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Abstract
The aim of this study was to develop an attachment-based
mindfulness therapy and evaluate its effectiveness on the
quality of love and empathy in women experiencing
marital infidelity. The research method of the present
study was a comparative analysis using the Breddy
method in the qualitative part and a quasi-experiment with
pretest, posttest and control group with two-month followup in the quantitative part. In the quantitative part, the
statistical population included the women with marital
experience who turned to counseling centers in the city of
Tehran in the autumn 2020. For the study, 25 women with
marital experience were selected through purposive
sampling and randomly divided into experimental and
control groups. The experimental group received eight
sessions of attachment-based mindfulness therapy over
two months. The questionnaires used in this study
included Sternberg’s Triangular Love Scale (STLS) and
the Marital Empathy Scale (MES). Data from the study
were analyzed using the variance method with repeated
measures and SPSS23 statistical software. The results
showed that attachment-based mindfulness therapy has
acceptable content validity. Moreover, this therapy has an
impact on the quality of love (P<0.001, Eta=0.54,
F=32.94) and empathy (P<001, Eta=0.66, F=46.45) in the
women with marital infidelity. According to the results of
the study, attachment-oriented mindfulness therapy can be
used as an efficient method to improve the quality of love
and empathy in women with marital infidelity by using
theoretical concepts of mindfulness therapy and
attachment.
Keywords: Marital Infidelity, Attachment-Based
Mindfulness Therapy, Quality of Love, Empathy.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تددوین درمدا ههدنآگداهی دلبسده محدرر و
ارزیابی اثربخشی آ بر کیفیدت عشد و هدددلی در زندا بدا تبربدۀ
 در بخش کیفی، روش پژوهش کاربردی.خیانت زناشریی انبام گرفت
تطبیقدی منطبد بدر روش تطبیقدی مقایسد ای بدرردی و در-تحلیلی
 پد آزمدر بدا گدرو- قسدت کدی نید آزمایشی با طرح پیشآزمر
 زنا با تبربدۀ خیاندت، جامعۀ آماری.گرا و دورۀ پیگیری دوماه برد
. برد1399 زناشریی مراجع کنند ب مراکز مشاورۀ شهر تهرا در پاییز
 ز بدا تبربدۀ خیاندت زناشدریی بدا روش25 ،برای اجدرای پدژوهش
ندرن گیدری هدفدندد انهخداو و بدا گددارش ت دادفی در گدرو هدای
 درمدا ههدنآگدداهی، گدرو آزمدایش.آزمدایش و گدرا قدرار گرفهندد
 ابزارهدای.دلبسه محرر (هشت جلسد را طدی دو مدا دریافدت کدرد
) و مقیاس هدددلی زناشدرییSTLS( پژوهش شامل پرسشنامۀ عش
 داد ها ب شیرۀ تحلیل واریان با انداز گیدری مکدرر بدا.) بردMES(
 نهدایج نشدا داد. تبزید و تحلیدل شددندSPSS23 نرمافزار آمداری
درما ههدنآگداهی دلبسده محدرر از نردر مهخ دا دارای روایدی
؛P>001(  هدچنین این درما بر کیفیت عشد.محهرایی کافی است
F=46/45 ؛Eta=0/66 ؛P>0001(  و هددلیF=32/94 ؛Eta=0/59
 براساس یافه هدای.در زنا با تبربۀ خیانت زناشریی تأثیر داشه است
 درما ههنآگاهی دلبسه محرر با بهر گیدری مفداهیم،پژوهش حاضر
نرری درما ههناگاهی و دلبسهگی میتراند ب عنرا درمانی کارآمدد
در جهت بهبرد کیفیدت عشد و هدددلی در زندا بدا تبربدۀ خیاندت
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مقدمه
با وجرد اینک خانراد  ،کرچکترین واحد اجهداعی ب شدار میرود ،درعینحال بزرگترین و تأثیرگذارترین
واحد تربیهی در جرامع محسرو میشرد .نهاد خانراد از یکسر با جامع تعامل دارد و از سری دیگر با افراد
مسهقیداً در ارتباط است .این نهاد ب آ انداز حائز اهدیت است ک شداری از صاحبنررا آ را از ارکا
اساسی جامع پنداشه و نیل ب جامعۀ سالم را منرط ب دسهیابی ب خانرادۀ سالم میدانند (ژانگ ،اسپینراد،
ایزنبرگ ،الئر و وانگ . 2017 ،یکی از علل اصلی اهدیت خانراد آ است ک رهندر شد ب یک جامعۀ
امن و سالم نیازمند برخررداری از خانرادۀ امن در سطح جامع است .یکی از شروط خانرادۀ سالم این است ک
کلیۀ اعضای آ از روابط مطلرو با یکدیگر و نیز سالمت روانی برخرردار باشند .نهیب اینک روابط اعضای
خانراد و سالمت آ ها تأثیرات مطلربی بر جامع ب جای خراهد گذاشت (کریبت ،اسدیت ،آچینر ،باکرم و
نیلی-مرر . 2020 ،مشاهد شد ک اغلب زوجها در آغاز زندگی سطح باالیی از رضایت زناشریی را تبرب
میکنند ،اما ب مرور زما رضایت از رابط در بسیاری از زوجها رو ب نق ا میگذارد (لی و لیر. 2020 ،
طالق یکی از شاخصهای آشفهگی زندگی زناشریی است .براساس تحقیقات مهعدد ،تعامل منفی ز و شرهر
میتراند پیشبینیکنند ای قری برای وقرع طالق باشد (کردبچ و عارفی . 2018 ،بنا ب اظهار محققا ،
خیانت زناشریی 1و روابط فرازناشریی 2از مهمترین دالیل رشد روزافزو طالق ،در سالهای اخیر برد است
(افشاری کاشانیا  ،زهراکار ،محسنزاد و تاجیک اسداعیلی . 1398 ،با ترج ب اینک تکهدسری ،اصل
پذیرفه شدۀ رفهارهای جنسی و الگری خانراد در روند جامع است ،خیانتهای زناشریی برای بسیاری از
زوجین غیرقابلبخشش است و آشفهگی زیادی را در کانر خانراد ب وجرد میآورد (کرنروی و هدکارا ،
 . 2018این واقعیت ک خیانت زناشریی یکی از عرامل ازهمپاشیدگی روابط زناشریی و بروز تعارضات و
اخهالفات زناشریی است ،در پژوهشهای زیادی مررد ترج و تأکید قرار گرفه است (قر گرزلر ،مرادحاصلی و
عطادخت1397 ،؛ ویلسر و هدکارا  . 2017 ،ب زعم اغلب پژوهشگرا  ،حیطۀ خیانت گسهرد تر از داشهن
ارتباط جنسی با شخص سرم است و داشهن رابطۀ اینهرنهی ،عاطفی یا جنسی یا تلفیقی از آ ها با شخ ی
دیگر را نیز دربرمیگیرد (آقابزرگی ،حدیدی ،کشاورز محددی و شریعت . 1398 ،مهمترین انگیزۀ مطرحشد
از ناحیۀ زنا و مردا مهأهلی ک ب سدت روابط نامشروع و خیانت زناشریی گرایش پیدا کرد اند ،تبربۀ
مبدد صدیدیت فردی و جنسی است؛ زیرا آ را در زندگی مشهرکشا تبرب ندیکنند (اردشیری لردجانی و
شریفی . 1397 ،مطالعات انبامیافه در آمریکا نیز مؤید آ است ک  21درصد از مردا و  11درصد از زنا
در طرل زندگی مشهرک ،مرتکب خیانت زناشریی شد اند (ژانگ ،ژنگ ،ژا  ،ژو و ژنگ. 2021 ،
آشفهگیهای عاطفی شدید میا زوجین ،از عراقب خیانت زناشریی است .ب اهعا روا درمانگرا ،
هدسرانی ک ب آ ها خیانت شد  ،اغلب احساساتی مانند احساس پایدالشد  ،خشم ،افسردگی عزتنف

