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Abstract: Marital conflict is a growing phenomenon that causes great harm to societies. This 

study aimed to model marital conflicts based on the acceptance and action and beliefs and 

thoughts of couples mediated by mindfulness. The present study was descriptive-

correlational and structural equation modeling. A total of 270 married women referring to 

counseling centers in Ardabil were selected by simple random sampling method and were 

asked to use the Marital Conflict Questionnaire (MCQ), Acceptance and Action 

Questionnaire - Second Edition (AAQ-II), Couples Beliefs Scale (CBT), and Five-

Dimensional Mindfulness Questionnaire (FFMQ). The collected data were analyzed using 

structural equation modeling. The results showed that the variables of acceptance and action 

and beliefs and thoughts of couples have a negative and significant direct effect on marital 

conflicts. Mindfulness has a direct negative and significant effect on marital conflicts. Also, 

acceptance and action and beliefs and thoughts of couples in addition to direct impact, have 

a negative and significant indirect effect on marital conflicts through mindfulness which 

was observed according to the obtained result for VAF statistics. 37.4% of the effect of 

couples' beliefs and thoughts on marital conflict and 29% of the effect of acceptance and 

action on marital conflict can be explained through mindfulness. The findings of this study 

showed that mindfulness as a mediating variable can explain the relationship between 

marital conflicts, acceptance and action, and the beliefs and thoughts of couples, and 

acceptance and action, beliefs and thoughts of couples reduce marital conflicts. According 

to the obtained results, family experts can reduce the rate of marital conflicts by emphasizing 

the increase of competencies related to acceptance and practice, couples 'beliefs, and 

mindfulness, and consequently lead to a sustainable continuation of couples' lives. 
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های زناشویی بر اساس پذیرش و عمل، باورها و یابی علی تعارضمدل

آگاهیاعتقادات زوجین: نقش میانجی ذهن  

 

 

 ساناز عینی

 محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشگاه 

 و سیران امینی

 زهره صفدریان

 مشاور خانواده

 متینه عبادی

 روانشناسی عمومی
 

 باپژوهش حاضر،  .کندپدیده رو به رشدی است که آسیب فراوانی به جوامع وارد می زناشویی تعارض :چکیده

گری ا میانجیپذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین ب بر اساسزناشویی  هایتعارض یابیمدل هدف

 070یابی معادلات ساختاری بود. تعداد از نوع مدل و همبستگی -پژوهش حاضر توصیفیانجام شد.  آگاهیذهن

از  و انتخاب شدند تصادفی سادهگیری به روش نمونه کننده به مراکز مشاوره شهر اردبیلهل مراجعهأزن مت نفر

-AAQ)) نسخه دوم-پرسشنامه پذیرش و عمل ،(MCQ) زناشویی هایتعارض پرسشنامه شد به آنها درخواست

II،  مقیاس باورها و اعتقادات زوجین(CBT) آگاهی  وجهی ذهنپرسشنامه پنج وFFMQ) ) پاسخ دهند .

 نتایج پژوهشیابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از روش مدل شدهآوریجمع هایداده

زناشویی اثر مستقیم منفی  هایتعارضبر   اعتقادات زوجینباورها و پذیرش و عمل و متغیرهای  نشان دادند که

پذیرش و عمل همچنین  .زناشویی دارد هایتعارضآگاهی اثر مستقیم منفی و معنادار بر ذهنو معنادار دارند. 

 یماثر غیرمستقزناشویی  هایتعارضآگاهی بر از طریق ذهن علاوه بر تاثیر مستقیم، و باورها و اعتقادات زوجین

درصد تأثیر  4/97که  شدمشاهده  VAFآمده برای آماره دستتوجه به میزان به که با نیز دارندمنفی و معنادار 

درصد تأثیر پذیرش و عمل بر تعارض زناشویی از طریق  01وجین بر تعارض زناشویی و باورها و اعتقادات ز

عنوان یک متغیر میانجی آگاهی بهداد که ذهنهای این پژوهش نشانیافته. شودتواند تبیین می آگاهیذهن

 شپذیر و نمایدهای زناشویی، پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین را تبیین توانست رابطه میان تعارض

 ،آمدهدستهب با توجه به نتایج شوند.های زناشویی میو عمل و باورها و اعتقادات زوجین موجب کاهش تعارض

مرتبط با پذیرش و عمل، باورهای زوجین  هایتوانمندی برافزایش تأکیدبا  توانندمیحوزه خانواده  متخصصین

 زناشویی را کاهش و به دنبال آن موجب تداوم پایدار زندگی زوجین شوند.  هایتعارضآگاهی، میزان ذهن و
 آگاهیتعارض زناشویی، پذیرش و عمل، باور زوجین، ذهن :کلیدی هایواژه

 
 

 

 

 

 



 

 مقدمه
است و  نظراختلاففردی مستعد درگیری و روابط بین

 نیست )خانعی، جزایری، مستثناتعامل خانواده نیز از این قاعده 

های نظریه سیستم(. 0091بهرامی، اعتمادی و منتظری، 

از  یافتهسازمان ایمجموعه عنوانبه، واحد خانواده را 9خانواده

سیستم  پندارد که تعاملات در یک زیرروابط و رفتارها می

 زیر و گذاردمی تأثیرخانوادگی  هایسیستمخانوادگی بر سایر 

الی، )کاکز و پ باشدمیمحرکه اصلی ی زناشویی، نیرو سیستم

 لامتسبالا برای  کیفیت باروابط عاشقانه  آنکه رغمعلی(. 9117

(، 0092گلاسر، -لتکیک)فواید فراوانی دارد روحی و جسمی 

د مدیریت عقایمند با شخص دیگر نیاز مشترکهدایت زندگی 

)رودریگز، گیس، دریک و لئونارد،  است طرفین هایارزشو 

خاصی از  هایدرجهزوجین در زندگی زناشویی  .(0000

یا  0. تعارض زناشوییکنندمیزناشویی را تجربه  نظراختلاف

قل که حدا شودمیوضعیتی تعریف  عنوانبهاختلاف زناشویی 

(. 0009)هالفورد،  نباشداز رابطه راضی  طرفینیکی از 

یا  نظراختلاف هرگونه عنوانبههمچنین، تعارض زناشویی 

 ودشمیاستدلال در رابطه با موضوع زندگی خانوادگی تعریف 

ینگز و کامروانی و جسمی است ) هایتعارضو شامل انواع 

 عنوانبهگسترده  طوربه(. تعارض زناشویی 0000دیویس، 

شاخص اصلی همبستگی خانواده و عنصر اصلی در تعیین 

 گخورشید، پن) شودمیکیفیت زندگی خانواده در نظر گرفته 

برخی از بارزترین دلایل اختلاف زناشویی (. 0091انگ، و و

ی، رابطه جنسی، خیانت، مشکلات ارتباطی و شامل مسائل مال

 (.0094فرزندپروری است )جکسون، میلر، اوکا و هنری، 

 اندیافتهپرورش مختلف  هایمحیطدو فرد که در  کههنگامی

د است ، بعیکنندمیو گذشته متفاوتی دارند با یکدیگر ازدواج 

ن، ، بنابرایگذارنداشتراک که اهداف و انتظارات یکسانی را به 

بزرگ و جزئی را تجربه کنند )کیم و کیم،  هایتعارض احتمالاً

0092 .) 

