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Abstract 
Marital infidelity affects the physical and mental health of 

couples, especially women. The purpose of this study was to 

determine the effect of compassion-based education on 

emotional turbulence in women with marital infidelity. The 

present study is practical and experimental. The design used 
was quasi-experimental and pre-test-post-test with a control 

group. The statistical population of the study consisted of all 

women attending counselling centers in Isfahan with the 

experience of marital infidelity in 2019, although the exact 

number was not available. Thirty female patients were selected 

using purposive non-random sampling and randomly assigned 

to the control and experimental groups. The Difficulties in 

Emotion Regulation Scale (DERS) by Gratz and Roemer 
(2004) was used to assess emotional turbulence. Compassion 

training was conducted for 8 sessions of 90 minutes for the 

experimental group and the control group received no 

intervention. Data were analyzed using multivariate and 

univariate analysis of covariance and Benferoni test and R 

software (packages psych, CTT, JMV). The results showed 

that compassion-based education had a significant effect on 

reducing emotional turbulence (p<0.05). Therefore, 
compassionate parenting can reduce emotional turbulence and 

prevent traumatic injuries in women. 
Keywords: Compassion–Based Education, Emotional 

Turbulence, Marital Infidelity. 

 دهیچک
 یبر شفقت بر آشفتگ یآموزش مبتن یاثرگذار نییپژوهش با هدف تع نیا

انجام گرفته است. پژوهش حاضر  ییزناشو انتیخ ۀتجرب یزنان دارا یجانیه
است. طرح مورد استفاده  یو از نوع مطالعات تجرب یاز نظر هدف کاربرد

 ۀآزمون با گروه کنترل است. جامعپس-آزمونشیو از نوع پ یشیآزمامهین
شهر اصفهان با  ۀکننده به مراکز مشاورزنان مراجعه یپژوهش را تمام یآمار

از تعداد  یقیاند که اطالع دقداده لیتشک 1397در سال  ییزناشو انتیخ ۀتجرب
 یرتصادفیغ یریگنفر به روش نمونه 30ها، آن نایها در دسترس نبود. از مآن

 نیگزیجا شیو آزما کنترلدر دو گروه  یتصادف ۀویهدفمند انتخاب، و به ش
 جانیه میدر تنظ یدشوار اسیاز مق ،یجانیه یآشفتگ یابیمنظور ارزشدند. به

بر شفقت به مدت هشت  ی( استفاده شد. آموزش مبتنDERSگرتز و رومر )
 یامداخله چیاجرا شد و گروه کنترل ه شیگروه آزما یبرا یاقهیدق 90 ۀجلس

و  یریمتغو تک یریچندمتغ انسیکووار لیها به روش تحلنکرد. داده افتیدر
 لی( تحلpsych ،CTT ،jmv یها)بسته Rافزار و نرم یآزمون بنفرون زین

 یبر شفقت بر کاهش آشفتگ یپژوهش نشان داد آموزش مبتن یهاافتهیشدند. 
بر شفقت  یآموزش مبتن نی(؛ بنابراP >05/0معنادار دارد ) ریتأث یجانیه
از  یناش یهابیاز آس یریشگیو پ یجانیه یموجب کاهش آشفتگ تواندیم
 در زنان شود. انتیخ
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 مقدمه
 قرار یجد یهابیآس معرض در همواره که دیآیم حساببه کشورها از یاریبس در جامعه یلاص انیبن خانواده

 یو عهدشکن انتیاست. خ 1ییزناشو انتیخ شود، هاخانواده ریدامنگ است ممکن که ییهابیآس از یکی. دارد
 و کریل) زندیم هم بر را شخص یروان و یجسم آرامش متعاقباً که فتدیب اتفاق یهرکس یزندگ در ممکن است

 انتیخ به یتررانهیگسهل نگاه تا شودیم سبب نیزوج ییزناشو یتیرضانا موارد، از یاریبس در(. 2014 ،یلوزکر
داشتن روابط  یمعنابهاز افراد  یبرخ یبرا ییزناشو انتی(. خ1388 ،یمرتضو و شیبخشا) باشند داشته ییزناشو
 همکاران، و تاریگ) استهمسر  جزبه گریبا فرد د یپنهان یعاطف ۀرابطداشتن  گر،ید یبرخ یو برا یجنس

 است ممکن که شودیم متوسل ینادرست یهاحلراه به انتیخ بیآس از ییرها و فرار یبرا فرد(. 2017
 ،یکاظم شعاع و دیجاو یمؤمن) یزندگ تیفیک کاهش لیقب از ییهابیآس. باشد داشته دنبالبه یروان یهابیآس

 عت،یشر صمصام و یباقر) ییزناشو تیرضا و تیمیصم ،(1396 فر،انیکاو و یکاف پور،یاصل) نفسعزت ،(1390
 از (1396 ،گانزادهیزیحو و یکرم ،یمؤمن) یجانیه یآشفتگ و (1390 ،دزادهیرش و ینظر ،باباپور ؛1395

 .دیآیم حساببه ییزناشو انتیخ یامدهایپ
 بروز قیطر از یجانیه یآشفتگ .است 2یجانیه یآشفتگ ،یروان یهابیآس از یکی ،شد گفته که گونههمان

 با مواجهه در یانطباق یهاسبک به یدسترس نداشتن ،هاجانیه رشیپذ و درک ،یآگاه در یمشکالت
 فیتعر یجانیه دیشد یهایختگیبرانگ با مواجهه هنگام به رفتار کنترل در یناتوان ای مختلف یهاجانیه
 در فرد و شودیم مختل یخانوادگ و یاجتماع روابط ،یجانیه یآشفتگ بروز ۀجیدرنت(. 2018 ،یبات) شودیم
 نیا در(. 2015 رو و سنیب ا،یورجج ،لشیم ،داس) شودیم ناتوان یخانوادگ و یفرد ،یاحرفه یهانقش یفایا

 یضرور دهیدبیآس افراد یجانیه یآشفتگ بهبود و کنترل منظوربه یدرمان یهاروش از استفاده لزوم ،طیشرا
 .است 3شفقت بر یمبتن درمان باشد، راهگشا تواندیم نهیزم نیا در که یشناسروان یکردهایرو از یکی. است
 بهبود بر که است یدرمانروان سوم موج از برگرفته یدرمان یهاروش از یکی ،شفقت بر یمبتن آموزش 

 آموزش ،درواقع (.2019 ،یالوجو و کولتز کالرک، ،نیگرود) است مؤثر یشناختروان و یجسم یهایژگیو
 جینتا و امدهایپ ،تیامن احساس یارهاکراه ،یاساس یهاترس ن،یشیپ تجارب ۀحوز چهار بر شفقت بر یمبتن

 یافراد از یبعض نشان داد هاپژوهش که شد نیتدو یزمان شفقت بر یمبتن آموزش. است متمرکز نشدهینیبشیپ
 مهربان، یدرون یصدا جادیا در توانندینم ،یسنت یهادرمان به ورود هنگام دارند، یادیز شرم و یخودانتقاد که

 رنج از یآگاه یمعنابه شفقت (.2011 ،لبرتیگ و یگراس ،اشورث) کنند عمل یخوببه تگریحماخود و دلسوز
 شیپ نامطلوب زیچ همه که است یزمان در خود به نسبت مشفقانه و دهندهنیتسک موضع کی اتخاذ و موجود