1. marital infidelity
2. extramarital
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پایین و درماندگی را گزارش میکنند .احساساتی نریر احساس گنا  ،شرم ،تردید ،ع بانیت و ناامیدی وجدا
و روا هدسرا عهدشکن را درگیر میسازد (پاچر . 2017 ،درنهیب بنیا خانراد مهزلزل میشرد و جامع
ب سری آشفهگی سرق داد میشرد .عالو بر کاهش رضایت زناشریی ،نق ا عش  1و محبت نیز در بین
زوجین از عراقب خیانت زناشریی است (گلسهانی و زاد محددی . 1398 ،در تعریف عش باید گفت ک یک
احساس شدید عاطفی است ک معدرالً نسبت ب جن مخالف ندرد مییابد و ب صررت پنها و آشکار ظاهر
میشرد .درواقع این احساس با گذشت زما و ب مدد ت ریرسازی ههنی ،بیشهر و شدیدتر میشرد .در
حقیقت عش یکی از عرامل بسیار تأثیرگذار بر میزا رضایت زوجین است و مرجب اسهحکام و دوام بیشهر
بنیاد خانراد میشرد (اسردو و آرو  . 2009 ،باید دانست ک عش  ،تعاملی آمرخهنی و احساسی قابلیادگیری
است .بدین معنا ک هر شخ ی با ترج ب باورها و اندوخه های ههنی و محدودیتهایش عش را میشناسد
و سپ آ را تبرب میکند؛ بنابراین میترا گفت ک محیط ،بر روش و سبک عش ورزی و تداوم آ تأثیر
شگرفی دارد (کاسیا . 2010 ،صدیدیت ،شهرت و تعهد از مؤلف های عش کامل هسهند .هرگا این س مؤلف
ب گرن های مخهلفی با یکدیگر ترکیب شرند ،انراع مخهلف عش را پدید میآورند (اسهرنبرگ 1994 ،2ب نقل
از سرفیا ،تاوارس و زیلبرمن . 2007 ،هدچنین پژوهشگرا دیگری ب غیر از اسهرنبرگ نیز ب نرری پردازی
در حرزۀ عش دست زد اند .چنانک لی 2000( 3ب نقل از جانسر  ،الودر و زیگلر-هیل 2020 ،با بیا
نرریۀ ششبعدی خریش ،شش نرع عش ورزی را ترضیح میدهد :عش شهرانی ،عش واقعگرایان  ،عش
رمانهیک ،عش هدرا با ازخردگذشهگی ،عش رفاقهی و عش بازیگران (جانسر  ،الودر و زیگلر-هیل،
. 2020
تغییر کیفیت عش ب هدرا کاهش تعامالت هیبانی زوجین ،زمین ساز بروز خیانت میشرد و سبب
میشرد تا هددلی 4میا آنا نق ا یابد .براساس مطالعات انبامشد میترا اهعا داشت ک عرامل
فرهنگی ،عرامل شخ یهی و ژنهیکی ،مرقعیت فرد ،جنسیت و یادگیری ،هددلی را تحت تأثیر قرار میدهند.
ب طرر معدرل در یک ازدواج سالم ،میزانی از درک و هددلی بین ز و شرهر ب چشم میخررد ،اما چنانچ
یکی از طرفین رابط قدرت خیالپردازی ضعیفی داشه باشد ،قادر ب درک تبارو یکدیگر نخراهد برد
(گررمن . 2008 ،براساس تعریف ،هددلی ،ترانایی شناخت حاالت روانی نریر احساسات ،افکار و انگیز های
دیگرا و پاسخدهی هیبانی مناسب و هداهنگ با عرامل فرق تبیین شد است (رحیدی صادق ،برجعلی،
سهرابی ،معهددی و فلسفینژاد . 1399 ،در مفهرم کلی ،هددلی ب معنای «خرد را ب جای دیگرا قرارداد
ب منررر درک بههر احساسات و تبربیات طرفین در تعامل با یکدیگر» عنرا شد است .هددلی فرایندی
است ک از ورود ب دنیای ادراک شخ ی دیگرا آغاز میشرد و با درگیری با دنیای ههنی درونی آ ها پایا
1. love
2. Sternberg, R
3. Lee, B
4. empathy
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میپذیرد (پهراسی ،کرا ،آلیسیر ،مرنهاناری و النسیا . 2016 ،نقش هددلی این است ک افراد از طری آ
میترانند ب پیشبینی افکار ،احساسات و رفهار دیگرا بپردازند (کاجی اصفهانی ،عارفی ،آقایی ،اصلی آزاد و
فرهادی . 1396 ،هرگا افراد از میزا هددلی پایینتری برخرردار باشند ،احهداالً رفهارهای جامع سهیز
بیشهری از آنا سر میزند ،و بالعک  ،افراد با میزا هددلی باالتر ،بیشهر احهدال دارد ک رفهارهای
جامع پسند از خرد بروز دهند (وانگ ،وانگ ،دنگ و چن. 2019 ،
ب منررر بهبرد مؤلف های روا شناخهی ،هیبانی و ارتباطی زنا دارای تبربۀ خیانت زناشریی در ایرا ،
1
روشهای درمانی و آمرزشی مخهلفی ب کار گرفه شد است .از جدلۀ آ ها میترا ب روا درمانی مثبتنگر
(هوالرحیم ،واحدی و محب ، 1399 ،رویکرد والش و اولسر  1998( 2ب نقل از آقابزرگی و هدکارا ، 1398 ،
درما مبهنی بر پذیرش و تعهد( 3هنرپرورا  ، 1393 ،درما مبهنی بر خردشفقهی( 4دشتبزرگی1396 ،؛
بابایی گرخانی ،کسایی ،زهراکار و اسدپرر ، 1398 ،آمرزش شناخهی-رفهاری( 5حسینینیک و اسالمزاد ،
 ، 1398آمرزش بخشایش( 6هال و ثناگر محرز 1399 ،و درما ههنآگاهی( 7قاصدی 1398 ،اشار کرد ،اما
خأل حاضر در این مداخالت ،بیترجهی ب دلبسهگی ب عنرا فرایندی اثرگذار بر بهبرد رابطۀ زوجین (ضابطی
و اشکانی1396 ،؛ فینی و کارانهزاس 2017 ،است .براساس چنین خلئی میترا مبادرت ب تدوین بسهۀ
درمانی کرد ک با بهر گیری از مفاهیم درما ههنآگاهی ،دلبسهگی زوجین را نیز مدنرر قرار دهد و با
