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Abstract
Introduction: Marital quality is not limited to troubled couples;
instead, it is a vital issue that should be considered even in normal
couples who do not report severe clinical problems. Therefore, the
present study aimed to compare the effectiveness of cognitivebehavioral couple therapy (CBCT) and acceptance and couple
therapy based on acceptance and commitment therapy (ACT) in
improving the marital quality of non-clinical couples in Bandar
Abbas.
Method: This study was quasi-experimental with a pre-test, posttest, follow-up, and a control group. The statistical population of
the study included all non-clinical (normal) couples in Bandar
Abbas. The sample was selected by convenience sampling and
included 48 individuals (24 couples). Each group included 16
individuals (eight couples). The data were collected by the Revised
Dyadic Adjustment Scale (Busby et al., 1995) and analyzed by
MANCOVA using SPSS19.
Results: The results revealed that the CBCT and ACT intervention
groups had higher means in all aspects of marital quality
compared to the control group (p <0.05). The results further
showed that only in the post-test the consensus subscale, the mean
of the ACT group was significantly higher than the CBCT group (p
<0.05); however, no significant difference was found in the followup stage. Also, in other subscales of marital quality, i.e., satisfaction
and cohesion subscales, no significant difference was found in the
post-test and follow-up stages.
Conclusion: According to the findings of the present study, it can
be concluded that both CBCT and ACT approaches can be used to
improve the marital quality of non-clinical couples.
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strategies and empirical avoidance in the
marital relationship. In general, the present
study seeks to answer these questions: Are
cognitive-behavioral couple therapy and
couple therapy based on acceptance and
commitment therapy effective in improving
the marital quality of couples? Which of the
two approaches, i.e., cognitive-behavioral
couple therapy and couple therapy based on
acceptance and commitment therapy, is
more effective in improving the marital
quality of non-clinical couples?
Material and methods
This study was quasi-experimental with a
pre-test, post-test, follow-up, and a control
group. The statistical population of the study
included all non-clinical (normal) couples in
Bandar Abbas. The sample was selected by
convenience sampling and included 48
individuals (24 couples) randomly assigned
to ACT, CBCT, and control groups. Each
group included 16 individuals (eight
couples). The interventions were performed
in 90-minute couple sessions, which were
held twice a week. Cognitive-behavioral
couple therapy and couple therapy based on
acceptance and commitment therapy
included 12 sessions. The data were
collected by the Revised Dyadic Adjustment
Scale (Busby et al., 1995) and analyzed by
MANCOVA.

Findings

In the first stage, pre-test scores were
initially taken as the covariate, and post-test
was considered as the dependent variable.
The MANCOVA results showed a significant
difference among the groups in the subscales
of marital quality (p <0.01). The results of
the Bonferroni post-hoc test showed that the
mean of the ACT group was higher than the
CBCT group (p <0.05) in the post-test of
consensus subscale. Also, there was a
significant difference between the mean of
the intervention groups, i.e., CBCT and ACT,
and the control group (p <0.01). Finally,
there was a significant difference between
the mean of the intervention groups, i.e.,
CBCT and ACT, and the control group (p
<0.01).
In the second stage of analysis of research
findings, post-test scores were taken as a
covariate, and follow-up was considered a
dependent
variable.
Accordingly,
a
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Extended Abstract
Introduction
The marital quality construct is dynamic and
multidimensional. The dynamicity of marital
quality is due to the fact that the nature and
quality of individuals’ relationships change
over time (1). Its multidimensionality is due
to concepts such as marital happiness,
marital satisfaction, marital stability, marital
success, marital adjustment, friendship
cohesion, and several other concepts that are
used to describe marital quality. When one
takes these concepts, it seems that marital
quality is like an umbrella term that
encompasses all these concepts (2, 3). Thus,
marital quality can be considered as a
process determined by the degree of marital
conflict, anxiety about communication,
satisfaction, closeness and agreement in
decision making (4).It is worth noting that
marital quality is not limited to troubled
couples; rather, it is a vital issue that should
be considered even in normal couples who
do not report severe clinical problems.
Therefore, several counseling approaches
were employed to improve and enhance the
marital quality of couples. One of the wellknown approaches that has significant
research support is the cognitive-behavioral
couple therapy (CBCT). In recent cognitivebehavioral couple therapy trends, besides
cognitive distortions, personality traits and
individual differences of couples, and the
unique preferences, needs and motivations
of each couple take into account. Cognitivebehavioral therapy can be applied to a
variety of marital issues such as sexual
problems, couples relationships, and the
exchange of healthy behaviors and emotions
(5).
Acceptance and commitment therapy (ACT),
which is among the third generation
cognitive-behavioral therapies, is another
approach used to improve marital quality.
This approach is not just a model for treating
abnormal behaviors; instead, it is a model for
human progress (6). Acceptance and
commitment therapy conceptualizes marital
problems differently from the cognitivebehavioral approach. According to ACT,
maintaining and spreading anxiety, conflict,
and emotional distance between couples
arise from the combination of control
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Conclusion
In general, the present study results
revealed that none of the approaches was
superior to the other in improving marital
quality in the long run (follow-up test).
Therefore, cognitive-behavioral couple
therapy and couple therapy based on
acceptance and commitment can be used as
models to promote marital quality and
enrich the marital life of non-clinical couples.
Both approaches create a safe and
appropriate environment for the couples to
share their wants, needs, expectations, and
concerns, thereby repairing damaged parts
of the marital relationship or those parts that
need to be changed. It is noteworthy that
cognitive-behavioral couple therapy seeks to
enrich couples’ marital quality through
education,
assignments,
and
skills
development, while couple therapy based on
acceptance and commitment seeks to
enhance couples’ marital quality by creating
psychological
flexibility.
Psychological
resilience is shaped by self-awareness, value
clarification, living in the present time,
acceptance, and committed action.
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significant difference was found among the
scores of the three groups in the follow-up
stage of the consensus subscale (F = 5.76, p
<0.01). After adjusting the means,
Bonferroni post-hoc test showed no
significant difference between the means of
CBCT and ACT intervention groups in the
follow-up stage of the consensus subscale.
For the consensus subscale, there was a
significant difference between the mean of
the intervention groups, i.e., CBCT and ACT,
and the control group (p <0.01). Moreover,
for the cohesion subscale, there was a
significant difference between the mean of
the intervention groups, i.e., CBCT and ACT,
and the control group (p <0.02). In general,
the results revealed the effectiveness of two
intervention approaches in improving the
dimensions of marital quality in the followup stage.