 جانیه میتنظ راهبرد کی عنوانبه یمختلف یهاراه از تواندیم شفقت(. 2019 ،اکلس و کاسول ،کراب) رودیم
 آن بر تالش هکبل ،شودینم یریجلوگ نامطلوب و آزاردهنده یهاجانیه ۀتجرب از ،آن در که شود گرفته نظردر

                                                           
1. infidelity 

2. emotional turbulence 

3. compassion-based therapy 
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 در شفقت بر یمبتن آموزش(. 2010 ،یریل و آلن) شود واقع رشیپذ مورد مهربانانه یصورتبه احساسات تا است
 نهیزم نیا در زین یبخشتیرضا جینتا و است داشته کاربرد یشناختروان اختالالت از یاریبس درمان و کنترل
 یبرا یمناسب روش ،شفقت بر یمبتن یهمسردار آموزش افتندیدر( 1397) نژادمیکر و یوسفی. است شده حاصل
 و یعیشف. است بوده ناشنوا نیزوج در تیمیصم شیافزا نیهمچن و بخشش شیافزا ،ییزناشو روابط بهبود

 به شفقت رینظ یتیشخص یهایژگیو براساس متأهل زنان 1ییزناشو یشادمان دادند نشان زین( 1396) یریجزا
 یسازگار سطح یارتقا در شفقت بر یمبتن درمان ریتأث به توانیم نیهمچن. است نییتبقابل ییخودشکوفا و خود

 ییزناشو تعهد و خود با یمهربان ،(1395 ،یدربان و یرستم ،یسعادت) مطلقه زنان در طالق از پس نفسعزت و
 .کرد اشاره (1394 ،یمحمد و یبهرام ،یریجزا ،قزلسفلو)

 زین و همسر انتیخ ۀتجرب یدارا زنان در یجانیه یآشفتگ تیاهم مورددر شدهانیب مطالب به توجه با
 نوع نیا از توانیم رسدیم نظربه ،یرفتار و یروان اختالالت از یاریبس در شفقت بر یمبتن آموزش یاثربخش
 ییزناشو انتیخ ۀتجرب یدارا یجانیه یآشفتگ اختالل دچار زنان یجانیه یآشفتگ بهبود و کنترل در آموزش

 نکته نیا ذکر و شودیم گرفته نظردر رشدبهرو ینگران کی عنوانبه ییزناشو انتیخ ۀمسئل همواره. برد بهره
 ییزناشو انتیخ ۀدیچیپ تیماه لیدلهب و زنان بودنیعاطف به جهتو با ،نیب نیا در که رسدیم نظربه یضرور زین
. است یضرور زنان تیوضع بهبود در یآموزش یهاروش از استفاده لزوم ،یزندگ بر آن بارفاجعه راتیتأث و

 ،ییزناشو و یخانوادگ موضوعات درمان در شفقت بر متمرکز آموزش تیاهم وجود با گفت توانیم تینهادر
 یامداخله یهاپژوهش نیهمچن .است نشده آزمون یرانیا یهازوج بر انتیخ ریتأث مورددر تاکنون کردیرو نیا

 یمعرف پژوهش نیا در که شفقت بر متمرکز آموزش و است اندک اریبس ،یشکنمانیپ درمان ۀربادر ما کشور
 بر شفقت بر یمبتن آموزش ریتأث زانیم نییتع حاضر، پژوهش هدف نیبنابرا ؛است شده یبررس کمتر شده

آن  پژوهش ۀیفرض .است ییزناشو انتیخ ۀتجرب یاراد زنان یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه و یجانیه یآشفتگ
 یدارا زنان در یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه و یجانیه یآشفتگ شیافزا بر ،شفقت بر یمبتن آموزش است که

 .است مؤثر ییزناشو انتیخ ۀتجرب

 

 یشناسروش
 نوع از یشیآزمامهین استفاده مورد طرح و یشیآزما قاتیتحق نوع از و یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش

 به کنندهمراجعه زنان یتمام شامل حاضر پژوهش یآمار ۀجامع. است کنترل گروه با آزمونپس-آزمونشیپ
 نیا ییزناشو انتیخ ۀسابقمنظور از  .است 1397در سال  ییزناشو انتیخ ۀسابق با اصفهان شهر ۀمشاور مراکز
 خانم با همسر یعاطف ارتباط) ییزناشو انتیخ مورد خود همسر طرف از که موضوع نیا طرح با یزنان که است

 هدفمند یرتصادفیغ صورتبه زن 30 تیدرنها که دبودن کرده مراجعه مشاوره مراکز هب ،شدند واقع( یگرید
 یزنان از ،آزمونشیپ یآورجمع در .شدند نیگزیجا و کنترل شیآزما در دو گروه یتصادف گمارش با و انتخاب

                                                           
1. marital happiness 
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 جانیه میتنظ در یدشوار اسیمق به آزمونشیپ ۀمرحلدر  میخواست ند،شتدا را پژوهش به ورود یهامالک که
 ندورفشو ،رچیت پروتکل از استفاده با شیآزما گروه یاعضا و میکرد جراا را یآموزش جلسات سپس .دهند پاسخ

 و کردند شرکت بود، قهیدق 90 جلسه هر زمان که شفقت آموزش جلسه هشت در ،(1395) نیلبراستایس آر و
 صرفاً  و نگرفت صورت یامداخله چیه ،کنترل گروه در که است ذکر انیشا .میگرفت آزمونپس هاآن از تیدرنها

 از بعد ،یریگیپ آزمون پژوهش، یهایآزمودن ۀهم از نیهمچن. شد گرفته آزمونپس و آزمونشیپ هاآن از
 یروان و یجسم اختالل نداشتنورود عبارت بودند از:  یهامالک .آمد عمل به آزمونپس از ماه کی گذشت

داشته باشند،  پلمیکنند، حداقل د یبا همسرشان زندگ نکهیا ،حالشرحو اخذ  ینیبال ۀمصاحباز انجام  پس یقبل
مشترک را داشته  یزندگ سال کی ۀسابقشرکت نکنند و  زمانهمصورت به گرید یشناختروان یهادر مداخله

.یهمکار به لیتما نداشتن ف،یتکال ندادنانجام جلسه، سه از شیب بتیغ: از اندعبارت خروج یارهایمعباشند و 

پژوهش ابزار
 کی جان،یه میتنظ در یدشوار اسیمق ییابتدا فرم :(DERS) 1جانیه میتنظ در یدشوار اسیمق
 ۀلیوسبه ینیبال نظر از جانیه میتنظ در یدشوار سنجش منظوربه که بود یسنجخود یاهیگو 41 سنجش ۀلیوس

 نامطلوب یهاتیموقع ای عیوقا ۀتجرب از بعد یشناخت یامقابله یراهبردها ییشناسا یبرا (2004) رومر و گرتز
 گرفته کاربه اسیمق نیا نیتدو در ییالگو عنوانبه یمنف یجانیه میتنظ ۀافتیمیتعم انتظار اسیمق. شد نیتدو