بهر گیری از مفاهیم نرری این مهغیر ،عش و عالقۀ بین زوجین را افزایش دهد .چنا ک در پژوهش حاضر،
پژوهشگر بسهۀ درما ههنآگاهی دلبسه محرر را تدوین کرد .درما ههنآگاهی 9از روشهای آمرزشی
جدیدی است ک کارایی بالینی آ در مطالعات مخهلف تأیید شد است (شریفی ،فاتحیزاد  ،بهرامی ،جزایری
و اعهدادی1397 ،؛ صدوقی ،صالحیا و ن رالهی1398 ،؛ دیر و پشنگیا 1398 ،؛ طاهریفرد و میکائیلی،
1398؛ بهاروند و سردانی1399 ،؛ اسدی جاجایی ،ابرالقاسدی ،غفاری و نریدانی1399 ،؛ هافدن ،آنبلینا و
گرمز2017 ،؛ کراسرل و هدکارا 2017 ،؛ کروسکا ،میلر ،روچ ،کروسکا و اوهار2018 ،؛ کرپربیانکر ،ریرس،
مرریسر و ولز2018 ،؛ سگال ،دیدیبا  ،واندرکیرک و لری . 2019 ،در مداخلۀ ههنآگاهی ،از روشهای
ترج کرد ویژ و هدفدند ،در زما کنرنی ب سربرد و عدم پیشداوری و قضاوت درمررد دیگرا اسهفاد
میشرد (راش ،کاواناگ و گارلند . 2019 ،ب واسطۀ ههنآگاهی ،ظرفیت ترج و آگاهی پیگیر و هرشدندانۀ
افراد افزایش مییابد .با ب کارگیری ههنآگاهی ،افکار و رفهارهایی ک قبالً ب طرر ناخردآگا یا ب طرر خردکار
در بد یا ههن فرد در حال وقرع بردند ،ب امرر و پدید هایی قابلمشاهد تبدیل میشرند (سدپل و لی،
1. positive psychotherapy
2. Walsh, S., & Olson, P.
3. acceptance and commitment therapy
4. self-compassion therapy
5. cognitive-behavioral training
6. forgiveness training
7. mindfulness therapy
9. mindfulness based therapy
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 . 2014این وضعیت و حالت ،ادراک مبدد نامید شد است؛ یعنی آنچ قبالً ب عنرا «مرضرع» مطرح برد،
اکنر ب «شیء» تبدیل میشرد (هرپ وود و اسکات . 2017 ،دیگر پایۀ درمانی پژوهش حاضر دلبسهگی
است؛ چرا ک پدیدآمد تعارضات زناشریی و کاهش دلبسهگی در زوجین رابط ای دوسری با یکدیگر دارند
(خسروی ،بلیاد ،ناهیدپرر و آزادی . 1390 ،برایناساس یکی از مهغیرهایی ک آمرزش آ ب هدرا درما
ههنآگاهی میتراند تأثیر همافزایی داشه باشد ،دلبسهگی است .بنا ب تعریف دلبسهگی ،پیرند هیبانی میا
دو نفراست ک آ ها را از نرر فیزیکی و مادی ب هم پیرند میدهد و تداوم پیدا میکند .اشارۀ دلبسهگی ب
وجرد رابط ای قری با یک شخص یا عش ب یک فرد خاص است (جانسر 1399 ،؛ دانکل ،الکاسفسکی و
چائا . 2016 ،هدچنین الگرهای تفکر ،احساس و رفهارهای شخ ی در رابطۀ نزدیک با مراقب ،شریک
عاطفی و دیگر افراد صدیدی ،تعریفی از دلبسهگی است (کبک ،لیدک ،کرهل ،آلفرینک و کرت. 2017 ،
درعینحال ،دلبسهگی دارای سبکهایی است؛ بدین شکل ک الگریی از پاسخ ب روابط صدیدانۀ فرد است و
ت رر میشرد منعک کنندۀ تبربیات قبلی روابط صدیدانۀ فرد با والدینش باشد و هدچنین در طرل زما از
ثبات نسبی برخرردار است (چانگ و چری . 2014 ،برای تشخیص دلبسهگی و تدایز آ از سایر پیرندهای
عاطفی ،ویژگیهایی بیا شد ک میترا ب مراردی مانند «تأثیر پایگا ایدن ،واکنش ب تهدید،
جستوجری نزدیکی و مباورت ،اعهراض ب جدایی ،پاسخ خاص ب شخص مررد دلبسهگی ،ثبات و عدم
حساسیت ب تبرب های مشهرک با شخص مررد عالق » اشار کرد (رضاییپرر ،جباریفر و برزگربفرویی،
 . 1398در دو حرزۀ اضطراو دلبسهگی و اجهناو دلبسهگی ،میترا آسیبهای دلبسهگی را مطالع کرد .در
حقیقت اضطراو مرتبط با دلبسهگی عبارت است از «گرایش و نیاز شدید ب نزدیکبرد  ،مررد پذیرش
واقعشد  ،حدایتشد و مطدئنشد از جانب ندادهای دلبسهگی» .هدچنین اجهناو دلبسهگی نشا دهندۀ
گرایش ب ناراحهی از نزدیکبرد  ،خردافشایی احساسات و بیا آسیبپذیری و وابسهگی در روابط است
(سیبلی و اوورال 2008 ،1ب نقل از شا محددی مهرجردی. 1396 ،
با ترج ب آنچ درمررد درما ههنآگاهی و دلبسهگی هکر شد ،در تحقی حاضر ،بسهۀ تلفیقی درما
ههنآگاهی دلبسه محرر تدوین شد است .دلیل چنین ت دیدی آ است ک در تلفی درما ههنآگاهی و
مفاهیم دلبسهگی و آمرزش این مهارتها ب زنا با تبربۀ خیانت زناشریی ،درجهت بهبرد عدلکرد
روا شناخهی و هیبانی آ ها ،سعی بر این است ک مهارتهای ارتباطی و دلبسهگی ب این زنا آمرزش داد
شرد تا اوالً در سطح خانراد ب تحکیم بنیا خانرادگی یاری رساند و ثانیاً در سطح جامع ب کاهش وقرع
طالق منههی شرد .درنهیب پژوهش حاضر در پی بررسی آ است ک آیا بسهۀ درما ههنآگاهی
دلبسه محرر از اعهبار محهرایی الزم برخرردار است .و هدچنین آیا بسهۀ درما ههنآگاهی دلبسه محرر بر
کیفیت عش و هددلی در زنا با تبربۀ خیانت زناشریی تأثیر معنادار دارد؟

