   یزنا گ  ةنقشا ه در کا  یریمسا  10و  یزن گ ةردن ا ضا با نقشکآشنا 
مانه، رواباط  یصام  ةخانواده، ازدواج و رابطا  یها ر ارزشیاسد. مس یفرد

 ید، زنا گ یا ، معنویریالت، تناوع و ساوگ  یدوستانه، ش ا و حرفه، تحص
ارزش ازدواج و  یوه بار رو ین توجه وی، همچنیعد، سالمتی، فبیاجتما 

ن سا گرد ازدواج و ین دهمی  انجا  تمریمانه خواه  ش  از فریصم ةرابط
 .(0009س،یهرباشم لخواهم در ارتبا  با همسر  چگونه  ین من میتمر

 یاتین اه اف / فرح  م ییتع-1 ششم ةج س
 یرونیو ب یموانع درون یمعرف-0

ردن اها اف  کا ن اه اف پرمعنا به مشاخص  یین تعیا ضا با است اده از تمر
پردازن .  یم ب ن م تانه م ت و اه اف ی، اه اف مم ت کوتاه، اه اف یآن

ال و یار، احساسات، خافرات، امکاف یعنی یموانع درون ین به معرفیهمچن
 یایا ه خاارج از دن کا  یات اقات و مساائ   یعنی یرونیو موانع ب ی الئم ب ن
 .(0009س،یلهر شود یم ههاسد پرداخت ذهن آن

/ یپااادزهر مواناع دروناا  یمعرفا -1 ه تم ةج س
 ایتما

 یعناای یا ضااا روش برخااورد بااا موانااع دروناا  ین ج سااه باارایاادر ا 
 شود. یم و اجرا ح دادهیمهمان توض ة  استعاریاز فر ییآم گو خوش

/ یپااادزهر مواناع دروناا  یمعرفا -1 هشتم ةج س
 گس  

 .ان خواها  شا   یگس   ب یعنی یگر موانع درونین ج سه پادزهر دیدر ا 
ار بار  کا والهاا/ اف یلت  ن همراه از جهنم/ ق  رها و ه قطار ةاستعار یاجرا
 (.0009س،یلهر برگ( یرو

 یرونیموانع ب یحا مسئ ه برا -1  نهم ةج س

ا ضااا در ارتبااا  بااا ه کاا یالتکمسااائا و مشاا ین ج سااه باار رویاادر ا
 شود. یز مکجن  به ص ح تمر ةصحنا یهمسرانشان دارن  و تب 

همسار  بار جنا  باا     یدر ارتباا  مبتنا   ساوار  اساب  4ا ضا با  یآشناساز
 (0000گاتمن،ل

 یرونا یموانع ب یحا مسئ ه برا -1 دهم ةج س
 ر ارزش با ارتبا  با همسریدر مس

 ن .ک یا می ان جن  تب یرا به م یه زن گک ییارهاکنمونه از  حیتوض
ح داده یم؟ توضا یبگاو  کای م؟ یم؟ چگونه بگاو یچه بگو که یناا ضا  یبرا
 شود. یم

 روش: 5 یمعرف
ن شا ن باا   ی جا  -4 یگاذار  ارزش -3 یگشودگ -0از ذهن  ییرها -1

 دیمیصم -5همسر 
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 شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان/  18

