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Abstract 
Background: The family system can reduce the sufferings of its members, and the 

communication and emotional state of the couple play a fundamental role in the psychological 

safety of this system. Objective: This study aimed to investigate the effect of enrichment 

training based on acceptance and commitment therapy on communication patterns and 

emotional cognitive regulation of couples. Method: The study method is quasi-experimental 

(pre-test-post-test with the control group). The statistical population included all couples 

referring to psychological and counseling centers in Qorveh and 40 volunteers were selected 

based on entry and exit criteria and randomly assigned to the group in experimental and 

control groups. Then, enrichment training sessions were held in groups for the experimental 

group and the control group did not receive any intervention. For data collection, the 

Communication Patterns Questionnaire by Christensen & Sullaway (1984) and the Cognitive 

Emotion Regulation Questionnaire by Garnefski (2001) were used. The data were analyzed 

using multivariate analysis of covariance in SPSS software. Findings: The results of the present 

study showed that the experimental intervention was effective. That is, enrichment training 

based on the approach of acceptance and commitment treatment has a significant effect on 

the reciprocal constructive dimension in couples (P<0.001). Also, enrichment training based on 

the approach of acceptance and commitment treatment has a significant effect on the 

dimension of self-blame in couples (P<0.01). Conclusion: Based on the findings of the present 

study, enrichment training based on commitment and acceptance therapy can improve 

communication patterns and cognitive regulation of emotion in couples and be effective in 

reducing couples’ tensions and communication challenges. 
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Introduction 

Investigations have documented many factors that affect the marriage of couples, One of 

them is the cognitive regulation of emotion. To date, research has shown that the ability to 

regulate couples' emotions has behavioral, emotional, cognitive, and physiological 

implications for relationship interactions. Researchers believe that another factor affecting 

the quality of life of couples and its strong predictor is the communication patterns of 

couples (Gottman & Notarious, 2002). Accordingly, it can be mentioned that 

communication problems are one of the most common problems in failed marriages 

(Gottman, 2014). Due to dysfunctional communication patterns, important issues of 

cohabitation remain unresolved; Be a recurring source of conflict between couples (Halford, 

2011). In one study, Heidarian, Asadpour, Mohsenzadeh, and Zahrakar (2020), 

demonstrated that commitment and acceptance therapy training can improve the quality 

of life and communication patterns in couples and be effective in reducing couples’ tensions 

and communication challenges. 

Thus, the current study tried to answer this question; whether enrichment education 

based on the approach of acceptance and commitment therapy is effective in 

communication patterns and cognitive regulation of couples' emotions? 

Methodology 

The present study is applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of control 

variables (pre-test-post-test with a control group). The participants of this study included all 

couples who were referred to psychological and counseling services centers in Qorveh, 

Kurdistan, Iran. Convenient sampling was used between the patients referred to the 

psychological and counseling service centers of Qorveh. Forty volunteers were selected and 

randomly assigned to two groups of experimental (n=20) and the control group (n=20). In 

this study, Communication Patterns Questionnaire (CPQ) and the Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire (CERQ) were used. 

Results 

Table 1 shows the findings of repeated measures analysis of variance in the experimental 

and control groups. As can be seen, the results of this test are significant for the time factor 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.41203.x
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(pre-test, post-test, and follow-up) regardless of group level [P <0.001]. The average 

dimensions of cognitive emotion regulation in the experimental group with the approach of 

acceptance and commitment treatment, during the time of participation in the research 

(from pre-test to post-test), compared to the control group has significant changes that 

indicate the effect of experimental action. 

Table 1 Findings of analysis of variance with repeated measures in experimental and control 

groups 

Sig F 
Mean 

squares 
df 

Sum of 
squares 

Source of 
changes 

Variable 

0.001 87.72 18.24 1.44 26.31 Time effect 

self-blame 0.001 125.38 26.08 1.44 37.62 Time*group 

  0.21 54.82 11.40 Error 

0.001 161.58 36.04 1.43 51.45 Time effect 

Other blame 0.001 185.66 41.41 1.43 59.12 Time*group 

  0.22 54.25 12.10 Error 

0.001 181.21 74.51 1.19 89.02 Time effect 

catastrophizing 0.001 196.07 80.62 1.19 96.32 Time*group 

  0.41 45.40 18.67 Error 

0.001 174.16 42.51 1.25 53.32 Time effect 

rumination 0.001 155.87 38.04 1.25 47.72 Time*group 

  0.24 47.66 11.63 Error 

0.001 341.13 78.64 1.42 111.32 Time effect 

refocus on planning 0.001 409.47 94.39 1.42 133.62 Time*group 

  0.23 53.79 12.40 Error 

0.001 119.11 33.47 1.39 47.02 Time effect 

acceptance 0.001 89.47 23.34 1.39 35.02 Time*group 

  0.28 52.95 15 Error 

0.001 66.58 23.47 1.17 27.45 Time effect 
positive 

refocusing 0.001 73.29 25.83 1.17 30.22 Time*group 

  0.35 44.45 15.67 Error 

0.001 104.18 41.51 1.52 63.15 Time effect 

positive reappraisal 0.001 78.89 31.43 1.52 47.82 Time*group 

  0.39 57.82 23.03 Error 

0.001 46.30 20.67 1.49 30.87 Time effect 

putting into 
perspective 

0.001 32.70 14.59 1.49 21.80 Time*group 

  0.45 56.74 25.33 Error 

 

Discussion and Conclusion 

This study aimed at investigating the impact of enrichment training based on acceptance 

and commitment therapy on communication patterns and cognitive regulation of couples' 
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emotions. Enrichment training based on the approach of acceptance and commitment 

treatment has a significant effect on communication patterns in couples. The results of 

testing this hypothesis are totally in line with (Akhavan, Gholami & Hayati, 2019) study 

which concluded that the treatment is based on acceptance and commitment to the 

dimensions of communication beliefs (opposite destructive belief, belief in spouse 

immutability). Belief in the expectation of mind-reading, belief in sexual perfectionism, 

belief in gender differences, and marital adjustment, including satisfaction, solidarity, 

agreement, and expression of marital affection had a significant effect. The intervention 

also reduced the total score of dysfunctional communication beliefs and increased marital 

adjustment in incompatible women. Findings from the present study showed that 

enrichment training based on the approach of acceptance and commitment treatment has 

a significant impact on the cognitive regulation of emotion in couples. This finding is in line 

with the findings of (Heidarian et al, 2020; Akhavan, Gholami & Hayati, 2019; Ghasedi, 

2019; Golmahammadian, Rashidi & Parvaneh, 2018; and Sobouhi et al, 2017). In explaining 

this, the theorist pointed out that we should blame ourselves, which is, to consider 

ourselves responsible and guilty for our bad experiences. This educational approach helps 

people become aware of their emotions and awareness which might encourage them to 

hurt themselves and others and to take exciting paths such as the high-risk paths and will 

improve psychological adjustment and promote mental and social health.  