1. Sibley, B., & Overall, K
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روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر کاربردی ،در بخش کیفی تحلیلی-تطبیقی منطب بر روش تطبیقی برردی( 1تدوین
درما ههنآگاهی دلبسه محرر و در قسدت کدی نید آزمایشی با طرح پیشآزمر -پ آزمر با گرو گرا
و دورۀ پیگیری دوماه است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل زنا با تبربۀ خیانت زناشریی مراجع کنند
ب مراکز مشاورۀ شهر تهرا در ف ل پاییز سال  1399است .در این پژوهش از روش ندرن گیری هدفدند
اسهفاد شد .بدینصررت ک ابهدا از بین مراکز مشاور و خدمات روا شناخهی شهر تهرا  10مرکز انهخاو
شدند (با ترج ب تدایل مسئرال مراکز برای هدکاری در این پژوهش  .سپ زنا آسیبدیدۀ خیانت
زناشریی مراجع کنند ب این مراکز بررسی شدند و از بین زنانی ک حاضر ب شرکت در پژوهش بردند30 ،
ز انهخاو و ب صررت گدارش ت ادفی در گرو های آزمایش و گرو گرا ( 15ز در گرو آزمایش و 15
ز در گرو گرا جایگزین شدند .گرو آزمایش درما ههنآگاهی دلبسه محرر (هشت جلس را طی دو ما
دریافت کردند؛ درحالیک گرو گرا این مداخل را دریافت نکردند و ب روند درمانی معدرل خرد در مراکز
مشاور ادام دادند .پ از شروع مداخل  3نفر در گرو آزمایش و  2نفر در گرو گرا از ادامۀ حضرر در
پژوهش ان راف دادند .معیارهای ورود ب پژوهش شامل جنسیت ز  ،مهأهلبرد  ،تبربۀ خیانت زناشریی،
دامنۀ سنی  25الی  45سال ،داشهن حداقل سراد دیپلم ،ابهالنداشهن ب بیداریهای روانی با انبام م احبۀ
بالینی و رضایت و مرافقت کامل برای شرکت در پژوهش برد .هدچنین معیارهای خروج عبارت بردند از:
غیبت بیش از دو جلس  ،حضرر نامنرم در جلسات درما و عدم هدکاری با پژوهشگر .ب منررر رعایت
اخالق پژوهشی ،رضایت افراد برای شرکت در برنامۀ مداخل کسب شد و از کلیۀ مراحل مداخل آگا شدند.
هدچنین ب افراد گرو گرا اطدینا داد شد ک آنا نیز پ از اتدام فرایند پژوهشی ،در صررت تدایل این
مداخالت را دریافت خراهند کرد.