 آزمون یشپ یرتأثانس بعد از کنترل یل کواریج تحلینتا .2جدول 

ریمتغ  
 

 مرحله
مجموع 
 مجذورات

درجه 
یآزاد  

ن یانگیم
 F مجذورات

سطح 
یمعنادار  

زان یم
یرتأث  

توان 
یآمار  

 نیاسناد زوج
آزمون ی پ  16/061  1 16/061  14/5  00/0  11/0  63/0  

80/1048 آزمون پس  1 80/1048  01/03  001/0 46/0  99/0  

 به همسر یرونی/بیاسناد درون
آزمون ی پ  08/93  1 08/93  56/01  001/0 50/0  99/0  

آزمون پس  85/9  1 85/9  19/0  09/0  09/0  31/0  

 به خود یرونی/بید درونااسن
آزمون ی پ  93/00  1 93/00  19/9  004/0  06/0  85/0  

آزمون پس  01/0  1 01/0  03/0  8/0  001/0  054/0  

 داریدار/ناپایاسناد پا
آزمون ی پ  11/6  1 11/6  90/1  1/0  06/0  06/0  

آزمون پس  38/64  1 38/64  00 001/0  40/0  99/0  

 ی/جزئیاسناد کل
آزمون ی پ  06/0  1 06/0  04/0  6/0  009/0  01/0  

آزمون پس  49/50  1 49/50  61/46  001/0  63/0 1 

 یر عمدی/غیاسناد عمد
آزمون ی پ  04/05  1 04/05  01/6  01/0  181/0  61/0  

آزمون پس  00/04  1 00/04  95/5  00/0  181/0  65/0  

 دوستانه نوعخودخواهانه/ زهیانگ
آزمون ی پ  11/0  1 11/0  04/0  8/0  000/0  05/0  

آزمون پس  94/6  1 94/6  86/0  1/0  09/0  31/0  

 سرزنش/گذشت اسناد سزاوار
آزمون ی پ  01/10  1 01/10  00/4  05/0  13/0  49/0  

آزمون پس  90/61  1 90/61  64/00  001/0 45/0  99/0  

 
 آن های یاسمقو خرده  ییدر اسناد زناشو آزمون پسنمرات  شده یلتعد نیانگیم .3جدول 

 کنترل شیامآز گروه
 10/81 81/15 ینزوج یک اسناد 
 33/14 93/13 به همسر یرونی/بیاسناد درون

 95/14 89/14 به خود یرونی/بیاسناد درون 

 18/10 68/1  اری ار/ناپایاسناد پا
 51/11 88/13 ی/جزئیاسناد ک 

 93/9 13/8 یر  م ی/غی م اسناد 

 85/9 81/8 دوستانه نوعزه خودخواهانه/یانگ

 41/11 39/8 سرزن /گذشد اسناد سزاوار

 
انس و ساپس  یا ا کواریا ج تح ینتاا  4در ادامه در ج ول 

  و یگاروه آزماا   آزماون  پسنمرات  ش ه یاتع  های یانگینم
 5جا ول   در ییزناشاو د یرضاا  هاای  یاسمق خردهکنترل در 

د یا ر ا یانس بارا یا ا کوواریاز تح  قبا قابا مشاه ه اسد.

هاا از آزماون    انسیا وار یهنجااربودن و همساان   فارض  ی پ
ب اسات اده  یا ن باه ترت یرونف و آزمون  ویاسم -کو موگروف

  .یگرد
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  19... /( ACT) و تعهد یرشبر پذ یمبتن یکردرو یمشاوره بر مبنا یرتأث

 

 آزمون یشپ یرتأثانس بعد از کنترل یل کواریج تحلینتا .4جدول 

 مرحله ریمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 یآزاد

ن یانگیم
 F مجذورات

سطح 
 یمعنادار

 ریتأثزان یم

 دیرضا
 1 55/0 001/0 06/33 16/051 1 16/051 آزمون  یپ

 91/0 38/0 001/0 64/16 95/105 1 95/105 آزمون پس

 ارتبا 
 1 51/0 001/0 11/35 53/503 1 53/503 آزمون  یپ

 95/0 34/0 001/0 05/14 81/008 1 81/008 آزمون پس
حا 
 تعارض

 89/0 09/0 000/0 18/11 14/115 1 14/115 آزمون  یپ
 98/0 40/0 001/0 50/19 60/306 1 30/306 آزمون پس

ف یتحر
 یآرمان

 99/0 41/0 001/0 15/04 51/105 1 51/105 آزمون  یپ
 99/0 49/0 001/0 01/01 00/131 1 00/131 آزمون پس

 

 ییت زناشویرضا های یاسمقدر خرده  آزمون پسنمرات  شده یلتعدن یانگیم .5جدول 

 یرمانآف یتحر حل تعارض ارتباط تیرضا وهگر

 86/14 88/30 64/30 48/38  یآزما
 81/10 51/09 55/08 18/30 کنترل

 
نمارات   شاود  یما مشاخص   5ج جا ول  ینتاا  با رجوع به

د، ارتباا  و  ی  در ابعاد رضایگروه آزما ةش  یاتع ن یانگیم
گروه کنترل اسد و  ظش  یاتع ن یانگی  از میحا تعارض ب

گاروه   شا ه  یاتعا  ن یانگیز مین یف آرمانیدر مورد بع  تحر
کاه در   فاور  هماان  اماا ؛   کمتر از گروه کنتارل اساد  یآزما

