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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 quasiexrimental 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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چکیده
 بررسی تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی برر،هدف از این پژوهش
) بررر میررزان اسررنادهای ارتبررا ی و رضررایتACT( پرر یرش و تعهررد
زناشرر یی زنرران برر د کررر روش پررژوهش آن شرربر تبربرری بررا ررر
 شرام، جامعرة آمراری. پس آزم ن با گروه کنترل بر د- پیش آزم ن
تمامی زنان متأه مراجعرکننرده برر ررهنسررراهای شرهر افراهان در
 نار از بان ان متأه بر روش نم نرگیرری در13، سپس. ب د3131 سال
دسترس انتخاب و بر شری ة تصرادری در دو گرروه آزمرایش و کنتررل
 گروه آزمایش ده جلرة دوسراتتر مشراوره برر مبنرای.جایسزین شدند
 ابررزار.) دریارررت کردنرردACT( رویکرررد مبتن ری بررر پ ر یرش و تعهررد
) و3331(  پرسشنامر اسنادهای زناش یی رینچرا و برادبر ری،پژوهش
) ب د و دادهها ت سر روش3393( پرسشنامة رضایت زناش یی اینریچ
 نتایج بر دسرت آمرده.آماری تحلی ک واریانس تبزیروتحلی شدند
از این پرژوهش نشران داد کرر ایرن مشراوره برر اسرناد زناشر یی کلری
 اسرناد،)P<0/01(  اسناد باثبات و بیثبات: ) و ابعاد آن شامP<0/01(
) و اسررناد تمرردی و غی رر تمرردی و سررزاوارP<0/01( کل ری و جزئ ری
) مؤثر ب ده است امرا ترأثیر معنراداری بررP<0/01(  گ شت- سرزنش
 اسناد درونی و بیرونی بر همررر و،ابعاد اسناد درونی و بیرونی بر خ د
 همچنین این درمان.اسنادهای خ دخ اهانر و ن عدوستانر نداشتر است
،، ح تعرار، ارتبا ات،بر رضایت زناش یی و نیز ابعاد آن (رضایت
.)P<0/01( تحریررف آرمررانی) برررفرر رت معنررادار اثرگرر ار برر د
)ACT(  مشاوره بر مبنای رویکرد،بر رکلی نتایج پژوهش نشان داد
.بر بهب د اسنادهای زناش یی و رضایت آنها مؤثر است
 اسرنادهای،)ACT(  درمان مبتنی بر پ یرش و تعهرد:واژههای کلیدی
 زنان متأه، رضایت زناش یی،زناش یی
raheleh_sobouhi@yahoo.com : نویسندة مسؤول.*
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مقدمه
خانواده را مؤسسه یا نهادی اجتماا ی معرفای کاردهانا کاه
ناشاای از پیوناا زناشااویی زن و ماارد اسااد ل اا ا تی و

ردزوان .)0010،1ازدواج به نوان ا ی ترین و مهمترین رسام
اجتما ی برای دسدیابی به نیازهاای ااف ی افاراد هماواره

می ده  .اهمید و نق

ک ی ی اسناد در شکا دادن و تعیاین

کی ید روابط زوجی از یاکساو و ایان واقعیاد کاه اساناد
آموختنی بوده و میتوان آنهاا را ت ییار داد از ساوی دیگار،
منجر به فراحی و اب اع روشهای ت ییر در اسنادهای زوجین
ش ه اسد.

مااورد توجااه بااوده اسااد له اار و وود0000 ،0؛ بااه نقااا از

رویکردهای مخت ی در بهبود اسانادهای معیاوب تاالش

واماا شاناختی در

نموده تا بهتبع به بهبود تعامالت زوجی بیانجام کاه در ایان

درک پویایی های تعامالت در روابط زناشاویی ،بیشاتر ماورد

بین می توان به رویکرد شناختی-رفتااری اشااره کارد .بارای

احم ی .)1384،در سالهای اخیر نقا

توجه قرار گرفته لبرادبوری و فینچاا  ،)1990،3در ایان باین
مخصوصاً می توان به نظریه های اسناد 4اشاره نمود کاه رفتاار

مثال از جم ه تحقیقاات انجاا گرفتاه در بررسای ا ربخشای

درمااان شااناختی –رفتاااری 10در بهبااود اسااناد نشااان داد،

همسران و فرآین های ازدواج و فالق را به ناوان تاوابعی از

گااروهدرمااانی شااناختی-رفتاااری در بهبااود ساابک اسااناد

ا گوهای اسنادی آنها در نظر میگیرن لبرنشتاین1380 ،5؛ به

دانشجویان مؤ ر بوده اسد لاص ریپور و همکاران.)1391 ،
از سوی دیگار در ساالهاای اخیار م هاو رضاایتمن ی

نقا از ذوا قااری .)1381 ،فبا تعریاف اپشاتاین و بوکاو
ل ،)0000اسناد در روابط زوجی شاما تبیین این مسئ ه اساد

زناشویی در مطا عة ازدواج و روابط زناشویی جایگاه خاصای

که زوجین مسئو ید وقایع گذشتهشان را به چه کسی واگذار

یافته اسد لاحم ی1383 ،؛ باه نقاا از احما ی .)1385 ،از

میکنن  .اسناد اغ ب از تجمع تجارب ذهنای در رواباط باین

رضااید زناشااویی تعاااریف مخت ای وجااود دارد ،رضاااید

شخصی افراد ناشی میشود و به همسار کماک مایکنا کاه

زناشویی را میتوان تطاب وضعید موجود با مط وب رواباط

احساس کن رفتارهای بع ی با ایان اساناد هماهنا اساد.
محققان زوجی معتق ن کاه میازان خشانودی و ناخشانودی

همکاران .)1390 ،اگرچاه در توضایح و تبیاین رضاایتمن ی

زناشویی با اسرنادهایی که همسران برای رفتاار یکا یگر ارائاه

زناشویی دی گاه های مت اوتی ارائاه شا ه اساد اماا در ایان

میدهن  ،مشخص میشود لبرادبوری و فینچا  ،1991 ،بوکو

حیطه نیز رویکرد شناختی-رفتااری از جایگااه برجساتهای
برخااوردار اسااد .رفیعای بنا ری و نااورانیپااور ل )1384در