ابزار سنجش
مقیاس عشق مثلث استرنبرگ)STLS( 2
اسهرنبرگ 3در سال  1986مقیاس مثلث عش را ساخه ک این مثلث دارای س خرد مقیاس تعهد ،صدیدیت
و شهرت است .هریک از این مؤلف ها حاوی  15سؤال است 15 .جدلۀ اول صدیدیت 15 ،جدلۀ بعدی شهرت
و  15جدلۀ آخر تعهد را میسنبد .ب هر سؤال ،آزمردنیها ندر های بین  1تا  9میدهند .مقیاس ن درج ای
عبارت است از =1 :اصالً =5 ،ب طرر مهرسط =9 ،خیلی زیاد .افراد براساس سطح مرافقت خرد از اعداد  1تا 9

1. Bourdi
)2 Sternberg’s Triangular Love Scale (STLS
3. Sternberg
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کدک میگیرند .دامنۀ ندرات این پرسشنام بین  45تا  405است .ندرات باالتر نشا دهندۀ کیفیت عش
بیشهر است .ب گفهۀ اسهرنبرگ ،ندرات باال در هر س مؤلف  ،بیانگر عش ناو( 1عش کامل /عش آرمانی
است (پاول و والهر  . 2006 ،براساس گزارش اسهرنبرگ ( ، 1997ضریب پایایی کل این مقیاس  0/90و
برای مؤلف های صدیدیت  ،0/79شهرت  0/90و تعهد  0/80است .براساس محاسبات پژوهشگر ،روایی
محهرایی این مقیاس  0/89است .گنبی ( 1384این مقیاس را در ایرا هنباریابی و پایایی آ ب روش
بازآزمایی را  0/70گزارش کرد .فرحبخش و شفیعآبادی ( 1385نیز پایایی این مقیاس را برای کل آزمر
 0/89و برای مؤلف های صدیدیت ،شهرت و تعهد ،ب ترتیب  0/54 ،0/65و  0/66گزارش کرد اند .ب عالو ،
قدرانی و جعفر طباطبائی ( 1385پایایی این مقیاس را با اسهفاد از ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمر
 0/92گزارش کرد اند .الزم ب یادآوری است ک قدرانی و جعفر طباطبائی ( 1385روایی محهرایی این
مقیاس را از طری هدبسهگی مؤلف ها با ندرۀ کل برای مؤلف های صدیدیت ،تعهد و شهرت ب ترتیب ،0/66
 0/92و  0/77گزارش کرد اند ک کلیۀ ضرایب در سطح یکصدم معنادار بردند و سرانبام حاجلر ،علیزاد
گررادل ،قطبی و دالور قرام ( 1393ضریب آلفای کرونباخ و تن یف را نیز ب ترتیب  0/42و  0/86محاسب
کرد و ب دست آورد اند .در پژوهش حاضر ،پایایی این پرسشنام با اسهفاد از ضریب آلفای کرونباخ 0/74
محاسب شد است.
مقیاس همدلی زناشویی)MES( 2
جرلیف و فارینگهر ( 2006مقیاس هددلی زناشریی را ابداع کردند و ارزیابی ویژگیهای روا سنبی این
مقیاس ترسط آلیبرو ،مهریکاردی ،اسپلهری و ترسر ( 2009انبام گرفت .نسخۀ نهایی مقیاس هددلی مهشکل
از  20سؤال (جرلیف و فارینگهر  2006 ،و  2خرد مقیاس است .خرد مقیاس عاطفی-هیبانی از  11سؤال
تشکیل شد ک سؤاالت آ شامل  18 ،17 ،15 ،13 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1است و خرد مقیاس شناخهی از 9
سؤال تشکیل شد ک سؤاالت آ شامل  20 ،19 ،16 ،14 ،12 ،10 ،9 ،6 ،3است .این پرسشنام یک ابزار
نگرشسنج ب شدار میرود ک از نرع مقیاس لیکرت پنجگزین ای است و پاسخ ب هر عبارت در دامن ای از 1
(کامالً مخالفم تا ( 5کامالً مرافقم جای میگیرد .حداقل و حداکثر ندر در این پرسشنام  20و  100هسهند.
ندرات باالتر نشا دهندۀ هددلی بیشهر در افراد است .شایا هکر است ک در این پرسشنام ب جای دوسها
از کلدۀ هدسر اسهفاد میشرد (رجبی ،حریزاوی و تقیپرر . 1395 ،آلیبرو و هدکارا ( 2009برای کل
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ  0/87و برای خرد مقیاس عاطفی-هیبانی  0/86و شناخهی  0/74و میزا
روایی محهرایی آ را  0/89را گزارش کرد اند .هدچنین جعفری ،نرروزی و فرالدچنگ ( 1396در تحقی
خرد پایایی این پرسشنام را ب روش آلفای کرونباخ بین  0/74تا  0/80و با روش بازآزمایی بین  0/72تا
 0/80گزارش کرد اند .از طرفی بگی ( 1390ب نقل از کاجی اصفهانی و هدکارا  1396 ،ضریب روایی این
1. consummate love
)2. Marital Empathy Scale (MES
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پرسشنام را  0/94و از طری آلفای کرونباخ پایایی آ را  0/89محاسب کرد ک گریای روایی و پایایی
مناسب این پرسشنام است .هدچنین میزا پایایی این پرسشنام در پژوهش کاجی اصفهانی و هدکارا
( 1396مناسب گزارش شد است .پایایی این پرسشنام در پژوهش حاضر ب وسیلۀ ضریب آلفای کرونباخ
 0/88ب دست آمد.

روند اجرای پژوهش
پ از اخذ مبرزهای الزم و انبام فرایند ندرن گیری (مطاب با آنچ هکر شد  ،زنا انهخاوشد ( 30ز با
تبربۀ خیانت زناشریی ب شیرۀ ت ادفی در گرو های آزمایش و گرا گداشه شدند ( 15ز در گرو آزمایش
و  15ز در گرو گرا  .برای این زنا  ،خیانت هدسر ب تازگی آشکار شد برد و از آ اطدینا یافه بردند.
زنا حاضر در پژوهش بنا ب سابقۀ طرالنی پژوهشگر در کار کلینیکی ،درما همزما را در کلینیک دریافت
نکردند .فرایند درما نیز ب صررت فردی و در مرکز مشاورۀ ناجا با رعایت پروتکلهای بهداشهی تشکیل شد.
زنا حاضر در آزمایش ،درما ههنآگاهی دلبسه محرر را طی دو ما ب صررت هفه ای یک جلسۀ 90
دقیق ای دریافت کردند؛ درحالیک افراد حاضر در گرو گرا این مداخالت را در طرل پژوهش دریافت نکردند
و روند درما معدرل خرد را طی کردند .تدوین درما ههنآگاهی دلبسه محرر نیز با اسهفاد از روش تطبیقی
مقایس ای برردی ب این شرح برد:
اولین مرحلۀ تدوین الگری درمانی با روش تطبیقی مقایس ای برردی 1996( 1ب نقل از محددینسب،
 1400مرحلۀ ترصیف 2برد .در این مرحل پژوهند براساس شراهد و اطالعاتی ک از منابع مخهلف با اسهفاد
از مطالع اسناد ،مقاالت ،پایا نام ها و کهاو ب دست آمد برد ،ب ترصیف ندردها و پدید های مررد تحقی
پرداخت .مرحلۀ دوم تفسیر 3برد .این مرحل شامل بررسی اطالعاتی برد ک در مرحلۀ اول پژوهشگر ب
ترصیف آ پرداخه برد .تحلیل اطالعات ب اعهقاد برردی باید مبهنی بر اصرل و شیرۀ مرسرم در علرم
اجهداعی و روا شناسی باشد .در این مرحل  ،طب روش برردی ،اطالعاتی ک در مرحلۀ ترصیف جدعآوری
شد برد ،تفسیر و وارسی شد .بدینصررت ک پژوهشگر در مرحلۀ اول مقاالت ،پایا نام ها و کهاوهای
چاپشد در حرزۀ مبانی نرری درما ههنآگاهی و دلبسهگی را مررد مطالع و بررسی دقی قرار داد .در این
مرحل مقاالت بطالیی ،احددی ،بهرامی ،شا سپا و محبی ( ، 1389سامی ،نرری ،محسنزاد و مهدی
( ، 1393اما اللهی ،کریمزاد نگاری و اصالنی ( ، 1394امینینسب و فرحبخش ( ، 1394کیانی چلدردی،
صدری دمیرچی و جدشیدیا نائینی ( ، 1394نادعلی ،بشارت ،رسهدی و بهرامی احسا ( ، 1394سعیدی،
اسکندری ،سهرابی ،معهددی و فرخی ( ، 1395پرواسی ،محددخانی و حسنی ( ، 1395بهشهینژاد ،خیاطا و