از افزایش تعارض زوجین جلوگیری  تواندمیرفتار معقول 

 هایتواناییو  هامهارتتا ایرانی کمک کند  هایزوجکرده و به 

ته داش هاموقعیتنسبت به گذشته برای کنترل  تریمتنوع

، هاتوانایییکی از این  (.0091بارانویچ،  و وباشند )حسینی، لا

                                                           

فرد در تماس با افکار و هیجانات خود  است که 9پذیرش و عمل

ز، )هی دهدمیارائه  پذیرانعطافو  کارآمد دهیپاسخو  ماندهباقی

توجه آگاهانه به شرایط  (.0001لوما، باند، ماسودا و لیلیز، 

کنونی و فرایند پذیرش، منجر به فرایندهای عمل متعهدانه و 

گردد. در حقیقت، ایجاد انگیزه جهت عمل تغییر رفتار می

مشخص در کنار پذیرش  هایارزشمتعهدانه، همان اهداف و 

منجر به  هااسترسذهنی است که در تعامل با  هایتجربه

البته تنها افکار  (.0002برت، فرمن و هر) شودمیسازگاری 

 4بیتجرشود، بلکه اجتناب منفی منجر به مشکل در فرد نمی

پذیرش و عمل، اجتناب  نقطه مقابلباعث ایجاد مشکل است. 

 یابی منفی، فرار وکه به معنای تمایل به ارز باشدمی تجربی

کاهش . باشدمیمنزجرکننده های شخصی دوری از تجربه

، به افراد در شناخت و تعهد نسبت به اهداف تجربیاجتناب 

کمک نموده و منجر به بهبود مشکلات زندگی  زندگیارزشمند 

نی، اشو) گرددمیزناشویی  هایتعارض هاینشانهو کاهش 

( نشان 9912) منصوری و رسولی(. 9912زهراکار و رسولی، 

که پذیرش و تعهد بر افزایش صمیمیت زناشویی و دادند 

خانعی و همکاران زنان اثرگذار است.  هایتعارضکاهش 

، زناشویی یهاتعارضدر بررسی اثر پذیرش و تعهد بر  (0091)

پذیرش و تعهد جهت کاهش نشان دادند که مداخله مبتنی بر 

و حاکی از  گیردمیقرار  استفاده موردزناشویی  هایتعارض

-سعادتمند، بساکاست.  شناختیرواناهمیت آن در مداخلات 

درمانی مبتنی بر ( نشان دادند که زوج9911الهی )و اماننژاد 

 پذیری شناختیتواند با استفاده از انعطافپذیرش و تعهد می

پژوهش موجب افزایش صمیمت و بخشش زوجین شود. 

که ارتقای رضایت نیز نشان داد  (0091)حسینی و همکاران 

ورت ایرانی از طریق تعهد و پذیرش ص هایزوجزناشویی 

  گیرد.می

 ریشه مشکلاتمطالعات پژوهشی مؤید این نکته است که 

 است اهآننسبت به هم و نسبت به رابطه زوجین  زناشویی، باور

، تلاش پژوهشگران 9120تا دهه . (0002اپستین،  و و)داتیلی

، آن از پسرفتاری تعارض زوجین بود و  هایجنبهدر تبیین 

 2زوجین و اعتقادات باورهاپژوهشگران به عوامل ذهنی مانند 

باورها و اعتقادات (. 0001، هال و بیچ، پرداختند )فینچام

، استنباط 1نماییو کوچک نماییبزرگزوجین شامل ابعاد 

4 . experiential avoidance 

5. couples' beliefs and thoughts 

6. magnification & minimization 
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1. family systems theory 

2. martial conflict 

3. acceptance and action 



 

، 4، تفکر دووجهی9خوانیذهن، 0ازحدبیش، تعمیم 9دلخواه

 باشدمی 7انتخابی هایانتزاعو  1گذاریبرچسب، 2سازیشخصی

دیدگاه شناختی،  (.9912)کامرانی، بهرامی، گودرزی و فرخی، 

مد همسران را به نحوه تفکر متفاوت آیا غیرکار کارآمدارتباط 

افراد با مجموعه افکار . ددهمینسبت به رفتارشان نسبت  هاآن

ارد عرصه و وو اعتقادات کلی در مورد همسر و رفتارهای ا

، که بسیاری از این عقاید رسدمیبه نظر  .شوندمیازدواج 

به همین دلیل روابط به  و باشندمیواقعی  و غیر غیرمنطقی

 2. الیسشودمیمتمایل  اعتمادیبیسردی، سرخوردگی و 

همسران از  نارضایتیو  هاتعارضبسیاری از  معتقد است که

ط افراد مرتب غیرمنطقی و تصورات هانگرشبا روابط زناشویی 

کننده بینیباورهای غیرمنطقی، پیش(. 0091)نجفی،  است

(. نتایج 0091فرسودگی و تعارض زناشویی است )نجفی، 

نشان داد که  (9914پژوهش قاسمی، اعتمادی و احمدی )

تعاملات منفی زوجین قادر است روابط زوجین و ثبات پیوند 

قرار دهد و منجر به تعارض زناشویی  تأثیرزناشویی را تحت 

فتاری با تغییر باورهای منفی زوجین ر-گردد. درمان شناختی

تواند باعث های زناشویی میو کمک به جلوگیری از تعارض

زاده، فروزش، بذرافشان کاهش تنش میان فردی گردد )شکراله

نشان ( 9911(. آرمان پناه، سجادیان و نادی )9911و حسینی، 

ست ا تأثیرگذارکه باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی  دادند

 هایتوانمندیبر افزایش  تأکیدکاهش اختلالات هیجانی و و با 

ورهای ارتباطی و ارتباطات زناشویی، میزان بامرتبط 

اسر،  پژوهشنتایج . یابدمیکاهش  های زناشوییتعارض

نشان داد که نیز ( 0092ایرولوه، اجیاه، بوکویه و چیکی )

باورهای شناختی معیوب و مشکلات ارتباطی بین زوجین منجر 

ژاد نصالحپور، احقر و نوابی. گرددمیه عدم ثبات روابط زوجین ب

آگاهی درمانی مبتنی بر ذهن( نشان دادند که شناخت9912)