زناشاویی دانسااد لویانچ0000،11؛ بااه نقااا از رحایمپااور و
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واپشااتاین1996 ،6؛ ک اارنی و برادبااوری؛  ،0000بااه نقااا از
الرسن .)0004 ،1برای مثال دیویس ،گ ا و جیماز 8ل)0011

پووهشی به بررسی تث یر آموزشهاای شاناختی-رفتااری بار

در م ل خود نشان دادن که اسنادهای ارتبافی زوجاین تاث یر

رضاااید زناشااویی زوجهااای دانشااجو مسااتقر در خوابگاااه

زیادی بر گذشد آنها دارد .اگرچه اساناد ممکان اساد باه

متثه ین دانشگاه تهران پرداختنا  .نتاایج پاووه

نشاان داد،

زوجین کمک کن که اا ا ماال یکا یگر را درک کارده و

آمااوزشهااای شااناختی-رفتاااری موجااب افاازای

رضاااید

رفتارهای یک یگر را تا ح ی پی بینی کننا  ،اماا تحقیقاات
نشان میده که اساتنبا هاای موجاود در اساناد نسابد باه

زناشویی زوجین می گردد و مع و ش که جنساید زوجاین
تث یری بر میزان ا ربخشی آموزشهای شناختی ن ارد .اینفور

تحریف آسیب پذیر بوده و اغ ب افرافی و نادرسد میباشن

به نظر می آی موج دو درمان هاای رفتااری از قبیاا درماان

لالرسن .)0004 ،برای مثال پاووه

هااالت و هواردوگ او
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ل )0010نشااان داد کااه ارزی اابی از رفتارهااای من ای همساار
بهصورت خودخواهانه و تعم ی لاسنادهای من ای) رضااید
رابطه را کاه

و میازان فشار روانی و تعاارض را افازای
2. Heller & wood
4. Attribution Theories
6. Boucom and Epstem
8. Davis,Golad&James
10. Cognitive & Behavioral therapy
12. Cognitive and behavior Therapy

شناختی-رفتاری ،هم در بهبود اسناد و هم رضاید زناشاویی
مؤ ر بوده اسد؛ اما اخیراً موج سو درماان هاای رفتااری در
رفع نقصانهای درمانهای موج دو برآم ه کاه در اداماه باه
نقص ماا ة آنکاه ت ااوت ما ة آن با ماوج ساو اسد،
1. Redzuan
3. Bradbury & Fincham
5. Bornstein
7. Larsen
9. Halat&Hovardaoglu
11. Winch
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میپردازیم .به نظر میرس با توجه به تاالش ماوج ساو در

هستن  .تحقیقی که در آن تث یر ایان درماان را بار اسانادهای

رفع این نقایص ،تحقیقاات تاث یر کام ایان درماانهاا را بار

ارتبااافی ساانجی ه باشا یافااد نشا  .همچناین در راسااتای

مت یرهااای مربااو بااه روابااط زناشااویی از جم ااه اسااناد و
رضاید ،سنجی ه اسد.

ا ربخشی این درمان بر رضاید زناشویی پووه هاای کمای
صورت گرفته اسد .شنی ل )1391نشان داد ایان درماان بار

نمونهای از م اخالت موج سو  ،درمان مبتنی بر پاذیرش

افساردگی و اضاطراب

افزای

رضاید زناشاویی و کااه

و تعه  1ل )ACTلهیز )1981 ،0اسد .ایان روش قسامتی از

همسران جانبازان ضایعات نخا ی مؤ ر اساد .اماانا های و

موج سو درمانهای رفتاری اسد و به دنبال ماوج دو ایان

همکاران ل )1393نشاان دادنا کاه درماان  ACTبار درماان

درمان ها از قبیا درمان شناختی-رفتاری پ ی آم  .درماان از

پریشانی زوجها مؤ ر اسد .پترساون و همکااران ل )0009باا

فری پذیرش و تعها  ،باه مراجاع مای آماوزد کاه افکاار و

بااهکااارگیری درمااان مبتنای باار پااذیرش و تعها در کاااه

احساسات

را بپذیرد و راههای تاازهای بارای زنا گی خاود

اضطراب و افزای

رضاید زناشاویی نشاان دادنا کاه ایان
رضاید زناشویی و کاه

اضاطراب میاان

انتخاب کن و اق ا متعه انه انجاا دها لهیاز و همکااران،

درمان در افزای

 .)0006ش فرآین اصا ی در قا اب یاک فرآینا زیربناایی
لانعطافپذیری روانشناختی )3به نوان اجزای اصا ی فرآینا

فردی و روانشناختی همسران مؤ ر اسد .نریمان و بخشای
ل )1393نشان دادن درمان  ACTبر بهزیساتی روانشاناختی،

ت ییر ل )ACTمعرفی ش ه اسد که بارت انا از :ارتباا باا

هیجانی و رضاید زناشویی زوجین مؤ ر اسد .باا توجاه باه

زمان حال ،4ارزشهاا ،5خاود باه ناوان زمیناه ،6پاذیرش 1و

اهمید واماا شاناختی از جم اه اساناد در پویاایی رواباط

گس

زوجی و همچناین اهمیاد رضااید زوج از رواباط ،انجاا

 8لهیز و استروسال .)0010،درمان مبتنی بر پاذیرش و

تعه به دنبال ت ییر زمینهای اسد که فکر در آن رخ میده ،

م اخالتی بیشتر برای ارتقا آن همچنان نیاز اساد .از ایانرو

درسد بر کس درمان شناختی-رفتااری لماوج دو ) کاه باا

این پووه

به دنبال بررسی ِتث یر مشاوره بر مبناای رویکارد

تثکی بر اصالح محتوای فکار و باا برچساب زدن برخای از

مبتنای بار پاذیرش و تعها در بهباود اسانادهای ارتباافی و

افکار به نوان افکار نادرساد و ناکارآما  ،میاا باه باازداری

رضاید زناشویی زنان مراجعهکنن ه باه فرهنگساراهای شاهر

آنها را زیاد میکن لهیز .)0008 ،در حقیقد  ACTبه دنباال
آن اسد که به مراجع بیاموزد چگونه از محتوای فکر بگس ،