1. Bourdi, S
2. Description stage
3. Interpretation stage
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منشئی ( ، 1396شیری ،گردرزی ،مرادی و احددیا ( 1399مررد مطالع قرار گرفت .سپ در مرحلۀ دوم
ب تفسیر اطالعات این دو حرز پرداخهیم .چنا ک مشخص شد ک هر درما ههنآگاهی و دلبسهگی دارای
چ ویژگیها و خ رصیاتی هسهند .مرحلۀ سرم مرحلۀ هدبراری 1برد .طی این مرحل اطالعاتی ک از مرحلۀ
اول ب دست آمد طبق بندی و در کنار هم قرار گرفت و چارچربی فراهم آورد ک را برای مرحلۀ بعدی ،یعنی
مقایسۀ تشابهات و تفاوتها هدرار شرد .در این مرحل محق ترانست ب چشماندازی کلی دربارۀ تدوین بسهۀ
درمانی دست یابد .در مرحلۀ آخر مقایس  2انبام گرفت .در این مرحل مسائل تحقی ک در مراحل قبلی
علیالخ رص در مرحلۀ هدبراری ک محق اجداالً از آ گذشه برد ،دقیقاً با ترج ب جزئیات در زمینۀ
تشابهات و تفاوتها بررسی و مقایس شدند و الگری درمانی تدوین شد .پ از تدوین الگری درما
ههنآگاهی دلبسه محرر با اسهفاد از روش چهارمرحل ای تطبیقی مقایس ای برردی ،این بسه ب پنج
مهخ ص حرزۀ خانراد درمانی (دانشبری دکهری و دکهری مشاورۀ خانراد ارائ و از آ ها خراسه شد تا با
مطالعۀ ساخهار فرایند و محهرای هریک از جلسات ک در قالب پرسشنامۀ نررسنبی هدرا  ،بسهۀ تلفیقی در
اخهیار هریک از مهخ ا قرار گرفه برد ،اظهارنرر کنند و محق را در رفع اشکاالت احهدالی این بسه
یاری دهند .ب عالو  ،در این مرحل ب منررر ارتقای محهرا ،ساخهار و فرایند این بسهۀ تلفیقی ،یک فرم
اظهارنرر بازپاسخ برای ارائۀ پیشنهادها و نررات اصالحی ،در اخهیار هریک از مهخ ا قرار گرفت .سپ
با بررسی نررات تخ ی پنج مهخ ص و اعدال نررات اصالحی آنا دربارۀ درما ههنآگاهی
دلبسه محرر ،بسهۀ نهایی درما آماد شد .در گام نهایی ،بسهۀ درما ههنآگاهی دلبسه محرر هدرا با فرم
نررسنبی نهایی و ضریب تراف مهخ ا (دربارۀ فرایند ،ساخهار و محهرای بسهۀ درمانی تلفیقی مبدداً ب
پنج مهخ ص ارائ شد .در این مرحل برخی مهخ ا نررات اصالحی دیگری داشهند ک ارائ دادند و
محق ب صررت مرردی در بسهۀ درمانی تلفیقی ،تغییرات الزم را لحاظ کرد .پ از این مرحل  ،روایی
محهرایی بسهۀ تدوینشد محاسب شد و عدد  0/89ب دست آمد .پ از اعهبارسنبی محهرایی بسهۀ درما
ههنآگاهی دلبسه محرر ،این بسه در یک مطالعۀ مقدماتی روی س نفر از زنا با تبربۀ خیانت زناشریی
اجرا شد .نهایج حاکی از آ برد ک درما ههنآگاهی دلبسه محرر ترانسه مرجب تغییر معنادار در میانگین
ندرات کیفیت عش و هددلی در زنا با تبربۀ خیانت زناشریی شرد .جهت تأثیر نیز ب این صررت برد ک
درما ههنآگاهی دلبسه محرر ترانسه مرجب بهبرد میانگین ندرات کیفیت عش و هددلی در زنا با تبربۀ
خیانت زناشریی شرد.

1. Neighbor stage
2. Comparison stage
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چهارم

پنبم

ششم
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هشهم
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جدول  .1خالصۀ جلسات درمان ذهنآگاهی دلبستهمحور
شرح جلسات
آشنایی با اعضای گرو با یکدیگر و با مربی ،برقراری رابطۀ درمانی ،بیا اصرل و قراعد درمانی ،شرح مخه ری از رویکرد ههنآگاهی
و تدرینات آ  ،ترضیح مخه ری از دلبسهگی و نحرۀ شکلگیری دلبسهگی زوجینی.
درک علل رابطۀ پنهانی (تأثیر دلبسهگی و اثرات آ بر شکلگیری خیانت زناشریی  ،ترضیح درمررد دلبسهگی و انراع آ  ،ترضیح
درمررد نحرۀ ههنآگاهی از طری تدرین خررد کشدش و وارسی بدنی ،ترضیح دربارۀ ارتباط افکار و احساسات با یکدیگر و ارتباط
داد آ با خیانت.
ترضیح برانگیزانند های فعالساز دلبسهگی و نرع واکنش در برابر آ  ،تدرین مراقب با تدرکز بر آگاهی از تنف و بد  ،تدرین تنف
س دقیق ای ،بررسی تبربیات خرشایند هفه و احساسهای بدنی ،افکار ،احساسات ،خل مرتبط با آ احساسات.
آمرزش عدم کاوش تبربیات دورا کردکی ،تدرکز بر زما حال ،آشنایی زنا با ریشۀ مشکالتشا و تأثیر آ در زما حال ،آمرزش
ترمیم دلبسهگی زنا خیانتدید با هدسرشا با تأکید بر زما حال ،تدرین دید یا شنید آگاهان  ،مراقبۀ نشسه با آگاهی از تنف ،
بد  ،صداها ،افکار ،پیاد روی آگاهان  ،بررسی تبربیات ناخرشایند و احساسهای بدنی ،افکار ،احساسات و خل مرتبط با تبربیات.
کار روی هیبانات زنا دارای دلبسهگی ناایدن اجهنابی ،آمرزش پیشگیری از تأثیر دلبسهگی ناایدن اجهنابی در رابطۀ زنا خیانتدید
با هدسرشا با اسهفاد از مهارت ههن و افکار آگاهان و هشیار ،مراقبۀ نشسه با آگاهی از تنف و بد  ،تدرین اجاز داد ب تبربیات
و هیبانات ب «برد » بدو قضاوت یا سعی در تغییرداد آ ها ،آمرزش اجهناو تبرب ای با اسهفاد از اسهعار ها.
آمرزش مهارتهای ارتباطی ب زنا (ترضیح درمررد اهدیت ارتباط و تبادل و رفهار در تعامالت زنا خیانتدید با هدسرشا در جهت
تقریت دلبسهگی بین آنا  ،مراقبۀ نشسه با آگاهی از تنف و بد  ،تدرین خل  ،فکر و دیدگا های جایگزین با تأکید ب اینک افکار
حقای نیسهند.
تبیین رابطۀ بین دلبسهگی و رفهار ،کار روی شناختها و باورها در رابط  ،مراقبۀ نشسه با آگاهی از تنف  ،بد  ،صداها ،افکار و
هیبانات ،بررسی ارتباط فعالیت با خل .
بررسی تأثیر مداخل و آماد کرد زنا برای اتدام جلسات ،بحث دربارۀ کاربرد تدرینات ههنآگاهی در زندگی روزمر و مشکالتی ک
مانع از انبام تکالیف میشرد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش برای تبزی و تحلیل داد ها از دو سطح آمار ترصیفی و اسهنباطی اسهفاد شد است .در
سطح آمار ترصیفی از میانگین و انحراف اسهاندارد و در سطح آمار اسهنباطی از آزمر شاپیرو -ویلک درجهت
بررسی نرمال برد ترزیع مهغیرها ،آزمر لرین برای بررسی برابری واریان ها ،آزمر مرچلی برای بررسی
پیشفرض کرویت داد ها و هدچنین از تحلیل واریان با انداز گیری مکرر برای بررسی فرضیۀ پژوهش
اسهفاد شد .نهایج آماری با اسهفاد از نرمافزار آماری  SPSS23مررد تبزی و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
یافه های حاصل از داد های دمرگرافیک نشا داد افراد ندرنۀ پژوهش دارای دامنۀ سنی  25تا  45سال بردند
ک در گرو آزمایش دامنۀ سنی  31تا  35سال ( 4نفر معادل  33/33درصد و در گرو گرا دامنۀ سنی  25تا
 30سال ( 5نفر معادل  38/46درصد دارای بیشهرین فراوانی برد .هدچنین سطح تح یالت لیسان در
هردو گرو آزمایش ( 5نفر معادل  41/67درصد و گرا ( 5نفر معادل  38/46درصد دارای بیشهرین فراوانی
برد .میانگین و انحراف اسهاندارد عش و هددلی در مراحل پیشآزمر  ،پ آزمر و پیگیری ب تفکیک دو
گرو آزمایش و گرا  ،در جدول  2ارائ شد است.
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد کیفیت عشق و همدلی در دو گروه آزمایش و گواه
مؤلفهها