 دهد.باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زوجین را کاهش می

مورد روابط زوجین  توان درمیعامل دیگری که بنابراین 

نیازمند درک  ،آگاهیذهناست.  1آگاهیذهن توجه قرار داد،

 نمایندمی، تلاش آگاهیذهنافراد دارای  احساسات فردی است؛

. دگیرندر نظر را برای خویش ایمن  آوراسترسی هاموقعیتکه 

1. arbitrary inference 

2. overgeneralizations 

3. mind reading 

4. dichotomous thinking 

5. personalization 

تا  کندمیاین وقایع، تلاش  در موردتمام  آگاهیلذا، فرد با 

مشکلات خویش را برطرف نموده و در زندگی موفق گردد 

، برای بهبود آگاهیذهن(. 9911پور، خواه و بهزادی)صداقت

 .باورهای مثبت و افزایش کیفیت رابطه زناشویی کاربرد دارد

، منجر به مشاهده بدون قضاوت افکار و احساسات آگاهیذهن

شده و مانع شدت یافتن افکار منفی در الگوی نشخوار فکری 

نتایج پژوهش علیزاده اصلی و  (.0099)لانگ،  گرددمی

آگاهی منجر به که ذهن نشان داد( 9917جعفرنژاد لنگرودی )

های زناشویی افزایش صمیمیت، سازگاری و کاهش تعارض

آگاهی در شرایط تعارض زوجین، گردد. ازجمله مزایای ذهنمی

تنها در آگاهی نهذهنتوان به این موضوع اشاره نمود که می

ه گردد، بلکبه تغییر رفتارهای طرفین میمنجر حین تعارض 

نماید تا رفتارهای منفی همسر خویش را کمک می هاآنبه 

(. همچنین، 0091درک نمایند )لارنت، هرتز، نلسون و لارنت، 

چشمگیری بر تعارض زناشویی داشته و منجر  تأثیرآگاهی ذهن

گردد )نصراصفهانی، بهرامی، اعتمادی و اله به کاهش آن می

تامپسون، سیتر، برودریک و -لوکاس (.0092دی، محم

با ایجاد  آگاهیذهنکه  ند( نشان داد0000) کوتسورث

-دم، عخود دلسوزیمانند تنظیم توجه، تقویت  هاییمکانیسم

زناشویی  هایتعارضمنجر به کاهش  قضاوت و تقویت رابطه

 ( نشان دادند که 0091لارنت و همکاران ) .گرددمیمخرب 

آگاهی اثر باورهای منفی همسر را در تعارض مؤلفه ذهن

زا، کند و در طول یک تعامل استرسزناشویی میانجیگری می

کاپن، قادر است اثرات رفتارهای منفی همسر را کاهش دهد. 

نشان دادند که  نیز (0092کارمانز و بورک و بویکان تتیک )

هی، آگاپذیرش همسر مکانیسم مهمی است که از طریق ذهن

 دهد.رضایت زوجین را در روابط زناشویی ارتقا می

زناشویی  هایتعارض مسائل و مشکلات درونی زوجین و

یی ، بلکه موجب جداشودمیبه نارضایتی زناشویی منجر  تنهانه

)زرزا، رسکورلا،  گرددمییا شکسته شدن کل واحد خانواده 

زوجینی که تجربه  (.0000، و همکاران سردارویس، وان، جادو

دارند، از یکدیگر فاصله گرفته و دارای  نشدهحل هایتعارض

رزی، شیری و دوگرضایت جنسی کمتری خواهند بود )

6. labeling 

7. selective abstractions 

8. Ellis, A. 

9. mindfulness 
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پژوهشی نشان  هاییافتهدر این راستا، (. 9917، محمودی

که  افتدمیزوجین زمانی اتفاق سازگاری در که  اندداده

آن  و بشناسندشخصیتی یکدیگر را به رسمیت  هایویژگی

رتباطی الگوهای ا گیریشکلوابسته به تعیین قوانین رفتاری و 

با  (.0097زاده، )وکیلی، کیمیایی، مشهدی و فاتحی باشدمی

در زندگی زوجین تعارض زناشویی  شایع شدن فراوانتوجه به 

لازم است که  آن مشکلات خانوادگی و طلاق، به دنبالو 

تخصصی در رفع این مشکلات اقدام شود. از طرفی،  صورتبه

سه متغیر پذیرش  زمانهمبررسی اثرات  پژوهش در زمینه نبود

تعارض  بر آگاهیو عمل، باورها و اعتقادات زوجین و ذهن

انجام  ،شدهانجام هایپژوهشگرفتن  در نظربا زناشویی و 

 با. لذا پژوهش حاضر، رسدمیحاضر ضروری به نظر  مطالعه

پذیرش و عمل،  بر اساسزناشویی  یهاتعارض یابیمدل هدف

مطابق  آگاهیذهنباورها و اعتقادات زوجین با میانجیگری 

 .انجام شد (9در شکل ) شدهارائهمدل مفهومی 
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 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهشجامعه 

 یابیمدلهمبستگی از نوع  -پژوهش حاضر توصیفی

شامل کلیه این پژوهش جامعه آماری معادلات ساختاری بود. 

 در سالبه مراکز مشاوره شهر اردبیل  کنندهمراجعهمتاهل  زنان

نفر  000در معادلات ساختاری حداقل نمونه  بودند. 9912

حاضر جهت بالا بردن دقت پژوهش باشد که در پژوهش می

 یریگنمونهروش  نفر در نظر گرفته شد که به 070حجم نمونه 

پس از انتخاب جامعه و نمونه، انتخاب شدند.  تصادفی ساده

ها بین افراد مورد مطالعه توزیع گردید. توضیحات پرسشنامه

دهی به سؤالات داده لازم از جمله هدف از پژوهش و نحوه پاسخ

-راد به صورت کاملاً داوطلبانه در این پژوهش شرکتشد و اف

ملاک ورود شامل داوطلب بودن، رضایت آگاهانه از  .کردند

سال و معیار  42تا  02شرکت در پژوهش و محدوده سنی 

خروج عدم رضایت افراد از ادامه همکاری بود. لازم به ذکر است 

که جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، اهداف مطالعه به 

ت نامه برای مشارککنندگان توضیح داده شد و رضایتمشارکت

ها اطمینان ها اخذ شد، علاوه بر این به آندر پژوهش از آن

شده محرمانه خواهد بود. آوریهای جمعداده شد که داده

 .شدکنندگان توزیع ها بین شرکتسپس پرسشنامه

                                                           
1. Marital Conflict Questionnaire (MCQ) 

 سنجشابزار 

پرسشنامه . (MCQ) زناشویی تعارضپرسشنامه 

 هدف باو  (9971) براتیتوسط ثنایی و  1زناشویی تعارض

این است.  شده ساخته های زناشوییتعارضسنجش ابعاد 

 باشدمیو دارای هفت بعد  است سؤالی 40پرسشنامه یک ابزار 

کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش )

هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با 

خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان 

همسر و دوستان، و جدا کردن امور مالی از یکدیگر(. 