اص هان اسد.
ب ین منظور فرضیههای زیر ت وین ش ه اسد:

چگونه برای رهایی از آن تالش نکن  ،به داستان زن گی خود

 .1مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها

نچسب  ،بهجای گذشته و آین ة م هاو ساازی شا ه در زماان

ل )ACTبر اسنادهای ارتباا زناشاویی ک ای زناان

حال زن گی کن و حاصا هماة ایانهاا ایانکاه ارزشهاا و

مراجعه کنن ه به فرهنگسراهای شهر اصا هان ماؤ ر

اه اف

را شناسایی کرده و باه آنهاا معتقا باشا لهیاز و

استروسال)0010،؛ به بارتی سادهتر زوجین مایآموزنا کاه

اسد.
 .0مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها

به جای اینکه در خ مد فکر و احساسات باشن  ،در خ مد

ل )ACTبر مؤ ه های اسنادهای ارتباافی زناشاویی

را بارای

مراجعه کنن ه به فرهنگسراهای شهر اصا هان ماؤ ر

زن گی و ارزشهاا باوده و سابک زنا گی خاوی

افزای کی ید آن ت ییر دهن  .از فرفی بررسی این درمان باه
د ی اا ا تثکی ا باار بازسااازی شااناختی و ت یی ار افکااار و

اسد.
 .3مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها

جااایگزینی پااذیرش بااهجااای آن ،در روابااط زناشااویی در

ل )ACTبر بع رضاید زناشویی زنان مراجعهکنن ه

تحقیقات مورد نیاز اسد و از فرف دیگر ،اسنادهای ارتبافی

به فرهنگسراهای شهر اص هان مؤ ر اسد.

و رضاید زنااشویای دو ماؤ ة مهام در رواباط زنااشویای
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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 .4مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها
ل )ACTباار بع ا ارتبااا زنااان مراجعااهکنن ا ه بااه
فرهنگسراهای شهر اص هان مؤ ر اسد.
 .5مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها
ل )ACTبر بع حا تعارض زنان مراجعهکننا ه باه
فرهنگسراهای شهر اص هان مؤ ر اسد.

 /بیروناای بااه خااود -3 ،پای ار/ناپایاا ار -4 ،ک اای /جزئاای،
 -5م ی /غیر م ی -6 ،انگیزه خودخواهانه  /نوعدوساتانه
و  -1سزاوار سارزن  /گذشاد .هار بعا باا چهاار گویاه
سنجی ه می شود .ح اقا نمره در کا پرسشنامه  08و ح اکثر
نمره  168اسد .نمره باالتر به معنای وجود مشکا اسنادی و
نمره پایین به معنای

 .6مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها

وجود مشکا اسنادی تعبیر میشود.

فینچا و برادباوری ل )1990ضاریب آ اای پرسشانامه را از

ل )ACTبر بع تحریف آرمانی زنان مراجعاهکننا ه

 0/10تا  0/83گزارش نمودن و در بررسای روایای واگارا و

به فرهنگسراهای شهر اص هان مؤ ر اسد.

همگرا توسط آنها ،نمرات ایان پرسشانامه همبساتگی قاباا
قباو ی باا رضااید زناشااویی و خشام نشاان داد .هماراه بااا

روش

پرسشنامه اسنادهای ارتبافی ،پرسشانامه رضااید زناشاویی

روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه

0

آزماون-

لفاار  41سااؤا ی) بااه نااوان آزمااون واگاارا و پرسشاانامه
 SCL90-Rبه نوان آزمون همگرا توسط ا ضاا تکمیاا شا .

مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعها ل )ACTو

همان گونه که انتظاار مای رفاد نمارات اسانادهای ارتباافی

این پاووه

از ناوع شابه تجربای باا فارح پای

پسآزمون همراه با گاروه کنتارل باود کاه مت یار مساتقا آن
مت یر وابستة آن اسنادهای ارتبافی و مؤ ه های آن و رضاید
زناشویی و مؤ ه های آن میباشن  .جامعة آماری پاووه

را

ک یه زنان مراجعهکنن ه به فرهنگسراهای شهر اصا هان 1393
از باین

تشکیا داده اساد .باهمنظاور اجارای ایان پاووه

فرهنگسراهای اص هان ،یک فرهنگسرا بهصورت نمونهگیاری
خوشهای ،تصادفی انتخاب ش  .ساپس باا فراخاوان از زناان
مراجعهکنن ه به آن فرهنگسرا داوف بانه د اوت باه همکااری
ش  .سپس از بین آنها  30ن ر باهتصاادف انتخااب و در دو
گروه آزمای

و گواه قارار گرفتنا  .الز باه ذکار اساد کاه

شرایط الز برای ورود شرکدکنن گان در این پووه

شاما

ح اقا  0سال زن گی مشترک و ن اشاتن اخاتالالت روانای،
همچنین شرایط خاروج از ایان ج ساات ،غیباد بای

از 3

ج سة مشاوره بود.