It is recommended that enrichment training based on the approach of acceptance and 

commitment treatment be used to improve the communication skills of incompatible 

couples and training and use of more appropriate communication skills by all couples to 

cognitively regulate emotions in them and especially in incompatible couples, use the 

enrichment training method based on the approach of acceptance and commitment 

treatment. 
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 چکیده

 این روانی یمنیا در یادیبن نقش زوجین هیحانی و ارتباطی وضیت و ستهای اعضای آن  اکاهش رنج دارای ظرفیت خانوادهنظام 

 میو تنظ یارتباط یو تعهد بر الگوها رشیبر درمان پذ یمبتن یساز یآموزش غن تأثیر یبررسبه پژوهش حاضر  .دارد نظام

. جامعه آماری شامل بودآزمون با گروه گواه(  پس - آزمون شی)پ یشیآزما مهی. روش پژوهش نپرداخت نیزوج یجانیه یشناخت

 بود 1397و نیمسال اول  1396در نیمسال دوم  و مشاوره شهر قروه یشناخت کننده به مراکز خدمات روان مراجعه یها زوج هیکل

اختصاص فرد به گروه در  وهیطور تصادفی به ش نفر از داوطلبان انتخاب و به 40ورود و خروج  یارهایبر اساس مع زوج( که 70)

 یصورت گروه به یساز یگروه آزمایش جلسات آموزش غن های آزمودنیای سپس بر ند.های آزمایش و کنترل قرار گرفت گروه

 & Christensenالگوهای ارتباطی  پرسشنامهها از  آوری داده ی جمعبرا .ای دریافت نکرد و گروه کنترل مداخله برگزار شد

 Sullaway (1984)هیجان توسط شناختی تنظیم پرسشنامه وGarnefski (2001) .ها با استفاده از تحلیل  داده استفاده شد

مؤثر بوده  یشیکه عمل آزما ادحاصل از پژوهش حاضر نشان د جینتاتحلیل گردیدند.  SPSSافزار  کوواریانس چند متغیره در نرم

 یتأثیر معنادار یدارا نیو تعهد بر بعد سازنده متقابل در زوج رشیدرمان پذ کردیبر رو یمبتن یساز یآموزش غن یعنیاست؛ 

 نیو تعهد بر بعد سرزنش خود در زوج رشیدرمان پذ کردیبر رو یمبتن یساز یآموزش غن نی. همچن(P<01/0) بوده است

بر درمان  یمبتن یساز یحاصل از پژوهش حاضر، آموزش غن یها افتهی. بر اساس (P<01/0) است هبود یتأثیر معنادار یدارا

 یها ها و چالش شود و در کاهش تنش نیدر زوج جانیه یشناخت میو تنظ یارتباط یباعث بهبود الگوها تواند یم رشیتعهـد و پـذ

 مؤثر باشد. نیزوج یارتباط

 یشناخت یجانیه میتنظ ،یارتباط یو تعهد، الگوها رشیدرمان پذ ،یساز یغن ها: کلیدواژه
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 مقدمه

 پریشانی از جلوگیری و پریشان یهمسرها مداوای برای، است پرهزینه روابط یدگیبرچ و یناسازگار ازآنجاکه

 یناهمگون یها گونه. (Bradbury & Bodenmann, 2020) است الزم مداخالت به کارگیری پذیر آسیب های زوج در

 اندیشه و رفتار اصالح و همکنش های مهارت توسعه، سازنده ارتباطات راه از است ممکن زناشویی تعارضات از

 باالیی شیوع از صمیمی زوجین روابط در پریشانی. (Durães, Khafif, Lotufo-Neto & Serafim, 2020)شود  حل

 زیادی ارتباط ها آن فرزندان و سال بزرگ شرکای در جسمی و رفتاری، هیجانی مشکالت با و است برخوردار

 اصلی منبع ای رابطه مشکالت اینکه گسترده تصدیق رغم علی. (Snyder & Balderrama-Durbin, 2020)دارد 

 ,Megale) هستند مشترک درمان دنبال به پریشان های زوج سوم یک از کمتر ،است افراد رفتاری و روحی مشکالت

Peterson & Friedlander, 2021) .هیجانی و رفتاری الگوهای و تبادالت که دهند می نشان متعددی های پژوهش 

 ,Ben-Naim) است زناشویی ثبات و کیفیت های کننده بینی پیش ترین قوی از یکی زوجین آشکار غیر و آشکار

Hirschberger, Ein-Dor & Mikulincer, 2013) .منفی تأثیر زندگی های حوزه از بسیاری بر روابط در پریشانی 

 پریشانی. (Foran, Whisman & Beach, 2015) کار و خانواده عملکرد، جسمی و روانی سالمت ازجمله، گذارد می

 دهد می قرار تأثیر تحت را زوجین سوم یک طورکلی به و ها عروس تازه پنجم یک تقریباً و است معمول روابط

(Roddy, Knoop, Salivar & Doss, 2021) .و توجه نیازمند، زناشویی روابط در موفقیت برای تالش ایده، آن بر افزون 

 روابط برای اثربخش های فعالیت در شرکت و مؤثر ارتباطی الگوهای، کارآمد روابط، ها زوج حضور

 انجام خود روابط بهبود برای زوجین که اموری ازجمله. (Isanejad, Alipour & kalhori, 2018) است بخش رضایت

 هدف که رفتارهایی دیگر و کارآمد ارتباطی الگوهای تقویت، رابطه دوام، وفاداری، ارتباط به توان می دهند می

. (Shafer, James & Larson, 2016) نمود اشاره، است همسرشان و خود میان رابطه کیفیت افزایش و بهبود ها آن

 Roddy, Knopp, Georgia Salivar) بخشند می بهبود را روابط پریشانی وضعیت دو هر درمانی زوج و روابط آموزش

& Doss, 2021). 

. گذارند میاثر  ها زوج زناشویی زندگیبر  زیادی عوامل که اند آن از حاکی، زیادی پژوهشی شواهد

 سطح مانند، فردی درون نتایج با تنها نه هیجانات تنظیم. است 1هیجان شناختی تنظیم، عوامل این از یکی

                                                                                                                     
1. cognitive regulation emotion 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.1177%2F02654075221077280
https://doi.org/10.1177%2F1066480720902410
https://doi.apa.org/record/2020-23063-013
https://doi.org/10.1007/s10591-021-09585-7
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 نیز زوجین با رابطه کیفیت مانند، فردی بین نتایج با بلکه اضطراب و کمتر افسردگی، بهزیستی از باالتری

 که است داده نشان تحقیقات، امروز به تا. (Rusu, Bodenmann, & Kayser, 2018) است داشته مثبتی ارتباط

 روابط تعامالت زمینه در فیزیولوژیکی و شناختی، هیجانی، رفتاری پیامدهای، زوجین هیجانات تنظیم توانایی

 ,Klein) خصمانه انتقاد با احساسات تنظیم در زوجین مشکالت که دهد می نشان نتایج، مثال عنوان به. دارد

Renshaw, & Curby, 2018) ،صمیمی زندگی شریک خشونت خطر افزایش (McNulty & Hellmuth, 2008) ،

 پس شرکا گفتگوی خاطرات پایین سطح، (Bloch, Haase, & Levenson, 2014) رابطه از رضایت پایین سطح

 دو هر برای عروقی قلبی تحریک از باالیی سطح و (Richards, Butler, & Gross, 2003) درگیری یک از

 .است بوده همراه( Ben-Naim, Hirschberger, Ein-Dor, Mikulincer, 2013) درگیری تعامالت طی در شریک

، آن قوی ٔەکنند بینی پیش و زوجین زندگی کیفیت بر مؤثر عامل دیگر که باورند این بر پژوهشگران

 را رفتارهایی درواقع ارتباطی های مهارت. (Gottman & Notarious, 2002) است زوجین ارتباطــی الگوهای

 ارتباطی مشکالت گفت توان می پایه همین بر. دارند میرا نگه  زناشویی زندگی و ازدواج که ردیگ یبرمدر 

 که اینبه علت  (Gottman, 2014) آیند می حساب بهمنتهی به شکست  های ازدواج در مشکالت ترین معمولاز 

 بین در؛ و بمانند باقی نشده حل، مشترک زندگی مهم مسائلِ شود می باعث، ناکارآمد ارتباطی الگوهای

 بودن بینی پیش قابل که دارد می اظهار گاتمن. (Halford, 2011) شوند تکراری تعارض یک منبع ها زوج

. (Gottman, 2014) کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با ها  زوج چگونه که دارد این به بستگی موفق ازدواج

 که( مشترک های فعالیت و ارتباط مانند) خاص رفتارهای آموزش به ارتباطی بخشی نظم خود درواقع

 منجر که است متمرکز ارتباطی فرآیندهای بر آن جای به، ندارند تمرکز، شوند رابطه بهبود به منجر تواند می

 & Shafer, James) دهد می ارتقاء را زناشویی رابطه و شود می زوجین از یک هر در کارآمد رفتارهای به

Larson, 2016). 