 ایدرجهپنجطیف لیکرت  صورتبهپرسشنامه  گذارینمره

، گاهی، ندرتبهاز هرگز،  2تا  9 صورتبه هاگزینهو  باشدمی

را در چهار  هازوجاین پرسشنامه تعارض است. و همیشه  اکثراً

تا  72(، تعارض در حد طبیعی )72تا  40سطح: فاقد تعارض )

( و تعارض 994تا  994طبیعی ) ازحدبیش(، تعارض 994

ر نمره حداکث. کندمی بندیطبقه( 992بسیار شدید )بالاتر از 

در این ابزار،  .باشدمی 40و حداقل آن  090کل پرسشنامه 

نمره بیشتر به معنی تعارض بالاتر و نمره کمتر به معنی رابطه 

حداکثر نمره هر خرده مقیاس بهتر و تعارض کمتر است. 

در است.  2 درضرب هامقیاسزیرآن  هایسؤالمساوی با تعداد 

 19/0ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس پژوهشی داخلی، 

 پذیرش و عمل

 باورها و اعتقادات زوجین

آگاهیذهن های زناشوییتعارض   
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به ترتیب برای بعد کاهش و برای هفت خرده مقیاس آن 

، افزایش واکنش 11/0، کاهش روابط جنسی 79/0همکاری 

، افزایش 17/0، افزایش جلب حمایت فرزند 19/0هیجانی 

، کاهش رابطه با دوستان 20/0رابطه با دوستان و بستگان خود 

محاسبه شد  21/0و جدا کردن امور مالی  71/0و اقوام همسر 

 حاضر پایایی به روشدر پژوهش . (9917، یوسفی و عزیزی)

 بدست آمد. 22/0آلفای کرونباخ 

. (AAQ-IIنسخه دوم )-پذیرش و عملپرسشنامه 

، هیز، بائر، بوند وسیلهبه 9نسخه دوم-پرسشنامه پذیرش و عمل

برای سنجش  (0099) و همکاران ، اورکاتکارپنتر، گینل

افکار و  وجود باتجربی و تمایل به درگیری در عمل اجتناب 

ر باین پرسشنامه  سؤالاتاست.  شده تدویناحساس ناخواسته 

از هرگز  درجه ای 7میزان توافق در یک مقیاس لیکرت  اساس

 نشانگر بالاتراست که نمرات  شدهتنظیم(، 7( تا همیشه )9)

 ن ترپاییو اجتناب تجربی  ربالات شناختیروان پذیریانعطاف

د و بون وسیلهبهبازآزمون این پرسشنامه -است. پایایی آزمون

 آمد به دست 24/0و همسانی درونی آن  29/0همکاران 

؛ 0000درموت، بری، لاتان و گونزالس، )بورگوگنا، مک

(. در ایران نیز 0000هالند، ستراگارد، لانگرین، زتل، لاندرو و ا

ضریب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه پذیرش و عمل ویرایش 

گزارش شد )ایمانی،  79/0و ضریب پایایی بازآزمون  21/0دوم 

(. در پژوهش حاضر نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ 9912

 . شدمحاسبه  20/0

این . (CBTS) 2باورها و اعتقادات زوجینمقیاس 

ان کامرانی و همکارتوسط  مبتنی بر باور و تفکر زوجیمقیاس 

متغیرهای مستخرج از  و بر اساساعتباریابی شد  (9912)

است.  شدهتهیهمرتبط  هاینظریهمحتوای متون پژوهشی و 

 اصلاً از  ایدرجهمقیاس نه  دارد و در یک آیتم 44این مقیاس 

و  شدهبندیدرجه(، 9) تا خیلی امکان دارد (1)امکان ندارد 

یا کوچک نمایی، استنباط  نماییبزرگ)دارای هشت عامل 

، تفکر دووجهی، خوانیذهن، ازحدبیشدلخواه، تعمیم 

 است.انتخابی(  هایانتزاعو  گذاریبرچسب، سازیشخصی

برای عامل  77/0از  ایدامنهضریب آلفای کرونباخ در 

نمایی نمایی یا کوچکبرای عامل بزرگ 27/0تا  گذاریبرچسب

                                                           

همسانی درونی  دهندهنشانبرآورد شد که  19/0 طورکلیبهو 

مقیاس است. همچنین  هایعاملمناسب مقیاس در کل و در 

 ایدامنهبازآزمون، در  -ضرایب پایایی مقیاس از طریق آزمون

نمایی یا برای بزرگ 14/0انتخابی تا  هایانتزاعبرای  42/0از 

ی عامل باورها و تفکرات برا 11/0 طورکلیبهنمایی و کوچک

رانی، ضریب آلفای کرونباخ اینمونهدر  زوجی برآورد شده است.

بیان  24/0زوج از زوجین شهر اصفهان  20از  اینمونهبروی 

(. در پژوهش حاضر ضریب 9912، و همکاران کامرانیگردید )

 گزارش شد.  22/0پایایی از طریق آلفای کرونباخ 

.  (FFMQ) آگاهیذهنوجهی پرسشنامه پنج

 خودگزارشییک مقیاس   9آگاهیوجهی ذهنپرسشنامه پنج

( از 0001) و آلن بائر و اسمیت توسطآیتمی است که  91

، 4فریبرگ آگاهیذهن نامهپرسشهایی از طریق تلفیق گویه

، مقیاس 2مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه براون و ریان

ه عوامل تهیتحلیل  تکنیکبا استفاده از  1کیکنتا آگاهیذهن

مؤلفه مشاهده، عمل توأم با  2این پرسشنامه شامل . شد

هوشیاری، غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و غیر 

واکنشی بودن بود. عامل مشاهده دربرگیرنده توجه به 

، هاشناختبیرونی و درونی مانند احساسات،  هایمحرک

 گذاریناموصیف، به ت .باشدمی، صداها و بوها هاهیجان

، عمل توأم با شودمیبیرونی با کلمات مربوط  هایتجربه

هوشیاری دربرگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در 

است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام  هرلحظه

وقوع ذهن فرد در جای دیگری است. غیر قضاوتی بودن به 

ار شتن نسبت به افکتجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی دا

و احساسات است و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی اجازه 

فرد در  آنکهبیبه افکار و احساسات درونی است  رفت و آمد

(. آزمودنی باید در یک 0001، همکارانبائر و گیر کند ) هاآن

 2( تا ندرتبه)هرگز و یا بسیار  9از  ایدرجه 2مقیاس لیکرت 

)اغلب یا همیشه( میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از 

است. از جمع  912تا  91عبارت را بیان کند. دامنه نمرات از 

ان که نش آیدمینمرات هر زیر مقیاس، یک نمره کلی به دست 

هم بیشتر است.  آگاهیذهن، هرچه نمره بالاتر باشد دهدمی

)سجادیان،  گزارش نمود 29/0سجادیان پایایی پرسشنامه را 

4. Freiburg, D. 

5. Brown, K. W., & Ryan, R. M. 

6. Kentucky 
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. در پژوهش حاضر نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ (0091

 . شدگزارش  22/0
 

 هایافته

مراکز  به کنندهمراجعههل أنفر از زنان مت 070تعداد 

در  90/2 انحراف استانداردو  20/99با میانگین سنی مشاوره 

درصد(  01/21نفر ) 920این مطالعه شرکت داشتند که تعداد 

درصد( دارای  29/42نفر ) 999دارای تحصیلات کارشناسی، 

درصد( شاغل  29/14نفر )  972وضعیت اقتصادی متوسط و 

ارائه  9های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول یافتهبودند. 