Discussion
The present study aimed to compare the
effectiveness of cognitive-behavioral couple
therapy (CBCT) and acceptance and couple
therapy based on acceptance and
commitment therapy (ACT) in improving the
marital quality of non-clinical couples in
Bandar Abbas. Findings only showed a
significant
difference
between
the
intervention groups of cognitive-behavioral
couple therapy and couple therapy based on
acceptance and commitment in the post-test
stage of the consensus subscale of marital
quality, and the mean of the couple therapy
based on acceptance and commitment was
significantly higher than that of cognitivebehavioral couple therapy. However, no
significant difference was found between the
cognitive-behavioral couple therapy and
couple therapy based on acceptance and
commitment groups in other dimensions of
marital quality. The results of the analysis
also showed that both cognitive-behavioral
couple therapy and couple therapy based on
acceptance and commitment groups had a
significantly higher mean in all dimensions
of marital quality in both post-test and
follow-up stages, compared to the control
group.
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فصلنامه علمی -پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی زوجدرمانی شناختی-رفتاری و زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر ارتقای کیفیت زناشویی زوجین غیربالینی
رامانا شهبازفر ،1دکتر اقبال زارعی ،*2دکتر کبری حاجی علیزاده ،3دکتر فریبرز

درتاج4
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واژههای کلیدی:
کیفیت زناشویی ،زوجی غیربا ینی ،زوج
درمانی شناتتی-رفتاری ( )CBCTو
زوجدرمانی مبتنی بر پذیرن و تعهد
(.)ACT

چکیده
ش دار نی سوت؛ بل ه کیفیت زنا شوویی م سوأ های مهم و حیاتی ا سوت
مقدمه :کیفیت زنا شوویی منح صور به زوجی م و
ش الت با ینی شودیدی را گزارن نمیکنند ،نیز باید مورد توجه قرار گیرد .ذا هدف
که حتی در زوجی عادی که م و
پژوهش حا ضور عبارت بود از ماای سوه ابربی شوی زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری ( )CBCTو زوجدرمانی مبتنی بر
پذیرن و تعهد ( )ACTبر ارتاای کیفیت زناشویی زوجی غیربا ینی شهر بندرعباس.
روش :ای پژوهش از نوع نیمه آزمای شوی با طر پیش آزمون – پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل بود.
جامعوه ی آماری پژوهش شووام کلیوه زوجی غیربا ینی (عادی) شووهر بنودرعبواس بودند .نمونه آماری پژوهش به
رون درد سووترس برای هر گروه  16نفر ( 8زوج) و در درمجموع  48نفر ( )24زوج انتیاب شوودند .ابزار گردآوری
اطالعات پر سو شونامه کیفیت زنا شوویی با سوبی و هم اران ( )1995بود .اطالعات پژوهش با ا سوتفاده از آزمون مان وا
و به وسیلهی نرمافزار  SPSS 19مورد تحلی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج ن شوان دادند که گروههای مداتله  CBCTو  ACTدر همه ابعاد کیفیت زنا شوویی در ماای سوه با
گروه کنترل از میوانگی بوارتری( )p>0/05برتودار بودنود .در اداموه نتوایج ن شووان دادنود کوه تن هوا در پسآزمون بعود
توافق روی رد  ACTبهطور معنادری از میانگی بارتری ( )p>05ن سوبت به گروه  CBCTبرتوردار بود .اما در
مرحلهی پیگیری تفاوت معناداری م شواهده ن شود .همچنی در سوایر ابعاد کیفیت زنا شوویی ،بعد ر ضوایت و ان سوجام در
مراح پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتی جههگیری :بواتوجوه بوه یوافتوههوای پژوهش حوا ضوور میتوان نتی جوه گرفوت کوه هر از دو نوع روی رد  CBCTو
 ACTمیتوان برای ارتاای کیفیت زناشویی زوجی غیربا ینی استفاده نمود.