 نییپا یهمبستگ لیدلبه هیگو کی. است یادرجهپنج کرتیل اسیمق صورتبه هاپاسخ یگذارنمره. است شده
 جهیدرنت. شدند گذاشته کنار عامل دو یرو دوگانه ای کم یعامل بار لیدلبه زین هیگو چهار و اسیمق کل ۀنمر با

 اسیمق کل یبرا هیگو 36 تیدرنها و شد ییابتدا اسیمق از هیگو پنج گذاشتنکنار سبب یعامللیتحل جینتا
 انجام در یدشوار ،(هیگو 6) یجانیه یهاپاسخ رشیپذ عدم عامل شش ۀدهندنشان یعامل ساختار. ماند یباق

 محدود یدسترس ،(هیگو 6) یجانیه یآگاه نداشتن ،(هیگو 6) تکانه کنترل در یدشوار ،(هیگو 5) هدفمند رفتار
 از اسیمق نیا داد نشان جینتا. بود (هیگو 5) یجانیه وضوح نداشتن و( هیگو 8) یجانیه میتنظ یراهبردها به

 شتریب کرونباخ یآلفا بیضر یدارا ،ابزار یهااسیرمقیز یتمام (.93/0) است برخوردار ییباال یدرون یهمسان
 ،/91 مثبت یراهبردها یبرا کرونباخ یآلفا قیطر از را آن اعتبار پرسشنامه نیا سازندگان .هستند 80/0 از

 استفاده با آزمون کل یبرا آمدهدستبه اعتبار. اندکرده محاسبه 93/0 پرسشنامه کل و 87/0 یمنف یراهبردها
 استفاده با و داشت قرار 88/0 تا 77/0 نیب آزمون ۀدهندلیتشک یهاعامل یبرا و 92/0 کرونباخ یآلفا روش از
 نیا ییایاپ. (1389 شمس، و ییرزایم ،یزیعز) آمد دستبه 77/0 آزمون کل یبرا مجدد، آزمون روش از

 منظوربه حاضر، پژوهش در نیهمچن .شد محاسبه 76/0 کرونباخ یآلفا روش با حاضر پژوهش در نامهپرسش
 استفاده( CVR)43محتوا ییروانسبت  و (CVI) 2محتوا ییروا شاخص کاربرد با خبرگان نظر از ،ییروا یبررس

1. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)

2. Content Validity Index (CVI)

3. Content Validity Ratio (CVR)
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 هاابیارزکه با توجه به تعداد  ودب 90/0 یکل آزمون باال زیو ن هیهر گو یبرا آمدهدستبه بیضرا که میکرد
 همکاران و رچیت پروتکل براساس شفقت بر یمبتن یآموزش جلسات. شودیم یابیارز مطلوب اریبس( نفر 8)
 .است آمده 1 جدول در یآموزش جلسات شرح. شد میتنظ (1395)

شفقت بر یمبتن آموزش ساتجل ارچوبچ -1 جدول
جلسه محتوای(عنوان) جلسات

 هییتوج جلسۀ) اول جلسۀ
 تکمیل و هاآزمودنی با
(آزمونیشپ

. کردند معرفی را خودشان گروه اعضای و سپس شد داده توضیح پژوهش هدف مورددر جلسه این در
 افراد زندگی بر یراتیتأث چهو  است چقدر آن شیوع میزان چیست، زناشویی خیانت کهداد  توضیح پژوهشگر

 و شرم دچار آزار و اذیت از پس که هاییموقعیت و روانی هایحالت خود، شخصی تجارب بارۀدر زنان. دارد
 هاآزمودنی کمک با خوردنتأسف و خود به نسبت شفقت هایتفاوت. کردند صحبت بودند شده خودانتقادی

. یمداد رکتذ یاتکن آن قواعد و یگروه هایبحث مورددر کنندگانشرکت به همچنین. شد داده توضیح
 هایبحث از یخوددار ،کردنصحبت در نوبت تیرعا ،متفاوت کامالً هرچند یگراند نظرات به گذاشتناحترام

 عنوانبه گوهاوگفت نبردنهیحاشبه و جلسه در شدهمطرح موارد بارۀدر اظهارنظر ،هابحث ردنکطوالنی و ادیز
 جلسات تمامی در انکام حد تا خواستیم کنندگانشرکت از درنهایت. داده شدند یحتوض یدرمانگروه اصول

 را آزمونیشپ جلسه پایان در. است یضرور اریبس آموزش ندیفرا در امر این که چرا ؛ندنک شرکت آموزشی
.کردیم برگزار

 با آشنایی) دوم جلسۀ
 و یآگاهذهن مفاهیم
(بدن وارسی

 جلسات در شدهمطرح هایصحبت تمامی که یمداد اطمینان کنندهشرکت زنان به دیگر بار جلسه یابتدا در
 سری یک خاطربه هاآن همۀ بلکه شود، زده برچسبی به افراد نیست قرار جلسات این در و است محرمانه

 و است افتاده اتفاق برایشان گذشته در که ناخوشایندی رویداد یا اتفاق با رابطه در هایینگرانی و مشکالت
 گذشته اثر نزدیکان با روابط در یا اجتماعی و خانوادگی تحصیلی، عملکرد فرایند در جدی طوربه اکنونهم

. داد شرح را یکهر به مربوط احساسات و هایجانه انواع درمانگر ،جلسه این در. اندآمده گردهم است
 و11(PTSD) سانحه از پس استرس اختالل مورددر گروه اعضای منفی و مثبت احساسات و افکار همچنین

 خواست کنندگانشرکت از و کرد تعریف را یآگاهذهن آزمونگر. شد بررسی آن از ناشی جسمانی هایآسیب
 ذهنی هایویژگی مورددر و ندآور یاد به شودمی خاطرات مرور و تجدید سبب که را هاییموقعیت از یکی تا
 انواع بارۀدر درمانگر. شد تنفسشان به معطوف افراد تمرکز سپس. کنند صحبت موقعیت آن در خود جسمی و

 تا واستخ آنان از همچنین. دکر صحبت تنفس طریق از خود یسازآرام و عمیق تنفس هایویژگی تنفس،
 توانندمی تهدیدات این. کنند فکر کردندمی تهدید احساس و داشتند قرار تهدید حلقۀ در که هاییزمان به

( ایمداشته که افکاری پایۀ بر) یشناختروان یا (دیگران با ارتباط پایۀ بر) اجتماعی اغلب اما ،باشند جسمی
 :شودمی مطرح تسؤاال این اکنون. اندبوده
 احساس. کنید فکر کرده فعال را شما تهدید سیستم و آمده پیش شما برای اواخر این که موقعیتی به حاال
 است؟ بوده چه تانبدنی

 ؟افتادمی اتفاق هاییواکنش چه بدنتان در ،کردیدمی تهدید احساس که زمانی
 ؟دیدکرمی تجربه را ییاههیجان نوع چه کردیدمی تهدید احساس که زمانی

داشتید؟ افکاری نوع چه

 با آشنایی) سوم جلسۀ
 شفقت مشفق، فرد مفهوم

(دیگران و خود به

 در کنندگانشرکت شخصی تجارب. آشنا شدند مشفق افراد هایویژگی با کنندگانشرکت ،سوم جلسۀ در
 هاانسان همۀ که داد توضیح آزمونگر. شد پرسیده یخودانتقاد و شرم اضطراب، هراس، هایموقعیت
 مختلفی ناگواری اتفاقات و افراد صینقا باب در هاییمثال و سپس دارند زیادی منفی و مثبت هایویژگی