  شده است.

، میانگین امتیاز تعارض زناشویی زنان 9مطابق جدول 

ت آمد که بدس 97/901متأهل شرکت کننده در پژوهش 

، میزان 9971مطابق تقسیم بندی ثنایی و همکاران در سال 

تعارض زناشویی افراد مورد مطالعه بیشتر از مقدار طبیعی 

بود  191/01است. میانگین امتیاز متغیر پذیرش و عمل برابر با 

باشد. همچنین میانگین ( می02که کمتر از مقدار متوسط )

تر ( در پایین024/999وجین )امتیاز متغیر باورها و اعتقادات ز

ابر بر آگاهیذهناز حد متوسط است. در نهایت میانگین امتیاز 

تر  از حد متوسط بدست آمد که مقدار آن نیز پایین 790/11با 

شده برای متغیرهای از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهدهاست. 

قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی  (-0، 0پژوهش در بازه )

ها متقارن است. پژوهش نرمال بوده و توزیع آنمتغیرهای 

قرار دارد؛  (-0، 0ها نیز در بازه )همچنین مقدار کشیدگی آن

دهد توزیع متغیرهای مورد مطالعه از کشیدگی این نشان می

 نرمال برخوردار است.

 
 9جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته
 کشیدگی چولگی واریانس M SD متغیر

 970/0 712/0 429/922 412/90 97/901 تعارض زناشویی

 092/0 420/0 240/09 220/4 191/01 پذیرش و عمل

 711/0 901/9 217/909 919/90 024/999 باورها و اعتقادات زوجین

 -412/0 -904/0 712/21 471/1 790/11 آگاهیذهن

 

، بین تعارض زناشویی با پذیرش 0با توجه به نتایج جدول

در سطح  آگاهیذهنو عمل، باورها و اعتقادات زوجین و 

دار برقرار است. درصد، رابطه معکوس و معنی 11معنادار 

باورها و اعتقادات زوجین با  پذیرش و عمل وهمچنین بین 

 رابطه مثبت و معنی وجود دارد. آگاهیذهن

 
 0جدول 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 
 آگاهیذهن باورها و اعتقادات زوجین پذیرش و عمل تعارض زناشویی متغیر

    9 تعارض زناشویی

   9 -120/0** پذیرش و عمل

  9 241/0** -292/0** باورها و اعتقادات زوجین

 9 291/0** 497/0** -749/0** آگاهیذهن

02/0 *p <      09/0 ** p < 

 

در ادامه تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری به بررسی 

اثر مستقیم و غیر مستقیم پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات 

بر تعارض زناشویی پرداخته  آگاهیذهنگری زوجین با میانجی

 شود.می

 مدلیابی علی تعارضهای زناشویی                                                                            99     



 

 
 آزمون مدل تحقیق )در حالت استاندارد( .9 نمودار

 

 
 (T-Valueآزمون مدل تحقیق )در حالت  .0 نمودار

  

  داری و برازش مورد تائید است.های معنیازنظر شاخص  توان گفت که مدل تحقیقآمده میدستبا توجه به نتایج به

 
 9 جدول

 های برازندگی مدل تحقیقشاخص

 

اثر مستقیم متغیر باورها و اعتقادات  4با توجه به جدول 

زوجین بر تعارض زناشویی، منفی معنادار است؛ همچنین 

روی  دارمعنیباورها و اعتقادات زوجین اثر مستقیم مثبت و 

دارد. اثر مستقیم متغیر پذیرش و عمل بر تعارض  آگاهیذهن

 نتیجه قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

d f

2

 

 قبولقابل 9کمتر از  94/0

RMSE 022/0 
 02/0خوب: کمتر از 

 9/0تا  02/0متوسط: 
 متوسط

CFI 10/0  قبولقابل 10/0بیشتر از 

NFI 19/0  قبولقابل 10/0بیشتر از 

GFI 22/0  قبولقابل 20/0بیشتر از 
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زناشویی، منفی معنادار و پذیرش و عمل اثر مستقیم مثبت و 

 دارد. در نهایت اثر مستقیم متغیر  آگاهیذهنمعنادار روی 

 .استبر تعارض زناشویی، منفی معنادار  آگاهیذهن

 
 4جدول 

 تحقیق مدل ساختاری معادلات 

 

اثر غیرمستقیم باورها و اعتقادات زوجین و جهت بررسی 

 آگاهیذهنگری بر تعارض زناشویی با میانجیپذیرش و عمل 

از آزمون تست سوبل استفاده شده است. آزمون سوبل یکی از 

کاربرد در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش رویکردهای پر

ارائه  2باشد. که نتایج آن در جدول میانجی یک متغیر می

برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از گردیده است. همچنین 

استفاده  9شمول واریانس ای به ناممیانجی از آماره طریق

کند؛ و هر چه این را اختیار می 9تا  0شود که مقداری بین می

 تر بودن تأثیر میانجیتر باشد، نشان از قوینزدیک 9مقدار به 

  د.سنجدارد. درواقع این مقدار اثر غیرمستقیم به اثر کل را می

ستقیم )تی سوبل( بین با توجه به میزان آماره تی غیرم

( است؛ لذا -11/9 &11/9متغیرهای بالا که خارج از بازه )

فرضیه اثر غیر مستقیم متغیرهای باورها و اعتقادات زوجین و 

ین شود. بنابراپذیرش و عمل بر تعارض زناشویی پذیرفته می

متغیرهای باورها و اعتقادات زوجین و پذیرش و عمل علاوه بر 

ز بر نی آگاهیذهنر غیر مستقیم و از طریق اثر مستقیم، به طو

 گذارند.تعارض زناشویی تاثیر می

مشاهده  VAFآمده برای آماره دستبا توجه به میزان به

درصد تأثیر باورها و اعتقادات زوجین بر  4/97شود که می

درصد تأثیر پذیرش و عمل بر تعارض  01تعارض زناشویی و 

 . شدتواند تبیین می آگاهیذهنزناشویی از طریق 

 
 2جدول 

 آگاهیذهن گریبا میانجی زناشویی تعارضبر  پذیرش و عملو  باورها و اعتقادات زوجیننتایج تحلیل اثرات غیر مستقیم  

 T-sobel فرضیه پژوهش
ضریب مسیر 

 استاندارد
 نتیجه آزمون VAFآماره 

باورها و اعتقادات 

 زوجین
 تأیید 974/0 099/0 212/9 تعارض زناشویی  آگاهیذهن 

 تأیید 010/0 911/0 947/9 تعارض زناشویی  آگاهیذهن  پذیرش و عمل

 