* نویسنده مسئول :دکتر اقبال زارعی
نشانی :دکتری روانشناسی ،دانشیار و هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه هرمزگان ،ایران
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مقدمه
سوازه کیفیت زنا شووییم فهومی پویا و چند بعدی ا سوت .پویایی کیفیت
زنا شووویی از ای جهت ا سووت که ماهیت و کیفیت روابا میان افراد در
تالل زمان تغییر می یابد ( .)1چند بعدی بودن آن از ای م سوأ ه نا شوی
می شوود که مفاهیمی از قبی شوادکامی زنا شوویی ،ر ضوایت زنا شوویی،
ببات زناشویی ،موفایت زناشویی ،سازگاری زناشویی ،انسجام دوستی و
از چندی مفهوم دیگر برای تو صوی کیفیت زنا شوویی ا سوتفاده می شوود.
هنگامی که به ای مفاهیم نگاه می شووود ،به ن ر میر سوود که کیفیت
زنا شووویی مانند چتری ا سووت که همه ای مفاهیم را در بر میگیرد (,2
 .)3عالوه برای کیفیت زنا شووویی سووازهای دوجانبه ا سووت .به عبارت
دیگر زن و مرد بوایود درم م شووابهی از آن چوه در محیا توانواده اتفوا
میافتد داشته باشند ( .)7 ,3از همی رو کیفیت زناشویی عبارت است از
ارزیابی ذهنی زوجی از ازدواج شوان ،که ای ارزیابی جنبههای متفاوتی
از رابطوهی زنا شووویی را در بر میگیرد .همچنی کیفیوت زنا شووویی را
میتوان فرایندی که به و سوویلهی درجه تعارض زنا شووویی ،ا ضووطراب
دربوارهی ارتبوا ،،ر ضووایوت ،نزدی ی و توافق در ت صوومیمگیری تعیی
میشود درن ر گرفت ( .)4ن تهی مهمی که در تعری کیفیت زناشویی
باید به آن توجه نمود ای ا سووت که ای مفهوم تا اندازهای واب سووته به
فرهنگ ا سوت ( .)8ای بدان معنا ا سوت درم افراد از کیفیت زنا شوویی
زندگیشان وابسته به فرهنگ است .مسائ دیگری چون صنعتی شدن
و مدرن شودن جوام که منجر به تغییر شوات های افراد از روابا بی
فردی و ازدواج می شووود؛ به همی ترتید درم افراد از کیفیت زندگی
نیز متحول تواهد شد (.)9
کیفیت زنا شوویی از ای ن ر مهم ا سوت که نمایانگر برتی از جنبههای
زندگی فردی و زنا شوویی افراد ا سوت .چرا که کیفیت زنا شوویی بیانگر
سووالمت ج سوومانی ،روانی و بهزی سووتی هرکدام از زوجی ا سووت (.)10
مطا عات انجام شوده در حوزه کیفیت زندگی زنا شوویی ن شوان دادهاند که
عوا مو مت عوددی بر کیفیوت زنوا شووویی ابر گوذار ه سووتنود .عواملی چون
گذارهای زندگی زنا شوویی و ح ووور فرزندان ،شوی صویت زوجی  ،مذهد
و معنویت ،نگرن ن سوبت به ناشهای جن سویتی ،شویوههای ماابلهای،
اع مووال حفک کن نووده راب طووه ،ا گو هووای ت عوواملی بی زوجی  ،میزان
تح صوویالت زوجی و م سووائ اقت صووادی و ما ی را میتوان به عنوان
عوام تأبیر گذار بر کیفیت زناشویی در ن ر گرفت ( .)12 ,11همچنی
نتایج برتی از مطا عات ن شوان دادهاند که هنگامی که کیفیت زنا شوویی
بار سوت؛ ای م سوأ ه با اف سوردگی پائی تر ،سوالمت ج سومانی و روانی
بارتر شوادکامی بی شوتر در زندگی زنا شوویی در ارتبا ،ا سوت ( .)8رویهم
رفتوه میتوان گفوت که کیفیت زنا شووویی پدیدهای نی سووت که دری
زمان تا صووی ایجاد شووود .بل ه درعوض فرایندی ا سووت که در طول
زمان ایجاد تواهد شووود ،که چگونگی و و ضووعیت آن در طول زمان
ایجاد میشود (.)13
م سوأ های دیگری که باید در اینجا به آن پرداتت ای ا سوت که کیفیت
زنا شووویی م سووأ های نی سووت که مربو ،به زوجی آ شووفته با شوود؛ بل ه
کیفیت زناشویی مسأ هی مهم و حیاتی است که حتی در زوجی عادی
که م شو الت با ینی شوودیدی را گزارن نمیکنند ،نیز باید مورد توجه
قرار گیرد .از همی رو روی ردهای م شوواورهای متعددی برای بهبود و
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ارتاوای کیفیوت زنوا شووویی زوجی بوهکوار گرفتوه شووده ا سووت .ی ی از
روی ردهای معروف که از پ شووتوانهی پژوه شووی قاب توجهی برتودار
اسوت ،روی رد زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری است .زوجدرمانی شناتتی-
رفتاری بر فرایندهای شووناتتی و تعامالت زوجی تأکید فراوانی دارد و
تحری ها و نا های شوناتتی را عام عمده آ شوفتگیهای زنا شوویی
معرفی میکند .در روندهای جدید زوجدرمانی شوناتتی -رفتاری عالوه
بر تحری های شووناتتی ،ویژگیهای شووی صوویتی و تفاوتهای فردی
بی زوجی  ،ترجیحات ،نیازها و انگیزههای منح صوور به فرد هرکدام از
زوجی را مدن ر قرار میدهد .دیدگاه شناتتی-رفتاری در زمینه مسائ
متعدد زنا شوویی از قبی م شو الت جن سوی ،روابا بی زوجی  ،و تبادل
رفتارها و هیجانهای سوا م ،قاب بهکارگیری ا سوت ( .)5در ای روی رد
فرض بنیادی ای ا سوت که رابطهی زنا شوویی سوا م رابطهای ا سوت که
به ر شود ،پی شورفت ،سوالمتی و ار ضوای نیازهای هری از زوجی کم
میکند .در ای روی رد اعتااد برای ا سووت که رابطه زنا شووویی باید در
اوقات سویتی و نگرانی با ارائهی حمایت ابزاری (هم اری و همراهی)
یا عاطفی (چون گون دادن همدرنه به نگرانیهای هم سوور) همچون
منبعی ح موایتی برای هر یو از زوجی ع مو ک نود ( .)14-16ن توایج
مطا عات متعدد ن شوان دادهاند که روی رد زوج درمانی شوناتتی-رفتاری
در ارتاای کیفیت زنا شووویی زوجی مربر بوده ا سووت ( .)17-19روی رد
مبتنی بر پذیرن و تعهد در زمرهی ن سو سووم درمانهای شوناتتی-
رفتواری مح سوووب می شووود .ای روی رد صوورفواب مود ی برای درموان
رفتارهای نابهنجار نی سوت؛ بل ه مد ی برای پی شورفت ان سوان ا سوت (.)6
درموان مبتنی بر پوذیرن و تعهود ،م شو الت زنوا شووویی را بوه گونوهای
متفاوت از روی رد شووناتتی-رفتاری مفهوم سووازی میکند .برا سوواس
روی رد مبتنی بر پذیرن و تعهد ،حفک و گ سوترن پری شوانی ،تعارض و
فا صولوهی عاطفی میان زوجی از ترکید راهبردهای کنترل و اجتناب
تجربی در رابطهی زنا شووویی نا شووی می شووود .درن ر گرفت اف ار به
منزوه واقعیوت ،ارزیوابی هوای منفی گرایوانوه و ع مو کردن بر طبق آن هوا
موجد حفک چرتهی ارتباطی منفی زوجی می شووود ( .)21 ,20در ای
روی رد برتالف روی رد شوناتتی-رفتاری به جای ای که تالن کند تا
م هوارت هوا و شوویوه هوای جودیودی را بوه زوجی آموزن د هود ،در عوض
سوعی دارد بر روی م سوائلی چون ک شوم ش و منازعه ،پرهیز و از د سوت
دادن ح وه کنونی تمرکز کنود ( .)22نتوایج برتی از م طوا عوات ن شووان
دادانود کوه بهرهگیری از روی رد زوج در موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود
در بهبود جنبههای متعدد کیفیت زنا شووویی ابربیش ا سووت (-23 ,17
 .)25برر سووی پی شووینه تجربی پیرامون بهکارگیری روی رد زوجدرمانی
شوناتتی-رفتاری در زمینه کیفیت زنا شوویی و سوازههای روان شوناتتی
مربو ،آن ن یر تعارض زنا شووویی ( ،)26صوومیمیت زنا شووویی (.)27
ر ضووایت زنا شووویی ،ببات زنا شووویی ،سووازگاری زنا شووویی ( .)28و
کژکاریهای جن سوی ( )29در میان زوجی ایرانی ن شوان داد که عمدهی
پژوهشهای صوورت گرفته در ای زمینه برای زوجی دارای م شو یا
نارا ضوی صوورت گرفتهاند ( .)24 ,17در ت صوو زوجدرمانی مبتنی بر
پوذیرن و تع هود نیز ع مودهی تمرکز پژوهش هوای دا تو ک شووور بر
م شو الت زنا شوویی متمرکز بوده ا سوت ( .)31 ,30 ,25 ,23 ,19 ,17از
همی رو با توجه به آنچه در ت صووو اهمیت کیفیت زنا شووویی بیان
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شود؛ اغلد پژوهشهای انجام شوده در زمینه کیفیت زنا شوویی در مورد
زوجی پری شوان و م شو دار بهکار گرفته شوده ا سوت .از سووی دیگر
کیفیت زنا شووویی متغیری ا سووت که نباید تنها برر سووی آن به زوجی
م شو و دار محودود شووود .بل وه درمیان زوجی غیربا ینی (عادی) نیز
میبای سووت مورد توجه قرار گیرد چراکه برای ا سووتح ام و ادامه زندگی
زنوا شووویی حیواتی ا سووت .از همی د یو پژوهش حوا ضوور بوه دنبوال
پا سویگویی به ای سووالها سوت آیا روی ردهای زوجدرمانی شوناتتی-
رف تواری و زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود در ارت اوای کیف یوت
زنا شووویی زوجی مربر ه سووتندد کدامی از روی ردهای زوجدرمانی
شونواتتی-رفتواری و زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود در ارت اوای
کیفیت زناشویی زوجی غیر با ینی مربرتر هستندد

