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Abstract
Introduction: Increasing marital adjustment along with improving dysfunctional attitudes will 
increase the vitality and satisfaction of the couple's emotional-psychological needs. The aim of 
the present study was to investigate the effect of acceptance and commitment therapy on marital 
adjustment and dysfunctional attitudes among married students. 
Methods: The research method was experimental and pre-test, post-test with a control group. The 
statistical population of the study consisted of married students referred to private counseling centers 
in Kerman city. The sampling method was purposive and 30 couples (60 individuals) were selected 
and assigned to an experimental and control group randomly. The experimental groups were treated 
in 12 sessions with 90 minutes once a week, but no action was taken for the control group. Spanier 
Marital Adjustment Inventory (1976) and Weisman & Beck's dysfunctional attitude Inventory (1978) 
were used before and after treatment and training. Data were analyzed using analysis of covariance 
in SPSS 19. The significance level was considered 0.01.
Results: Mean and standard deviation of marital adjustment in the pretest in the experimental and 
control groups were 61.9±6.30 and 60.10 ± 5.07 and in the posttest were 86.86±8.21 and 60.09±6.34. 
Also, the mean and standard deviation in the variable of dysfunctional attitudes in the pre-test in the 
experimental and control groups were 104.16±8.97 and 103.15±9.52 and in the post-test were 97.16 
± 7.50 and 102/15 ± 8/89. Therefore, in the experimental group, the score of marital adjustment 
was significantly different compared to the control group (p <0.01), but there was no significant 
difference in the variable of dysfunctional attitudes (p <0.01).
Conclusions: Acceptance and commitment based treatment method increases the level of marital 
adjustment and this technique can be used to improve the relationship between married students 
and raise the level of mental health of the family and society. However, more research is needed 
to evaluate the effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on dysfunctional 
attitudes.
Keywords: Married students, Marital adjustment, Dysfunctional attitudes, Acceptance and 
commitment therapy.
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چکیده
مقدمــه: افزایــش ســازگاری زناشــویی همــراه بــا اصــالح نگــرش هــای ناکارآمــد موجــب باال رفتــن نشــاط و ارضــای نیازهــای عاطفی-
روانــی زوجیــن مــی شــود. هــدف از پژوهــش حاضــر تعییــن اثربخشــی درمــان مبتنی بــر پذیــرش و تعهد بــر میزان ســازگاری زناشــویی و 

نگــرش هــای ناکارآمــد دانشــجویان متاهــل بود. 
ــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل  روش کار: روش پژوهــش از نــوع آزمایشــی و پیش آزمــون، پس آزمــون ب
ــا خــرداد مــاه ســال 1398  ــه مراکــز مشــاوره خصوصــی شــهر کرمــان از آذرمــاه ســال 1397 ت دانشــجویان متاهــل مراجعــه کننــده ب
بودنــد. از جامعــه مذکــور، 30 زوج )60 نفــر( بــه روش نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند و بــه صــورت تصادفــی در گــروه هــای 
آزمایــش و کنتــرل )هــر گــروه 15 زوج( قــرار گرفتنــد. گــروه  آزمایــش تحــت 12 جلســه 90 دقیقــه ای آموزشــی- درمانــی درمانــی یــک 
بــار در هفتــه  قــرار گرفتنــد ولــی در مــورد گــروه کنتــرل اقدامــی انجــام نشــد. مقیــاس ســازگاری زناشــویی Spanier )1976( و مقیــاس 
نگــرش    ناکارآمــد Weissman & Beck )1978( قبــل و بعــد از اجــرای درمــان بــه آزمودنیهــا داده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از تحلیــل 

کوواریانــس بــه کمــک  نــرم افــزار spss  نســخه 21 تحلیــل شــدند. ســطح معنــی داری، 0/01 در نظــر گرفتــه شــد.
یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف معیــار ســازگاری زناشــویی در پیــش آزمــون در گــروه آزمایــش و کنتــرل بــه ترتیــب 61/09±6/30 
ــر  ــار در متغی ــن و انحــراف معی ــن میانگی ــد. همچنی ــه دســت آم ــون 8/21±86/86 و 6/34±60/09 ب ــس آزم و 5/07± 60/10  و در پ
نگــرش هــای ناکارآمــد در پیــش آزمــون در گــروه آزمایــش و کنتــرل بــه ترتیــب 8/97± 104/16 و 9/52±103/15 و در پــس آزمــون 
7/50±97/16 و 8/89±102/15 بــود. بنابرایــن در گــروه آزمایــش نمــره کســب شــده ســازگاری زناشــویی در مقایســه بــا گــروه کنتــرل 

.)p< 0/01( امــا در متغیــر نگرشــهای ناکارآمــد تفــاوت معنــادار نبــود ،)p< 0/01( تفــاوت معنــادار بــود
نتیجــه گیــری: روش درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد میــزان ســازگاری زناشــویی را افزایــش مــی دهــد و مــی تــوان ایــن تکنیــک 
را بــرای بهبــود روابــط دانشــجویان متاهــل و بــاال بــردن ســطح بهداشــت روانــی خانــواده و جامعــه بــه کار بــرد. امــا جهــت بررســی 
اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــه شــکل گروهــی بــر نگرشــهای ناکارآمــد، نیــاز بــه انجــام پژوهشــهای بیشــتری اســت.