 

 

1. variance accounted for (vaf) 

 

 

 متغیر
ضرایب 

 مسیر
 Tمقدار 

خطای 

 استاندارد
 داریمعنی

 دارمعنی 902/0 -27/1 -91/0 تعارض زناشویی  باورها و اعتقادات زوجین

 دارمعنی 011/0 24/7 44/0 آگاهیذهن  باورها و اعتقادات زوجین

 دارمعنی 014/0 -90/2 -42/0 تعارض زناشویی  پذیرش و عمل

 دارمعنی 907/0 92/1 97/0 آگاهیذهن  پذیرش و عمل

 دارمعنی 021/0 -99/1 -29/0 تعارض زناشویی  آگاهیذهن

 مدلیابی علی تعارضهای زناشویی                                                                             101     



 

 بحث
روابط ساختاری تعارض  یابیمدل باهدفپژوهش حاضر 

پذیرش و عمل، باورها و اعتقادات زوجین با  بر اساسزناشویی 

 آمدهبه دست  هاییافتهآگاهی انجام شد. میانجیگری ذهن

منفی و مستقیم حاکی از آن است که پذیرش و عمل اثر 

بر تعارض زناشویی دارد. این یافته با نتایج پژوهش  معنادار

(، خانعی 9912نی و همکاران )اوش(، 9912منصوری و رسولی )

-( همسو می0091( و حسینی و همکاران )0091همکاران )و 

بیان داشت که، پذیرش  توانمیر تبیین این نتایج باشد. د

باعث ایجاد  هاارزشاحساسات و عواطف، کشف و پایبندی به 

د موجب توانمیو این تعادل  شودمیتعادل عاطفی و روانی 

 و مختلف زندگی هایجنبهفراهم شدن رضایت و سازگاری در 

زندگی زناشویی گردد. درواقع، پذیرش و عمل، کاهش  ویژهبه

تار ، افزایش کنترل رفتجربیتلاش برای کنترل درونی، اجتناب 

 )الهی فر، از عواطف است ایگستردهو تمایل به تجربه کردن 

پذیرش اینکه با توجه به  ،همچنین .(9917قمری و زهراکار، 

کاهش اجتناب تجربی، به  ،شودمیو عمل مانع اجتناب تجربی 

افراد در شناخت و تعهد نسبت به اهداف ارزشمند زندگی کمک 

های نموده و منجر به بهبود مشکلات زندگی و کاهش نشانه

لذا  (. 9912نی و همکاران، او)ش گرددهای زناشویی میتعارض

ممکن است به افراد در تعدیل الگوهای رفتاری منفی، افکار 

کمک نموده و این موضوع  پذیرینعطافاو افزایش  خودکار

 هجمل ازموجب تنظیم رفتارهای مثبت در ارتباط با سلامتی 

تجربیات و  درک واقعی شرایط،در این . شودمیسازگاری 

سازگاری ایجاد  تغییرات مثبتی را در تواندمی هاآنپذیرش 

بیان داشت، چون افزایش توجه و آگاهی  توانمی احتمالاً . نماید

ت مثب هایجنبهبه افکار، هیجانات و تمایلات عملی از نسبت 

پذیرش و عمل است و باعث هماهنگ شدن رفتارهای 

 ، حتی بهبودشودمیمثبت  شناختیروان هایحالتسازگارانه و 

انفرادی و اجتماعی و علاقه  هایفعالیتتوانایی فردی در جهت 

درواقع، پذیرش  (.0090را در پی دارد )ترد،  هافعالیتبه این 

یر و تا توان تغی گرددمیزندگی افراد در زندگی زناشویی باعث 

اصلاح تجارب عاطفی ناخوشایند را در خود ببینند. پذیرش و 

 گرددمیعمل منجر به کنترل بر افکار و ذهن شده و موجب 

 توانیمتا افراد توجه و تمرکز خویش را کنترل نمایند. بنابراین 

بیشتری را نسبت به اتفاقات و  یریپذانعطافگفت که 

 هایارزیابیقادرند  هاآنرخدادهای زندگی خواهند داشت. 

خویش را از مسائل تغییر دهند و تعبیر و تفسیرهای 

پایدار و مقاومی دارند که موجب ارزیابی مجدد  بینانهخوش

ماهیت  باپذیرش و عمل موجب مواجهه فرد . شودمیوقایع 

و از اختلال در روابط بین  گرددمی ینآفرمشکلعینی روابط 

خود موجب کاهش مشکلات  نوبهبهو  نمایدمیفردی جلوگیری 

ی خود از طریق هاارزشافراد با کشف . شودمیدر زوجین 

برای فرد مهم است و اینکه چگونه هر فرد  آنچهشناسایی 

شخصی، زندگی  هایباارزشد با رفتار متناسب توانمی

. کندمیو همسرش ایجاد نماید، تمرکز  معناداری برای خود

فرد به کمک پذیرش و عمل، با افزایش شناخت و پذیرش 

منفی  هایالعملعکسو افکار و  نمایدمیذهن، آگاهانه عمل 

جدید تجربه  ایشیوهمرتبط با روابط خود با همسرش را به 

 سازیشفافو درگیری کمتری با آن خواهد داشت.  نمایدمی

تا زوجین به  نمایدمیو تعهد به آن فرصتی را فراهم  هاارزش

 تبعبه و یافتهافزایشعمل نمایند که رضایت زناشویی  ایشیوه

 آن از میزان تعارض زناشویی کاسته شود. 

 صورتبهنتایج نشان داد که باورها و اعتقادات زوجین 

ین دارد. ااثر معناداری زناشویی  هایتعارضبر منفی و مستقیم 

فر آزادی (،9914قاسمی و همکاران ) هاییافتهنتایج فته با یا

(و اسر و 9911پناه و همکاران )آرمان(، 9912و امانی )

فر و امانی پژوهش آزادی. ( همسو است0092همکاران )

ی ها( مبنی بر رابطه معکوس باورهای ارتباطی و سبک9912)

حل تعارض با رضایت زناشویی، نشان داد که باور به مخرب 

ی گرایی جنسیتبودن، مخالفت، عدم تغییرپذیری همسر، کمال

بینی خوانی به ترتیب بیشترین نقش را در پیشو توقع ذهن

ویدادها ر گفت که توانیمدر تبیین نتایج تنش زناشویی دارد. 

