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رفتاری سیستمی  درمانی زوجمبتنی بر تعهد و پذیرش و  درمانی زوجاثربخشی 

 ساله ۰۲تا  ۰۲به زندگی و سازگاری زوجین  بر امید
 

 ۰، سحر بابا مرادی3، زینب ایدی زاده۰، زینب پیری1فاطمه چنانی

 فرهنگیان استان خوزستان. های دانشگاهدکترای زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان شوش متوسطه دوم، مدرس  1

 دانشجوی کارشناسی مشاوره و راهنمایی پردیس فاطمه الزهرا اهواز 2

 دانشجوی کارشناسی مشاوره و راهنمایی پردیس فاطمه الزهرا اهواز 0

 دانشجوی کارشناسی مشاوره و راهنمایی پردیس فاطمه الزهرا اهواز 0

 

 چکیده

و سازگاری زوجین  رفتار سیستمی بر امید به زندگی درمانی زوجمبتنی بر تعهد و پذیرش و  درمانی زوجپژوهش حاضر اثربخشی 

با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را  آزمون پس -آزمون پیشاز نظر روش، شبه آزمایشی با طرح  ساله. 01تا  21

مراجعه نموده بودند. جهت انجام پژوهش حاضر 103۱م در سال دادند که به مراکز مشاوره شهر ایالتشکیل می هایی زوجکلیه 

کنیم و در سه گروه انتخاب می ها آنتصادفی و پس از کسب رضایت از  طور بهبه این مرکز را  کنندگان مراجعهزوج از  01

در این پژوهش قبل و بعد از تمی، و گروه کنترل قرار گرفتند. رفتاری سیس درمانی زوجمبتنی بر تعهد و پذیرش،  درمانی زوج

پرسشنامه سازگاری زناشویی که توسط انریچ تنظیم شده و پرسشنامه امید به زندگی حالجیان و دو پروتکل  2جلسات از

ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس در سیستمی استفاده شده است. داده -رفتاری درمانی زوجمبتنی بر تعهد و پذیرش و 

مبتنی بر تعهد و پذیرش و  درمانی زوجهای این پژوهش نشان داد که یافته ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.SPSS) افزار نرم

 آمده دست بهنتایج  (p<111/1معنادار داشته است. ) تأثیرسیستمی بر افزایش امید به زندگی و سازگاری  –رفتاری  درمانی زوج

رفتاری سیستمی را در نیل به امید به زندگی و سازگاری  درمانی زوجمبتنی بر تعهد و پذیرش و  درمانی زوجنقش لزوم توجه به 

 سازد.می خاطرنشانزناشویی و پیشگیری از ناسازگاری زناشویی 
 

 زوجین سازگاری زندگی، به امید سیستمی،-رفتاری درمانی زوج پذیرش، و تعهدهای كلیدی:  واژه

 



تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1023 -1001، صفحات 1011 بهار، 1، شماره 7دوره   

 

 

 