از  یانس حااک یا ا کواریا ج تح ینتا شود یممشاه ه  4ج ول 
مشاوره بار   یرتث  آزمون،  یپ تث یرن اسد که پس از کنترل یا

آزماون   پس یها رش و تعه  بر نمرهیبر پذ یدرمان مبتن یمبنا
ف یا د، ارتبا ، حا تعارض و تحریاس رضایمق خردهچهار 
با توجه به مجاذور   چنین هم(. >05/0Pاسد لمعنادار  یآرمان
ن دو گاروه در  یدرصا  از ت ااوت با    38تاوان گ اد    یاتا ما 
ن دو گاروه در  یدرص  از ت اوت با  34د، یاس رضایمق خرده
ن دو گاروه در  یدرص  از ت اوت با  40اس ارتبا  و یمق خرده

ن دو یدرصا  از ت ااوت با    49 اس حا تعاارض و یخرده مق
 یهاا  از ت ااوت  یناشا  یرمانآف یاس تحریگروه در خرده مق

بار   یدرماان مبتنا   یمشاوره بر مبنا تث یر یو به  بارت یگروه
 اسد. رش و تعه یپذ

باه   که ،سو  و چهار  و پنجم و ششم های فرضیهن یبنابرا
  یبار افازا   ACTکارد  یرو یمشاوره بر مبناا  تث یرب به یترت

قارار   تثییا   ماورد  ،پرداختنا   یما د در هر چهاار بعا    یرضا
 گرفد.

 گیری نتیجهو بحث 
کارد  یرو یمشاوره بر مبناا  تث یر یبررس منظور بهن پووه  یا

 یارتبااف  یاسنادها زانیم بر (ACTتعه  لرش و یبر پذ یمبتن
  یا ن تحقیا ا جینتاا  .صورت گرفته اسد یید زناشویو رضا

 ین مشااوره بار اساناد ارتبااف    یا تث یر ةدهن  نشان، یفورک  به
 ،ئای جز/یک ا   ار،ی ار /ناپایپا یها مؤ  هو  یفورک  بهن یزوج

  یو افاازا ی ماا  ری/غیو  ماا  سرزن /گذشااد ساازاوار
پترسون  یها افتهیکه با  تما  ابعاد آن بود در یید زناشویرضا
 ی شان  ( و1393  لیبخشاا و  یماان ینر (،0009همکاران لو 
رش و تعها  بار   یباودن درماان پاذ    ا ربخ بر  ی( مبن1391ل

 یاز فرفا  .ن همسو اسدیو اضطراب زوج یید زناشویرضا
اه  نمارات بُعا  اساناد    کا کرد، بر ین رویا یمشاوره بر مبنا

خودخواهانااه / بعاا  و بااه همساار و خااود  یروناای/ب یدروناا
 .ن اشته اساد  تث یر یشیگروه آزما آزمون پس در ،دوستانه نوع

 یاسانادها  یبر رو یا ربخش منظور به یادیمطا عات ز تاکنون
باودن   ا ربخ  ةدهن  نشانج یانجا  ش ه اسد که نتا یارتباف

 (،1990نچاا  ل یفو  یباوده اساد. فبا  نظار برادباور      ها آن
 یمن اا ی ادهایااا دارناا    ااد رویااتما دار مشااکا نیزوجاا
د یا ن یو واقاع در همسار را از رو   یک ا   ار،یرا پا ییزناشو

 ،مقابا در نن .ید خودخواهانه و سزاوار سرزن  ببین با ،یمن 
د رابطه ی یکه ک دهن  یرا ارائه م ییاسنادها ،خشنود همسران
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 شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان/  00

همسرشاان را   یرفتاار من ا   کاه  یفاور  باه  بخش ، یرا بهبود م
 .دانن  می یرونیاز  واما ب یو ناش یجزئ ،یموقت

بعا    بار  ،ACT یمبناا فور که اشاره ش  مشاوره بر  همان
توانساته   یعنی بوده اسد. مؤ ر جزئی /وی ار و ک ی ار/ناپایپا

را  کننا گان  رجاوع همساران   یمربو  باه رفتارهاا   یاسنادها
و از  ی  ّ یاسنادهان دوبع  مربو  به یاکن .  جزئیو  یموقت
در اسناد شاما   اد   ی اریپا ن نوع اسنادها هستن .ی ارتریپا