1. post-traumatic stress disorder
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 جلسه محتوای (عنوان) جلسات

 یفهرست هاآزمودنی سپس. داد ارائه باشیم مقصر آن در ما خود آنکه بدون دفتبی افراد برای است ممکن که
 نکته این درک موجب امر این. ندکرد یسهرا مقا هاویژگی و تهیه، تخریبگرخود و مشفق افراد هایویژگی از

 مشکالت شدنمطرح با .(انسانی اشتراکات حس پرورش) دارند مشکالتی و نقایص نیز دیگران که شدمی
 این با نیز دیگران بلکه نیستند، قربانی آنان فقط که یدندرس مشترک حس این به گروه اعضای تمام اعضا،

 جلسۀ تا ؛کنند ایجاد خود در را مشفق افراد ویژگی چند تا خواست هاآزمودنی از درمانگر .درگیرند مشکل
 در زیر موارد همچنین. کنند گزارش کالس به را نتیجه و کنند رفتار خود با مهربان دوست یک مانند بعدی
 : ندشد مطرح جلسه

 ست؟یچ شفقت 

 رسم / (جانیه و رفتار زه،یانگ تصور، استدالل، و تفکر به توجه) ورزشفقت ذهن کردیرو یمعرف 
 نیتمر و نمودار

 آشفته را شما اتفاقی یدتصور کن. یندیشیدب ،ایدداشته عصبانیت با تهدید احساس که مواقعی بارۀدر 
 .کنید تهدید یا امنینا احساس شده سبب یا کرده دورتان هدفتان از. است ردهک

 پردردسر مغز 

 خودشناسی،) چهارم جلسۀ
 و مشفق افراد هایویژگی

 ذهن آموزش مشفق،غیر
 (مشفق

 هایویژگی از یفهرست افراد همچنین. کردند مرور را گذشته مباحث و خود تکالیف هاآزمودنی جلسه این در
 و همدلی مفهوم سپس. کردند صحبت خود مورددر و دادند ارائه هاتوانمندیو  افکار احساسات، شامل خود

 تجسم را ایحادثه به نزدیک اضطرابی موقعیت یک تا شد خواسته هاآزمودنی از. شد داده آموزش همدردی
. شدند جایگزین مثبت افکار و اصالح هاآزمودنی نادرست افکار سپس. کنند صحبت افکارشان بارۀدر و کنند
 توضیح هاآزمودنی برای را فیزیوتراپ استعارۀ .داد آموزش هاآزمودنی به را مشفق ذهن درمانگر ،یتدرنها

 مشفقانه نیز دیگران اب ،کنند یدتأک خود در مشفق ذهن ایجاد بر آینده جلسۀ در تا خواست هاآن از و داد
 .کنند گزارش درمانگر به را نتیجه و کنند برخورد

 ذهن پرورش) پنجم جلسۀ
 پذیرش خشش،ب: مشفق
 آموزش قضاوت، بدون

 آموزش و نزاآولآنف استعارۀ
 (بردباری

 آن با درمان در که مشکالتی یا پیشرفت از و داد انجام زنان خانگی تکالیف بر مروری درمانگر جلسه ابتدای
 با درمانگر .شد داده آموزش و یدتأک بیشتر مشفق ذهنی تمرین بر جلسه این در. وجو کردپرس اندمواجه

 باید نقیصه یک با رویارویی یا سختی هنگام در که داد توضیح هاآزمودنی برای نزاآولآنف استعارۀ از استفاده
 در اشتباهات آن ۀدربار که افکاری و دادند توضیح خود اشتباه چند مورددر هاآزمودنی. کرد برخورد بردبار
 از و کرد ارائه توضیحاتی پذیرش و بخشش مورددر درمانگر سپس. شدند بررسی شدمی مرور هاآن ذهن

 :بود زیر موارد شامل جلسه این درواقع. کنند برخورد قضاوت بدون خود مورددر تا خواست هاآزمودنی
 و تفکر / گرسرزنش رفتار و تفکر ،امن فضای ایجاد تمرین ،مشفقانه رفتار و تفکر ،شفقت هایمهارت معرفی

 تمرین ،هاواکنش و تفکر نحوۀ یتدر هدا شفقت نقش توضیح و شفقت هایمهارت یادآوری ،مشفق رفتار
 هاواکنش نوع بررسی ،انتقادگر مقابل در گرشفقت رفتار و افکار آموزش ،آن پیامدهای و علل و یخودانتقاد

 (ورزشفقت و انتقادگر سبک) موانع و هاشکست مقابل در

 ابراز تمرین) ششم جلسۀ
 (دیگران به شفقت

 ابراز هایشیوه از یفهرست هاآزمودنی. شدند مرور قبل جلسات مباحث و خانگی تکالیف جلسه ابتدای در
 شفقت ابراز هایموقعیت در هاآن تجارب بارۀدر درمانگر سپس. کردند بازگو کالس برای و ،تهیه را شفقت

 مکانی. بپردازید مشفقانه تظاهرات و آرام ریتم با تنفس به ابتدا در که گونهبدین. کرد صحبت دیگران به
 بودن و شماست امن مکان این که کنید یادآوری خودتان به. کنید تصور را مناظر و احساس صداها،با  امن

. کنید مالقات آن در را مهربانتان تصویر. دارید دوست که است مکانی اینجا است؛ یزانگشعف برایتان در آن
 دارید دوست باشد؟ شکلی چه و چگونه مهربان و کنندهمراقبت شخص یک از یدئالا تصور این دارید دوست

 چه دارید دوست باشد؟ تصویر این در دیگری هایویژگی چه دارید دوست کند؟ صحبت شما با لحنی چه با
 هایموقعیت آینده جلسۀ تا که شد خواسته هاآزمودنی از درنهایت باشید؟ داشته مشفق تصویر با ارتباطی نوع

 .آورند فراهم خود برای دیگران به شفقت ابراز برای بسیاری
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 جلسه محتوای (عنوان) جلسات

 آموزش) هفتم جلسۀ
 اتفاقات ثبت و نامه نوشتن
 به شفقت براساس روزانه

 (دیگران و خود

 و خود به تا خواست هاآزمودنی از درمانگر جلسه این در. شد مرور قبل ۀجلس یفتکل جلسه این ابتدای در
 مشفقانه هاینامه ،اندکرده تجربه او با را مشکالتی که را گروه اعضای از یکی یا خانواده افراد از یکی

 . بنویسند

 بر مروری) هشتم جلسۀ
 خالصه گذشته، جلسات

 (آزمونپس اجرای و بندی

 ۀتجرب کنندگانبه کمک شرکت درمانگر .شد داده پاسخ گروه یاعضا مشکالت و سؤاالت جلسه نیا در
 مطرح آمده شیپ جلسه هفت نیا در که را یتجارب و اتفاقات و جلسه هفت یبرا گرانید و خود با بودنمشفق

 نیا یبرا درمانگر که بودند شده روهروب بودنمشفق یبرا یموانع با زین یکنندگانشرکت. کرد بحث آن مورددر و
 .ندشد عیتوز گروه یاعضا نیب ،آزمونپس یبرا هاپرسشنامه انتها در. ددا ارائه ییهاحلراه موانع