کلید واژه ها: دانشجویان متاهل، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سازگاری زناشویی، نگرش   های ناکارآمد.

مقدمه
ــزان  ــن می ــاال رفت ــا افزایــش ظرفیــت دانشــگاه هــا و ب امــروزه ب
حضــور افــراد در دانشــگاه، ازدواج دانشــجویی و همچنیــن حضــور 
ــت.  ــه اس ــتری یافت ــگاه رواج بیش ــل در دانش ــجویان متاه دانش
ــراد  ــگاه اف ــر نگرشــها، باورهــا و ن ــد ب ــط دانشــگاه مــی توان محی
ــگران،  ــی پژوهش ــد ]1[. برخ ــذار باش ــویی اثرگ ــی زناش ــه زندگ ب

ســطح تحصیــالت و همســانی زوجیــن را در ســازگاری زناشــویی 
موثــر دانســته انــد ]2[. از طرفــی برخــی پژوهــش هــا نشــان داده 
انــد کــه ســازگاری زناشــویی در زوج هــای دانشــجو کمتــر از زوج 
هــای غیــر دانشــجو اســت ]3[ و ایــن مســئله لــزوم ارتقــاء ســطح 
ــان مــی ســازد.  ــه را نمای ــن قشــر از جامع ســازگاری زناشــویی ای
ــازگاری  ــه س ــد ک ــان دادن ــم نش ــدی ه ــتیانی و احم ــی آش فتح
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زناشــویی در دانشــجویان، مــوارد مهمــی از جملــه تصمیــم هــای 
ــر  ــل را تحــت تاثی ــه تحصی ــه ادام ــل ب ــوع شــغل، تمای شــغلی، ن
ــت  ــده اس ــاره ش ــز اش ــن نی ــد ]4[. همچنی ــی ده ــرار م ــت ق مثب
ــه  ــد ب ــر و امی ــش عم ــب افزای ــویی موج ــازگاري زناش ــه س ک
ــاري  ــه بیم ــا ب ــالي آنه ــال ابت ــش احتم ــن و کاه ــی زوجی زندگ
ــه  ــری ک ــل دیگ ــردد ]5[. عام ــی گ ــی م ــمانی و روان ــاي جس ه
ــرش  ــت، نحــوه نگ ــر اس ــا شکســت در ازدواج مؤث ــت ی در موفقی
ــد ازدواج و انتخــاب همســر اســت ]6[. نگرش هــا  ــه فرآین ــراد ب اف
ــل  ــد انتخــاب همســر از عوام ــاره فرآین ــراد درب و شــناخت  های اف
ــا  ــت ی ــا موفقی ــد ازدواج را ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
شکســت مواجــه نمایــد و ســازگاری زناشــویی را متاثــر ســازد ]7[ و 
همانطــور کــه اشــاره شــد، محیــط دانشــگاه هــم بــه نوبه خــود می 
توانــد بــر ایــن نگــرش هــا اثرگــذار باشــد.  پژوهشــگران مســائل 
خانــواده و ازدواج همــواره در تــالش بــوده انــد تــا بــا ارائــه نظریــه 
هــای گوناگــون در زمینــه ازدواج و انتخــاب همســر و آمــوزش آنهــا 
ــه افــراد از میــزان ناراحتــی و نارضایتــی از زندگــی مشــترک در  ب
مراحــل بعــدی بکاهنــد. واضــح اســت کــه مهمتریــن راه کاهــش 
ــق  ــوان از طری ــی ت ــت ]6[ و م ــت اس ــاب درس ــی انتخ نارضایت
ــزان ســازگاری  ــر انتخــاب همســر، می اصــالح عوامــل اثرگــذار ب

ــش داد. ــویی را افزای ــی زناش ــن در زندگ زوجی
ــاي  ــري ه ــت گی ــا جه ــترده اي ب ــاي گس ــان ه ــروزه درم ام
متفــاوت در زمینــه اصــالح نگرشــهای زوجیــن و ســازگاری آنهــا 
پیشــنهاد شــده اســت. در درمــان هــاي ســنتي شــناختي رفتــاري، 
از بازســازي شــناختي و تغییــر محتــواي افــکار در درمــان اســتفاده 
مــي شــود. در رویکــرد مذکــور، جهــت تغییــر نگرشــهای ناکارآمــد 
و باورهــاي افــراد، ســعی بــر کاهــش نشــانه هــا اســت. امــا علــی 
رغــم اثربخشــی ایــن روش، بــه علــت عــدم توجــه بــه متغیرهــای 
مرتبــط، نشــانه هــا باقــي مــي ماننــد و مانــدگاری درمــان، کوتــاه 
ــي  ــاي درمان ــرفت ه ــظ پیش ــه حف ــود ک ــی ش ــه م ــت. گفت اس
ــد  ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــه درم ــوم ب ــی موس در روش
)Acceptance and Commitment Therapy(، بیشــتر 
و تأثیــرات آن ماندگارتــر اســت ]8[. در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد، تعــارض و مشــکالت ارتباطــی زوجیــن ناشــی از واقعــی 
در نظــر گرفتــن افــکار ارزیابانــه منفــی و عمــل بــر طبــق آن هــا 
اســت کــه عــدم رضایــت و ناســازگاری زوجهــا را ادامــه دار مــی 