و در  شوند یموج سوم شناخته م یرفتار-یشناخت یها عنوان درمان به و تعهد رشیبر پذ یمبتن یها درمان

. ابدی شیفرد با افکار و احساساتش افزا یشناخت ها، ارتباط روان شناخت رییتغ یبجا شود یتالش م ها آن

کاهش  یبر رو ماًیمستق، یسنت یرفتار یدرمان شناخت کردیرو برخالفو تعهد  رشیبر پذ یدرمان مبتن

افکار، احساسات،  رینظ یشناخت و کارکرد تجارب روان یبلکه در عوض سودمندکند،  ینشانگان عمل نم

را بدون توجه به  یمعنادار زندگ یها تیو فعال دهد یرا هدف قرار م یشناخت خاطرات و احساسات روان

 ,Heidarian, Asadpour) پژوهشی طی .(Hayes, Pistorello & Levin, 2012) کند یم یریگیوجودشان پ

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.1177%2F0265407517751664
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.beth.2015.10.007
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.beth.2015.10.007
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.beth.2015.10.007
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0013516
https://doi.org/10.1037/a0034272
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/02654075030205002
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0031473
https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.41203.x
https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.41203.x
https://psycnet.apa.org/record/2011-20615-000
https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2002.41203.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10826-015-0294-4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10826-015-0294-4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10826-015-0294-4
https://doi.org/10.1177%2F0011000012460836
http://ijbd.ir/article-1-767-en.html
http://ijbd.ir/article-1-767-en.html


114                                                   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022  

 
  

 
 

Mohsenzadeh & Zahrakar, 2020) بهبود باعث تواند می پذیرش و تعهد درمان آموزش که دادند نشان 

 مؤثر زوجین ارتباطی های چالش و ها تنش کاهش در و شود زوجین در ارتباطی های الگو و زندگی کیفیت

 بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان که دادند نشان (akhavan gholami, & hayati, 2019) پژوهشی طی. باشد

، خوانی ذهن توقع باور، همسر تغییرپذیری عدم باور، مخالفت کنندگی تخریب باور) ارتباطی باورهای ابعاد

؛ همبستگی، رضایت) ازجمله زناشویی سازگاری و( جنسیتی های تفاوت باور و جنسی گرایی کمال باور

 کل نمره کاهش باعث گرفته انجام مداخله همچنین. دارد معناداری تأثیر(، زوجی محبت ابرازتوافق و 

 Abbasi, Askarpoor, golizahe) شد ناسازگار زنان در زناشویی سازگاری افزایش و ناکارآمد ارتباطی باورهای

& Eraghi, 2019) است مؤثر ارتباطی اسناد بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان که دادند نشان پژوهشی طی 

 .است شده ناکارآمد اسنادهای کاهش موجب تعهد و پذیرش درمان که ترتیب بدین

 سردرگمی و افراد برای دوران این در آمده وجود به های آسیب و ازدواج اوایل در طالق میزان افزایش

 از هایی جنبه اساس بر موفق ازدواج کننده بینی پیش عوامل مورد در تحقیق ضرورت، ها خانواده و افراد

 ایجاب را ازدواج مشاوره و درمان برای مدل و الگو یک تدوین ضرورت نیز و زناشویی الگوهای و روابط

 تا کند میکمک  ها زوج روابط ی نهیزمپژوهش در ، آن بر عالوه. (Karimi sani & Ehyaei, 2011) نماید می

 کیفیت بررسی، جوامع بیشتر در. گرددروشن  گیرد می شکل آن در ها زوج روابط که ساختاری قواعد

 ,.Nagaraja, A) دارد اساسی نقش خانوادگی ارتباطات کلی کیفیت ارزیابی در زناشویی روابط الگوهای

Rajamma, & Viswanatha, 2012). در ارزشی و فرهنگی دالیل به ازدواج و خانواده کانون، ایران کشور در 

 ارضای و خانواده تداوم و استحکام برای تالش، رو ازاین. دارد بیشتری اهمیت غربی کشورهای با مقایسه

 & Abbasi, Madani) است برخوردار بیشتری اهمیت از همسران ویژه به اعضا روانی و هیجانی نیازهای

Gholamali Lavasani, 2014) مبتنی درمان سازی غنی نظریه، سوم موج رویکردهای و ها نظریه بین از بنابراین؛ 

 ها آن به کمک هدفبا  ها زوج روابط ارتقای برای آموزشی یک رویکرد، زوجین در تعهد و پذیرش بر

 و همدلی گسترش، خود مخرب و مثبت رفتار کاوش، خودشان مسئولیت و واقعیت از آگاهی برای

 درمانگران روان و محققین، گذاران سیاست. است مسئله حل های مهارت و مؤثر ارتباط رشد و صمیمیت

 بیشتری علمی بررسی به نیاز ها روش این و اند نداشته پیشگیرانه های شیوه به چندانی توجه تاکنون ما کشور

 الگوهای بر شده غنی تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین حاضر پژوهش هدف بنابراین؛ دارد
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 نتایج و هیجان تنظیم بین ارتباط اساسی فرآیندهای مستقیم طور به مطالعه چند فقط. است زوجین ارتباطی

 ,Zeidner, Kloda, & Matthews؛  Bloch, Haase, & Levenson , 2014) اند کرده بررسی را ازدواج کیفیت

 در ارتباطی الگوهای و شناختی هیجان تنظیم بین روابط از ما درک قبلی تحقیقات، این بر عالوه(. 2013

 از رضایت با مجدد ارزیابی و سرکوب روابط قبلی کارهای بیشتر، خاص طور به. کند می محدود را زوجین

 الگوهای و هیجان تنظیم خاص های استراتژی بین ارتباط به کمتر و است کرده بررسی را زناشویی روابط

 آیا اینکه بررسی با حاضر مطالعه. است شده توجه شناختی روان مداخالت انجام ضرورت و زوجین ارتباطی

 طریق از رابطه از رضایت و زوجین هیجان تنظیم های استراتژی بر تعهد و پذیرش درمان سازی غنی آموزش

 ارتباط شوهر و زن یک در استرس تنظیم روند در شرکا بین مشترک رفتارهای یعنی، ارتباطی الگوهای

 .پردازد می موجود تحقیقات در خألها این به، دارد

 بر مبتنی سازی غنی آموزش آیا که است سؤال این پاسخ به دستیابی پی در حاضر پژوهش بنابراین 

 ؟خیر یا است مؤثر زوجین هیجان شناختی تنظیم و ارتباطی الگوهای بر تعهد و پذیرش درمان رویکرد

 روش

آزمون با گروه  پس - آزمون شی)پ یشیآزماکنترل متغیرها  ازنظر و کاربردی هدف ازنظرپژوهش حاضر 

کننده به مراکز  مراجعه یها زوج هی. جامعه آماری این پژوهش شامل کلاست و بدون آزمون پیگیری (کنترل

از بین  در دسترس، گیری نمونهنمونه پژوهش، از روش و مشاوره شهر قروه بود.  یشناخت خدمات روان

 لیبرای تشک فراخوان است که از طریق و مشاوره شهر قروه یشناخت روانبه مراکز خدمات  کنندگان مراجعه

گذشت )ورود  یارهایسطح شهر انجام شد و بر اساس مع مراکزدر  ها هیها از طریق اطالع کالس گونه نیا

نمرات پایین در پرسشنامه الگوهای ارتباطی و نظم جویی و  رضایت آگاهانهسال از ازدواج،  2حداقل 

  در گروهنفر  20اختصاص فرد به گروه  وهیطور تصادفی به ش و به از داوطلبان انتخابنفر  40( شناختی هیجان

. پس از انتخاب نمونه و گمارش تصادفی، از هر دو گروه گرفتکنترل قرار نفر در گروه  20آزمایش و 

گروه آزمایش جلسات آموزش  های آزمودنیبه عمل آمد سپس برای  آزمون شیو گواه پ شیآزما

جلسات درمان از  یبرگزار شد. در انتها در مرکز مشاوره آوای زندگی یصورت گروه به یساز یغن

ها در دو  پرسشنامه گریبار د رییگیپ ی آزمون گرفته شد. پس از دو ماه در مرحله دو گروه پس یها یآزمودن

حجم نمونه تا حد زیادی به هدف و روش گفت  توان میبرآورد حجم نمونه  توجیهدر  ضمناً گروه اجرا شد.