روش
پژوهش حا ضور از نوع پژوهشهای نیمه آزمای شوی با طر پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری ،همراه بوا گروه کنترل بود .جوامعوه آمواری پژوهش
حا ضوور شووام کلیه زوجی غیربا ینی شووهر بندرعباس بودند .رون
نمونوهگیری در پژوهش حوا ضوور از نوع نمونوهگیری در د سووترس بود.
محاق برای انتیاب حجم نمونه پژوهش در مدارس ابتدایی و متوسطه
اول شوهر بندرعباس اقدام به برگزاری دورههای آموز شوی برای وا دی
دانشآموزان کرد (سال  .)98-99در ای جلسات در مورد طر پژوهش

با شورکت کنندگان در دورههای آموز شوی صوحبت شود .پس از اعالم
آ موادگی زوجی  ،مع یوار هوایی برای ورود بوه م طوا عوه م شووی گردیود.
معیارهای رزم برای ورود به مطا عه شوام عدم وجود اتتالفات شودید
زناشویی ،نبودن در شرف جدایی یا طال  ،داشت حداق  6سال ساباه
ازدواج ،قرار داشوت در دامنه سنی  25تا  50سال ،عدم وجود اتتالرت
روانی در زوجی و عدم ابتال به اعتیاد به مواد میدر سونتی ،صونعتی یا
ا و  .بنوابرای  48نفر ( 24زوج) در گروه هوای زوجدر موانی شونواتتی-
رف تواری ،زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود و گروه کنترل بوهطور
ت صوادفی گمارن شودند .در هر گروه  16نفر ( 8زوج) شورکت دا شوتند.
رون اجرای طر های مداتله به صوورت جل سوات زوجی  90دقیاهای
بود که هر هفته دو جل سوه و در طی  12جل سوه پروت های زوجدرمانی
شووناتتی-رفتاری ،زوجدرمانی مبتنی بر پذیرن و تعهد اجرا شوود .در
طول ای ز موان گروه کنترل هی گونوه در موانی را دریوافوت ن ردنود .رزم
بوه ذکر ا سووت کوه پس از اتموام جل سووات گروههوای موداتلوه ،بوهمن ور
رعایت ا صوول اتالقی 12 ،جل سوه زوجدرمانی مبتنی بر پذیرن و تعهد
برای گروه کنترل انجام شوود .پس از انجامهای مداتلههای گروههای
آز موایش ،پسآزمون بوه ع مو آ مود و پس از  3مواه نیز یو آزمون
پیگیری نیز برای گروه هوای آز موایش و کنترل ان جوام شوود .اطال عوات
پژوهش با اسوتفاده از آزمون مان وا و به وسیلهی نرمافزار SPSS 19
مورد تحلی قرار گرفتند.

جدول  .1پروتکل جلسات مداخالت انجام شده
جلسه

محتوای جلسات رویکرد CBCT

جلسه اول

معرفی روی رد ،برقراری ارتبا ،با زوجی  ،توافق بر سر اهداف درمانی.

جلسه
دوم
جلسه
سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم
جلسه
هشتم
جلسه نهم

محتوای جلسات رویکرد ACT
ارزیابی و گرفت جزئیات از زوجها ،معرفی اهداف و جهتگیری روی رد به همراه
استعارهها و تمرینات.

اتذ تارییچه فردی و زوجی و بررسی همه جانبه کیفیت زناشویی زوجی .

مصاحبه فردى و جلسه طرحریزى زوجی ی پارچهسازى ارزیابی فردى و زوجی.

بررسی ناا ،قوت و ضع رابطه زناشویی و مباد ه نمون برگهای انت ارات و
نیازهای زوجی .

بررسی نیازهای زوجی و استفاده از استعاره تله انگشت چینی و تمری تالن-
هاى رابطهاى بی ابر.

دریافت و ارائه بازتود در مورد نیازهای زوجی تود ،همچنی آموزن
مهارتهای ارتباطی محتوا ،افزایش مبادرت رفتاری مﺜبت و تاویت کننده.

معرفی پذیرن و تمرکز حواس تمری پذیرن اف ار و احساسات مربو ،به نیازها.

آموزن مهارتهای گون دادن ،همد ی ،گفتگوی مربر و مهارت انتاال و
دریافت روش و مربر اف ار ،احساسات و نیازها.

تشریح رابطهی همجوشی شناتتی و درم نیازها و تمری راننده اتوبوس اف ار
روى برگه تمری .

آموزن ح مسﺌله و تصمیمگیری ،و آموزن و تمری مهارتهای ح
تعارض.

مشاهده اف ار و ماایسه واکنشهاى تود به تنهایی و تود در ارتبا ،با نیازهای
همسر و تمری پذیرن واکنشهاى رابطه.

کار برروی شناسایی اف ار توآیند ،شناسایی انت ارات زوجی در مورد مباد ه
عواط در رابطهی زناشویی و بازسازی شناتتی.

تصریح ارزنهاى زندگی و زندگی زناشویی و انجام تمری چه چیزى در
زندگی/رابطه در حال حاضر میتواهم.

به چا ش کشیدن اف ار ناکارآمد ،سود و زیان ف ر ،اف ار جایگزی  ،آموزن
تطاهای شناتتی و بازسازی شناتتی.
شناتت ویژگیهای شیصیتی تود و همسر ،بررسی تفاوتهای جنسیتی و
شیصیتی با نیازهای تود و همسر.

بازبینی کاربرگ ارزنها بحث در مورد موان ارزنهاى
زندگی و کم به زوجی برای حرکت و تعهد در میسر ارزنها.
ایجاد ا گوهاى انعطاف پذیر رفتار در رابطه و تمری کاربرگ عم متعهدانه.

جلسه
دهم

آشنایی با مراجعی با هیجانهای مﺜبت و منفی ،کم به همسران برای
کاون راههای جایگزی برای تبادل احساسات و تحم احساسات آشفته ساز.

کار با زوجها در در زمینه تود به عنوان زمینه رابطه و استفاده از کاربرگ اقدام
متعهدانه واستفاده از استعاره صفحه شطرنج.