ــد ]9[. کن
روش بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش رویکــرد مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد اســت. در تحقیقــات تجربــی اثربخشــی ایــن مــدل درمانی 
ــازگاری، روان  ــکالت س ــرای مش ــب ب ــی مناس ــوان درمان ــه  عن ب
ــر  ــالالت دیگ ــن و اخت ــردگی، درد مزم ــراب، افس ــی، اضط پریش
ــی ایجــاد  ــرد درمان ــن رویک ــی ای ــدف اصل ــد شــده اســت. ه تائی

ــج  ــرد رن ــه ف ــی ک ــت در حال ــا اس ــی و پرمعن ــی غن ــک زندگ ی
ناگزیــر موجــود در آن را می پذیــرد ]10[. پژوهــش هــای مختلــف 
بــه بررســی تأثیــر درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد در زمینــة 
خانــواده پرداختــه انــد و بــه نتایــج قابــل توجهــی دســت یافتــه اند.   
peterson و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان دادنــد که درمان 
مبتنــی بــر تعهــد و پذیــرش بــر کاهــش آشــفتگی روان شــناختی و 
افزایــش ســطوح کیفیــت زندگــی زناشــویی اثــر دارد ]9[. محمــدی 
و همــکاران هــم در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن 
رویکــرد بــر افزایــش رضایــت زناشــویي زنــان افســرده اثربخــش 
اســت ]8[. پژوهشــهای دیگــری هــم نشــان داده انــد کــه رویکــرد 
ــویی  ــودگی زناش ــش فرس ــر کاه ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
ــوش  ــش خ ــویی و افزای ــارض زناش ــفتگی و تع ــش آش ]11[، کاه
بینــی زنــان متاهــل ]12[، بهبــود نگــرش هــای ناکارآمد جنســي و 
بهبــود عملکــرد جنســي زنــان بــاردار ]13[ موثــر اســت. بــا اینحال 
ادبیــات تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد همچنــان در حــوزه خانــواده جایــگاه پررنگــی نــدارد و بایــد 
ــرد در  ــن رویک ــات بیشــتری جهــت بررســی اثربخشــی ای تحقیق
حــوزه خانــواده بــه عمــل آیــد. از طرفــی مــرور پیشــینه موجــود، 
بیانگــر نقــش نگرشــهای ناکارآمــد در زندگــی زناشــویی اســت و 
الزم اســت کــه تدبیــری در جهــت رســیدن بــه یــک روش موثــر 
بــرای بهبــود نگرشــهای ناکارآمــد و ســازگاری زناشــویی اندیشــیده 
شــود، زیــرا عــدم توجــه بــه ایــن مقولــه و عــدم اصــالح نگرشــها 
و ناســازگاریهای زوجیــن، مــی توانــد بــه از هــم پاشــیدگی خانــواده 
منجــر شــود. از ســویی دیگــر برخــی پژوهشــها اثــر درمــان مبتنــی 
ــرار  ــد ق ــه هــا مــورد تردی ــرش و تعهــد را در برخــی مقول ــر پذی ب
داده انــد. بــه عنــوان مثــال رحمانیــان و همــکاران در پژوهشــی بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر 
باورهــاي غیرمنطقــی دختــران نوجــوان اثربخــش نیســت ]14[. لذا 
انجــام پژوهشــهای بیشــتر مــی توانــد بــه حــل تناقضــات موجــود 

هــم کمــک بــه ســزایی کنــد.
 بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده و بــا توجــه به نقــش دانشــجویان 
بــه عنــوان موتــور محرکــه جامعــه، در ایــن تحقیــق بــه بررســی 
اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهد بــر میزان ســازگاری 
زناشــویی و نگــرش هــای ناکارآمــد دانشــجویان متاهــل پرداختــه 

. شد

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــود کــه بــه روش پیــش آزمون 
ـ پــس آزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل انجــام شــد. جامعــه آماری 
ــر پزشــکی  ــده دانشــجویان رشــته هــای پزشــکی و غی در برگیرن
بــود کــه از آذرمــاه ســال 1397 تــا خردادمــاه ســال 1398 بــه 20 
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مرکــز مشــاوره خصوصــی شــهر کرمــان جهــت حــل اختالفــات و 
ــر اســاس مــالک  ــد کــه ب مشــکالت زناشــویی مراجعــه می کردن