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.1037/a0034272
https://doi.org/10.1037/a0034009
https://doi.org/10.1037/a0034009
https://doi.org/10.1037/a0034009
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در هر های از نوع آزمایشی،  ژوهشبرای پنفر  1۵حجم نمونه حداقل در برخی از منابع  .تحقیق بستگی دارد

 .(Delavar, 1399)است  پیشنهادشدهگروه 

 

 اابزاره

 کالیفرنیا دانشگاه در (Christensen & Sullaway, 1984)توسط  پرسشنامه این :1الگوهای ارتباطی پرسشنامه

 روی را هر رفتارافراد  تعامل یالگوها فیتوص یبرا و است شده تشکیلماده  3۵از  شد. پرسشنامه ساخته

 بندی درجه( دارد امکان خیلی (9تا  ) ندارد امکان اصالً (1 از لیکرت به سبک ای درجه 9 مقیاس یک

 ، مقیاس3متقابل اجتناب ، مقیاس2متقابل سازنده ارتباط مقیاس مقیاس: خرده سه از پرسشنامه. کنند می

 شده لیمرد تشک گیری کناره/زن توقع و زن گیری کناره/مرد توقع بخش دو از خود که 4گیری کناره/توقع

+ ب  2+ ب  2ارتباط سازنده متقابل: الف  -1 :دهند میمذکور را شکل  های مقیاسکه خرده  سؤاالتی است.

+  3a: الف گیری کنارهارتباط مرد توقع / زن . 4+ ج  2+ ج  1ارتباط اجتناب متقابل: الف . 3+ ج  1+ ج  4

: گیری کنارهارتباط توقع / . 6b+ ب  ۵b+ ب  3b: الف گیری کنارهارتباط زن توقع / مرد . 6a+ ب  ۵aب 

 دهنده نشان اسیمق خرده هر در باالتر مرات. ن6b+ ب  6a+ ب  ۵b+ ب  ۵a+ ب  3b+ الف  3aالف 

 پرسشنامه از که قبلی تحقیقات .است تعارض تعامالت طول در یارتباط یالگو آن از استفاده شتریب احتمال

 پور عبادت ایران در اند. کرده تعیین آنهای  مقیاس را برای خرده 78/0تا  74/0پایایی اند  نموده استفاده

(Ebadatpour, 2000) های  مقیاس بین روایی، همبستگی برآورد منظور به و هنجاریابی کرده را فوق پرسشنامه

 خرده سه برای آمده دست به همبستگی ضرایب است. کرده را محاسبه زناشویی رضایت و پرسشنامه این

، ۵8/0 از عبارت ترتیب به گیری کناره/توقع متقابل، ارتباط اجتنابی ارتباط، متقابل سازنده ارتباط مقیاس

. همچنین در پژوهش (Ebadatpour, 2000) بودند دار یمعن 1/0 یآلفا سطح در که همگی بود 3۵/0، ۵8/0

 آمد. به دست 81/0حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

                                                                                                                     
1. communication pattern questionnaire (CPQ) 
2. mutual constructive communication scale 
3. mutual avoidance scale 
4. expectation/withdrawal scale 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.2307/353737
http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.26.2.3099.1
http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.26.2.3099.1
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گرانفسکی و همکاران  توسط هیجان شناختی تنظیم پرسشنامه :1یی شناختی هیجاننظم جوی پرسشنامه

(Garnefski et all, 2001) تا  71/0ی  های این پرسشنامه در دامنه آلفا را برای خرده مقیاسو ضریب  است شده نیتدو

 ماده 36 دارای که گزارشی است خود ابزار یک و یچندبعدای  پرسشنامه، پرسشنامه این اند. گزارش کرده 81/0

 هر و است مجزا مفهومی مقیاس خرده 9 شامل این پرسشنامه .است کودکان و ساالن بزرگ ویژه فرم دارای و است

 انگاشتن، خود ،مثال عنوان به: دارد اشاره کند می فکر زا استرس یا تهدیدآمیز رویدادهای تجربه از پس فرد آنچه به یک

 پذیرش مثبت، مجدد ارزیابی مثبت، مجدد تمرکز دیدگاه، در دادن قرار. سازی فاجعه فکری، نشخوار دیگر، سرزنش

 .شوند می گیری اندازه (همیشه ؛تقریباً) ۵ تا( هرگز ؛تقریباً) 1 از ای درجه ۵ لیکرت مقیاس در ها آیتم .ریزی برنامه و

-18 -19 -20 -21 -22 -23 – 24 -2۵ -26-27 -28 تنظیم شناختی مثبت: سؤاالت : از اند عبارتهر گویه  سؤاالت

 -8 -9 -10 -8 -12 -29  – 30 -31 -32 -33 –36-3۵-34    سؤاالت؛ تنظیم شناختی منفی: 13 -14 -1۵ -16 -17

 -21 -22) سؤاالت         :ریزی برنامهتمرکز مثبت مجرد /  -1های تنظیم شناختی مثبت  . عامل1 -2 -3 -4 -۵ -6 -7

(. 1۵ -23 -24 -2۵ -26 -27)  سؤاالت  :تر وسیعارزیابی مثبت / دیدگاه  -2؛ (13 -14 -16 -17 -18 -19 -20

 -2 (؛4-2-1) سؤاالتسرزنش خود:  -1 شنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی:های تنظیم شناختی منفی پرس عامل

 آمیز فاجعه -4  (؛3 و 9 و 10 و 11 و 12)  سؤاالت  نشخوار فکری: -3(؛ 36-3۵-34) سؤاالت سرزنش دیگران: 

 معکوس ندارد. سؤالدر ضمن این پرسشنامه (. 8-7-6-۵) سؤاالت پذیرش: -۵  (؛32-31-30-29)  سؤاالت  کردن:

 نمره چه هر. آید می دست به( 20 تا 4 از) خاص مقیاس خرده به متعلق نمرات بندی جمع با فردی مقیاس خرده نمرات

 سمقیا دهخر هردر  باال اتنمر .شود می استفاده بیشتر خاص شناختی استراتژی یک از باشد، باالتر مقیاس خرده

 فارسی ی فرم در دامنه .استو منفی  زا استرس قایعو با جههاموو  مقابلهدر  رمذکو دبرراه  بیشتر دهستفاا انمیز گرنبیا

همچنین در  .است قرارگرفته یابیاعتبار  مورد (Samani, S., Sadeghi, 2010) صادقی و ی سامانی لهیوس بهمقیاس  این

 آمد. به دست 87/0پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

 شیوه اجرای پژوهش

 یالگوهـا     یهـا  و گـواه( بـه پرسشـنامه    شیهـر دو گـروه )آزمـا   غربالگری  منظور بهاز شروع مداخالت  شیپ