 ما ت  یفوالن ابد و  یرفتار یک ا گوی  نوان بهدرک رفتار 
ر یدر سا اد یر بودن   د رویبودن اسناد به فراگ یاسد و ک 

سام   5باا آماوزش    توانسته ،ACTرابطه اشاره دارد. یها جنبه
شا ن باا ذهان،     یقااف  ،هاا  از ارزش غ  اد  رابطه لاجتناب،

ن یا یپادزهرهان کردن یگزیو جا ع ارتبا (بودن، قط یواکنش
 ارتباا   ،مکث ،گس   ،ها به ارزش ی گیرس رش،یپذها ل سم

ر را از خود شاروع  ییاموزد که ت یب کنن گان رجوع ( بهآگاهانه
بع  از مشاوره ناه   که رابطه باشن ،کنن  و به دنبال بهتر کردن 

ر ییا بهتر ش ه بود ب کاه ت   کنن گان رجوع ییزناشو ةطراب فقط
 یتاا رفتاار من ا    ن کماک کارد  یا  ه و ایا را در همسرانشان د

ن باا آماوزش   یهمچن. نن یبب یموقت یهمسرانشان را تا ح ود
ر ارتباا  باا   یمتوجه شا ن  کاه مسا    ها، نآبه  یر ارزشیده مس
کاه   هاسد آن یزن گ ةنقشدر  یارزش ریمس دهاز  یکیهمسر 

  مشاکالت روابطشاان را وارد   یو نبا د کنن ین فعا آ  در یبا
توانساتن  بعا  از    نیبناابرا  نا . ینما یگار زنا گ  ید یها طهیح

و محا ود باه ارزش    جزئای همسار را   یمشاوره، رفتار من ا 
 یگار و ک ا  ید یهاا  ارتبا  با همسر کرده و آن را وارد ارزش

ماوزش متوجاه شا ن  کاه     آبه هنگاا    کنن گان رجوع نکنن .
خته ش ن یا آمیها به د  نآ ییاز مشکالت روابط زناشو ی یخ

مانه توساط  یبه ارزش ارتباا  صام   توجهی یبو  ها و اجتناب
و  از نمرات سزاوار سرزن  همسر رو یناخودشان بوده و از 

 کاساته شا .   آزماون  پاس در  ،یاز همسار ن بودن رفتار  ی م 
 ، بار ACT یمبناا ن موضوع که مشاوره بر یا بیاندر  نیهمچن

نسبد باه همسار و خاودر مراجاع      یرونیو ب یبُع  اسناد درون
فبا    چراکهبود  ینیب  یا پامر قاب نیا   گ د،ینبوده با مؤ ر

خاود   یرفتارهاو همسر  ی، نسبد دادن رفتارهاACT گاهر ید
چهاارچوب   یاک  فقاط  ،یو درونا  یتیشخصا  یها یوگیبه و
ر و ییا باه ت   یازیا ناسد. بودن آن بالماانع اساد و    یا رابطه

  یا ر نماییا   ت یا ه باکا  یزیا چ یگانه. سدیکردن آن ن یرونیب

در آن ات اااق  یا ن چهاارچوب رابطاه  یااه اکا اساد   یا ناه یزم
 افت . یم

 ،اساناد باه خاود   ناة  یاسناد به همسرکنترل و زم ةنیاگر زم
قبا از  یمثال  ضو یبرا شود. یجاد میا اکش ، مش یختگیآم

 او دانساد.  یگارا ما   درون یرا فرد همسرش مشاوره، یاجرا
 یتیز همچنان معتقا  باود همسارش شخصا    یاز مشاوره ن بع 

ز یا بع  از مشااوره ن  یفرد نتوانسته بود حت نیا دارد. گرا درون
رباط   یطا یو مح یرونیبودن همسرش را به  واما ب گرا درون
ن یا را باا ا  اش رابطاه ، ACTتوانسته باود باا کماک     اما ده ،

 یعنا ی ر دها . ییا دار  ت  گارا  درون یموضوع که مان همسار  
در گار    یسع ن فکر،یکنترل ا ینکه برایا یجا بهتوانسته بود 

رد که یمسئ ه را بپذ نیا  ،یاد از ح  با همسرش نمایگرفتن ز
ن یساد. همچنا  یبه معاشرت ن من   القهاو  ةان از بههمسرش 