زناشویی با نمره رضاید زناشویی همبستگی من ی و با الئم
جسمی و روانی  SCL90-Rهمبستگی مثبد نشان داد .بارای
تعیین پایایی آزمون از آ ای کرونباخ و روش دونیماه کاردن
جهد همسانی درونی آزمون است اده ش  .آ ای کرونباخ کاا
آزماون  0/90و بااا روش دونیماه کااردن ،ضاریب نیمااه اول:
 ،0/14ضریب نیمه دو  ،0/86 :همبستگی بین دونیمه  0/80و
ضریب گاتمن  0/89محاسبه ش  .ایان پرسشانامه متشاکا از
ساؤاالتی از ایان قبیاا اسااد :ااد انتقاااد همساار از ماان
ویوگی ها و مسائا شخصی او لمثا ناوع شخصاید و خ ا
اوسد)لاسناد درونی و بیرونی به همسر) .سرد بودن همسار
با من مرباو باه ویوگای هاا و مساائا شخصای مان لمثاا
خ وخو و شخصید من) اسد لاسناد درونی و بیرونای باه
خود).
3

پرسشنامة رضایت زناشویی اینریج  :فورزوا سون لفاورز و

ابزار سنجش
پرسشنامة اسننادهای ارتبنا ی ( : )RAMایان پرسشانامه
1

توسط فینچا و برادبوری ل )1990بارای سانج

اسانادهای

ا سون1989 ،4؛ به نقا از آساوده ،)1390،از ایان پرسشانامه،
برای بررسی رضاید زناشویی است اده کردن و معتق نا کاه
این مقیاس نسبد به ت ییراتی که در خانواده به وجود میآیا

ارتبافی زوجی ساخته شا و متشاکا از  08ساؤال و دارای

حساس اسد .این پرسشنامه شاما  35ماده و  4خرده مقیاس

فیف یکرت از ش ی اً مخاا م لنماره  )1تاا کاامالً ماوافقم

اسد که میتوان به نوان یک ابزار تحقی از جم ه رضااید،

لنمره  )6هسد .این پرسشنامه اسنادهای ارتباافی زوجای را
در  1بُع میسنج  -1 :درونی  /بیرونی به همسر -0 ،درونی

ارتبافات و حا تعارض است اده گردد .خرده مقیاسهای این
پرسشنامه بارتان از :تحریف آرمانی ،رضااید زنااشویی،

2. Marital Satisfaction Questionnaire
4. Fowers & alson

1. Relationship Attribution Marital
3. Enrich
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ارتبافات ،حا تعاارض .پرسشانامة زوجای ایناریچ در ساال

با رجوع به نتایج جا ول  ،3مشاخص مایشاود نمارات

 0000توسط دیوی ا سون و امای ا ساون ،روی  05501زوج

میانگین تع یاش ة گروه آزمای

در اساناد زوجاین و ابعااد

متثهااا اجاارا ش ا  .ضااریب آ ااای پرسشاانامه باارای خاارده
مقیاسهای رضاید زناشویی ،ارتبا  ،حا تعارض و تحریف

پای ار/ناپای ا ار ،ک ی/جزئاای ،م ا ی/غیر م ا ی و ساازاوار
سرزن /گذشد کمتر از میانگین تعا یا شا ة گاروه کنتارل

آرمانی به ترتیب  0/83 ،0/84 ،0/80 ،0/86و ا تبار بازآزمایی

اسد؛ اما همان فور که در ج ول  0مشاه ه مایشاود نتاایج

پرسشنامه بارای هار خارده آزماون باه ترتیاب ،0/81 ،0/86

تح یا کواریانس حاکی از این اسد که پاس از کنتارل تاث یر

 0/90 ،0/90بوده اسد و ضریب آ ای کرونباخ پرسشنامه در

پی آزماون ،تاث یر مشااوره مبتنای بار پاذیرش و تعها بار

آسوده وهمکاران ل )1389باا تعا اد  365زوج «130

نمرههای پسآزماون اساناد زوجاین و چهاار خارده مقیااس

ن ر» به ترتیب برابر با  0/68لبا حاذف ساؤال  04آ اا 0/18

پای ار/ناپای ا ار ،ک ی/جزئاای ،م ا ی/غیر م ا ی و ساازاوار

میشود) 0/60 ،0/18 ،و  0/11بود که ضریب آ ای کرونبااخ

سرزن /گذشد معنادار اسد ل )P<0/05و با توجه به نتاایج

حاضر  0/16باه دساد آما  .ایان

این خرده مقیااس هاا ناشای از مشااوره بار

پووه

این پرسشنامه در پووه

پرسشاانامه متشااکا از سااؤاالتی از ایان قبیاا اسااد :ماان از
چگونگی تصمیمگیری و حا تعارضاتمان راضی هستم.
روش اجرا و تحلیل دادهها
قبا از برگزاری ج سات ،پی آزماون اسانادهای ارتباافی و
رضاید زناشویی اجرا ش  .گروه آزمای

 10ج سة دوسا ته

مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بار پاذیرش و تعها ل)ACT
دریافد کرد ،اما گروه کنترل در م ت این پووه هیچگوناه
برنامة مشاورة گروهی دریافد نکردن  .محتوای ج ساات در
ج ول  1ارائه ش ه اسد.
گروه کنترل در فی این ده ج سه ،در انتظار باوده و پاس
از پایان ج سة دهم ،پسآزمون هم از گروه آزمای

و هام از

کنترل گرفته ش  .تجزیهوتح یا دادههای پووه باا اسات اده
از نر افزار  SPSS19و در سطح آماار توصای ی از میاانگین و
انحراف معیاار و در ساطح اساتنبافی از تح یاا کوواریاانس

ج ول  3کاه

مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعه اساد .هامچناین باا
توجه به مجذور اتا میتوان گ د  46درص از ت اوت بین دو
گروه در اسناد زوجین 40 ،درص از ت اوت بین دو گاروه در
خردهمقیاس پای ار/ناپای ار 63 ،درص از ت اوت بین دو گروه
در خردهمقیاس ک ی/جزئای و  18درصا از ت ااوت باین دو
گروه در خرده مقیااس ما ی/غیر ما ی و  45درصا از
ت اوت بین دو گروه در خرده مقیاس سزاوار سرزن /گذشد
ناشی از ت اوت های گروهی و به بارتی تث یر مشاوره مبتنای
بر پذیرش و تعه اسد؛ اما نتایج تح یا کواریانس حااکی از
این اسد که پس از کنترل تاث یر پای آزماون بار نمارههاای
پسآزمون تث یر مشاوره بر مبنای درمان مبتنای بار پاذیرش و
تعه بر خرده مقیاس اسناد درونی/بیرونای باه همسار ،اساناد
درونی /بیرونی باه خاود ،انگیازه خودخواهاناه/نوع دوساتانه
معنادار نیسد .بنابراین مشاوره بار مبناای رویکارد  ACTبار
اسناد ارتبافی ک ی مؤ ر بوده و فرضایة اول تثییا و از میاان

است اده ش .