جلسه
یازدهم

کش مسائ ح نشده و آسیدهای قبلی فردی ،توضیح نیاز به تغییر هردو
طرف برای برآورده شدن نیازهای فردی زوجی .
افزایش آگاهی و ارزیابی زوجی از آبار فعلی حوادث گذشته،
آموزن راهبردهای کنارآمدن موبر و استفاده از مهارتهای ح مسﺌله برای
برآوردن نیازهای عادرنه هر دو زوج.

بازبینی نیازهای فردی و زوجی در ی زمینه عم متعهدانه و استفاده از کاربرگ
عم متعهدانه.

جلسه
دوازدهم

بررسی مجدد شش ضلعی انعطافپذیری روانشناتتی و انعطافپذیری در ارضای
نیازهای هرکدام از زوجی .
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مقایسه اثربخشی زوجدرمانی شناختی-رفتاری و زوجدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زناشویی زوجین غیربالینی

درونی ترده مایاس توافق  ،0/82ترده مایاس ر ضوایت  ،0/83ان سوجام
 0/86و ک پرسشنامه  0/92محاسبه کرد (.)32

ابزار جمعآوری اطالعات
برای جم آوری اطالعات پژوهش از پر سو شوونامه کیفیت زنا شووویی
با وسوبی ،کران ،رر سووون و کری سووتن سو ( ،)1995ا سووتفاده شوود .ای
پر سو شوونامه در ایران تو سووا یو سووفی ( )2011در جامعه ایرانی مورد
برر سووی قرار گرفت .ای پر سو شوونامه شووام  14سوووال ا سووت .ای
پر سو شوونامه شووام سووه ترده مایاس ا سووت که عبارتنداز ترده
مایاسهای توافق (عبارات  ،)6-1ر ضوایت (عبارات  7تا  )10و ان سوجام
(11تا  .)14سووالها در ی طی  6تایی از ( )0همی شوه اتتالف داریم
توا ( )5توافق دائم داریم نمره گوذاری می شووونود .نمرات بوارتر ن شووان
دهندهی کیفیت زندگی بارتر ا سوت .یو سوفی ( )2011ضورید هم سوانی

یافتههای پژوهش
ابتدا به معرفی م شووی صووات جمعیت شووناتتی نمونه پژوهش پرداتته
می شوود .دامنهی سونی شورکت کنندگان پژوهش حا ضور بی  25تا 50
سوال قرار دا شوت .همه شورکتکنندگان در پژوهش تح صویالت شوان
بارتر از فو دیپلم بود .همچنی سواباه ازدواج آنان بی  8تا  20سوال
قرار دا شووت 11 .زوج از شوورکتکنندگان در پژوهش دارای ی فرزند،
 12زوج دارای دو فرزند و  1زوج دارای  3فرزند بودند.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کیفیت زناشویی زوجین
ابعاد کیفیت زناشویی

توافق

رضایت

انسجام

CBCT
n=16

مرحله آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

M
13/44
22/81
20/63
13/12
18/06
16/56
6/44
11/63
10/44

ACT
n=16
SD
3/20
3/39
3/07
3/18
2/35
2/50
1/96
2/96
2/02

م شووا هودات جودول فو م یوانگی و انحراف ا سو توانودارد گروه هوای
زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری ( ،)CBCTزوجدرمانی مبتنی بر پذیرن
و تع هود ( )ACTو گروه کنترل را در مرا حو پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری به تف ی نشان داده است.
برای ان جوام آزمون موان وا (تحل یو کوار یوانس چ نود متغیری) اب تودا
مفرو ضوههای آن یعنی هم سوانی ماتریس کواریانس با ا سوتفاده از آزمون
بواکس و هم سووانی واریوانس بی گروه هوا بوا ا سووت فواده از آزمون وی
محا سوبه شود .نتایج برر سوی هم سوانی ماتریس کواریانس با ا سوتفاده از
آزمون باکس ن شووان داده که در همهی زیر مایاسهای پر سو شوونامه
کیفیت زنا شووویی زوجی با سووطح آ فای بزرگتر از  ،p>0/05معنادار
نی سوت .ای بدان معنا سوت که شور ،هم سوانی ماتریس کواریانس برقرار

M
14/94
25/63
23/06
13/81
18/63
17/25
6/44
11/75
10/75

SD
3/31
3/20
2/69
2/99
2/47
2/36
1/96
1/98
1/63

Control
n=16
SD
M
3/62
13/94
3/68
16/69
3/58
13/88
2/68
13/38
2/31
15/19
1/82
12/56
2/04
6/75
2/21
8/87
1/66
7/12

ا سووت .در ادامه برر سووی هم سووانی واریانس بی گروهها با ا سووتفاده از
آزمون وی ن شووان داد که میزان آ فای م شوواهده شووده بزرگتر از
 ،p>0/05ا سوت .ذا میتوان گفت پیش فرض هم سوانی واریانس بی
گروه هوا برقرار ا سووت و ورایوانس بی گروه هوا اتتالف معنواداری نودارد.
برای تجزیوه و تحلیو اطال عوات پژوهش دو آزمون موان وا بوه صووورت
جداگانه اجرا شوود .ابتدا با کواریت شوودن نمرات مرحلهی پیش آزمون،
نمرات مرحلهی پسآزمون به عنوان متغیر واب سوته درن ر گرفته شودند
و سووپس در ادامه با کوایت شوودن نمرات مرحلهی پسآزمون ،نمرات
مرحلهی پیگیری به عنوان متغیر واب سووته درن ر گرفته شوودند و تفاوت
بی گروها مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول  .3آزمونهای چند متغیری خطی ،با کنترل پیش آزمون
نوع آزمون

مقدار

ابر پیالیی
رمبدای وی لز
ابر هو تینگ
بزرگتری ریشه روی

1/03
0/07
11/77
11/64

F
14/55
36/94
76/51
159/17

مشاهدات جدول فو نشان میدهد که بی گروهها از حاظ متغیرهای
واب سو توه (نمرات پسآزمون اب عواد کیف یوت زنودگی) در سووطح آ فوای

106

df
6
6
6
6

p
0/01
0/01
0/01
0/01

اندزه اثر
0/82
0/80
0/78
0/41

کو چو تر از  ،p>0/01ت فواوت مع نواداری وجود دارد .برای ا سوواس
میتوان گ فوت کوه حودا قو دری ی از متغیر هوای واب سو توه ،در مرح لوه
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پسآزمون بی دو گروه از سووه گروه مورد م طوا عوه ت فواوت معنیداری
وجود دارد .ای ت فواوت در جودول زیر کوه ن توایج آزمون موان وا (تحل یو
کواریانس چند متغیری) در آن ذکر شده آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل مانکوا در ابعاد کیفیت زناشویی زوجین ،با کنترل پیشآزمون
کواریت شدن پیش
آزمون
گروه