 یساز م هو و خود سد ا ی صب یکه معتق  بود فرد ی ضو
ز یبع  از مشاوره ن همچنان ،بود گرفته شکا چنین ینا اش ش ه

قانع  یبرا یتالشمشاوره  نیا ن بود.یم هوم  از خودش هم
 رفتاار و واکان     اد   کاه  یان ابار   ین مراجاع مبنا  یکردنِ ا

همچنان  او بود. نکرده سد،یهمسرش تنها مشکا داشتن او ن
 یوخاو  خ ا  همسار  باه    رفتار  د  ة به جم آزمون پسدر 

کاه باه    یاساناد  چون مثبد داده بود. پاسخ ،گردد یبرمخود  
ن یبه هما  توانسد ACT یو  نش ه بود. یرونیخود داده بود ب

ختاه  یآم که از خود دارد، ین م هومیامراجع کمک کن  که با 
 ی صاب  یمان فارد  ن جم ه که یاز مشاوره فرد با ا قبا نشود.

 داد. یاز خود نشان م یزیتن وتش  و واکن   یخته میهستم آم
باا وجاود    ون فکار بگسا     یا بع  از مشاوره توانسد از ا اما

اوساد،   یتیشخصا  یهاا  یوگید جز وینکه  صبانیا تقاد به ا
در فول ج سات  پس ن فکر در رفتار او ا ر بگذارد.ینگذارد ا

 .ش  ایتب رش و گس   ینه به پذیمشاوره زم
باه   نسبد دادن رفتاار همسار و خاود    ،نهین زمیر اییبا ت 

 یبارا  یو تالشا  باشا   یعیفب توان  یم یتیشخص یها یوگیو
در زا باش .  بیآس که ینارد ب ون یردن آن صورت نگک یرونیب
ن مشاااوره باار بُعاا  خودخواهانااه و  یااا تااث یرن  اا   یاایتب

نتوانسااته رفتااار همساارانِ  ،ACT   گ ااد،یاابا دوسااتانه نااوع
 هاا  آن  .یا نما تار  دوساتانه  ناوع ها  را در نظر آن کنن گان رجوع

معتقا  بودنا  رفتاار همسرانشاان در      آزماون  پسهمچنان در 
 که   فور همان نیبنابرا اسد. یمواقع از سرِخودخواه یبعض
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  01... /( ACT) و تعهد یرشبر پذ یمبتن یکردرو یمشاوره بر مبنا یرتأث

 

بعا  از   گسا  ،  یریکارگ با به کنن گان رجوع ،رفد یمانتظار 
 یختگا یآم خته شاون ، یتر آم ن افکار کمیا مشاوره توانستن  با

ن افکاار قارار   یا تث یرتر تحد  ها کم تر با ث ش  رفتار آن کم
ن یا ین مشاوره بر رویا تث یرگرفته و رابطشان با وجود     

 اب .ی بهبود بُع ،
ها در درماان   با توجه به بحث پرداختن به ارزشن یهمچن

د یه رضاک ییزناشود یرش و تعه  در بع  رضایبر پذ یمبتن
موضاو ات   شااما:  ییزناشو ةجنبه رابط 10و انطباق افراد با 

، ید ماا  یری، حاا تعاارض، ما    یی، ارتبا  زناشاو یتیشخص
، ازدواج و فرزن ان، یاوقات فراغد، روابط جنس یها دیفعا 

 یاری گ جهاد و  یف با  مسااوات  یهاا  اقوا  و دوستان، نقا  
 ACTباوده و   ا ربخ  مشاوره نیا ،ردیگ یرا ان ازه م یمذهب

گروه  آزمون پسدر  کنن گان شرکدد ی  نمرات رضایافزا بر
 درمااانگر ،درواقااعداشااته اسااد.  دار یمعناا تااث یر یشاایآزما

 یها در حوزه آنچهده  تا به  ین را مورد چا   قرار میمراجع
، ییشان مهم اساد، مثاا ارتباا  زناشاو    یبرا یمخت ف زن گ

الت و...توجاه  یش ا، تحص اوقات فراغد، ارتبا  با فرزن ان،
و  گسا    رش،ینن . گر چه آموزش مراجع در خصوص پذک

 یرفتاردرماان  یاک  AcTارتبا  با زمان حال مهام اساد، اماا    
نا  چگوناه   ک کما ک  باه مراجاع   یا ا باین د یاسد و به هم