گروهها

کیفیت
عش

گرو آزمایش
گرو گرا
گرو آزمایش
گرو گرا

هددلی

پیشآزمون
میانگین
53/83
51
38/50
37/77

پسآزمون

انحراف معیار
16/62
9/32
8/01
5/81

میانگین
66/08
50/69
49/75
37

پیگیری

انحراف معیار
20/28
9/84
10/86
7/09

میانگین
64/08
50/76
48/08
37/30

انحراف معیار
19/55
10/36
10/41
7/63

نهایج جدول  2حاکی از آ است ک میزا کیفیت عش و هددلی زنا حاضر در گرو آزمایش نسبت ب
گرو گرا افزایش یافه است ک در ادام  ،معناداری آ با اسهفاد از آمار اسهنباطی مررد بررسی قرار میگیرد.
قبل از ارائۀ نهایج تحلیل آزمر واریان با انداز گیری مکرر ،پیشفرضهای آزمر های پارامهریک مررد
سنبش قرار گرفت .بر هدین اساس نهایج آزمر شاپیرو ویلک بیانگر آ برد ک پیشفرض نرمالبرد ترزیع
ندرن ای داد ها در مهغیرهای کیفیت عش و هددلی در گرو های آزمایش و گرا در مراحل پیشآزمر ،
پ آزمر و پیگیری برقرار است ( . p<0/05هدچنین پیشفرض هدگنی واریان نیز ترسط آزمر لرین
مررد سنبش قرار گرفت ک نهایج آ معنادار نبرد و این یافه نشا میداد پیشفرض هدگنی واریان ها در
دو مهغیر کیفیت عش و هددلی رعایت شد است ( . p<0/05از طرفی نهایج آزمر  tنشا داد تفاوت
ندر های پیشآزمر گرو های آزمایش و گرو گرا در مهغیرهای وابسه (کیفیت عش و هددلی معنادار
نبرد است ( . p<0/05این در حالی است ک نهایج آزمر مرچلی نیز بیانگر آ برد ک پیشفرض کرویت
داد ها در کیفیت عش و هددلی رعایت شد است (. p<0/05
جدول  .3تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بهمنظور بررسی تأثیرات درون و بینگروهی برای متغیرهای کیفیت
عشق و همدلی
متغیرها

کیفیت
عش

هددلی

مراحل
گرو بندی
تعامل مراحل و گرو بندی
خطا
مراحل
گرو بندی
تعامل مراحل و گرو بندی
خطا

مجموع

درجۀ

میانگین

مقدار

مقدار

اندازۀ

توان

مجذورات
513/14
2068/92
565/46
394/83
405/39
1223/81
518/46
256/71

آزادی
2
1
2
46
2
1
2
46

مجذورات
256/57
2068/92
282/73
8/58
202/69
1223/81
259/23
5/58

f

p

29/89
15/56
32/94

0/0001
0/0001
0/0001

اثر
0/56
0/42
0/59

آزمون
1
0/99
1

36/32
16/28
46/45

0/0001
0/0001
0/0001

0/60
0/43
0/66

1
0/99
1
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نهایج آزمر واریان با انداز گیری مکرر و ضرایب  Fمحاسب شد در جدول  3نشا داد ک عامل زما
یا مرحلۀ ارزیابی تأثیر معناداری بر ندرات کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی داشه است
( . p<0/001اندازۀ اثر نشا میدهد عامل زما ب ترتیب  56و  60درصد از تفاوت در واریان های ندرات
کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی را تبیین میکند .عالو بر این ،براساس ضریب F
محاسب شد  ،تأثیر عامل عضریت گروهی (درما ههنآگاهی دلبسه محرر هم بر ندرات کیفیت عش و
هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی معنادار است ( p<0/001؛ بنابراین میترا نهیب گرفت عامل
عضریت گروهی یا نرع درما دریافهی هم بر کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی تأثیر
معنادار داشه است .اندازۀ اثر نشا میدهد عضریت گروهی (درما ههنآگاهی دلبسه محرر ب ترتیب  42و
 43درصد از تفاوت در ندرات کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی را تبیین میکند .درنهایت
نهایج بیانگر آ است ک اثر مهقابل نرع درما و عامل زما نیز بر ندرات کیفیت عش و هددلی زنا با
تبربۀ خیانت زناشریی معنادار است ( p<0/001؛ بنابراین نهیب گرفه میشرد ک نرع درما دریافهی در
مراحل مخهلف ارزیابی هم بر کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی ب میزا  59و  66درصد
تأثیر معنادار داشه است .ترا آماری هم ،حاکی از دقت آماری باال و کفایت حبم ندرن است .در ادام در
جدول  4مقایسۀ زوجی میانگین ندرات کیفیت عش و هددلی آزمردنیها برحسب مرحلۀ ارزیابی ارائ
میشرد.
جدول  :4مقایسه زوجی میانگین نمرات کیفیت عشق و همدلی آزمودنیها برحسب مرحله ارزیابی
متغیر