هــای ورود و خــروج انتخــاب شــدند.
 مالک هــای ورود بــه طــرح عبــارت بودنــد از تشــخیص مشــکل 
در ســازگاری زناشــویی بــه کمــک پرسشــنامه ســازگاری زناشــویی 
ــرات  ــاس نم ــر اس ــد ب ــای ناکارآم ــرش ه ــود نگ Spanier، وج
پرسشــنامه هــای تشــخیصی روانشــناختی پژوهــش حاضــر، قــرار 
گرفتــن در محــدوده ســنی 20 تــا 50 ســال، اشــتغال بــه تحصیــل 
در دانشــگاه و حضــور تــوام زوج و زوجــه در تمــام مراحــل پژوهش.
ــت  ــد از دریاف ــارت بودن ــم عب ــرح ه ــروج از ط ــای خ  مالک ه
درمان هــای دارویــی و روانشــناختی در شــش مــاه گذشــته، 
ــاوره ای  ــات مش ــت خدم ــکل و دریاف ــا ال ــواد ی ــرف م ــوء مص س
و روان درمانــی مبتنــی بــر رویکردهــای دیگــر بطــور همزمــان بــا 

ــر. ــش حاض پژوه
حجــم نمونــه بــر اســاس جــدول کوهــن، بــا تــوان 0/80 و انــدازه 
اثــر 0/5 و آلفــای 5 درصــد حجــم نمونــه بــرای هــر گــروه 64 نفــر 
ــری  ــه گی ــتفاده از روش نمون ــا اس ــری ب ــه گی ــد. نمون ــرآورد ش ب
هدفمنــد انجــام شــد. بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا کلیــه شــرکت 
ــل  ــه را تکمی ــه آگاهان ــت نام ــرم رضای ــر( ف ــدگان )108 نف کنن
ــاس  ــر اس ــون، 30 زوج ب ــش آزم ــرای پی ــس از اج ــد و پ نمودن
نقــاط بــرش نمــرات پیش-آزمــون ســازگاری زناشــویی و نگــرش 

ناکارآمــد انتخــاب شــدند. نقطــه بــرش جهــت نمــرات ســازگاری 
زناشــویی، نمــره پاییــن تــر از 70  و جهــت نگــرش هــای ناکارآمــد 
ــش و  ــروه آزمای ــپس 15 زوج در گ ــود. س ــر از  90 ب ــره باالت نم
ــد و  ــرار گرفتن ــی ق ــه صــورت تصادف ــرل ب ــروه کنت 15 زوج در گ
ــرای گــروه آزمایــش برگــزار شــد،  جلســات آموزشــی- درمانــی ب
امــا هیــچ مداخلــه ای جهــت گــروه کنتــرل انجــام نشــد. بــا توجــه 
بــه حضــور زوجیــن در دانشــگاه هــا و دسترســی محققیــن بــه آنها، 
بــا پیگیــری و تمهیــدات مناســب و همچنیــن بــه علــت پیگیــری 
ــکالت  ــع مش ــت رف ــش جه ــده در پژوه ــرکت کنن ــن ش زوجی
زناشــویی، شــاهد ریــزش آزمودنــی هــا در پژوهــش حاضــر نبودیم.
ــا مراکــز مشــاوره و آزمودنیهــای گــروه آزمایــش،  طبــق توافــق ب
جهــت انجــام جلســات آموزشــی-درمانی )جــدول 1( یــک مرکــز 
واحــد در شــهر کرمــان در نظــر گرفتــه شــد. طبــق طــرح درمــان 
 Eifert & پیوســته زوج هــا بــر اســاس کتابچــه راهنمــای
Forsyth، بســط داده شــده توســط Peterson و همکاران ]9[، 
ــش  ــکاران ]15[ و پژوه ــاب Hayes  و هم ــه کت ــس از مطالع پ
Harris ]16[ و مطابــق بــا طــرح درمانــی اســتفاده شــده توســط 
ــر  ــی ب ــی وشــکی و همــکاران ]17[ جلســات درمــان مبتن خانجان
پذیــرش و تعهــد بــرای آزمودنی   هــای گــروه آزمایــش در 12 
جلســه 90 دقیقــه ای بــه شــیوه گروهــی و یکبــار در هفتــه توســط 

ــه برگــزار شــد.  نویســنده اول مقال

 جدول 1: خالصه ی جلسات آموزشی-درماني مبتني بر پذیرش و تعهد
تکلیفشیوه درمانمحتوای آموزش )هدف(جلسه

------مشخص کردن انتظارات و اهداف، قراردادهاي اولیهبرقراری ارتباطاول

فهرستي از اعمال ناکارآمد حل مشکلمفهومسازي مشکل از دیدگاه اعضا و مشاور )استعارة چاله و بیلچه(مفهوم سازي مشکلدوم

مشخص کردن انتخاب رابطه با همسرانتخاب، ارتباط سالم)گشودگي، تمرکز اشتیاق(ماندن یا رفتنسوم

شناسایي باور نادرست دربارة ازدواجزهر: حصار ذهن، پادزهر: رهایي ازذهنمشکل زوجین )1(چهارم

تالش براي تضعیف انتظاراتزهر: انتظارات، پادزهر: تضعیف انتظارات )نه حذف آنها(مشکل زوجین )2(پنجم

زهر: ارزشهاي مبهم، پادزهر: ارزش هاي واضح و تسلط بر مهارتها براي مشکل زوجین )3(ششم
تشخیص تفاوت ارزشها و انتظاراتحرکت در جهت ارزشها )حل تعارض و ارتباط مؤثر(