 ،شودمین هاآنو اتفاقات پیرامون افراد باعث تنش و اضطراب 

و باورهای افراد از رویدادها و اتفاقات است که  هادیدگاهبلکه 

و زندگی آنان را با  شودمی هاآنمنجر به تنش و اضطراب در 

هم م هایمؤلفهتفکر و باور سالم یکی از  .کندمیمشکل مواجه 

با (. 9912فر و امانی، باط کارآمد زناشویی است )آزادیرتا

یم مستق صورتبهتوجه به اینکه چگونگی باورهای ارتباطی 

د در نگرش زوجین به یکدیگر در تمامی موارد رفتاری، توانمی

وجود  هدرنتیجباشد.  تأثیرگذارعاطفی، شخصیتی و جنسیتی 

باورهای غیرمنطقی ارتباطی در زوجین مخرب بوده که موجب 

جسمانی و رفتاری، از  هایتفاوتبدون در نظر گرفتن  شودمی

در  گراییکمالداشته و این امر باعث  نابجایکدیگر انتظارات 
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 گونهاین تأثیر درنتیجه. شودمیرفع نیازهای مرتبط با همسر 

از سوی زنان  بالأخصهمسر، باورهای غیرمنطقی در روابط با 

افزایش  هاآنو گرایش به تعارض را در بین  زدگیدلموجب 

زناشویی و  ارتباطاتبا افزایش  (.0097)جانسون،  دهدمی

دچار  های زناشوییتعارض، فرد به غیرمنطقیکاهش باورهای 

و زوجین قادرند بدون ترس از ابراز باورها و  گرددمین

بپردازند و این عمل  هاآنموجود خود به بیان های تعارض

موجب درک و اصلاح الگوهای ناسازگارانه افکار، احساسات و 

 هایقالبو باورها  الگویرفتار بین زوجین شود. اصلاح 

روانی دور نموده  هایآسیبد فرد را از توانمینامناسب ذهنی 

ن یزیادی بر روی سلامت روان و رضایت زناشویی زوج تأثیرو 

و ارتباطات  بخشرضایتداشته باشد و به حفظ انتظارات 

درست آنان در آینده کمک نماید. فردی که دارای سطح بالایی 

احساسات، باورها، نگرش و  در مقابلاز رضایت زناشویی باشد، 

و درک دارد،  تأملنیازهای خود و همسرش نگاهی همراه با 

دشوار و  هایموقعیتافراد در هنگام مواجهه با  گونهاین

ند با درک درست و متناسب با موقعیت به توانمی زااسترس

مبتنی بر تجربه و تفکر  هایحلراهمنطقی و با ارائه  ایشیوه

مضاعف در  ایروحیهسعی در حل مشکلات نمایند. بنابراین 

را کسب  های زناشوییتعارضبرخورد مجدد با مشکلات و حل 

  .کنندمی

ادار معنمنفی و  اثر مستقیم آگاهیذهننتایج نشان داد که 

بر تعارض زناشویی دارد. این یافته با نتایج پژوهش علیزاده 

(، لارنت و همکاران 9917اصلی و جعفرنژاد لنگرودی )

تامپسون -و لوکاس( 0092نصراصفهانی و همکاران )(، 0091)

آگاهی با ایجاد ذهنهمسو است.  (0000و همکاران )

تنظیم توجه، تقویت خود دلسوزی، عدم  هایی مانندمکانیسم

های زناشویی قضاوت و تقویت رابطه، منجر به کاهش تعارض

در (. 0000تامپسون و همکاران، -گردد )لوکاسمخرب می

از  آگاه به علت نترسیدنافراد ذهنگفت،  توانمیتبیین نتایج 

. ایندنم خلقمحیطی پویا و منعطف در زندگی قادرند تغییرات 

 تمدطولانیسردی روانی در  ،رشد تعارضاتاز ط پویا این محی

 )بورپی و نمایدمیجلوگیری  مشکلات بعدی گیریشکلو 

 جایبهتا  کندمیآگاهی به ما کمک ذهن .(0002لانگر، 

همراه با  هاییواکنشغیرارادی به این رویدادها،  هایواکنش

سبکی نوین برای  آگاهیذهنو تفکر را انتخاب نماییم.  تأمل

ارتباط کارآمدتر با زندگی است که موجب تسکین یا تخفیف 

به زندگی و معناداری  تربیشدردها و آلام آدمی و غنی بخشی 

و  افراد ذهن آگاه به نظرات خود . شودمیآن  بخشلذت

برای  ایوسیلهو این  داشته فراوانیهمسرانشان توجه 

. باشدمیشویی تعارض زنا وسردی روابط  جلوگیری از

بر نقاط قوت و  هرلحظه، سازدمی، زوجین را قادر آگاهیذهن

ضعف خود و زندگی مشترکشان آگاه باشند و این آگاهی یک 

 هاآنو  کندمیادراکی برای زوجین ایجاد  -هماهنگی مفهومی

که زندگی مشترک و مشکلات موجود در آن  سازدمیرا قادر 

را ارزیابی و باز ارزیابی نمایند که منجر به افزایش رضایت و 

از تعارض زناشویی جلوگیری  تبع بهکیفیت زناشویی شده و 

 . کندمی

تواند می آگاهیذهنداد که نتایج نشانهمچنین نتایج 

-یا میانجرابطه بین باورها و اعتقاد زوجین و تعارض زناشویی ر

( 0092کمپل و پرسی ) این یافته با نتایج پژوهش گری کند.

مپل نتایج پژ.هش چهمسو است. ( 0091و لانت و همکاران )

ی تقویت روابط مبتنی بر ( نشان داد که برنامه0092و پرسی )

باعث افزایش رضایت از روابط و بهزیستی ذهنی  آگاهیذهن

 یباعث تغییر در نحوهی خود به نوبهاین نیز شده است که 

همچنین نتایج  برخورد زوجین با تعارض زناشویی شده است.

این پژوهش نشان داد که مهارت پذیرش زوجین از سوی 

انداز، ارتباطات در تعارض و حل مسئله یکدیگر، اتخاذ چشم

-هنذتوان گفت که در تبیین این یافته مییابد. افزایش می

واقعی زوجین در حین تعارض  آگاهی نه تنها به تغییر رفتار

-فراهم می هایی رامهارت امکان افزایش کند، بلکهکمک می

 با همدردیطرف مقابل را  رفتارهای منفیآنها بتوانند که  آورد

ابراین، بن بیشتر درک کرده و در برابر این رفتارها مقاومت کنند.

-باورها و اعتقادات غیر منطقی زوجین با کاهش سطح ذهن

عنوان یک سازه شناختی پویا که قادر است  آگاهی به

های زناشویی تعدیل کند، به پاسخدهی زوجین را به تعارض

 شود.تعارض زناشویی بیشتر منجر می

تواند رابطه می آگاهیذهننتایج نشان دادند که در نهایت 

 گری کند.بین پذیرش و عمل و تعارض زناشویی را میانجی

این نتایج همسو باشد یافت پژوهشی که به طور مستقیم با 

توان چنین نتایجی را از آنها نشد، اما مطالعاتی هستند که می

لانت و ؛ 0097کمیز، دورتسچی و فینچام، ) استنتاج کرد

نتایج پژوهش  (.0092 کاپن و همکاران،؛ 0091همکاران، 
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-( نشان داد که نمرات بالا در ذهن0097کیمز و همکاران )

نه نسبت به گناهان طرف مقابل در آگاهی با نگرش مهربانا

این یافته مطابق با این استدلال روابط زوجین مرتبط است. 

