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درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و  اثربخشی زوج

 شناختی در زوجین متقاضی طالق پذیری روان انعطاف
 

 5، امیر علی رجنی4، مریم قدسی3، نیلوفر سرلک2، ریحانه حاجی عباسی1وحید صوابی نیری

 (مسئول نويسنده)  ايران دبیل،ار اردبیل، واحد اسالمی آزاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد  كارشناسی 1
 ايران سمنان، شاهرود، واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد  كارشناسی 2

 ايران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد  كارشناسی 3
 ايران بجنورد، بجنورد، دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد  كارشناسی 0

 ايران كرمان، زرند، واحد اسالمی آزاد دانشگاه خانواده، مشاوره شدار كارشناسی 3

 

 چکیده

شناختی  پذيری روان درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد بر رضايت زناشويی و انعطاف پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج

مركز مشاوره و روان درمانی كننده به  زوجین متقاضی طالق صورت گرفته است.جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مراجعه

زوج از افراد در دسترس با توجه به معیارهای ورود  31باشد. نمونه آماری پژوهش شامل می1311گوهران شهر اردبیل در سال 

زوج ديگر در گروه كنترل جايگذاری شدند. اين بررسی  13عنوان گروه آزمايش و   زوج به 13طور تصادفی  و خروج پژوهش به

آزمون( صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از  پس -آزمون آزمايشی، با گروه كنترل و گروه آزمايش )پیش  به روش شبه

( استفاده شد 2111) پذيری شناختی را دنیس و وندورال انعطاف ،(1112) هودسن يیزناشو تيرضاپرسشنامه های استاندارد 

دقیقه ای در گروه آزمايش اجرا شد؛گروه  11جلسه  6د به مدت در مرحله بعد جلسات آموزش درمان مبتنی بر پذيرش و تعه

آزمون از هردو گروه آزمايش و كنترل گرفته شد. در نهايت پرسشنامه ها با استفاده بعد پس ،كنترل هیچ آموزشی دريافت نکرد

ی پژوهش نشان داد كه با آزمون تحلیل كوواريانس مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفت. يافته ها SPSSاز نرم افزار 

پذيری  درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل در افزايش رضايت زناشويی و انعطاف زوج

درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد در  توان از زوج می های پژوهش (. با توجه به يافته>13/1Pشناختی مؤثر بوده است ) روان

 شناختی استفاده كرد. روان پذيری انعطاف و اشويیزن رضايت افزايش جهت

 

 شناختی، زوجین متقاضی طالق پذيری روان درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد، رضايت زناشويی، انعطاف زوجهای كلیدی:  واژه
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