زهر: قطع ارتباط، پادزهر: یکي شدن با همسر )گشودگي، پذیرش و مشکل زوجین )4(هفتم
تالش در جهت یکي شدن با همسرکنجکاوي(

تمرین من چگونه مي خواهم همسرم را کنترل کنم؟زهر: تالش براي اجتناب، پادزهر: تمایل به رنج، معرفي روشهاي کنترلمشکل زوجین )5(هشتم

ارزشهاي زوجي، شناسایي موانع در برابر ارزشها، انتخاب یک ارزش زوجي و ارزش هانهم
عیني کردن آن

تمرین دهمین سالگرد ازدواج من میخواهم در ارتباط با 
همسرچگونه باشم

تمرین تشکر از ذهن و استعارة قطارشناسایي موانع عمل، پادزهر: پذیرش وگسلشموانع و پادزهر موانع درونیدهم

پادزهر موانع بیروني تغییر: حل مسألهپادزهر موانع بیرونيیازدهم

تبدیل صحنة جنگ به صلح:
تمرین مکث، به معناي توقف آگاهانه، چند ثانیه قبل از 
واکنش نشان دادن. روشهاي مفید: 1- رهایي از ذهن، 

2- گشودگي، 3- ارزشگذاري، 4- عجین شدن با همسر 
و 5 صمیمیت

مه روانشناختيدوازدهم
معرفي مه روانشناختي، معرفي الیه هاي مه:
الیة بایدها، هیچ جایي براي تالش نیست،
اي کاش، فقط اگر.. .، گذشتة دردناک، آیندة

ترسناک و غیره

تمرین مه روانشناختي )وقتي با افکارتان
آمیخته میشوید، چه اتفاقي روي میدهد(.
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Spanier  مقیاس سازگاری زن و شوهر
در ایــن پژوهــش بـــراي انـــدازه گیـــري ســـازگاري زناشـــویی از 
مقیـــاس ســـازگاري زن و شــوهر اســتفاده شــده اســت که توســط 
ــاس در  ــن مقی ــت ]18[. ای ــده اس ــاخته ش Spanier )1976( س
ــت  ــده اس ــه ش ــکاران ترجم ــان و هم ــط یارمحمدی ــران توس ای
]19[. مقیــاس ســازگاری زن و شــوهر یــک ابـــزار 32 ســوالی براي 
ارزیابــی میــزان ســازگاری زناشــویی اســت. نحــوه نمــره گــذاری 
بــر اســاس طیــف لیکــرت از نمــره 1 تــا 5 بــه ترتیــب بــرای گزینه 
هــای همیشــه، تقریبــا همیشــه، اکثــر اوقــات، معمــوال، به نــدرت و 
هرگــز مــی باشــد. نمــره کل مجمــوع تمــام ســواالت بیــن 32 تــا 
160 اســت. نمــرات بــاال نشــان دهنــده رابطــه بهتــر اســت و نقطه 
بــرش نمــره 70 بــود. ایـــن مقیــاس داراي چهــار خــرده مقیــاس 

اســت کــه عبارتنــد از:
ــق دو  ــري 3- تواف ــتگی دو نف ــویی 2- همبس ــت زناش 1-رضای
نفــري 4-ابــراز محبــت. ســواالت خــرده مقیــاس هــا از ایــن قــرار 
اســت: رضایت زناشــویي: 31-23-22-21-20-19-18-17-16-

32، همبســتگي دو نفــري: 24-25-26-27-28، توافــق دو نفــری: 
ابــراز محبــت:  و   15-14-13-12-11-10-9-8-7-5-3-2-1
ــا  ــاس را ب ــن مقی ــی ای ــانی درون Spanier .30-29-6-4 همس
اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه و مقــدار آن را 0/91 
گــزارش کــرد ]18[. همچنیــن همســانی درونــی ایــن ابــزار توســط 
ــی خــرده مقیاســها  ــد. همســانی درون ــه دســت آم ــی 0/95 ب ثنای
نیــز 0/94 بــراي رضایــت زناشـــویی، 0/81 بـــراي همبســـتگی دو 
نفـــري، 0/90 بـــراي توافـــق دو نفـــري و 0/73 براي ابراز محبت 
گــزارش شــده اســت. همچنیــن مــالزاده اعتبــار ایــن مقیــاس را بــا 
روش بازآزمایــی 0/86 و بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/89 و میــزان 
Locke – روایــی همزمــان آن بــا مقیــاس ســازگاری زناشــویی

ــر 0/90 گــزارش کــرد ]20[. Wallace را براب
مقیاس نگرش ناکارآمد  

ایــن مقیــاس توســط Beck &Weissman  )1978( بــر 
ــناختی در  ــاختار ش ــوای س ــورد محت ــک در م ــه ب ــای نظری مبن
افســردگی تهیــه شــده اســت ]21[. کاویانــی و همــکاران ترجمــه 
ایــن مقیــاس را در ایــران انجــام دادنــد ]22[. ایــن مقیــاس شــامل 