 
 مشخص را آموزش انجام مکان و زمان ط،یشرا گرفتننظردر با ابتدا گفت دیبا پژوهش یاجرا روند ۀربادر

 در یدشوار اسیمق آن از پس. میکرد انتخاب را یپژوهش ۀنمون و نییتع را یآمار ۀجامع آن از پس. میکرد
 تکلوپر ،بعد ۀمرحل در. میکرد اجرا یشیآزما و کنترل گروه دو هر یبرا پژوهش ۀنمون یرو را جانیه میتنظ
 هایآزمودن نمرات و ،اجرا جانیه میتنظ در یدشوار اسیمق مجدداً آن از پس و اجرا جلسه هشت در یشیآزما
 لیتحل روش با پژوهش یهاداده. گرفت صورت هاداده لیتحل و هیتجز داده، یآورجمع از پس. شد ثبت
 آزمون با یشیآزما گروه در اثر یداریپا یریگیپ منظوربه ادامه در زین و یریمتغتک و یریمتغچند انسیوارکو

 .ندشد لیتحل و هیتجز( psych، CTT، jmv یهابسته) R افزارنرم ۀلیوسبه یبونفرون

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف
 .است شده ارائه یپژوهش ۀنمون یشناختتیجمع اطالعات 2 جدول در

 
 هایآزمودن یشناختتیجمع اطالعات -2 جدول

 رده ریمتغ
 یفراوان درصد

 کنترل گروه یشیآزما گروه

 التیتحص

 1/23 6/28 پلمید

 4/15 3/14 یکاردان

 5/38 4/21 یکارشناس

 1/23 7/35 یلیتکم التیتحص

 سن

 5/34 3/34 سال 30 از کمتر

 4/57 5/51 سال 40 تا سال 30

 1/8 2/14 سال 40 از شتریب

 هاشاخص فیتوص( ب
 و آزمونپس ،آزمونشیپ مراحل در یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه به مربوط یفیتوص اطالعات 3 جدول در
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 .است شده داده شینما گواه و شیآزما یهاگروه در یریگیپ

 
 کنترل و شیآزما یهاگروه یجانیه یآشفتگ استاندارد انحراف و نیانگیم -3 جدول

 مرحله متغیر
 کنترل گروه آزمایش گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 پذیرش عدم
 84/0 31/3 95/0 05/3 آزمونپیش
 02/1 15/3 16/1 31/2 آزمونپس

 - - 00/1 2/50 پیگیری

 انجام در دشواری

 هدفمند رفتار

 03/1 99/2 94/0 85/2 آزمونپیش
 95/0 81/2 91/0 44/2 آزمونپس

 - - 12/1 49/2 پیگیری

 کنترل در دشواری

 تکانه

 14/1 98/2 82/0 05/3 آزمونپیش
 12/1 08/3 05/1 30/2 آزمونپس

 - - 18/1 35/2 پیگیری

 آگاهی نداشتن

 هیجانی

 24/1 22/3 82/0 11/3 آزمونپیش
 21/1 29/3 18/1 55/2 آزمونپس

 - - 05/1 49/2 پیگیری

 به دسترسی

 محدود راهبردهای

 05/1 13/3 63/0 23/3 آزمونپیش
 16/1 24/3 16/1 39/2 آزمونپس

 - - 21/1 44/1 پیگیری

 هیجانی وضوح عدم
 76/0 98/2 46/0 00/3 آزمونپیش
 85/0 07/3 05/1 57/2 آزمونپس

 - - 19/1 59/2 پیگیری

 
 هاهیفرض آزمون( ج
ها و داده لیتحل یبرا ،استبا گروه کنترل  آزمونپس-آزمونشیپاز نوع پژوهش حاضر  نکهیا به توجه با
 دیبا لینوع تحل نیاستفاده شد. در ا 1رهیمتغچند انسیکووار لیاز روش تحل ،آزمونشیپکنترل اثر  منظوربه

 یهمسان یبررس هامفروضه نیااز  یکیکرد.  نانیاطم جیتا بتوان به نتاد شو تیرعا ریز یهامفروضه
نمرات  یاستفاده شده است. برا 2از آزمون باکس آن یبراکه  است انسیکووار-انسیوار یهاسیماتر
 05/0 آزمون باکس از یمعنادار زانیمحاسبه شد. م =53/43Box`sMو  =06/0P=، 58/1F ،آزمونپس

 منظوربه ادامه در. است نمگه هاانسیکووار-انسیوار سیکه ماتر شودیگرفته م جهینت نیبنابرا ؛است شتریب
مقدار  که میکرداستفاده  3لکیو پرویشا ۀریچندمتغ بودننرمال آزمون از هاداده بودننرمال ۀمفروض یبررس

                                                           
1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

2. Box's test of equality of covariance matrices 

3. shapiro-wilk test for multivariate normality 
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دو  انسیوار یهمگن یبررس یدارد. برا هاداده بودننرمال( نشان از =19/10Mvw و =32/0P) آمدهدستبه
 عدم ریمتغ یآزمون برا ۀآمار. میکرداستفاده  1نیول یهاانسیوار یاز آزمون همگن ،آزمونپس ۀمرحلگروه در 

 در یدشوار ،=71/0F و =40/0P هدفمنددر انجام رفتار  یدشوار ریمتغ یبرا ،=55/0F و =45/0P رشیپذ
 یدسترس ریمتغ ،=91/2F و =11/0P یجانیه یآگاه نداشتن ریمتغ یبرا ،=22/2F و =10/0P تکانه کنترل

که نشان  بود =14/0F و =71/0P یجانیه وضوح عدم ریمتغ و =04/3F و =09/0Pمحدود  یراهبردهابه 
 یریچندمتغ انسیارکوو لیتحل گریمهم د ۀمفروضاست.  برقرار هاریمتغ یتماممفروضه درمورد  نیا دهدیم

تعامل  قیاز طر ونیرگرس بیضرا یذکر است که آزمون همگن انیشااست.  ونیرگرس بیضرا یهمگون
 ریمتغ تعامل. شد یبررس( شفقت بر یمبتن آموزشمستقل ) ریو متغ یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه آزمونشیپ

در انجام رفتار هدفمند  یدشوار ،(=63/0F و =35/0P) رشیعدم پذ ریمتغ آزمونشیپ نمراتبا  مستقل
(12/0P= 61/2 وF=)، یدشوار ( 19/0در کنترل تکانهP= 94/1 وF=)، 42/0) یجانیه یآگاه نداشتنP= و 

61/0F=)، محدود یهاراهبرد به یدسترس (12/0P= 54/2 وF= و )51/0) یجانیه وضوح عدمP= و 
44/0F=)  یبررس منظوربه. است ونیرگرس بیضرا یهمگون انگریب جینتا و ندمعنادار نبود کدامچیهاست که 

 یمعنادار یهمبستگ داد نشان جینتا. شد استفاده بارتلت آزمون از پژوهش یرهایمتغ نیب رابطه وجود ۀمفروض
 یهامفروضه ی(. با توجه به برقرار= 001/0P و Chi-Square =44/57) دارد وجود وابسته یرهایمتغ نیب