ز و یا هبساازد ل تار   یه فمن  و غن یزن گ یکن  و کد کحر
 (.0010استروسال،

رش و تعها  بار   یبار پاذ   یمبتنا در بع  ارتبافات، درمان 
گاروه   آزماون  پاس در  کننا گان  شرکد  نمرات ارتبا  یافزا
اس، احساساات،  یا ن مقیداشته اسد. ا دار یمعن تث یر یشیآزما

 یزان و چگاونگ یا ها و ا تقادات شخص نسابد باه م   نگرش
ن درماان  یا ا یدر اجرا رو ینااز  .سنج  یرا م ییروابط زناشو

ر ییا به ت  AcT یها مؤ  هها با توجه به  زنان متثها آن یبر رو
 ( باا مثا رفتار آشاکار ر لییت قابا  یها در حوزه  یرفتار خو

 یدر فا . پرداختن  ییدر ارتبا  زناشو ،یاست اده از ذهن آگاه
 یرات رفتاار ییا ت  یجتا ر  بهر رفتار خودشان ییج سه با ت  10

د از ینماره رضاا   رو یان ا  و از یدر همسرانشان مشاه ه گرد
 مسئ هافد. در بع  حا ی  یدر ا ضا افزا ییارتبافات زناشو

  نمارات حاا   یرش و تعها  بار افازا   یبار پاذ   یدرمان مبتن
 تاث یر  یشا یگاروه آزما  آزمون پسدر  کنن گان شرکد تعارضِ

 یهاا  دهن ة نگارش    نشانین افزایه اکداشته اسد  دار یمعن
 ییرواباط زناشاو   انه درباارة تعارضاات موجاود در   یگرا واقع

ف یا  ک، تمسائ ه آموزش، حا  شاما AcT یها یکتکاسد. تا
 ةهاا، مواجهاه و هار م اخ ا     جااد مهاارت  یدر منزل، ا یرفتار

ماوج اول و دو    یرفتاار  یهاا  درماان  دره کا  هسد یگرید
ن درماان  یا ها در ا آن و از (0010ز و استروسال،یهش  لجاد یا
 . یز است اده گردین

بر  ی، درمان مبتنیف آرمانیتحر یعنین بع  یو اما در آخر
 یهاا  زن یف آرماان یا اه  نمرات تحرکرش و تعه ، در یپذ

جااد  یا ةدهنا   نشاان ه کا داشاته اساد    دار یمعنا  تاث یر متثها 
ان زناان متثهاا   یا در م ییزناشو ةدربارة رابط تر ی ب ینیب واقع

رش و یبار پاذ   یدرمان مبتنا  ة. در بستاسدن درمان یپس از ا
 3  ناوان  به ش   یها از افسانه یدرمان خانواده ةطیتعه  در ح

اد یا ارنا   ک یه جامعه و فرهن  در ذهن ما مک ییها 1و  0و 
تحاد   یا و اساتعاره صورت  یدسد ج و نی  و از تمریگرد

ن باورهاا اسات اده   یا برخاورد باا ا   یقطار بارا  ةاستعار نوان 
ار را صااحب  کما اف یدهن  وقت یها نشان م نین تمری . ایگرد

و  یزدیا ام لیگارد  یاز تجربه دور ما  یم، با چه سر تیشو یم
 ،هاا  ناات و اساتعاره  ین تمریبا انجا  ا یجهدرنت(. 1390،ی اب 

ا ضاا   یبارا  هاا  ف آنیا ار و تحرکن افیبودن ا ینانهب واقع ریغ
ر یها را از مس ار چق ر آنکن افیه اک  یار و مشخص گردکآش

پااووه   نیااا .گرداناا  یمنحاارف و دور ماا یشااانها ارزش
ن یا ا انجاا  ا یا نکه به د یجم ه ا از ز دارد.ین ییها دیمح ود

ا  یا   احتین باآج یم نتایتعم در ،متثهازنان  یپووه  بر رو
بار   یمبتنا  ةمشاور یآت یها گردد در پووه  یم شنهادیپ کرد.
تار   عیوسا  یهر دو زوج و در ساطح  یرش و تعه  بر رویپذ

گاار ید یهااا طااهین درمااان در حیااا یاجاارا گااردد و ا ربخشاا
 رد.ک یبررس یدرمان خانواده

 