تطا

مرحله

SS

df

MS

F

p

اندزه اثر

پسآزمون توافق
پسآزمون رضایت
پسآزمون انسجام
پسآزمون توافق
پسآزمون رضایت
پسآزمون انسجام

556
95/82
98/63
80/74
25/97
44/84

2
2
2
42
42
42

278
47/91
49/31

144/61
77/46
46/19

0/01
0/01
0/01

0/87
0/87
0/68

م شواهدات جدول  4نتایج آزمون مان وا را ن شوان میدهد .در ای مرحله
پیشآزمون به عنوان متغیر کواریت شووده و پسآزمون به عنوان متغیر
واب سوتوه درن ر گرفتوه شوودنود .بر ای ا سوواس در بعود توافق بوا ماودار
 ،F=144/61در سوطح آ فای کوچ تر از  ،p>0/01تفاوت معنیداری
بی گروههای مورد مطا عه م شوواهده شوود .همچنی اندازه ابر برابر با
 0/87محا سوبه شود .در بعد ر ضوایت با مادار  ،F=47/91در سوطح آ فای
کو وچ تر از  ،p>0/01ت فواوت معنیداری بی گروه هوای مورد م طوا عوه
م شواهده شود و اندازه ابر آن برابر با  0/87به د سوت آمد .در نهایت در

بعد انسجام با مادار  ،F=46/19در سطح آ فای کوچ تر از ،p>0/01
تفاوت معنیداری بی گروههای مورد م شواهده شود و اندازه ابر آن برابر
با  0/68محاسبه شد .رویهم رفته نتایج آزمون مان وا نشان داد که در
مرحلوه پسآزمون اب عواد کیفیوت زنوا شووویی بی گروه هوای مورد م طوا عوه
شوودن دقیقتر ت فواوت
ت فواوت معنیداری وجود دارد .برای م شووی
بی گروهی از آزمون بنفرونی ا سووتفاده شوود که نتایج آن در جدول 5
آمده است.

جدول  .5نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه مرحله پس آزمون زوجی در ابعاد کیفیت زناشویی به تفکیک گروه
متغیرهای وابسته

گروهها

پس آزمون توافق

ACT-CBCT
-CBCTکنترل
-ACTکنترل

پس آزمون رضایت

ACT-CBCT
-CBCTکنترل
-ACTکنترل

پس آزمون انسجام

ACT-CBCT
-CBCTکنترل
-ACTکنترل

م شوواهدات جدول  5نتوایج آزمون بنفرونی پس از تعودی میوانگی ها را
ن شووان میدهد .در مرحلهی پس آزمون در بعد توافق گروه  ACTاز
م یوانگی بوارتری در م اوای سووه بوا گروه  ،CBCTدر سووطح آ فوای
کوو چو تور از  ،p>0/05بور تووردار بوود .هوم چونویو ا توتوالف مو یووانو گویو
گروههای مداتله  CBCTو  ACTبا گروه کنترل در سووطح آ فای
کو چو تر از  ،p>0/01معونویدار بود .در ب عوود ر ضووا یووت اتتالف
میوانگی هوای گروه هوای موداتلوه  CBCTو  ACTمعنیدار نبود؛ ا موا
اتتالف میوانگی هوای گروه هوای موداتلوه گروه هوای موداتلوه  CBCTو

تفاوت میانگین های تعدیل
شده
-1/30
6/51
7/81
0/19
3/09
2/90
-0/10
2/99
3/10

خطای استاندارد

p

0/50
0/50
0/50
0/28
0/28
0/28
0/37
0/36
0/36

0/05
0/01
0/01
0/97
0/01
0/01
1
0/01
0/01

 ACTبا گروه کنترل در سوطح آ فای کوچ تر از  ،p>0/01معنیدار
بود .در بعد ان سووجام اتتالف میانگی های گروههای مداتله CBCT
و  ACTمعنیدار نبود؛ ا موا اتتالف م یوانگی هوای گروه هوای موداتلوه
گروههای مداتله  CBCTو  ACTبا گروه کنترل در سووطح آ فای
کوچ تر از  ،p>0/01معنیدار به د سووت آمد .بهطور کلی نتایج بیانگر
ابربی شووی دو روی رد مداتلهای بر ابعاد کیفیت زنا شووویی در مرحلهی
پسآزمون بود.
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که حداق دری ی از متغیرهای وابسته ،در مرحله پیگیری بی دو گروه
از سووه گروه مورد مطوا عوه تفواوت معنیداری وجود دارد .ای تفاوت در
جودول زیر کوه نتوایج آزمون موان وا (تحلیو کواریوانس چنود متغیری) در
آن ذکر شده آمده است.

مشاهدات جدول فو نشان میدهد که بی گروهها از حاظ متغیرهای
واب سوته (نمرات پیگیری ابعاد کیفیت زندگی) در سوطح آ فای کوچ تر
از  ،p<0/01تفواوت معناداری وجود دارد .برای ا سوواس میتوان گفت

جدول  .7نتایج آزمون تحلیل مانکوا در ابعاد کیفیت زناشویی زوجین ،با کنترل پیشآزمون
کواریت شدن پس-
آزمون
گروه

تطا

مرحله

SS

df

MS

F

p

اندزه اثر

پسآزمون توافق
پسآزمون رضایت
پسآزمون انسجام
پسآزمون توافق
پسآزمون رضایت
پسآزمون انسجام

20/54
13/41
4/63
74/89
49/97
22/81

2
2
2
42
42
42

10/27
6/70
2/31

5/76
5/63
4/26

0/01
0/01
0/02

0/21
0/21
0/16

م شواهدات جدول  7نتایج آزمون مان وا را ن شوان میدهد .در ای مرحله
پس آزمون بوه عنوان متغیر کواریوت شووده و پیگیری بوه عنوان متغیر
واب سوتوه درن ر گرفتوه شوودنود .بر ای ا سوواس در بعود توافق بوا ماودار
 ،F=5/76در سووطح آ فوای کو چو تر از  ،p>0/01ت فواوت معنیداری
بی گروههای مورد مطا عه م شوواهده شوود .همچنی اندازه ابر برابر با
 0/21محا سوبه شود .در بعد ر ضوایت با مادار  ،F=6/70در سوطح آ فای
کو وچ تر از  ،p>0/01ت فواوت معنیداری بی گروه هوای مورد م طوا عوه

م شواهده شود و اندازه ابر آن برابر با  0/21به د سوت آمد .در نهایت در
بعد ان سوجام با مادار  ،F=4/26در سوطح آ فای کوچ تر از ،p>0/02
تفاوت معنیداری بی گروههای مورد م شواهده شود و اندازه ابر آن برابر
با  0/16محاسبه شد .رویهم رفته نتایج آزمون مان وا نشان داد که در
مرحله پیگیری ابعاد کیفیت زناشویی بی گروههای مورد مطا عه تفاوت
معنیداری وجود دارد .برای م شوی شودن دقیقتر تفاوت بی گروهی
از آزمون بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول  7آمده است.