 .داشت وجود یآزمون آمار نیاستفاده از ا امکان ،یریچندمتغ انسیوارکو لیتحل
 =001/0P) دارامعن( =05/0αدرصد ) 95 نانیدر سطح اطم لکزیو یالمبدا یعنی همربوط یریچندمتغ ۀآمار

 لیتعد ازپس  وابسته یرهایمتغ یخط بیترک بیترتنیبد. است( = 06/0Wilks’ lambda و =58/38F و
 جهینت نیبنابرا ؛است رفتهیپذ ریتأث( شفقت بر یمبتن آموزشمستقل ) ریغمتهمپراش از  یهاریمتغ یهاتفاوت
 دهدینشان م لیتحل جینتا گریبه عبارت د .معنادار است یطورکلبه یریچندمتغ انسیکووار لیتحل شودیم گرفته
با توجه به  بوده است. مؤثر( یجانیه یآشفتگ یهامؤلفهوابسته ) ریمتغ شش یخط بیبر ترک آموزشروش 

 بر یمبتن آموزشمستقل ) ریوابسته از متغ ریمتغ یخط بیو ترک است معنادارمذکور  یریچندمتغآزمون  نکهیا
وابسته  یرهایاز متغ هرکدام ایکه آ شد پرداختهموضوع  نیا یاز آن به بررس پس ،است رفتهی( اثر پذشفقت

 یهامؤلفه از ،آزمونپسنمرات  نیانگیم ۀسیمقا منظوربه. ریخ ایاست  رفتهیمستقل اثر پذ ریجداگانه از متغ طوربه
 رهیمتغتک انسیکووار لیتحل و هیتجزدر دو گروه از آزمون  آزمونشیپبعد از کنترل اثر  یجانیه یآشفتگ

 ارائه شده است. 4آن در جدول  جیکه نتا میکرداستفاده 

 

 

  

                                                           
1. Levene's test for equality of variances 
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  نمرات ۀسیمقا یبرا رهیمتغتک انسیکووار لیتحل و هیتجز جینتا -4 جدول

 پژوهش یرهایمتغ آزمونپس
 F P 2η مجذورات نیانگیم یآزاد درجه راتییتغ منبع هااسیرمقیز

 رشیپذ عدم
 27/0 008/0 45/8 06/6 1 گروه

 - - - 71/0 22 خطا

 رفتار انجام در یدشوار
 هدفمند

 12/0 04/0 34/5 78/2 1 گروه

 - - - 53/0 22 خطا

 تکانه کنترل در یدشوار
 78/0 001/0 34/80 58/11 1 گروه

 - - - 14/0 22 خطا

 یجانیه یآگاه نداشتن
 80/0 001/0 05/91 18/8 1 گروه

 - - - 09/0 22 خطا

 یراهبردها به یدسترس
 محدود

 78/0 001/0 09/79 52/13 1 گروه

 - - - 17/0 22 خطا

 یجانیه وضوح عدم
 53/0 001/0 52/25 69/6 1 گروه

 - - - 26/0 22 خطا

 

 تکانه، کنترل در یدشوار رش،یپذ عدم یرهایمتغنمرات  نیانگیم نیب ،شودیممشاهده  4جدول  دره کچنان
بعد از  ،05/0 یخطا سطح در یجانیه وضوح عدم و محدود یراهبردها به یدسترس ،یجانیه یآگاه نداشتن

 روش یعنی مستقل ریمتغ گفت توانیم جهیدرنت (.>05/0P) وجود دارد دارامعنتفاوت  آزمونشیپحذف اثر 
 .است داشته دارامعن ریتأث یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه یتمام کاهش بر شفقت بر یمبتن آموزش
 ۀمرحل نیب یزوج ۀسیمقا جینتا که میکرداستفاده  یبنفرون آزمون از ،اثر یماندگار لیتحل یبرا ،ادامه در

 ارائه شده است. 5در جدول  یشیآزما گروه در یریگیپ و آزمونپس
 

 یریگاندازه مراحل نیانگیم ۀسیمقا یبرا یبنفرون آزمون جینتا -5 جدول

 P استاندارد یخطا نیانگیم تفاوت ریمتغ
 (95/0) نانیاطم ۀفاصل

 باال حد نییپا حد
 36/0 -85/1 27/0 44/0 74/0 پذیرش عدم

 99/0 -27/0 44/0 23/0 35/0 هدفمند رفتار انجام در دشواری
 68/0 -28/0 85/0 17/0 19/0 تکانه کنترل در دشواری
 36/0 -25/0 91/0 11/0 10/0 هیجانی آگاهی نداشتن

 81/1 -33/0 24/0 39/0 73/0 محدود راهبردهای به دسترسی
 99/0 -12/0 15/0 20/0 43/0 هیجانی وضوح عدم

 

 تفاوت ،یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه یریگیپ و آزمونپس ۀمرحل نمرات نیب دهدیم نشان 5 جدول جینتا
 یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه بر شفقت بر یمبتن آموزش اثر گفت توانیم جهیدرنت .شودینم مشاهده یدارامعن
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 .است بوده داریپا یریگیپ ۀمرحل در

 یریگجهینت و بحث
 یهامؤلفه و یجانیه یآشفتگبر شفقت بر  یمبتن آموزش یاثرگذار زانیم یبررس منظوربهحاضر  پژوهش

 پژوهش نشان داد یهاافتهیانجام شد.  شهر اصفهان ییزناشو انتیخ ۀتجرب یدر زنان دارا یجانیه یآشفتگ
 در یدشوار رش،ی)عدم پذ یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه یتمام و یجانیه یآشفتگ بربر شفقت  یمبتن ش؛آموز

 عدم و یجانیه یآگاه نداشتن محدود، یراهبردها به یدسترس ،در کنترل تکانه یدشوار هدفمند، رفتار انجام
 یمبن پژوهش یۀفرض نیبنابرا ؛(P<05/0است )بوده  اثربخش یریگیو پ آزمونپس مراحل در( یجانیه وضوح

 ۀتجرب یدارا زنان در یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه و یجانیه یآشفتگبر شفقت بر  یمبتن آموزش» نکهیبر ا
 یعیشف ،(1397) نژادمیکر و یوسفی یهاافتهی با پژوهش نیا یهاافتهی .شودیم دییتأ «دارد اثر ییزناشو انتیخ
 و یفراهان ،یقربان ،یانجدان ،(1394) همکاران و قزلسفلو ،(1395) همکاران و یسعادت ،(1396) یریجزا و

 و مندس وبال، نگ،یهافل اسر،گر ،(2015) جوهانسون و سالومونسون هاکانسون، ،بورسما ،(1389) یحاتم
 راستاهم( 2008) همکاران و آلن( و 2015) نسیهول و ومونتیب ،(2015) یوتلی و سیاویل ،(2016) استانگر

 عدم یجانیه یآشفتگ ۀمؤلف نیاول .میپرداخت یجانیه یآشفتگ یهامؤلفه از کیهر حیتشر به ادامه در .است
 ینوعبه ای ندارند را گرانید با تعامل ییتوانا و شوندیم یآشفتگ اختالل دچار افراد که یزمان. است رشیپذ
 با یترمطلوب ارتباطات مثبت، ۀتجرب حس آموختن درصورت رند،یبپذ یعاد طیشرا در را گرانید توانندینم
 ندیناخوشا ۀتجرب نیب ارتباط در بر خود شفقت دادند نشان( 1389) همکاران و یانجدان .کنندیم برقرار گرانید
 یریادگی گفت توانیم پژوهش یهاافتهی نییتب در. دارد یگرلیتعد نقش مثبت، و یمنف یاهجانیه و