انه و بدون آگعمومی است که تجربه پذیرش به روش ذهن

تواند در نحوه برخورد زوجین با  هیجانات منفی ضاوت میق

ناشی از رفتار یا ویژگی منفی طرف مقابل تعمیم یابد. پذیرش 

تواند رضایت در آگاهی میست که از طریق ذهنفرایند مهمی ا

 یزوجینی که نسبت به تجربهروابط زوجین را افزایش دهد. 

هیجانات منفی در روابط خود تحمل کمتری دارند، افرادی با 

آگاهی کمتر هستند که اشتیاق بیشتری به تغییر صفت ذهن

 دهند. طرف مقابل و پذیرش کمتری از خود نشان می

 آگاهیذهناین پژوهش نشان داد که  هاییافته، درمجموع

 یهاتعارضیک متغیر میانجی توانست رابطه میان  عنوانبه

زناشویی، پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین را تبیین 

نماید. پذیرش و عمل و باورها و اعتقادات زوجین موجب 

. با توجه به نقش پذیرش شوندمیزناشویی  هایتعارضکاهش 

، شودمیزناشویی، پیشنهاد  هایتعارضعمل در کاهش و 

زوجی  هایدرمانجهت اثربخشی  ایشدهکنترلمداخلات 

انجام شود. همچنین، باتوجه به نقش مبتنی بر پذیرش و عمل 

زناشویی،  هایتعارضو اعتقادات زوجین در کاهش باورها 

جهت شناخت  مؤثریآموزشی و  هایکارگاه گرددمیپیشنهاد 

 هایموقعیتهای خود و همسران خویش و نحوه مواجهه با نیاز

ه اثر اجرا شود. همچنین با توجه ب زااسترسدشوار و 

 شودمیزناشویی، پیشنهاد  هایتعارضدر کاهش  آگاهیذهن

تحت آموزش مشاور قرار گیرند.  حتماکه افراد قبل از ازدواج 

محدودیت در جنسیت این پژوهش،  هایمحدودیتاز 

ه برای دستیابی ب شودمیبود که پیشنهاد  کنندگانشرکت

پژوهش، این پژوهش بر  هاییافتهو تأیید  تردقیقنتایج 

در ادامه و متشکل از هر دو جنس انجام شود.  تربزرگ اینمونه

ی هاپرسشنامهاز سایر ابزارهای سنجشی نظیر  شودمیتوصیه 

دیکان و مبتنی بر سنجش توسط همسر، والدین و سایر نز

ساختارمند برای سنجش متغیرهای  هایمصاحبههمچنین 

 . استفاده شود وابسته پژوهش

 
 منابع

نامه (. بررسی ساختار عاملی پرسش9912ایمانی، م. )

مجله مطالعات شناختی در دانشجویان. پذیری روانانعطاف
 .910-929، 9، یادگیریآموزش و 

(. نقش 9911آرمان پناه، آ.، سجادیان، ا.، و نادی، م. ع. )

های زناشویی در رابطه بین باورهای میانجی تعارض

ارتباطی،  اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی با رضایت 

فصلنامه اعتیادپژوهی زناشویی زنان دارای همسر معتاد. 
 .1-02، 94، سوءمصرف مواد

(. رابطه باورهای ارتباطی و 9912فرد، ص.، و امانی، ر. )آزادی

دوفصلنامه های حل تعارض با رضایت زناشویی. سبک
 .91-47، 94، روانشناسی بالینی و شخصیت

های سنجش خانواده مقیاس(. 9971ثنایی، ب.، و براتی، ط. )
 . تهران: انتشارات بعثت.و ازدواج

 (.9911الهی، ع. )و اماننژاد، س.، سعادتمند، خ.، بساک

درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت اثربخشی زوج

-20، 4، روانشناسی خانوادهها. دوفصلنامه و بخشش زوج

49. 

زاده، م.، فروزش، م.، بذرافشان، م. ر.، و حسینی، ح. شکراله

رفتاری در تعارض و -درمانی شناختی(. تأثیر زوج9911)

شناسی، مشاوره و فصلنامه آسیبدو رمقی زناشویی. بی
 .992-999، 9، سازی خانوادهغنی

اثربخشی درمان  (.9912شوانی، ا.، زهراکار، ک.، و رسولی، م. )

های فرسودگی لفهؤممبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش 

-992، 2، طب جانباززناشویی زنان دارای همسر جانباز. 

999. 

(. اثربخشی 9912نژاد، ش. )صالحپور، پ.، احقر، ق.، و نوابی

بر کاهش باورهای  آگاهیذهنشناخت درمانی مبتنی بر 

کننده به غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم مراکز مشاوره تهران. 
 .911-972، 10، پزشکی مشهد

بینی کیفیت (. پیش9911پور، س. )خواه، ع.، و بهزادیصداقت

آگاهی و وابط زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی، ذهنر

 .27-71، 2، زن و جامعهشناختی. پذیری روانانعطاف

(. اثربخشی 9917علیزاده اصلی، ا.، و جعفرنژاد لنگرودی، ز. )

طرحواره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی 

آگاهی در صمیمیت، سازگاری و تاب آوری پذیرش و ذهن
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نشریه های زناشویی شهرستان کرج. ان با تعارضدر زن
 .042-021، 7، دانشگاه علوم پزشکی البرز

(. رابطه 9914قاسمی، س.، اعتمادی، ع.، و احمدی، س. ا. )

تعاملات منفی بین زوجین و خانواده همسر با صمیمیت 

دو فصلنامه ها زناشویی در زنان. زوجین و تعارض
 .9-99، 9، خانوادهسازی شناسی مشاوره و غنیآسیب

کامرانی، ز.، بهرامی، ف.، گودرزی، ک.، و فرخی، نورعلی. 

(. تهیه و اعتباریابی مقیاس باورها و تفکرات 9912)

 .07-92، 1، روانشناسی خانوادهزوجین. دوفصلنامه 

(. اثربخشی 9917گودرزی، م.، شیری، ف.، و محمودی، ب. )

رفتاری بر -درمانی شناختیهای خانوادهآموزش مؤلفه

فصلنامه فرزندی و تعارض زناشویی. -تعارض والد
 .299-229، 90، روانشناسی کاربردی

درمانی (. اثربخشی گروه9912منصوری، ن.، و رسولی، آ. )

امید به زندگی،  مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش

ها زناشویی زنان. صمیمیت زناشویی و کاهش تعارض

 .20-22، 7، نشریه روان پرستاری

(. اثربخشی 9917الهی فر، ح.، قمری، م.، و زهراکار، کیانوش. )

بر صمیمیت  "درمان پذیرش و تعهد"آموزش گروهی 

، 2، نشریه مدیریت ارتقای سلامتزناشویی معلمان زن. 

00-90. 

(.. تبیین مدلی برای پیش 9917.، و عزیزی، آ. )یوسفی، ن

بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ 

، 1فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شخصیتی. 

72-27. 
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