ــزان  ــده می ــخ دهن ــاس پاس ــن مقی ــد. در ای ــی باش ــه م 40 گوی
ــا هــر گویــه روی یــک مقیــاس  ــا مخالفــت خــود را ب موافقــت ی
5 نقطــه ای لیکــرت مشــخص مــی کنــد. روش نمــره گــذاری بــه 
ایــن طریــق اســت کــه هــر پاســخ نمــره ای از 1 )کامــال مخالــف( 
تــا 5 )کامــال موافــق( مــی گیــرد. بنابرایــن نمــره از حداقــل 40 تــا 
ــن پرسشــنامه  ــرش ای ــد و نقطــه ب ــی آی ــر 200 بدســت م حداکث
ــر بیانگــر نگــرش ناکارآمــد بیشــتر  ــود و نمــرات باالت نمــره 90 ب
اســت. در مــورد گویــه هــای 2، 6، 12، 17، 29، 30، 35، 37 و 40 
نمــره گــذاری برعکــس مــی باشــد. پایایــی کلــی نســخه اصلــی 
مقیــاس، از روش آلفــای کرونبــاخ 0/91 گــزارش شــده اســت ]21[. 
 Beck در ایــران، همبســتگی ایــن مقیــاس بــا مقیــاس افســردگی
ــزارش  ــردگی Hamilton 0/39 گ ــنامه افس ــا پرسش 0/31 و ب
شــده اســت ]23[. در پژوهشــی دیگــر بــا روش بازآزمایــی در یــک 
ــت  ــون 0/72 بدس ــی آزم ــالم، پایای ــراد س ــری از اف ــروه 30 نف گ

آمــده اســت ]24[.
شــایان ذکــر اســت در پژوهــش حاضــر بــه منظــور رعایــت نمــودن 
اخــالق پژوهشــی، قبــل از شــروع آزمونهــا ابتــدا هــدف از اجــرای 
پژوهــش بــرای شــرکت کننــدگان شــرح داده شــد و بــر محرمانــه 
بــودن اطالعــات وحفــظ رازداری تاکیــد گردیــد. بــه ایــن مطلــب 
ــن  ــاری اســت و در حی ــه اختی ــه شــرکت در مطالع اشــاره شــد ک
کار حــق انصــراف از ادامــه وجــود دارد. از همــه شــرکت کننــدگان 
رضایــت نامــه آگاهانــه گرفتــه شــد. کــد اخــالق تحقیــق هــم )کد 
از دانشــگاه   )IR.KMU.REC.1397.11 اخــالق کمیتــه 

علــوم پزشــکی کرمــان اخــذ گردیــد. 
ــون  ــی همچ ــار توصیف ــای آم ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب داده ه
ــل  ــار اســتنباطی خــی دو و تحلی ــار و آم ــن و انحــراف معی میانگی
کوواریانــس و بــه کمــک نــرم افــزار SPSS-21 تحلیــل شــدند.

یافته ها
نتایــج تحلیلهــا بــرای 60 نفــر از دانشــجویان )هــر گــروه 15 زوج 
ــر  معــادل 50 درصــد( صــورت پذیرفــت. )جــدول 2( نشــان داد، ب
اســاس آزمــون خــی دو گروههــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر نــوع 
.)P<0/05( دانشــگاه، ســن و شــغل تفــاوت معنــی داری نداشــتند

جدول 2: مقایسه فراوانی و درصد فراوانی نوع دانشگاه، سن و شغل دانشجویان
معناداریگروه کنترلگروه آزمایشسطوحمتغیرها

درصدفراوانیدرصدفراوانی

1136/671033/33علوم پزشکینوع دانشگاه

1963/332066/670/722غیر علوم پزشکی

2018602066/67-35سن )سال(

50-3612401033/330/814

2066/661860خانه دارشغل

1033/3312400/638کارمند
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در )جــدول 3( مقادیــر بدســت آمــده از پیــش آزمــون و پــس آزمون 
ســازگاری زناشــویی و مولفــه های آن و نگرشــهای ناکارآمــد در دو 

گــروه آزمایــش و کنتــرل قابــل مشــاهده می باشــد.

جدول 3: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دانشجویان متاهل

گروه آزمایشمرحلهمقولهمتغیر
Mean±SD

گروه کنترل
Mean±SD

سازگاری زناشویی

همبستگی دو نفری
3/06±3/0111/67±12/27پیش آزمون
2/46±3/3212/07±17/93پس آزمون

توافق دو نفری
4/47± 4/4722/13±22/13پیش آزمون
4/31 22±5/41±25/87پس آزمون

ابراز محبت
1/99±2/279/47±9/80پیش آزمون

1/68±2/449/33±14/60پس آزمون

رضایت زناشویی
5/38± 5/4617/33±17/40پیش آزمون

4/86±5/0717/20±23/47پس آزمون

سازگاری زناشویی )کل(
10/07±9/3060/5±61/6پیش آزمون
9/34±2160/6/±8 86/86پس آزمون

نگرش های ناکارآمدنگرش های ناکارآمد
15/52±16/97103/9±104/8پیش آزمون
15/89 ± 16/50102/8±97/7پس آزمون