 ای دقیقـه  90 آموزشـی  ی جلسـه  8مـدت  بـه  آزمـایش   و گروه دادند جواب جانیه یشناخت میو تنظ یارتباط

صـورت   آموزشـی  ی مداخلـه  چیهـ  کنتـرل گـروه   و بـرای و تعهد قرار گرفـت   رشیبر پذ یتحت درمان مبتن

و  یارتبـاط  یالگوهـا  ی  ( بـه پرسشـنامه  گواهو  شیهر دو گروه )آزما آموزشیجلسات  پایان، پس از نگرفت

درصـد،   ،یوانـ فرا یفیآمـار توصـ   صـورت  بـه ها  دادهآماری  لیوتحل هیپاسخ دادند. تجز جانیه یشناخت میتنظ

                                                                                                                     
1. cognitive emotion regulation questionnaire )CERQ( 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.1093/deafed/enr020
http://jpmm.miau.ac.ir/article_1154_en.html
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بـا توجـه بـه نرمـال بـودن       یو اسـتنباط  (اریـ )انحراف مع ی( و پراکندگنیانگی)م یمرکز شیگرا یها شاخص

افـزار   ها با استفاده از نـرم  استفاده شد. الزم به ذکر است که داده رهیچند متغ انسیوار لیها از آزمون تحل داده

spss  قرار گرفت لیوتحل هیمورد تجز 23نسخه. 

 مداخالت

جلسـات بـر    مداخلـه  و تعهذد:  رشیدرمان پذذ  کردیبر رو یمبتن یساز یجلسات آموزش غن یاجرا مداخله

تنظـیم گردیـد    (Matthew McKee, 2017 ) نیزوجـ  یشده از کتاب اکت برا و برگرفته یاساس پروتکل طراح

مربوطه و کسـب مهـارت در رویکـرد زیـر نظـر       مطالعه منبع اصلی و شرکت در کارگاه که پژوهشگر پس از

سـاعت   کیـ در هفته و هر جلسه بـه مـدت    ربا 1صورت  اساتید راهنما و مشاور به اجرای آن اقدام نمود و به

 .دیآ یآن م حیبرگزار شد که در ادامه توض

در مـورد موضـو     ،( بـود یرابطه درمـان ارتباط و معارفه اعضا ) یبرقرارهدف این جلسه اول:  جلسه

 توضیحاتی داده شد. یقرارداد درمان ایجادبه پرسشنامه و  جواب دهیو  تحقیق

، در بـود  ها آن تأثیر زانیم سنجشو  یدرمان یها روش ی و توضیحبررسهدف این جلسه دوم:  جلسه

 .بحث گردید تکلیفبازخورد و  افتیدر و لیها با استفاده از تمث و کم اثر بودن درمان یمورد موقت

 در مراجع و کمـ  بـه او،   ناکارآمد یراهبردها و الگوها صیتشخهدف از این جلسه نیز سوم:  جلسه

بـا اسـتفاده از    هـا  آنبا  جدالدردناك بدون  یشخص عیوقا قبول، ها آن ی و کنترلهودگیبردن به ب یپ

 تکلیف بود. ی ارائهو بازخورد و  لیتمث

آن، آموزش  نتایجاز  یاجتناب از تجارب دردناك و آگاه رابطه بادر  توضیحاتی ی ارائهچهارم:  جلسه

بـازخورد و ارائـه    افتیدر ،یآموزش تن آرام ل،یزبان با استفاده از تمث میمفاه رییتغ رش،یپذ یها گام

 فیتکل

ی را معرفـی  بعـد  سـه  یارتباط مشـترك رفتـار/ احساسـات مـدل رفتـار      انیمنظور ب پنجم: به جلسه

رفتار بر اساس  رییتغ یتالش برا رابطه باو در  یشناخت روان یکارکردها ،مشاهده ، رفتار قابلنماییم می

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://taaghche.com/book/64562/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D8%A7
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 .فیتکلارائه بازخورد و  افتی، درگیرد میبحث صورت  ها آن

ـ بـا خـود بـا اسـتفاده از تمث     تماس برقرار کردنبستر و   یعنوان  به خودششم: مشاهده  جلسه  و لی

 ییو جـدا  متفـاوت  یحس یها افتیدردر رابطه با  سازی آگاه ،دهیم میرا توضیح  نهینقش و زم میمفاه

 .فیبازخورد و ارائه تکل افتیدر ،هستند یذهن یکه جزء محتوا ییها از حس

یـ    یمراجـع بـرا  را  ورا ایجـاد   رییتغ یبرا زهی، انگدهیم میرا توضیح  ها ارزش مفاهیمهفتم:  جلسه

 .فیبازخورد و ارائه تکل افتیدر ،یتمرکز نی، تمرسازیم میتوانمند  بهتر یزندگ

و  را شناسـایی  هـا  مطـابق بـاارزش   یرفتار یها ، طرحدهیم میرا آموزش  هشتم: تعهد به عمل جلسه

 .آزمون پس یجلسات، اجرا یبند ، جمعنماییم میرا ایجاد  ها آنعمل به  یتعهد برا

 هایافته

 یریگ و کنترل و زمان اندازه شیرا برحسب گروه آزما ابعاد الگوهای ارتباطی یفیتوص یها آماره 1 جدول

 .دهد یآن نشان م

 و کنترل در سه مرحله شیگروه آزما یبرا یارتباط یالگوها ریابعاد متغ یفیتوصهای  شاخص 1 جدول

 یریگیآزمون و پ آزمون، پس پیش

 گروه کنترل  گروه آزمایش  

 میانگین متغیر مرحله
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین 

 آزمون پیش

 35/3 75/17  73/3 50/17 سازنده متقابل

85/29 گیرمتوقع/کناره  42/5   60/29  05/5  

55/21 اجتناب متقابل  78/2   90/21  17/2  

 آزمون پس

60/21 متقابلسازنده   54/3   95/17  43/3  

90/19 گیرمتوقع/کناره  49/3   70/28  86/4  

95/10 اجتناب متقابل  37/2   21 72/1  

 پیگیری

05/21 سازنده متقابل  20/3   70/17  33/3  

60/20 گیرمتوقع/کناره  39/3   40/28  99/4  

20/11 اجتناب متقابل  09/2   20/21  70/1  

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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را برحسب  جانیه یشناخت میتنظ ریابعاد ناکارآمد و ناکارآمد متغ یفیتوص یها آماره 2 جدول جینتا

 .دهد یآن نشان م یریگ و کنترل و زمان اندازه شیگروه آزما

 و کنترل در سه مرحله شیگروه آزما یبرا تنظیم شناختی هیجان ریابعاد متغ یفیتوصهای  شاخص 2 جدول

 یریگیآزمون و پ آزمون، پس پیش

 گروه کنترل  گروه آزمایش  

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین متغیر مرحله

 آزمون پیش

99/1 25/12 سرزنش خود   05/12  82/1  

05/2 10/13 سرزنش دیگران   05/13  64/1  

68/2 05/15 یآمیز فاجعه   15/15  53/1  

67/1 45/13 نشخوار فکری   40/13  35/1  

 آزمون پس

83/1 10 سرزنش خود   20/12  79/1  

78/1 15/10 سرزنش دیگران   15/13  49/1  

77/1 25/11 یآمیز فاجعه   20/15  17/2  

56/1 65/10 نشخوار فکری   30/13  30/1  

 پیگیری

84/1 15/10 سرزنش خود   30/12  81/1  

81/1 30/10 سرزنش دیگران   15/13  53/1  

01/2 40/11 یآمیز فاجعه   25/15  17/2  

55/1 75/10 نشخوار فکری   35/13  35/1  

 تحلیل زیربنایی های مفروضه پژوهش این های داده اینکه از اطمینان برای ها، فرضیه به مربوط تحلیل از قبل