مؤ ه های اسناد ،این درماان بار مؤ اه هاای پای ار/ناپایا ار،

یافتهها
در ج ول  0نتایج تح یا کواریاانس و ساپس میاانگینهاای

ک ی/جزئی ،سزاوار سرزن /گذشد و م ی و غیر ما ی،

تع یا ش ه نمرات پاسآزماون گاروه آزماای

و کنتارل در

خردهمقیاس های اسنادهای ارتبافی در ج ول  3قابا مشاه ه
اسد .قبا از تح یا کوواریاانس بارای ر ایاد پای فارض

مؤ ر بود .همچنین مشاوره بر مبنای  ACTبر اسناد درونای و
بیرونی به خود و همسر و بع خودخواهانه/نوعدوساتانه ا ار
ن اشد.

هنجاربودن و همسانی واریانسهاا از آزماون کو ماوگروف-

اسمیرونف 1و آزمون وین 0به ترتیب است اده گردی .

2. Levene's Test

1. Kolmogorov-Smirnov

تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (11 / ... )ACT
جدول  .1خالصة جلسات مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسه

ج سة اول

ج سة دو

ج سة سو

ج سة چهار

ج سة پنجم

ج سة ششم

ج سة ه تم
ج سة هشتم

ج سة نهم

ج سة دهم

اهداف
 -1آشاانایی بااا وضااعید ارتبااافی
زوجااین از فریاا فرآیناا ذهاان
آگاهی
-0بررسی مشکا از دی گاه هر یک
از ا ضا
-3م هو سازی مشاکا از دیا گاه
درمانگر
-1معرفی  5سم روانشناسی
-0آشنایی داستانهای ذهنی
اجاارای تماارین افک اار آهنگ این و
نا گذاری داستانها
-1انتخاب
-0معرفی الیههای مه روانشناختی
 -3انجاااا تمااارین ماااههاااای
روانشناختی

شرح مختصر جلسات (منابع :گاتمن2222،؛ هریس)2229،

آموزش فرآین ذهن آگاهی در ج سه و مثال بر روی مشکا ا ضای گروه
لهریس.)0009،

معرفی  5سم شناختی به ا ضا
با انجا تمرینها در این ج سه هر ا ضا با اجارای فکار خاود باه ناوان
گروهی از ک مات زوماً واقعید ن ارن برخاورد مایکننا  ،همچناین یااد
میگیرن که داستانهای ذهن خود را کمتر ج ی بگیرن لهریس.)0009،
ا ضای گروه در این ج سه از میان  4راه یکی از آنها را انتخاب میکنن .
-1فالق بگیرن -0بمانن و بسوزن و بسازن -3 .نمانن و آنچه میتواننا
را ت یر دهن  -4 .بمانن و آنچه نمیتوانن ت یر دهن را بپذیرن .
 9مه روانشناختی برای ا ضا معرفی میشود لهریس.)0009،
ابت ا برای ا ضای گروه با تمرین  1 ،0 ،3از باورهایی که شبیه ایان ا ا اد
-1معرفاای باورهااای نادرسااد در
تا آخر مر فراموش نمیشون شروع میکنیم .بابیان استعارة دونات ژ های
مورد ازدواج لتمرین )1 ،0 ،3
ا ضا را متوجه میکنیم که فکر را نمی توان حذف نمود و یا آن را کنتارل
 -0لگس شناختی)
کرد
-1آشاانایی بااا ارزشهااای زنا گی
لپرکااردن پرسشاانامة ارزشهااای آشنا کردن ا ضا با نقشة زن گی و  10مسایری کاه در نقشاة زنا گی هار
فردی اسد .مسیر ارزشهای خانواده ،ازدواج و رابطاة صامیمانه ،رواباط
زن گی)
-0توجااه ویااوه بااه مساایر ارزش دوستانه ،ش ا و حرفه ،تحصیالت ،تناوع و ساوگیری ،معنویاد ،زنا گی
اجتما ی ،فبیعد ،سالمتی ،همچنین توجه ویوه بار روی ارزش ازدواج و
ازدواج در رابطة صمیمانه از فری
انجااا تماارین دهمااین سااا گرد رابطة صمیمانه خواه ش از فری انجا تمرین دهمین سا گرد ازدواج و
ازدواج و تمرین من میخاواهم در تمرین من میخواهم در ارتبا با همسر چگونه باشم لهریس.)0009،
ارتبا با همسر چگونه باشم.
ا ضا با است اده از تمرین تعیین اه اف پرمعنا به مشاخص کاردن اها اف
آنی ،اه اف کوتاهم ت ،اه اف میانه م ت و اه اف ب ن م ت میپردازن .
-1تعیین اه اف  /فرح م یاتی
همچنین به معرفی موانع درونی یعنی افکار ،احساسات ،خافرات ،امیال و
-0معرفی موانع درونی و بیرونی
الئم ب نی و موانع بیرونی یعنی ات اقات و مساائ ی کاه خاارج از دنیاای
ذهن آنهاسد پرداخته میشود لهریس.)0009،
-1معرفای پااادزهر مواناع درونای /در ایاان ج سااه باارای ا ضااا روش برخااورد بااا موانااع دروناای یعناای
خوشآم گویی از فری استعارة مهمان توضیح داده و اجرا میشود.
تمایا
در این ج سه پادزهر دیگر موانع درونی یعنی گس بیان خواها شا .
-1معرفای پااادزهر مواناع درونای/
اجرای استعارة قطار لت ن همراه از جهنم /ق رها و هیوالهاا /افکاار بار
گس
روی برگ) لهریس.)0009،
در ای ان ج سااه باار روی مسااائا و مش اکالتی ک اه ا ضااا در ارتبااا بااا
همسرانشان دارن و تب یا صحنة جن به ص ح تمرکز میشود.
 -1حا مسئ ه برای موانع بیرونی
آشناسازی ا ضا با  4اسابساوار در ارتباا مبتنای بار جنا باا همسار
لگاتمن)0000،
توضیح نمونه از کارهایی که زن گی را به می ان جن تب یا میکن .
برای ا ضا اینکه چه بگویم؟ چگونه بگاویم؟ کای بگاویم؟ توضایح داده
 -1حا مسئ ه برای موانع بیرونای میشود.
معرفی  5روش:
در مسیر ارزش با ارتبا با همسر
 -1رهایی از ذهن  -0گشودگی  -3ارزش گاذاری  -4جاین شا ن باا
همسر  -5صمیمید
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جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس بعد از کنترل تأثیر پیشآزمون
متغیر