 یستیبهز و هاییتوانا رشیپذ ت،یوضع بهبود یراستا در مثبت یشناختروان صفات ۀجرگ در را فرد ،یورزشفقت
 هب چگونه رندیگیم ادی رند،یگیم قرار شفقت یآموزش یهاگروه در که یافراد. دهدیم قرار باالتر یشناختروان
 شوندیم برخوردار یشتریب ذهن یآگاه و یخودمهرورز ،یانسان مشترک حس از معموالً و بورزند شفقت خود

 دیتأک زین( 1397) نژادمیکر و یوسفی .کنند عمل کارآمدتر هاجانیه میتنظ و تعادل در توانندیم تیدرنها و
 و بخشش شیافزا ،ییزناشو روابط بهبود یبرا یمناسب روش همسر، با شفقت بر یمبتن ارتباط آموزش دارند

 هدفمند رفتار انجام در یدشوار ،یجانیه یآشفتگ گرید ۀمؤلف .است بوده نیزوج در تیمیصم شیافزا نیهمچن
 قرار یورزشفقت آموزش تحت افراد یوقت. کرد نییتب رشیپذ عدم ۀمؤلف کنار در توانیم را ییتوانا نیا. است

 استفاده یترسازگارانه یراهبردها و مثبت یهاجانیه از یزندگ یزااسترس طیشرا با برخورد در ،رندیگیم
 یمنف یاهجانیه از یبرخ بروز مانع زین و یورزشفقتخود یتوانمند شیافزا موجب موضوع نیا که کنندیم
 .شد خواهد هاآن در استرس و اضطراب جمله از

 ناتوان یرفتار یهاتکانه کنترل در ،یجانیه یآشفتگ یدارا افراد .است تکانه کنترل در یدشوار مؤلفه نیسوم
. دهند نشان خود از یناگهان و یرعادیغ یرفتارها ،خود تعامالت از یاریبس در شودیم موجب امر نیا و هستند

 یاهجانیه دکنیم کمک فرد به که است یآگاهذهن یاگونه خود، به یورزشفقت گفت توانیم نهیزم نیا در
 دادنقرار داردیم انیب( 2003) نف نیهمچن(. 1395 ،یباباخان و کرد) کند کنترل و درک را خود یزندگ یرعادیغ
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 وجودبه را مختلف ابعاد در یمیخودتنظ ،یافراط ۀیتخل و یهمانندساز از ممانعت و تعادل حالت در افکار و احساسات
 به یورزشفقتخود آموزش جهیدرنت .است یجانیه یآگاه ۀمؤلف نیچهارم ،یجانیه یآگاه نداشتن .آورد خواهد
 جانیه کی از زیگر ای برخورد ییتوانا و دانجامیم هاجانیه از یآگاه و هوشمندانه رشد به پژوهش یهایآزمودن

 و یمنف یاهجانیه لیتعد با افراد .آوردیم وجودبه را هاجانیه ۀعاقالن کنترل ییتوانا و مناسب صورتبه یمنف
 ندکنیم تجربه را یسرزنشگرخود افکار کنترل دکننده،یناام احساسات ترمناسب کنترل و مثبت یاهجانیه شیافزا

 یآگاهذهن رند،یگیم قرار یدرمانشفقت ۀمداخل تحت افراد که یزمان جهیدرنت. ابندییم یشتریب یجانیه تعادل و
 .دشویم هاآن در یخودآگاه شیافزا موجب افراد در وجودآمدهبه

 ییتوانا ،یجانیه یآشفتگ اختالل یدارا افراد .است محدود یراهبردها به یدسترس ،مؤلفه نیپنجم
 ،رندیگیم قرار ورزانهشفقت آموزش ضمعر در که یافراد. دارند گوناگون یراهبردها از استفاده در یمحدود

 نیآخر یجانیه وضوح عدم. شوند مندبهره گرانید با تعامل در متنوع و مطلوب یراهبردها از تا رندیگیم ادی
 کرد اشاره( 1395) همکاران و یسعادت پژوهش جینتا به توانیم نهیزم نیا در .است یجانیه یآشفتگ ۀمؤلف
 مطلقه زنان در طالق از پس نفسعزت و یسازگار سطح یارتقا در ،شفقت بر یمبتن آموزش افتندیدر که

 حاضر مکان و زمان در حضور و خود به نسبت فرد یخودآگاه شیافزا گفت توانیم جهیدرنت .است اثرگذار
 ،یاریهوش و یآگاه نیا شیافزا نیهمچن. شودمؤثر واقع  یجانیه یآگاه نداشتنتکانه و  کنترل بر تواندیم

داشته باشد و در  حال حضور زمان در یطیشرا هر یطتا بتواند  کندیم تراریخود هش طیفرد را نسبت به شرا
و  یآگاهذهن در که یراتییتغ لیدلبه یورزآموزش شفقت نیبنابرا ؛عمل کند هاجانیه یجهت بهبود و ارتقا

 به. دگذاریم اثر یجانیه وضوح نداشتنکنترل تکانه و  زانیم بر ،آوردیم وجودبهدر فرد  هاتیموقع رشیپذ
 یهااختالل و مشکالت تمام در اغلب که هستند یمشکالت کردنسرزنش و شرم نکهیا به توجه با ،گرید عبارت

 کمک به است یضرور ،کرد مشاهده را هاآن توانیم کارانتیخ افراد و ییزناشو انتیخ جمله از یروان
 .دشو یشیاندچاره هاآن مورددر یورزشفقت یهاآموزش
 که است شده یطراح یکسان یبرا شفقت بر یمبتن درمان که کرد یبندجمع گونهنیا توانیم انیپا در

 حس کی شفقت، بر یمبتن درمان .دارد ارتباط دخو کردنریتحق و کردنسرزنش با هاآن روان سالمت مشکالت
 ،یتمندیرضا مانند یمثبت احساسات فرد .ردیگیبرمدر را ندهیآ از انتظارات تا یقبل یهاتیموفق از یستیبهز یکل

 ،گرید عبارت به .باشد داشته خود یهاتکانه بر یشتریب کنترل تواندیم یطرف از. دارد را بودنیغن و یخوشحال
 میتنظ در و کند کنترل را خود یفشارها و الیام تواندیم که دارد خود در را کنترل از یمطلوب سطح فرد

 داشتن با که است یجانیه یآگاه شیفزاا موجب درمان نیا آخر در ؛باشد موفق یرونیب و یدرون یهاجانیه
 انیب به. باشد داشته مانهیصم و کینزد روابط ،افراد ریسا و خود احساسات با تواندیم فرد ،یژگیو نیا یباال حد

 یجانیه یآگاه نداشتن و جانیه رشیپذ عدم ،تکانه کنترل در یدشوار کاهش موجب درمان نیا ،گرید
 به معطوف و یقضاوتریغ یآگاه یریگشکل و رشیذپ موجب شفقت، بر یمبتن آموزش بیترتنیبد .شودیم