 این بررسی برای لون آزمون نتایج. شد پرداخته ها آن بررسی به کنند، می برآورد را سنجش تکرار با واریانس

 .است شده ارائه 3 جدول در وابسته متغیرهای به توجه با فرض پیش

 گیری اندازه مختلف های زمان در گروهی بین واریانس همگنی آزمودن برای لون آزمون نتایج ،3 جدول

 الگوهای ابعاد تمامی در موردنظر فرض که داد نشان آزمون این نتایج. دهد می نشان را پژوهش متغیرهای

 اما ؛است برقرار پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش در مثبت ارزیابی جز به هیجان شناختی تنظیم و ارتباطی

 .است توانمند فرض این برقراری عدم به نسبت واریانس تحلیل است شده بیان که طور همان
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 یگروه نیب انسیوار یآزمودن همگن یآزمون لون برا جینتا .3جدول 

 سطح معناداری F df1 df2 گیری زمان اندازه متغیر

 سازنده متقابل

 855/0 38 1 034/0 آزمون پیش

 987/0 38 1 001/0 آزمون پس

 811/0 38 1 058/0 پیگیری

 گیر متوقع/ کناره

 76/0 38 1 095/0 آزمون پیش

 14/0 38 1 268/2 آزمون پس

 07/0 38 1 484/3 پیگیری

 اجتناب متقابل

 303/0 38 1 088/1 آزمون پیش

 124/0 38 1 474/2 آزمون پس

 287/0 38 1 166/1 پیگیری

 سرزنش خود

 514/0 38 1 433/0 آزمون پیش

 954/0 38 1 003/0 آزمون پس

 988/0 38 1 001/0 پیگیری

 سرزنش دیگران

 305/0 38 1 083/1 آزمون پیش

 379/0 38 1 792/0 آزمون پس

 296/0 38 1 124/1 پیگیری

 آمیز کردنفاجعه

 376/0 38 1 802/0 آزمون پیش

 525/0 38 1 411/0 آزمون پس

 846/0 38 1 038/0 پیگیری

 نشخوار فکری

 193/0 38 1 753/1 آزمون پیش

 28/0 38 1 20/1 آزمون پس

 393/0 38 1 747/0 پیگیری

 ریزی تمرکز مجدد بر برنامه

 708/0 38 1 142/0 آزمون پیش

 846/0 38 1 038/0 آزمون پس

 791/0 38 1 071/0 پیگیری

 پذیرش

 625/0 38 1 242/0 آزمون پیش

 218/0 38 1 567/1 آزمون پس

 30/0 38 1 105/1 پیگیری

 تمرکز مثبت

 905/0 38 1 015/0 آزمون پیش

 219/0 38 1 562/1 آزمون پس

 40/0 38 1 725/0 پیگیری

 ارزیابی مثبت

 35/0 38 1 895/0 آزمون پیش

 021/0 38 1 755/5 آزمون پس

 086/0 38 1 105/3 پیگیری

 انداز توسعه چشم

 381/0 38 1 786/0 آزمون پیش

 598/0 38 1 283/0 آزمون پس

 279/0 38 1 208/1 پیگیری
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-دهد. همانهای آزمایش و کنترل را نشان می ، نتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش در گروه4جدول 

آزمون و پیگیری( بدون توجه  آزمون، پس زمان )پیششود، نتایج این آزمون برای عامل گونه که مشاهده می

[. الزم به یادآوری است که این فرض )اثر مستقیم زمان( در P<001/0به سطح گروه معنادار شده است ]

اهمیت دارد اثر تعامل زمان در عمل آزمایشی  آنچههای آمیخته از اهمیت زیادی برخوردار نیست، طرح

کند. اثر تعامل زمان در گروه ر متقابل ما را در تفسیر اثر مستقیم هدایت میزیرا معناداری اث؛ )گروه( است

که در جدول  گونه همانرد فرض صفر پژوهش است.  دهنده نشانکه  [P<001/0معنادار شده است ]

های ارتباطی در گروه  است میانگین ابعاد الگو شده اشارهاطالعات توصیفی ابعاد الگوهای ارتباطی نیز 

آزمون(،  آزمون تا پس با رویکرد درمان پذیرش و تعهد، در طول زمان شرکت در پژوهش )از پیشآزمایش 

 عمل آزمایشی است. تأثیر دهنده نشانی داشته است که فراواننسبت به گروه کنترل تغییر 

 های آزمایش و کنترل نتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش در گروه 4جدول 
 مجموع منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 001/0 30/134 71/89 44/1 35/129 اثر زمان سازنده متقابل

 001/0 57/122 87/81 44/1 05/118 تعامل زمان * گروه

   67/0 79/54 60/36 خطا 

متوقع/ 

 یرگ کناره

 001/0 81/347 83/614 23/1 95/756 اثر زمان

 001/0 23/226 91/399 23/1 35/492 گروهتعامل زمان * 

   77/1 78/46 70/82 خطا

 001/0 66/1552 84/645 31/1 52/848 اثر زمان اجتناب متقابل

 001/0 92/1141 99/474 31/1 05/624 تعامل زمان * گروه

   42/0 93/49 68/20 خطا

. دهد می نشان را کنترل و آزمایش گروه دو در سنجش تکرار با واریانس تحلیل های یافته ،۵ جدول

 بدون( پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش) زمان عامل برای آزمون این نتایج شود، می مشاهده که گونه همان

 است شده معنادار گروه در زمان تعامل اثر همچنین[. P<001/0] است شده معنادار گروه سطح به توجه

[001/0>P] ابعاد توصیفی اطالعات جدول در که گونه همان. است پژوهش صفر فرض رد دهنده نشان که 

 رویکرد با آزمایش گروه در هیجان شناختی تنظیم ابعاد میانگین است شده اشاره نیز هیجان شناختی تنظیم

 گواه گروه به نسبت ،(آزمون پس تا آزمون پیش از) پژوهش در شرکت زمان طول در تعهد، و پذیرش درمان

 .است آزمایشی عمل تأثیر نشانگر که است داشته فراوانی تغییرات
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 گواه و آزمایش گروه دو در سنجش تکرار با واریانس تحلیل های یافته 5 جدول

 ییراتتغمنبع  متغیر
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 خود سرزنش

 001/0 72/87 24/18 44/1 31/26 اثر زمان

 001/0 38/125 08/26 44/1 62/37 تعامل زمان * گروه

   21/0 82/54 40/11 خطا

 سرزنش دیگران

 001/0 58/161 04/36 43/1 45/51 اثر زمان

 001/0 66/185 41/41 43/1 12/59 تعامل زمان * گروه

   22/0 25/54 10/12 خطا

 یز کردنآم فاجعه

 001/0 21/181 51/74 19/1 02/89 اثر زمان

 001/0 07/196 62/80 19/1 32/96 تعامل زمان * گروه

   41/0 40/45 67/18 خطا

 نشخوار فکری

 001/0 16/174 51/42 25/1 32/53 اثر زمان

 001/0 87/155 04/38 25/1 72/47 تعامل زمان * گروه

   24/0 66/47 63/11 خطا

تمرکز مجدد 

 یزیر برنامه

 001/0 13/341 64/78 42/1 32/111 اثر زمان

 001/0 47/409 39/94 42/1 62/133 گروهتعامل زمان * 

   23/0 79/53 40/12 خطا

 پذیرش

 001/0 11/119 47/33 39/1 02/47 اثر زمان

 001/0 47/89 34/25 39/1 32/35 تعامل زمان * گروه

   28/0 95/52 15 خطا

 تمرکز مثبت

 001/0 58/66 47/23 17/1 45/27 اثر زمان

 001/0 29/73 83/25 17/1 22/30 تعامل زمان * گروه

   35/0 45/44 67/15 خطا

 ارزیابی مثبت

 001/0 18/104 51/41 52/1 15/63 اثر زمان

 001/0 89/78 43/31 52/1 82/47 تعامل زمان * گروه

   39/0 82/57 03/23 خطا

 انداز چشمتوسعه 

 001/0 30/46 67/20 49/1 87/30 اثر زمان

 001/0 70/32 59/14 49/1 80/21 تعامل زمان * گروه

   45/0 74/56 33/25 خطا

 گیری یجهنتبحث و 

 و ارتباطی الگوهای بر تعهد و پذیرش درمان بر مبتنی سازی غنی آموزش تأثیر بررسی حاضر تحقیق از هدف