پی آزمون
پسآزمون

مجموع
مجذورات
061/16
1048/80

درجه
آزادی
1
1

میانگین
مجذورات
061/16
1048/80

5/14
03/01

پی آزمون

93/08

1

93/08

01/56

0/001

پسآزمون

9/85

1

9/85

0/19

0/09

0/09

پی آزمون

00/93

1

00/93

9/19

0/004

0/06

0/85

پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون

0/01
6/11
64/38
0/06
50/49

1
1
1
1
1

0/01
6/11
64/38
0/06
50/49

0/03
1/90
00
0/04
46/61

0/8
0/1
0/001
0/6
0/001

0/001
0/06
0/40
0/009
0/63

0/054
0/06
0/99
0/01
1

پی آزمون

05/04

1

05/04

6/01

0/01

0/181

0/61

پسآزمون

04/00

1

04/00

5/95

0/00

0/181

0/65

پی آزمون

0/11

1

0/11

0/04

0/8

0/000

0/05

پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون

6/94
10/01
61/90

1
1
1

6/94
10/01
61/90

0/86
4/00
00/64

0/1
0/05
0/001

0/09
0/13
0/45

0/31
0/49
0/99

مرحله

اسناد زوجین
اسناد درونی/بیرونی به همسر
اسناد درونی/بیرونی به خود
اسناد پایدار/ناپایدار
اسناد کلی/جزئی
اسناد عمدی/غیر عمدی
انگیزه خودخواهانه/نوعدوستانه
اسناد سزاوار سرزنش/گذشت

F

سطح
معناداری
0/00
0/001

میزان
تأثیر
0/11
0/46

توان
آماری
0/63
0/99

0/50

0/99
0/31

جدول  .3میانگین تعدیلشده نمرات پسآزمون در اسناد زناشویی و خرده مقیاسهای آن
گروه
اسناد ک ی زوجین
اسناد درونی/بیرونی به همسر

آزمایش
15/81
13/93

کنترل
81/10
14/33

اسناد درونی/بیرونی به خود

14/89

14/95

اسناد پای ار/ناپای ار
اسناد ک ی/جزئی

1/68
13/88

10/18
11/51

اسناد م ی/غیر م ی

8/13

9/93

انگیزه خودخواهانه/نوعدوستانه

8/81

9/85

اسناد سزاوار سرزن /گذشد

8/39

11/41

در ادامه در ج ول  4نتاایج تح یاا کواریاانس و ساپس

پی فارض هنجااربودن و همساانی واریاانس هاا از آزماون

و

کو موگروف -اسمیرونف و آزمون وین باه ترتیاب اسات اده

میانگینهای تع یاش ه نمرات پسآزماون گاروه آزماای

کنترل در خردهمقیاسهاای رضااید زناشاویی در جا ول 5
قابا مشاه ه اسد .قبا از تح یا کوواریاانس بارای ر ایاد

گردی .

تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (19 / ... )ACT
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس بعد از کنترل تأثیر پیشآزمون
متغیر
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون

رضاید
ارتبا
حا
تعارض
تحریف
آرمانی

مرحله
051/16
105/95
503/53
008/81
115/14
306/30
105/51
131/00

مجموع
مجذورات
1
1
1
1
1
1
1
1

درجه
آزادی
051/16
105/95
503/53
008/81
115/14
306/60
105/51
131/00

میانگین
مجذورات
33/06
16/64
35/11
14/05
11/18
19/50
04/15
01/01

F
0/001
0/001
0/001
0/001
0/000
0/001
0/001
0/001

سطح
معناداری
0/55
0/38
0/51
0/34
0/09
0/40
0/41
0/49

میزان تأثیر
1
0/91
1
0/95
0/89
0/98
0/99
0/99

جدول  .5میانگین تعدیلشده نمرات پسآزمون در خرده مقیاسهای رضایت زناشویی
گروه

رضایت

ارتباط

حل تعارض

تحریف آرمانی

آزمای
کنترل

38/48
30/18

30/64
08/55

30/88
09/51

14/86
10/81

با رجوع به نتاایج جا ول  5مشاخص مایشاود نمارات

بحث و نتیجهگیری
این پووه بهمنظور بررسی تث یر مشاوره بر مبناای رویکارد

از میانگین تع یاش ظ گروه کنترل اسد و

مبتنی بر پذیرش و تعه ل )ACTبر میزان اسنادهای ارتباافی

میانگین تع یاش ة گروه آزمای
حا تعارض بی

در ابعاد رضاید ،ارتباا و

در مورد بع تحریف آرمانی نیز میانگین تعا یاشا ه گاروه
آزمای کمتر از گروه کنتارل اساد؛ اماا هماانفاور کاه در
ج ول  4مشاه ه میشود نتایج تح یاا کواریاانس حااکی از

و رضاید زناشویی صورت گرفته اسد .نتاایج ایان تحقیا
بهفورک ی ،نشاندهن ة تث یر این مشااوره بار اساناد ارتباافی
زوجین بهفورک ی و مؤ ههای پای ار /ناپای ار ،ک ای/جزئای،

این اسد که پس از کنترل تث یر پی آزمون ،تث یر مشاوره بار

ساازاوار سرزن /گذشااد و م ا ی/غیر م ا ی و افاازای

مبنای درمان مبتنی بر پذیرش و تعه بر نمرههای پسآزماون
چهار خرده مقیاس رضاید ،ارتبا  ،حا تعارض و تحریاف