 منابع
 یا ربخش ی(. بررس1385ل . زاده، یفاتح و ؛سا ،یاحم  ؛ز ،یاحم 

 یبار ا گوهاا   ما ت  کوتااه  ءیارتباا  شا   یدرمان زوج ةویش
 .111- 105،(6ل0 ،یخانواده پووه ةفص نام ن،یزوج یافارتب

ء لمحباوب(   یارتباا  شا   یدرماان  زوج تاث یر (. 1384، ز. لیاحم 
ن شهرسااتان یزوجاا یارتباااف یماا ت باار ا گوهااا  وتاااهک

 .ارشا  مشااوره خاانواده    یارشناسا ک  ةناما  انیپا .شهر ینیخم
 .اص هان دانشگاه .یشناس و روان یتی  و  ترب ة کدانش

ن ی گاه زوجاایااازدواج موفاا  از د یفاکتورهااا (.1390ل . آسااوده،
 ارشا  مشااوره خاانواده.    یکارشناسا   ةناما  انیا پا خوشبخد.

 تهران. دانشگاه
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 شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان/  00

 ی(. ا ربخشا 1391.لدوساد، ر؛ زرگار، ف   زدانیه یکاص رپور، ن؛ 
و  ی، افساردگ ن اس   ازت بر  یرفتار -یشناخت یدرمان گروه
س( مشااه ، ا زهاارا ل دانشااک هان یاسااناد دانشااجو کسااب

 .39-50(، 1ل0 ،و مشاوره ینیو با  یشناس روان یها پووه 
 (.1393 .ل ،یماان یا ؛ر مهر، خجسته ؛ن فرد، انی ریح ؛ع ،یا ه امان

درماان   در (ACT) رش و تعها  یبر پذ یدرمان مبتن یا ربخش
مشاااااوره  ةدو فصاااا نام مج ااااه .هااااا زوج یشااااانیپر

 .100-105(،11ل4،یکاربرد

 .رش و تعها  یبار پاذ   یدرمان مبتن(. 1390، مر. لی اب  ، ر؛یزدیا
 تهران: انتشارات جنگا.

 یاساانادهاباار  یدرمااان واره فاارح تااث یر(. 1381،  . لیذوا  قااار
ن در شااهر اصاا هان. یزوجاا یارتباااف یو باورهااا ییزناشااو

  او    دانشاک ه  مشاوره خاانواده.  ارش  یارشناسکنامه  انیپا
 .دانشگاه اص هان .یشناس و روان یتیترب

 (.1390.ل  ،انی باسا  ؛س ،انینیحس ؛ی س ،یصا ح ؛ف ،پور یمرح
و  ین بر اسااس هاوش معناو   یزوج ییزناشود یرضا نییتب

قاات  یتحق یپووهش-ی  م ةفص نام ه.یناسازگار او  واره فرح
 .90-11(،3ل ،ید آموزشیریم 

 یشناخت یها آموزش تث یر(. 1384.لر پور، ی؛ نورانف ،یع بن ریرف
دانشجو مساتقر در   یها زوج یید زناشویبر رضا یرفتار –

پاووه    یهاا  تازه ةفص نام .دانشگاه تهران ینمتثه خوابگاه 
 .40-05،(14ل4،در مشاوره

د یا موفق یبارا  یه د اصا اخالق(. 1380 ور، ن. لیگاتمن، ج؛ س
م یآسا تهاران: نشار    ،یقراچه داغا  یمه  ةترجم. در ازدواج

 (.0000:یخ انتشار ا ر به زبان اص یتارل
تعها   رش و یبار پاذ   یم اخ اه مبتنا   یا ربخشا  (.1391.لل ،ی شن

 ییزناشااو یتمن یرضااا باار یآگاااه بااا ذهاان همااراه AC)ل
 یکارشناسا  ناماه  یاان پا .یعات نخاا  یهمسران جانبازان ضاا 

و  یسااتی  ااو  بهز دانشااگاه .یبخشاا تااوانارشاا  مشاااوره 
 .تهران .یبخش توان

رش و تعه  یآموزش پذ یا ربخش (.1393.لر ، یبخشا ؛  ،یمانینر
 یید زناشااویو رضااا یجااانیه ،یشااناخت روان یسااتیباار بهز

 ،مشااوره  یهاا  پاووه   ةفصا نام  ن در معرض فالق.یزوج
 .100-108(.50ل13
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