 .بود زوجین هیجان شناختی تنظیم
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 تأثیر دارای زوجین در ارتباطی الگوهای بر تعهد و پذیرش درمان رویکرد بر مبتنی سازی غنی آموزش

 متقابل، سازنده بعد بر تعهد و پذیرش درمان رویکرد بر مبتنی سازی غنی آموزش. است معناداری

 مؤثر آزمایشی عمل که معنا این به .است معناداری تأثیر دارای زوجین در متقابل اجتناب و گیر کناره/متوقع

 متقابل، سازنده بعد بر تعهد و پذیرش درمان رویکرد بر مبتنی سازی غنی آموزش یعنی ؛است بوده

 Baruch et) های یافته با یافته این .است بوده معناداری تأثیر دارای زوجین در متقابل اجتناب و گیر کناره/متوقع

al 2012 ) و(Narimani & Hobbi , 2018) ینتیجه با طورکلی به فرضیه این بررسی نتایج. است راستا یک در 

 مبتنی درمان که یافت دست نتیجه این به که است راستا یک در (akhavan gholami & hayati , 2019)  پژوهش

 همسر، پذیری-تغییر عدم باور مخالف، کنندگی تخریب باور) ارتباطی باورهای ابعاد بر تعهد و پذیرش بر

 ازجمله زناشویی سازگاری و( جنسیتی هایتفاوت باور و جنسی گراییکمال باور خوانی،ذهن توقع باور

 باعث گرفته انجام یمداخله همچنین. داشت معناداری تأثیر ،زوجی محبت ابراز و توافق همبستگی، رضایت،

 و شد ناسازگار های خانمدر  زناشویی سازگاری افزایش و ناکارآمد ارتباطی باورهای کل ینمره کاهش

 بر مبتنی درمان دریافتند که (Faal & et al, 2019) امانی و مددی عاطف، فعال، پژوهشدر راستای  همچنین

 باور همسر، تغییرپذیری عدم باور مخالف، کنندگی تخریب باور) ارتباطی باورهای ابعاد بر تعهد و پذیرش

 ، رضایت ازجمله زناشویی سازگاری و( جنسی گراییکمالجنسیتی و  هایتفاوت باور خوانی،ذهن توقع

 یمداخله همچنین. است راستا یک در داشت معناداری تأثیر ،زوجی محبت ابراز و توافق ،همبستگی

 های خانمدر  زناشویی سازگاری افزایش و ناکارآمد ارتباطی باورهای کل ینمره کاهش باعث گرفته انجام

 .شد ناسازگار

 فراگیری موجب تواندمی تعهد و پذیرش بر متمرکز درمانی رویکرد که است این گرنشان ها یافته

 و شده ناسازگار متأهل زنان در متعهدانه عمل انجام و منفی احساسات هیجانات، مدیریت بر مؤثر راهکارهای

 مطالعه در که (Nameni, 2016) پژوهش نیز و دهد افزایش را ها آن زوجی یافتگی سازش و پذیری انعطاف

و  ناسازگار های خانم زناشویی رضایت بر تعهد و پذیرش بر مبتنی گروهی درمانی روان که دریافت خود

 شیوه دو که (Baruch, Kanker & Busch, 2012) پژوهش نیز و دارد معناداری اثر و ارتباطی باورهای

 طور این و قراردادند مقایسه مورد ها زوج زناشویی آشفتگی روی را تعهد و پذیرش و سیستمی درمانی زوج

 و بود بخشیده بهبود درمانی زوج از بیش را ارتباطی متغیرهای ی همه تعهد و پذیرش رویکرد که کردند بیان
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 و پذیرش بر مبتنی درمان تحقیقی در که(Carson, Carson, Gil & Baucom , 2004) تحقیق های یافته همچنین

 دادند نشان و قراردادند موردبررسی کنترل و آزمایشی گروه دو در زوج 44 روی بر را آگاهی ذهن و تعهد

 تبیین در. است همسو بود، گردیده فردی روانی سالمت و زوجین ارتباطات سازی غنی سبب مداخالت که

 خود، مورد در غیرمنطقی افکار و اعتقادات در روانی مشکالت و مسائل از بسیاری گفت باید نتیجه این

 در مخاطبان افکار و اعتقادات قراردادن باهدف آموزشی رویکرد این. دارد ریشه اطراف محیط و دیگران

 شکل به که باشندمی اهدافی دارای باورها. کندمی اقدام فردی بین تعامالت و هاارتباط بهبود راستای

 مشکالت با نکند، پیدا دست اهداف این به فرد اگر که دهندمی نشان را خود هاییاولویت و ترجیحات

تحقیقات  در ارتباطی باورهای مؤثر جایگاه و نقش که مهم این به عنایت با. شد خواهد رو روبه روانی مختلف

 که گفت توان میدر تبیین این یافته  .(Shechtman & Pastor, 2012)است  شده تائید هازوج روابطمختلف بر 

 در ها آندر  مثبت تغییرات ایجادو  هازوج ارتباطی ناکارآمد و نامناسب اعتقادات و افکار باورها، دربا تغییر 

 تأمین جهت در عاملی مهم این که است بدیهی و برداشت مؤثر گامی هازوج میان تعارضات کاهش راستای

 در که نمود اشاره مهم این به باید عالوه به. آیدمی حساب به زوجین زناشویی رضایت و صمیمیت ارتقای و

ارزش اعتقادات، مورد در هاییشرح نیز و رفتاری تعهد با پذیرش و گسلش هایتمرین درمانی رویکرد این

 . پردازندمی افراد ارتباطات و تعامالت بهبود و افراد باورهای اصالح به ها،ارزش تصریح لزوم و اهداف و ها

 و پذیرش درمان رویکرد بر مبتنی سازی غنی آموزش که داد نشان تحقیق حاضر از آمده دست به های یافته

 رویکرد بر مبتنی سازی غنی آموزش. است معناداری تأثیر دارای زوجین در هیجان شناختی تنظیم بر تعهد

 تمرکز فکری، نشخوار کردن، آمیزفاجعه بعد دیگران، سرزنش خود، سرزنش بعد بر تعهد و پذیرش درمان

 تأثیر دارای زوجین در انداز چشم توسعه و مثبت ارزیابی بعد مثبت، تمرکز پذیرش، بعد ریزی، برنامه بر مجدد

 Ghasedi)، (akhavan gholami & hayati , 2019) ،(Heidarian et al, 2020)های  یافته با یافته این. است معناداری

, 2019)، (golmahammadian, rashidi & parvaneh , 2018)  و(Sobouhi et al, 2017) در. است راستا یک در 

 را خود ناگوار هایتجربه در را خود یعنی خود سرزنش که نمود اشاره نکته این به پرداز فرضیه این تبیین

 هایآگاهی و هاهیجان مورد در که کندمی کمک افراد به آموزشی رویکرد این. بدانیم کارگناه و مسئول

 هایراه به بردن پناه و دیگران و خود به رساندن آزار سوی به را وی دارد امکان و پیداکرده اطالع خود،

 ارتقای و شناختی روان سازگاری بهبود سبب و نموده رها نماید، تشویق پرخطر هایراه همانند پرهیجان