رضاید زناشویی در تما ابعاد آن بود که با یافتههای پترسون
و همکاران ل ،)0009نریماانی و بخشاای

ل )1393و شانی

آرمانی معنادار اسد ل .)P<0/05همچنین با توجه به مجاذور

ل )1391مبنی بر ا ربخ باودن درماان پاذیرش و تعها بار
رضاید زناشویی و اضطراب زوجین همسو اسد .از فرفای

خردهمقیاس رضاید 34 ،درص از ت اوت باین دو گاروه در

مشاوره بر مبنای این رویکرد ،بر کااه

نمارات بُعا اساناد

خردهمقیاس ارتبا و  40درص از ت اوت باین دو گاروه در
خرده مقیاس حا تعاارض و  49درصا از ت ااوت باین دو

درون ای /بیرون ای بااه همساار و خااود و بع ا خودخواهانااه /

اتا مایتاوان گ اد  38درصا از ت ااوت باین دو گاروه در

گروه در خرده مقیاس تحریف آرمانی ناشای از ت ااوتهاای

نوعدوستانه ،در پسآزمون گروه آزمایشی تث یر ن اشته اساد.
تاکنون مطا عات زیادی به منظور ا ربخشی بر روی اسانادهای

گروهی و به بارتی تث یر مشاوره بر مبنای درماان مبتنای بار

ارتبافی انجا ش ه اسد که نتایج نشان دهن ة ا ربخ

پذیرش و تعه اسد.
بنابراین فرضیههای سو و چهار و پنجم و ششم ،که باه

آن ها باوده اساد .فبا نظار برادباوری و فینچاا ل،)1990
زوج این مشااکادار تمای اا دارن ا

باودن

ااد روی ا ادهای من ای

رضاید در هر چهاار بعا مایپرداختنا  ،ماورد تثییا قارار

زناشویی را پای ار ،ک ای و واقاع در همسار را از روی نیاد
من ی ،با نید خودخواهانه و سزاوار سرزن ببینن  .در مقابا،

گرفد.

همسران خشنود ،اسنادهایی را ارائه میدهن که کی ید رابطه

ترتیب به تث یر مشاوره بر مبناای رویکارد  ACTبار افازای

 / 00دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

را بهبود میبخش  ،باهفاوریکاه رفتاار من ای همسرشاان را

زمیناهای اساد کاه ایان چهاارچوب رابطاهای در آن ات اااق

موقتی ،جزئی و ناشی از واما بیرونی میدانن .

میافت .

همانفور که اشاره ش مشاوره بر مبناای  ،ACTبار بعا
پای ار/ناپای ار و ک ی/و جزئی مؤ ر بوده اسد .یعنی توانساته

اگر زمینة اسناد به همسرکنترل و زمیناة اساناد باه خاود،
آمیختگی ش  ،مشکا ایجاد میشود .برای مثال ضوی قبا از

اسنادهای مربو باه رفتارهاای همساران رجاوعکننا گان را

اجرای مشاوره ،همسرش را فردی درونگارا مایدانساد .او

موقتی و جزئی کن  .این دوبع مربو به اسنادهای ّی و از

بع از مشاوره نیز همچنان معتقا باود همسارش شخصایتی

پای ارترین نوع اسنادها هستن  .پای اری در اسناد شاما اد

درونگرا دارد .این فرد نتوانسته بود حتی بع از مشااوره نیاز

درک رفتار به نوان یک ا گوی رفتاری ابد و فوالنی ما ت

درونگرا بودن همسرش را به واما بیرونی و محیطای رباط

اسد و ک ی بودن اسناد به فراگیر بودن د روی اد در سایر

ده  ،اما توانسته باود باا کماک  ،ACTرابطاهاش را باا ایان

جنبههای رابطه اشاره دارد ،ACT.توانسته باا آماوزش  5سام

موضوع که مان همساری درونگارا دار ت ییار دها  .یعنای

رابطه لاجتناب ،غ اد از ارزشهاا ،قاافی شا ن باا ذهان،

توانسته بود بهجای اینکه برای کنترل این فکر ،سعی در گار

واکنشی بودن ،قطع ارتبا ) و جایگزین کردن پادزهرهای این
سمها لپذیرش ،رسی گی به ارزشها ،گس  ،مکث ،ارتباا

گرفتن زیاد از ح با همسرش نمای  ،این مسئ ه را بپذیرد که
همسرش به ان ازة او القهمن به معاشرت نیساد .همچناین

آگاهانه) به رجوع کنن گان بیاموزد که ت ییر را از خود شاروع

ضوی که معتق بود فردی صبی اسد و خود م هو سازی

کنن و به دنبال بهتر کردن رابطه باشن  ،که بع از مشاوره ناه

ش هاش اینچنین شکاگرفته بود ،همچنان بع از مشاوره نیز

فقط رابطة زناشویی رجوعکنن گان بهتر ش ه بود ب کاه ت ییار

م هوم

از خودش همین بود .این مشاوره تالشی برای قانع

را در همسرانشان دیا ه و ایان کماک کارد تاا رفتاار من ای

کردنِ این مراجاع مبنای بار ایانکاه اد رفتاار و واکان

همسرانشان را تا ح ودی موقتی ببینن  .همچنین باا آماوزش

همسرش تنها مشکا داشتن او نیسد ،نکرده بود .او همچنان

ده مسیر ارزشی به آنها ،متوجه شا ن کاه مسایر ارتباا باا

در پسآزمون به جم ة د رفتار همسار باه خ ا وخاوی

همسر یکی از ده مسیر ارزشی در نقشة زن گی آنهاسد کاه

خود برمیگردد ،پاسخ مثبد داده بود .چون اسانادی کاه باه

بای در آن فعا ید کنن و نبای مشاکالت روابطشاان را وارد
حیطههای دیگار زنا گی نماینا  .بناابراین توانساتن بعا از

خود داده بود بیرونی نش ه بود .و ی  ACTتوانسد به هماین
مراجع کمک کن که با این م هومی که از خود دارد ،آمیختاه

مشاوره ،رفتار من ای همسار را جزئای و محا ود باه ارزش

نشود .قبا از مشاوره فرد با این جم ه که مان فاردی صابی

ارتبا با همسر کرده و آن را وارد ارزشهاای دیگار و ک ای

هستم آمیخته میش و واکن

تن وتیزی از خود نشان میداد.