ــال  ــر نرم ــس از نظ ــل کوواریان ــای تحلی ــش فرضه ــه پی در ادام
بــودن بــا آزمــون  کولموگروف-اســمیرنوف، از نظــر همگنــی 
ــس و از  ــون ام-باک ــا آزم ــس ب ــای واریانس-کوواریان ماتریس ه
ــد  ــی و تایی ــن بررس ــون لوی ــا آزم ــا ب ــی واریانس ه ــر همگن نظ
ــر  ــی ب ــان مبتن ــن اثربخشــی درم ــت تعیی ــدند )p<0/05(. جه ش
پذیــرش و تعهــد بــر همبســتگی دو نفــری، توافــق دو نفــری، ابــراز 
محبــت، رضایــت زناشــویی، ســازگاری زناشــویی و نگــرش هــای 
ناکارآمــد، تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری انجــام شــد. نتایــج 
نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد باعــث تغییــر 
معنــی دار در متغیرهــای همبســتگی دو نفــری، توافــق دو نفــری، 
ابــراز محبــت، رضایــت زناشــویی و ســازگاری زناشــویی شــد کــه 
ــان  ــه درم ــت ک ــوان گف ــا می ت ــزان میانگین ه ــه می ــه ب ــا توج ب
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد باعــث افزایــش همبســتگی دو نفــری                                                                                           

 ،P>0/001( نفــری  دو  توافــق   ،)F=38/547  ،P>0/001(
ــت  ــت )F=24/130 ،P>0/001(، رضای ــراز محب F=43/184(، اب
زناشــویی         ســازگاری  و   )F=33/850  ،P>0/001( زناشــویی 
ــی  ــالف معن ــا اخت ــت. ام ــده اس )F=126/967 ،P> 0/001( ش
دار آمــاری بیــن میانگیــن نمــره نگــرش هــای ناکارآمــد دو گــروه 
ــارت  ــه عب ــون وجــود نداشــت. ب ــس آزم ــرل در پ ــش و کنت آزمای
ــای  ــرش ه ــر نگ ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــر، درم دیگ
ناکارآمــد اثــر نــدارد. همچنیــن بــا توجــه بــه انــدازه اثــر می تــوان 
گفــت 40 درصــد از تغییــرات همبســتگی دو نفــری، 43 درصــد از 
تغییــرات توافــق دو نفــری، 29 درصــد از تغییــرات ابــراز محبــت، 
37 درصــد از تغییــرات رضایــت زناشــویی و 69 درصــد از تغییــرات 
ســازگاری زناشــویی ناشــی از روش مداخلــه یعنــی درمــان مبتنــی 

ــد اســت )جــدول 4(. ــرش و تعه ــر پذی ب

جدول 4:نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان سازگاری زناشویی و نگرشهای ناکارآمد
اندازه اثرمقدار Pمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیرها

همبستگی دو نفری

356/6331356/633165/134P<0/0010/743پیش آزمون

83/249183/24938/547P<0/0010/403گروه

---123/101572/160خطا

توافق دو نفری

1043/45111043/451200/924P<0/0010/779پیش آزمون

224/2671224/26743/184P<0/0010/431گروه

---296/016575/193خطا
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ابراز محبت

96/103196/10336/577P<0/0010/391پیش آزمون

63/399163/39924/130P<0/0010/297گروه

---149/763572/627خطا

رضایت زناشویی

1257/08511257/085581/693P<0/0010/911پیش آزمون

73/153173/15333/850P<0/0010/373گروه

---123/182572/161خطا

سازگاری زناشویی

4083/05314083/053298/423P<0/0010/840پیش آزمون

1737/17311737/173126/967P<0/0010/690گروه

---779/8805713/682خطا

نگرشهای ناکارآمد

11608/230111608/230242/094P<0/0010/809پیش آزمون

14/994114/9940/3130/5780/006گروه

---2733/1035747/949خطا

بحث 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر پذیرش و 
تعهــد بــر میــزان ســازگاری افــراد متاهــل موثــر اســت. ایــن نتیجه 
بــا یافتــه هــای محمــدی و همــکاران کــه نشــان دادنــد رویکــرد 
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر افزایــش رضایــت زناشــویي زنــان 
افســرده اثربخــش اســت، همخــوان اســت ]8[. امانــی و همــکاران 
هــم اثربخشــی ایــن رویکــرد را بــر کاهــش تعارضــات زناشــویی 
ــد ]12[.  ــرده ان ــد ک ــن تائی ــازگاری زوجی ــزان س ــش می و افزای
همچنیــن ایمانــی و ذاکــری نشــان دادنــد کــه درمــان مبتنــی بــر 
پذیــرش و تعهــد ســبب افزایــش ســازگاری زناشــویی شــده اســت 
]25[. پژوهــش جواهــری و همــکاران هــم نشــان داد کــه درمــان 
پذیــرش و تعهــد باعــث افزایــش تعهــد زناشــویی زوجیــن بــا روابط 
ــز  ــتکام نی ــدی و دوس ــش صم ــود ]26[. در پژوه ــی ش ــفته م آش
درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر ســازگاري زناشــویی زنــان 
ــداری  ــی ]28[، علم ــن علیرضای ــود ]27[. همچنی ــر ب ــارور موث ناب
]29[ و لشــانی ]30[ هــم نشــان دادنــد کــه زوج  درمانــی مبتنــی بــر 
پذیــرش و تعهــد موجــب افزایــش رضایــت و عملکــرد زناشــویی 
 می شــود. عــرب نــژاد و همــکاران هــم در پژوهشــی تاثیــر درمــان 
ــویی  ــات زناش ــش تعارض ــد را در کاه ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
ــا  ــد ]31[. ب ــرار دادن ــد ق و افزایــش صمیمیــت زوجیــن مــورد تایی
توجــه بــه مــوارد فــوق، پژوهــش های انجــام شــده نتایــج پژوهش 
حاضــر مبنــی بــر اثــر درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهد بــر میزان 