جدول  .8نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه مرحله پیگیری زوجی در ابعاد کیفیت زناشویی به تفکیک گروه
تفاوت میانگین های تعدیل

متغیرهای وابسته

گروهها

پیگیری توافق

ACT-CBCT
-CBCTکنترل
-ACTکنترل

-0/26
2/21
2/45
-0/62
1/56

-ACTکنترل
ACT-CBCT
-CBCTکنترل

2/15
-0/17
1/02

0/64
0/27
0/37

-ACTکنترل

1/20

0/43

پیگیری رضایت

پیگیری انسجام

شده

ACT-CBCT
-CBCTکنترل

م شوواهدات جدول  8نتوایج آزمون بنفرونی پس از تعودی میوانگی ها را
ن شووان داد .در مرحلهی پیگیری ،در بعد توافق اتتالف معنیداری بی
میانگی های گروههای مداتله  CBCTو  ACT lم شواهده ن شود .از
سووی دیگر اتتالف میانگی گروههای مداتله  CBCTو  ACTدر
سووطح آ فوای کو چو تر از  ،p>0/01معنیدار بود .در ب عود ر ضووایوت
اتتالف میوانگی هوای گروه هوای موداتلوه  CBCTو  ACTمعنیدار
نبود؛ ا موا اتتالف م یوانگی هوای گروه هوای مودات لوه گروه هوای موداتلوه
 CBCTو  ACTبوا گروه کنترل در سووطح آ فوای کو چو تر از
 ،p>0/02معنیدار بود .در بعد انسوجام اتتالف میانگی های گروههای
108

خطای استاندارد

p

0/50
0/50
0/78
0/40
0/55

1
0/01
0/01
0/39
0/02
0/02
1
0/02
0/02

مودات لوه  CBCTو  ACTمعنیدار نبود؛ ا موا اتتالف م یوانگی هوای
گروههای مداتله گروههای مداتله  CBCTو  ACTبا گروه کنترل
در سوطح آ فای کوچ تر از  ،p>0/02معنیدار م شواهده شود .بهطور
کلی ن توایج ب یوانگر ابربی شووی دو روی رد مودات لوهای بر اب عواد کیف یوت
زناشویی در مرحلهی پیگیری بود.

بحث و نتیجهگیری

فصلنامه علمی – پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی1400 .؛ 113-100 :)43( 12

زارعی و همکاران

پژوهش حا ضور با هدف ماای سوه ابربی شوی زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری
و زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود بر ارت اوای کیف یوت زنوا شووویی
زوجی غیربوا ینی شووهر ب نودرع بواس ان جوام گر فوت .تحل یو یواف توه هوای
پژوهش ن شووان دانود کوه تن هوا در مرحلوهی پسآزمون توافق کیف یوت
ز نوا شووویی اتتالف مع نواداری بی گروه هوای مودات لوهی زوجدر موانی
شوناتتی-رفتاری و زوجدرمانی مبتنی بر پذیرن و تعهد ،وجود دارد .به
نحوی کوه میوانگی گروه زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود بوهطور
معناداری از گروه زوجدرمانی شووناتتی-رفتاری بارتر بود .ای درحا ی
است که در سایر ابعاد کیفیت زناشویی بی دو گروه مداتله زوجدرمانی
شو نواتتی-رف تواری و زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود ،اتتالف
معناداری م شواهده ن شود .همچنی نتایج تحلی ها ن شوان دادند که هر دو
گروه موداتلوهی زوجدر موانی شونواتتی-رفتواری و زوجدر موانی مبتنی بر
پوذیرن و تع هود ،در م اوای سووه بوا گروه کنترل در ه موهی اب عواد کیفیوت
زنا شوویی هم در مرحلهی پسآزمون و هم در مرحلهی پیگیری ،بهطور
معناداری از میانگی بارتری در ماایسه با گروه کنترل برتوردار بودند.
ای یافتهها نشوان دادند که مداتلههای زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری
و زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود ،در ارت اوای کیفیوت زنوا شووویی
زوجی مربر ه سووت نود .ای یواف توهی پژوهش حوا ضوور بوا یواف توه هوای
پژوهشهای تانجانی و شو ی ،شووفی آبادی ،فرزاد و فاتحیزاده (،)17
فتحاهلل زاده ،ر سووتمی ،دربوانی و کوارازه ( ،)24اح مودی ،کرمی ،نوحی،
غالمپور و رحیمی ( ،)28اف شووارنیوا و هو شویوار ( ،)30علیزاده ،اکبری
ترک سووتانی ،اوحدی و مهرابیزاده ( ،)29امانی ،عی سووینژاد و علیپور
( ،)23ع یمفر ،فواتحیزاده ،بهرامی ،اح مودی و عوابودی ( ،)33بی گود ی
مجرد ،انت صووارفومنی و حجازی ( ،)34شو وهی ی تا ،اکبری زردتانه،
علویزاده ،سجادی اناری ( )35مطابات دارد.
در تبیی ای یافتهی پژوهش حا ضور ،ذکر ای ن ته ارز شومند ا سوت که
یافتوههای ای پژوهش به هی وجه برتری روی رد زوجدرمانی مبتنی بر
پذیرن و تعهد (به عنوان ن سو سووم درمانهای رفتاری) را ن سوبت به
روی رد زوجدرمانی شووناتتی-رفتاری ،ن شووان نمیدهد .م سووائلی ن یر
شویصویت مشواور در اجرای روی رد و هماهنگ بودن با پیشفرضهای
روی رد و توانایی درمانگر در اجرای مهارتها و ت نی های را میتوان
به عنوان از جمله عواملی برشمرد که موجد میشوند تا ابربیشی ی
روی رد بیشتر شووود ( .)22درت صووو ابربی شووی روی رد زوجدرمانی
مبتنی بر پذیرن و تعهد ،در ارتاای کیفیت زنا شوویی میتوان گفت که
هدف بینادی ای روی رد ایجاد انعطافپذیری روان شووناتتی ا سووت.
انعطافپذیری روان شووناتتی شووام پذیرن ،گ سوولش شووناتتی ،تود
بوهعنوان محتوا ،ت مواس بوا ح وهی اکنون ،ارزن هوا و ع مو متع هودانوه
می شووود .ذا با مر فههایی که ذکر شوود ای روی ر بهجای ای که به
زوجی کم کند تا اح سواس بهتری دا شوته با شوند پا را فراتر مینهد و
بوه آنوان ک مو میکنود توا بتواننود بهتر زنودگی کننود .بهتر زنودگی کردن
زوماب با اح سواس بهتر بودن م سواوی نی سوت .به همی سوبد آموزن و
موداتلوه در ای روی رد بوه جوای تغییر در اف وار ،رفتوار یوا هی جوان هوا ،بوه
تغییر در سب زندگی فرد منجر میشود (.)36
درکوار بوا زوجی در روی رد زوجدرموانی مبتنی بر پوذیرن و تعهود ،تغییر
بهوا سووطه کار برروی آ سوویدهایی مانند اجتناب تجربهای ،آمییتگی