نکنن  .رجوع کنن گان به هنگاا آماوزش متوجاه شا ن کاه

اما بع از مشاوره توانسد از ایان فکار بگسا و باا وجاود

خی ی از مشکالت روابط زناشویی آنها به د یا آمیخته ش ن

ا تقاد به اینکه صبانید جز ویوگیهاای شخصایتی اوساد،

و اجتناب ها و بی توجهی به ارزش ارتباا صامیمانه توساط

نگذارد این فکر در رفتار او ا ر بگذارد .پس در فول ج سات

خودشان بوده و از این رو از نمرات سزاوار سرزن

همسر و

مشاوره زمینه به پذیرش و گس

تب یا ش .

م ی بودن رفتار همسار نیاز ،در پاسآزماون کاساته شا .

با ت ییر این زمینه ،نسبد دادن رفتاار همسار و خاود باه

همچنین در بیان این موضوع که مشاوره بر مبناای  ،ACTبار
بُع اسناد درونی و بیرونی نسبد باه همسار و خاودر مراجاع

ویوگی های شخصیتی می توان فبیعی باشا و تالشای بارای
بیرونی کردن آن صورت نگیرد ب ون اینکه آسیبزا باش  .در
تااث یر ایاان مشاااوره باار بُعاا خودخواهانااه و

مؤ ر نبوده بای گ د ،این امر قابا پی بینی بود چراکه فبا

تبیااین اا

دی گاهر  ،ACTنسبد دادن رفتارهای همسر و رفتارهای خاود

نااوعدوسااتانه بای ا گ ااد ،ACT ،نتوانسااته رفتااار همساارانِ

به ویوگی های شخصایتی و درونای ،فقاط یاک چهاارچوب

رجوعکنن گان را در نظر آنها ناوعدوساتانهتار نمایا  .آنهاا

رابطهای اسد .بودن آن بالماانع اساد و نیاازی باه ت ییار و

همچنان در پسآزماون معتقا بودنا رفتاار همسرانشاان در

بیرونی کردن آن نیسد .یگانه چیازی کاه بایا ت ییار نمایا

بعضی مواقع از سرِخودخواهی اسد .بنابراین همانفور که

تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (01 / ... )ACT

 ،بعا از

اسد .تاکتیک های  AcTشاما آموزش ،حا مسائ ه ،تک یاف

انتظار میرفد ،رجوعکنن گان با بهکارگیری گسا

مشاوره توانستن با این افکار کمتر آمیخته شاون  ،آمیختگای

رفتاری در منزل ،ایجااد مهاارتهاا ،مواجهاه و هار م اخ اة

کمتر با ث ش رفتار آنها کمتر تحد تث یر این افکاار قارار
تث یر این مشاوره بر روی این
گرفته و رابطشان با وجود

دیگری هسد کاه در درماانهاای رفتااری ماوج اول و دو
ایجاد ش لهیز و استروسال )0010،و از آنها در ایان درماان

بُع  ،بهبود یاب .

نیز است اده گردی .

همچنین با توجه به بحث پرداختن به ارزشها در درماان

و اما در آخرین بع یعنی تحریف آرمانی ،درمان مبتنی بر

مبتنی بر پذیرش و تعه در بع رضاید زناشویی که رضاید

پذیرش و تعه  ،در کاه

نمرات تحریاف آرماانی زنهاای

و انطباق افراد با  10جنبه رابطة زناشویی شااما :موضاو ات

متثها تاث یر معنایدار داشاته اساد کاه نشااندهنا ة ایجااد

شخصیتی ،ارتبا زناشاویی ،حاا تعاارض ،ما یرید ماا ی،

واقعبینی بی تر دربارة رابطة زناشویی در میاان زناان متثهاا

فعا ید های اوقات فراغد ،روابط جنسی ،ازدواج و فرزن ان،

پس از این درمان اسد .در بستة درمان مبتنای بار پاذیرش و

اقوا و دوستان ،نقا هاای مسااوات ف بای و جهادگیاری

تعه در حیطة خانواده درمانی از افسانه های ش به ناوان 3

ACT

و  0و  1هایی که جامعه و فرهن در ذهن ما میکارنا یااد
گردی و از تمرین دسد ج وی صورت و اساتعارهای تحاد

آزمایش ای تااث یر معن ایدار داشااته اسااد .درواقااع ،درمااانگر

نوان استعارة قطار بارای برخاورد باا ایان باورهاا اسات اده

قرار میده تا به آنچه در حوزههای

گردی  .این تمرینها نشان میدهن وقتی ما افکار را صااحب

مخت ف زن گی برایشان مهم اساد ،مثاا ارتباا زناشاویی،

میشویم ،با چه سر تی از تجربه دور مایگاردیم لایازدی و

اوقات فراغد ،ارتبا با فرزن ان ،ش ا ،تحصیالت و...توجاه

اب ی .)1390،درنتیجه با انجا این تمریناات و اساتعارههاا،

و

غیر واقعبینانه بودن این افکار و تحریاف آنهاا بارای ا ضاا

ارتبا با زمان حال مهام اساد ،اماا  AcTیاک رفتاردرماانی

آشکار و مشخص گردی که این افکار چق ر آنها را از مسیر

اسد و به همین د یا بایا باه مراجاع کماک کنا چگوناه

ارزشهایشااان منحاارف و دور ماایگرداناا  .ایاان پااووه

حرکد کن و یک زن گی ه فمن و غنی تار بساازد لهیاز و
استروسال.)0010،

مح ودید هایی نیز دارد .از جم ه اینکه به د یاا انجاا ایان
پووه بر روی زنان متثها ،در تعمیم نتایج آن بای احتیاا

در بع ارتبافات ،درمان مبتنای بار پاذیرش و تعها بار

کرد .پیشنهاد میگردد در پووه های آتی مشاورة مبتنای بار
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