ســازگاری زناشــویی را حمایــت مــی کننــد.
ــر درمــان  ــر عــدم اث امــا نتیجــه دیگــر پژوهــش حاضــر مبنــی ب
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر نگــرش هــای ناکارآمــد بــا ســایر 
پژوهــش هــا همراســتا نیســت ]13 ،32[. در تبییــن ایــن تناقــض       
ــت در ازدواج،  ــاب نادرس ــل انتخ ــی از دالی ــت یک ــوان گف ــی ت م
ــورد  ــد در م ــوان شــد، نگرشــهای ناکارآم ــال عن همانطــور کــه قب

انتخــاب همســر اســت کــه مــی توانــد ازدواج را بــا شکســت مواجه 
نمایــد ]7[. لــذا بــه نظــر مــی رســد کــه زوجینــی کــه در زندگــی 
خــود بــه مشــکالت عدیــده ای برخــورد کــرده و بــه مراکز مشــاوره 
مراجعــه کــرده انــد، همچنــان در کنــار گذاشــتن نگرشــهای اولیــه 
ــد. از ســویی دیگــر نگرش هــای ناکارآمــد، در  خــود مقاومــت دارن
اصــل فرضیه هــا و باورهــاي ناکارآمــد فــرد هســتند کــه معمــواًل 
حیطــه هایــي چــون ارزیابــي، کمالگرایــي و تأییــد بیــن فــردي را 
شــامل مي شــوند ]33[ کــه الزم اســت بــرای هــر فــرد از طریــق 
ــل  ــذا دلی ــرد. ل ــالح ک ــهایی را اص ــن نگرش ــردی چنی ــان ف درم
قابــل بیــان بــرای عــدم اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و 
تعهــد بــر نگرشــهای ناکارآمــد در پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه 
درمــان مذکــور بــه صــورت گروهــی ارائــه شــد و شــاید اگــر ایــن 
درمــان بــه صــورت فــردی بــرای هــر آزمودنــی انجــام مــی شــد، 

نتیجــه دیگــری بــه دســت مــی آمــد.
ــای  ــت ه ــز محدودی ــر نی ــش حاض ــی، پژوه ــر پژوهش ــد ه مانن
ــًا  ــر صرف ــش حاض ــه  پژوه ــه اینک ــود را دارد. از جمل ــاص خ خ
بــر روی مراجعیــن مراکــز مشــاوره، یعنــی افــرادی کــه در جهــت 
حــل مشــکل خــود گامــی برداشــته انــد، انجــام گرفــت و احتمــال 
دارد کــه نتایــج بــه دســت آمــده ناشــی از ســایر اقدامــات مراکــز 

ــود.  مشــاوره باشــد کــه از کنتــرل محقــق خــارج ب

نتیجه گیری
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان مــی دهــد کــه درمــان مبتنــی بــر 
ــات زناشــویی و افزایــش  ــرای کاهــش اختالف ــرش و تعهــد ب پذی
ــوان از  ــن مــی ت ــر اســت. بنابرای ســازگاری زوجیــن دانشــجو موث
ــه هــای روانشناســی  ــه از نظری ــن شــیوه آموزشــی کــه برگرفت ای
جدیــد اســت و دربــاره آن پژوهــش هــای اندکــی انجــام شــده بــه 
ــردی در آمــوزش دانشــجویان  عنــوان یــک شــیوه کارآمــد و کارب
متاهــل جوانــی کــه دارای اختالفــات زناشــویی هســتند در مراکــز 
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مشــاوره بهــره بــرد. در پایــان بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل شــده 
ــه پژوهشــگران دیگــر پیشــنهاد مــی شــود. در پژوهــش هــای  ب
آینــده، زوج هــای مراجعــه کننــده بــه دادگاه هــای خانــواده و کال 
زوج هایــی کــه بــه مراکــز مشــاوره مراجعــه نکــرده انــد انتخــاب 
شــوند و جهــت بررســی مانــدگاری اثــر مداخلــه،  پیگیــری هــم 
ــه مــوازات درمــان گروهــی نگــرش  صــورت گیــرد. همچنیــن ب
ــج  ــده و نتای ــام ش ــز انج ــرادی نی ــان انف ــد، درم ــای ناکارآم ه

مقایســه گــردد.
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