شووناتتی ،ت سوولا آیند یا گذ شووته ،عدم ت صووریح ارزنها ،فادان عم
متعهدانه و واب سووتگی به تود مفهوم سووازی صووورت میپذیرد .ای
آ سویدها در مجموع موجد عدم انعطافپذیری روان شوناتتی می شووند.
ن توهی مهم ای ا سووت که در ای روی رد پذیرن به معنوای پذیرفت
شورایا زجرآوری که از محیا بیرونی به ان سوان وارد می شوود نی سوت؛
بل وه توأک یود بر مفهوم پوذیرن در ای روی رد ،ت مواوی فرد بوه پوذیرن
تجربیات دردنام درونی ا سووت و بهجای ای که فرد با از ای تجربیات
اجتناب کند ،رجرم باید با آنان مواجه شوود؛ هرچند مواجه شودن با ای
تجربیات دردنام ا سوت ،اما پذیرن تجربیات و مواجه شودن با پدیده به
فرد کمو میکنود توا بوه نحو سووازنودهتری بوا چوا شهوای زنودگی مواجه
شووود .پوذیرن را میتوان از طریق ت مواس بوا ز موان حوال ای جواد کرد.
بوهطور کلی ت موام فرای نود هوای کوارکردی روی رد مبتنی بر پوذیرن و
تعهد ،مت ی بر زمان حال است و بر وضعیت کنونی متمرکز است (,31
.)37
تبیینی که در زمینه ابربی شوی روی رد زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری ،در
ارتاای کیفیت زنا شووویی زوجی در پژوهش حا ضوور میتوان ارائه کرد
ای ا سووت کوه م فواهیم و موداتلوه هوای ای روی رد را میتوان هم بوه
صوورت آموزن به صوورت فردی و گروهی و هم در محیاهای مراکز
م شوواوره و رواندر موانی بوه کوار برد ( .)38 ,20عالوه برای ی ی از
مزیوتهوای برج سوتوهای کوه روی رد شونواتتی-رفتواری ،در مواجهوه بوا
م شو الت مراجعان از آن بهرهمند ا سووت ،قابلیت تطابق و بهکارگیری
آن با شوورایا فرهنگی ( )39و اجتماعی جوام متعدد ا سووت (.)40 ,19
عالوهبر ای روی رد زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری ،تالن میکند تا در
توا سووتههای زوجی تعادل ایجاد کند و به دنبال آن ،ارزیابی زوجی از
توا سوتههای شوان به هم نزدی با شود یا م شوابه با شوند .چنانچه زوجی
ارزیابی م شوابهی از مناب و توا سوتههای زندگی شوان دا شوته با شوند ،ای
موضووع به عنوان ی ناطه قوت در زندگی زناشوویی محسووب میشوود
کوه زمینوه ارت اوای کیفیوت زنوا شووویی را فراهم میکنود ( .)34همچنی
تالن برای افزایش م هوارت هوای درون فردی (آ گواهی از هی جوان هوا و
اف وار تود) و م هوارت هوای بی فردی (م هوارت هوای ارت بواطی و ارت بوا،
مربر) در روی رد زوجدر موانی شو نواتتی-رف تواری ،بوه ارت اوای کیف یوت
زنوا شووویی زوجی ک مو توا هود کرد ( .)35درمجموع ن توایج پژوهش
حا ضوور ن شووان داده که در کوتاه مدت (پسآزمون بعد توافق) روی رد
زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود ،تن هوا در ب عود توافق کیف یوت
زنا شوویی نسوبت به روی رد زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری ،برتری دا شوت.
اما در بلند مدت (آزمون پیگیری) در هی کدام از ابعاد برتری ندا شووت.
بهطور کلی نتایج ماایسوه هردو روی رد زوجدرمانی شوناتتی-رفتاری و
زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود ن شووان داد کوه از ای دو روی رد
نهتنها میتوان برای ح و ف صو م شو الت زوجی بهره برد؛ بل ه
میتوان از ای روی رد هوا بوهعنوان مودل هوایی برای ارت اوای کیف یوت
زنا شوویی و غنی سوازی زندگی زنا شوویی در میان زوجی غیربا ینی نیز
بهره برد .هر دو روی رد ف ووای ایم و منا سوبی را ایجاد میکنند تا زن
و شوووهر بتوانند توا سووتهها ،نیازها ،انت ارات و نگرانیهای تود را در
میوان بگوذارنود و از ای طریق بوه ترمیم بیشهوایی از رابطوه زنوا شووویی
بپردازند که دچار آ سوید و م شو شوده ا سوت و یا نیازمند تغییر ا سوت.
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در مطا عه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسا تمامی آزمودنیها
.ت می شد
حامی مالی
.هزینههای مطا عه حاضر توسا نویسندگان ماا ه تامی شد
مشارکت نویسندگان
طراحی و ایده پردازی رامانا شهبازفر و اقبال زارعی؛ رون شناسی و
تحلی دادهها رامانا شهبازفر و اقبال زارعی
 کبری حاجی علیزاده فریبرز،ن ارت و نگارن نهایی اقبال زارعی
.درتاج

،رفتاری-توجه به ای ن ته ضوروریسوت که روی رد زوجدرمانی شوناتتی
 ارا ئوه ت وا ی و م هوارت افزایی تالن میک نود توا،از طریق آموزن
زوجی به کیفیت زنا شووویی تود غنای بیشتری ببی شووند و روی رد
 از طریق ای جواد انع طواف پوذیری،زوجدر موانی مبتنی بر پوذیرن و تع هود
.روانشوناتتی تالن میکند تا کیفیت زناشویی زوجی را ارتااء ببیشد
، ت صوریح ارزنها،انعطافپذیری روان شووناتتی از طریق تودآگاهی
. پذیرن و عم متعهدانه ش میگیرد،زندگی در زمان حال
 در د سوترس،محدود بودن جامعهی پژوهش به زوجی شوهربندرعباس
، سووال50  تا25  دربر گرفت دامنهی سوونی،بودن رون نمونهگیری
دا وشوت تح صوویالت بارتر دیپلم اغلد شوورکت کنندگان در پژوهش از
جمله محدویتهای ای پژوهش به شومار میآیند که تعمیم نتایج را به
.سایر زوجی غیربا ینی با دشواری مواجه میکند

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ماا ه حاضر فاقد هرگونه تعارض مناف بوده
.است

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
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