: گفت توانمی فرضیه این از آمده دست به نتایج تبیین در همچنین،. شد خواهد فرد اجتماعی و روانی سالمت

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0005-7894(04)80028-5
http://journals.miau.ac.ir/article_4365.html
http://ijbd.ir/article-1-767-en.html
https://dx.doi.org/10.30486/jsrp.2019.564265.1265
http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_670397.html?lang=en
http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_670397.html?lang=en
http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_670397.html?lang=en
doi:%2010.22054/jep.2018.22533.1831
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_534046.html?lang=en


126                                                   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022  

 
  

 
 

 و مسئول است افتاده برایش که بدی اتفاقات خاطر به دیگران فرد دیدگاه از معنی به دیگران سرزنش که

 کمک مراجعین به زاآسیب عوامل حذف و حل بر تمرکز جای به درمانی رویکرد این در. هستند گناهکار

 خود برای که قوانینی کنترل از را خود و پذیرفته را خود ی شده کنترل هایشناخت و هیجانات تا نموده

 در شدن درگیر از که داده اجازه و کند رها آزاد است شده مشکالتشان آمدن وجود به باعث و اندگذاشته

 آن گرفتن نادیده و ناگوار تجارب و اتفاقات تقبل بر پذیرش که: گفت توانمی همچنین. شوند خالص ها آن

 اساسی فرایند عنوان به پذیرش و تمایل درمان نوع این در لذا. دارد داللت است، افتاده اتفاق که چیزی

 آن کنترل برای تالش بدون را ناگوار درونی تجارب تا نمایدمی فراهم مراجع برای را امکان این درمان،

 در را تریکم تأثیر و آیند نظر به تهدیدکننده ترکم تجارب این شودمی سبب مهم این و. کند قبول تجارب،

 شامل که مثبت تمرکز که گفت باید پژوهشی ی یافته این از حاصل ینتیجه تبیین در. باشند داشته فرد زندگی

 که است هیجان محرک بالقوه موقعیت در هیجانی، فشارهای کاهش منظور به فکری، هایرویه تغییر

 درمانی روش این های فن ترینمهم از یکی .است هیجانی منفی تجارب و بیانگر رفتارهای ی دهنده کاهش

 ها،فعالیت هایشان،ارزش و اهداف شناخت به  افراد تشویق. است متعهدانه هایفعالیت و هاارزش تصریح

 ها،ارزش این راستای در حرکت و اهداف به رسیدن ی درزمینه فعالیت انجام به تعهد درنهایت و موانع

 نیز و شده زندگی از رضایت افزایش به منجر حاصل خوشحالی و هاهدف تحقق سبب موجود مسائل باوجود

 دلیل که گفت توانمی ها یافته این کلی ییافته تبیین در. گرددمی منفی احساسات و افکار از رهایی موجب

 از متفاوت های گروه همچنین و بالینی مشکالت مختلف انواع روی تعهد و پذیرش بر مبتنی آموزش موفقیت

 رفتاری درمان یک که درحالی نیست فکر محتوای تغییر معنای به رویکرد این که باشد این تواندمی افراد

 انعطاف سطح بهبود برای شناختی گسلش و پذیرش آگاهی، ذهن مانند مختلف هایمهارت از که است

 که کندمی کمک افراد به آگاهی ذهن مهارت آموزش توسط آموزش این. کندمی استفاده شناختی روان

 کردن قضاوت بدون افکار کردن قبول و بدن آگاهی و تنفس کمک به و نمایند درک را حال زمان در بودن

 ساده هاییایده باشد، حقیقتی از انعکاسی کهآن از قبل آنان افکار که برسند مهم این به ،ها آن با رابطه در

 .باشندنمی درست همیشه و حتماً منفی هایایده این و هستند

 و شناخت ی درزمینه را موردپژوهش افراد تعهد و پذیرش بر مبتنی آموزش که گفت توانمی طورکلی به

 درنتیجه و هاهیجان تعدیل سبب راسته همین در و داده یاری هاهیجان این کامل یتجربه و هاهیجان پذیرش
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 از یکی. شد فردی بین ارتباطات و خلقی روحی، حاالت بهبود و افکار تغییر افراد، تعامالت بهبود

 انسانی هاینمونه با که دیگری پژوهش هر همانند پژوهش این در که بود این تحقیق این های محدودیت

 یهمه همانند نیز پژوهش این در و باشد بوده ظاهرسازی از متأثر حاصله نتایج است ممکن دارد سروکار

 دخیل متغیرهای یهمه بررسی. باشد ساخته متأثر را نتایج آزمایشی محیط است ممکن آزمایشی هایپژوهش

 از گردد می پیشنهاد همچنین. بود پژوهش این توان از خارج زوجین رضایتمندی و سازگاری ی درزمینه

 ناسازگار زوجین ارتباطی هایمهارت بهبود برای تعهد و پذیرش درمان رویکرد بر مبتنی سازی غنی آموزش

 تنظیم راستای در و گردد استفاده زوجین یکلیه توسط ترمناسب ارتباطی هایمهارت از استفاده و آموزش و

 بر مبتنی سازی غنی آموزش روش از ناسازگار زوجین در ویژه به و زوجین تمامی در هاهیجان شناختی

 .شود استفاده تعهد و پذیرش درمان رویکرد

 

 یپژوهش اخالق

ها و  . مالكاست گرفته انجامکردستان دانشگاه اخالق تهیکم نظر ریز و کارشناسی ارشد نامه انیپا از برگرفته پژوهش نیا 

شناسی و مشاوره ایران در نظر گرفته  اخالقی سازمان نظام روان های مالكشناسی آمریکا و  ضوابط اخالقی انجمن روان

 در دقت ،یدار امانت، کنندگان شرکتی شناخت رواندر اولویت بودن سالمت  ،یرازدار شامل یاخالق نکات تمامشد. 

 کنندگان شرکت یخصوص میحر تیرعا ها، داده یگردآور در یاخالق یها ارزش تیرعا گران،ید از یقدردان ،یاستنادده

 .است قرارگرفته مدنظر پژوهشگران توسط

 مشارکت نویسندگان

نویسنده و  ؛است مسئولاستاد راهنما و نویسنده  اول سندهینو. کارشناسی ارشد استمقطع  نامه انیپامقاله برگرفته از 

 است.دوم دانشجو 

 منابع مالی

 نشده افتیدر یمال تیحما گونه چیه و بوده سندگانینو عهده بر تماماً مقاله انتشار و پژوهش نهیهز و یمال منابع تمام 

 .است

 ها دسترسی به مواد و داده

 .در دسترس محققان قرار داردی آسان بهدر این پژوهش  شده استفادهی ها پرسشنامه 

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 ندگانکن تائید اخالقی و رضایت مشارکت

 در خود تیرضا با کنندگان شرکت تمام و شد گرفته یکتب آگاهانه تیرضا کنندگان شرکت از پژوهش یاجرا از شیپ 

 اطمینان دادند که نتایج تحقیق محرمانه خواهد بود. ها آنمحققان به  و داشتند شرکت پژوهش
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 منافع تعارض درباره حیتصر

درمان  کردیبر رو یمبتن یساز یآموزش غن یاثربخش» عنوان تحت ارشد کارشناسی نامه انیپا از برگرفته نوشتار نیا

 علوم و یروانشناس دانشکده مشاوره، گروه) است «نیزوج جانیه یشناخت میو تنظ یارتباط یو تعهد بر الگوها رشیپذ

 .ندارد منافات یسازمان ای یشخص منافع با و است( کردستان ،کردستان دانشگاه ،یتیترب

 یسپاسگزار

 .دینما تشکر و ریتقد همکاران و کنندگان شرکت همه از دانند یم الزم خود بر پژوهشگران 
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