 از استفاده و دهدیم لیتقل را گرانید و خود یاهجانیه فیوصت و ییشناسا در یناتوان نیهمچن. شودیم حال
 بر یمبتن آموزش گفت توانیم هرحالبه. دسازیمکمتر  را یذهن نشخوار و سرکوب مثل ناکارآمد یهاروش



 311                                    ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 .دشویم یجانیه یآشفتگ کاهش موجب شفقت
 با که است ییزناشو یادهیپد انتیخ دارد؛ ییهاتیمحدود یعلم یهاپژوهش گرید مانند زین پژوهش نیا
 و نشد پرداخته لیدال نیا به حاضر پژوهش در که افتدیم اتفاق نیزوج نیب در یمتفاوت یهاوهیش و لیدال

 و انجام گرفت زناندرمورد  پژوهش نیا نیهمچن. شد مطالعه یجنس انتیخ بر شفقت درمان یاثربخش فقط
 شنهادیپ ذکرشده یهاتیمحدود به توجه با. کرد تیرعا را اطیاحت جوانب دیبا مردان به آن یهاافتهیمیتعم در
 یرگذاریتأث زانیم تا شود کنترل پژوهش یهایآزمودن در انتیخ یهاوهیش و لیدال یآت یهاپژوهش در شودیم

 دشویم شنهادیپ نیهمچن. شود مشخص هایآزمودن انتیخ یهاوهیش و لیدال بر حاضر یآموزش روش
 ۀنیزم در. ردیگ صورت زین مردان یرو بر شفقت بر یمبتن آموزش یاثرگذار درمورد ندهیآ در ییهاپژوهش
 یایمزا از و اجرا حاضر یآموزش روش انت،یخ ۀسابق یدارا نیزوج در شودیم شنهادیپ ،یکاربرد یهاپژوهش

 رییتغ بر آموزش نیا اثر به توجه با یطرف از. دشو استفاده دهیپد نیا ییزناشو عوارض کنترل یبرا آموزش نیا
 .شود استفاده انتیخ از یریشگیپ منظوربه آموزش نیا از دشویم شنهادیپ انتیخ به نیزوج نگرش

 

 یقدردان و تشکر
 ریمس» کینیکل ژهیوبه قیتحق نیا همکاران و استادان ۀهم از دانندیم الزم خود بر مقاله سندگانینو

 .کنند یسپاسگزار رساندند، یاری پژوهش نیا انجام در را ما که «یخوشبخت

 

 منابع
 ،یانسجام یخودشناس خود، بر شفقت یکنندگلیتعد نقش(. 1389) .ج ،یحاتم و ،.ح ،یفراهان ،.ن ،یقربان ،.ا ،یانجدان

روان ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. ندیناخوشا عیوقا ۀتجرب از یناش یمنف جاناتیه میتنظ در یاریهوشب و خود حرمت
 .تهران دانشگاه. یتیترب علوم و یشناسروان ۀدانشکد. یعموم یشناس

 انتیخ از دهیدبیآس زنان نفسعزت بر یرفتار-یشناخت درمان ریتأث(. 1396) .ح ،فرانیکاو و .،م ،یکاف.، ع ،پوریاصل
 . تهران. تیترب و یروان یشناسبیآس فرهنگ، یالمللنیب کنفرانس نیاول .یرانیا فرهنگ در ییزناشو

 زناشویی صمیمیت و رضایت بر رفتاری-شناختی درمان اثربخشی(. 1390. )ل رشیدزاده، و.، م نظری،.، ج. خ باباپور،
 .1-18 ،(24) 6. (تبریز دانشگاه شناسیروان) یشناختروان نوین هایپژوهش. شیمیایی جانباز زوجین

 زنان در ییزناشو تیرضا و تیمیصم بر یرفتار یشناخت درمان یاثربخش(. 1395) .م عت،یشر صمصام و ،.ز ،یباقر
 .تهران. یرفتار و یتیترب علوم ،یشناسروان یالمللنیب نفرانسک. دهیدانتیخ

 یشناسروان .نیزوج در ییزناشو تیرضا و یعموم سالمت ،یجنس تیرضا ۀرابط(. 1388. )م ،یمرتضو و ،.ع ،شیبخشا
 .73-85 ،(3)12 .یکاربرد

 تیتقو یهاروش. اکت درمانگران یبرا شفقت بر متمرکز درمان(. 1395)ل.  ن،یالبراستیو آر س .،ب ،فروشوند ،.د رچ،یت
 .اریکاوش: تهران. یعابد درضامحم و یزدیا هیراض ،یدانشمند دهیسع ۀترجم. یشناختروان یریپذانعطاف
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 درمان و( ACT) تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش ۀسیمقا(. 1395. )ع .س ،یدربان و.، م ،یرستم.، ن ،یسعادت
-58 ،(2) 3. خانواده یشناسروان. زنان طالق از پس یسازگار و نفسعزت تیتقو در( CFT) شفقت بر متمرکز

45. 

. متأهل زنان در یشکفتگ و خود به شفقت براساس ییزناشو یشادمان ینیبشیپ(. 1396. )ا .ر ،یریجزا و.، ز ،یعیشف
 .56-64 ،(3)18. یکاربرد یشناسروان در پژوهش و دانش

 وابستگی میزان با هیجانی تنظیم و آشفتگی تحمل رابطۀ بررسی(. 1389. )ج شمس، و.، آ میرزایی،.، ع عزیزی،
 .11-18 ،(1)13. حکیم. سیگار به دانشجویان

 هایبینیشعنوان پبه خود شفقت و زوجی هایسبک(. 1394. )ر محمدی، و.، ف بهرامی،.، ا. ر جزایری،.، م قزلسفلو،
 .79-85 ،(2)5. کاربردی مشاورۀ. زناشویی رضایت

. دختر آموزان دانش یلیتحص استرس ینیبشیپ در یآگاهذهن و یدلسوزخود نقش(. 1395. )آ ،یباباخان و ،.ب کرد،
 .109-126 ،(24)13 ،یتیترب یشناسروان مطالعات ۀمجل

 دهیدبیآس نیزوج یزندگ تیفیک بهبود بر ینیزوج یدرمانروان ریتأث یبررس(. 1390) .م ،یکاظم شعاع و.، م د،یجاو یمؤمن
 مرکز. تهران .سالمت بر مؤثر یاجتماع عوامل ییدانشجو یکشور شیهما نیاول. ییزناشو یهاانتیخ از

 .رانیا یپزشک علوم دانشگاه یالمللنیب یهاشیهما

 با یجانیه ییناگو و یمنف و مثبت ۀعاطف ،یخواهجانیه ۀرابط(. 1396) .ن ،گانهزادیزیحو و .،ج ،یکرم.، خ ،یمؤمن
 .221-231 ،(4)19. مراقبت و سالمت ۀمجل. ییزناشو انتیخ

 تعارضات ،یخانوادگ روابط بهبود بر شفقت بر یمبتن یهمسردار آموزش یاثربخش(. 1397. )ر نژاد،میکر و.، ز ،یوسفی
 .5-16 ،(2)6. خانواده و زن مطالعات. اصفهان شهر یشنواکم و ناشنوا نیزوج تیمیصم و بخشش ،ییزناشو
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