مرحلۀ مبنا
(میانگین)
پیشآزمر

کیفیت عش
پ آزمر
پیشآزمر
هددلی
پ آزمر

مرحلۀ مورد مقایسه
(میانگین)
پ آزمر
پیگیری
پیشآزمر
پیگیری
پ آزمر
پیگیری
پیشآزمر
پیگیری

تفاوت
میانگینها
-5/97
-5/01
5/97
0/96
-5/24
-4/56
5/24
0/68

خطای انحراف
معیار
1/06
0/92
1/06
0/27
0/84
0/77
0/84
0/20

معناداری
0/0001
0/0001
0/0001
0/36
0/0001
0/0001
0/0001
0/49

هدا گرن ک نهایج جدول  4نشا میدهد ،میانگین ندرات مرحلۀ پیشآزمر با پ آزمر و پیگیری در
مهغیرهای کیفیت عش و هددلی تفاوت معنادار دارد .این بدا معنا است ک درما ههنآگاهی دلبسه محرر
ترانسه ب شکل معناداری ندرات پ آزمر و پیگیری کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی
را نسبت ب مرحل پیشآزمر دچار تغییر کند .یافهۀ دیگر این جدول نشا داد بین میانگین ندرات مرحلۀ
پ آزمر و پیگیری تفاوت معنادار وجرد ندارد .این یافه را میترا اینچنین تبیین کرد ک ندرات کیفیت
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عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی ک در مرحل پ آزمر دچار افزایش معنادار شد برد ،ترانسه
این تغییر را در طرل دورۀ پیگیری نیز حفظ کند .در یک جدعبندی میترا گفت درما ههنآگاهی
دلبسه محرر ترانسه ب تغییر معنادار میانگین ندرات کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی در
مرحلۀ پ آزمر منبر شرد و این اثر در مرحلۀ پیگیری نیز ثبات خرد را حفظ کرد است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تدوین درما ههنآگاهی دلبسه محرر و ارزیابی اثربخشی آ بر کیفیت عش و
هددلی در زنا با تبربۀ خیانت زناشریی انبام گرفت .نهایج نشا داد درما ههنآگاهی دلبسه محرر از نرر
مهخ ا دارای روایی محهرایی کافی است .هدچنین یافهۀ اول این پژوهش نشا داد درما ههنآگاهی
دلبسه محرر بر کیفیت عش زنا با تبربۀ خیانت زناشریی تأثیر داشه و ترانسه سبب افزایش کیفیت عش
این زنا شرد .یافهۀ حاضر با نهایج پژوهش طاهریفرد و میکائیلی ( 1398مبنی بر اثربخشی ههنآگاهی بر
تاوآوری و تنریم هیبا
زنا قربانی خشرنت خانگی ،با یافهۀ دیر و پشنگیا ( 1398مبنی بر اثربخشی آمرزش ههنآگاهی بر
ارتقای احساسات مثبت زوجین ،با گزارشهای شریفی و هدکارا ( 1397مبنی بر اثربخشی درما
ههنآگاهی بر سازگاری زناشریی زنا دارای وابسهگی بینفردی و با نهایج پژوهش ضابطی و اشکانی
( 1396مبنی بر نقش دلبسهگی در پیشبینی دلزدگی و تعارض زناشریی هدسر است .عالو بر این هافدن،
آنبلینا و گرمز ( ، 2017کرپربیانکر و هدکارا ( 2018و سگال و هدکارا ( 2019نشا داد اند ک درما
ههنآگاهی میتراند ب بهبرد مؤلف های تعاملی و روا شناخهی افراد منبر شرد .از طرفی نهایج پژوهش حاضر
در حیطۀ زنا آسیبدید از خیانت زناشریی با نهایج پژوهش هنرپرورا ( 1393مبنی بر اثربخشی رویکرد
پذیرش و تعهد بر بخشش و سازگاری زناشریی زنا آسیبدید از خیانت هدسر ،با یافهۀ دشتبزرگی (1396
مبنی بر تأثیر مداخلۀ مبهنی بر شفقت خرد بر احساس تنهایی و تنریم هیبانی زنا آسیبدید از خیانت
زناشریی ،با گزارشهای بابایی گرخانی و هدکارا ( 1398مبنی بر اثربخشی مشاورۀ گروهی مبهنی بر
شفقت بر راهبردهای تنریم هیبا و رضایت زناشریی زنا پیدا شکن دارای خیانت سایبری ،با نهایج
پژوهش قاصدی ( 1398مبنی بر اثربخشی شناختدرمانی مبهنی بر ههنآگاهی بر تنریم هیبانی ،بخشش و
صدیدت زناشریی زنا آسیبدید از خیانت هدسر ،با یافهۀ حسینینیک و اسالمزاد ( 1398مبنی بر
اثربخشی آمرزش شناخهی رفهاری گروهی بر بهبرد عالئم پ آسیبی ،کیفیت زندگی ،عزتنف و رضایت
زناشریی زنا مراج شد با خیانت زناشریی و با نهایج پژوهش هوالرحیم ،واحدی و محب ( 1399مبنی بر
اثربخشی روا درمانی مثبتنگر بر کیفیت زندگی در زنا آسیبدید از خیانت زناشریی همراسها است.
در تبیین یافهۀ حاضر مبنی بر اثربخشی درما ههنآگاهی دلبسه محرر بر کیفیت عش زنا با تبربۀ
خیانت زناشریی ابهدا باید ب نقش درما ههنآگاهی اشار کرد .برایناساس میترا گفت ههنآگاهی مرجب
میشرد افراد احساسات و نشان های روا شناخهی ،هیبانی و فیزیکی خرد را بپذیرند و مهعاقب این پذیرش،
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ترج و حساسیت بیشازحد آنا ب این نشان ها و گزارش آ کاهش مییابد (هافدن ،آنبلینا و گرمز. 2017 ،
این فرایند سبب میشرد زنانی ک تبربۀ خیانت زناشریی داشه اند ،با اسهفاد از قدرت پذیرش ،خرد را از تلۀ
افکار و هیبانات آسیبرسا رها کنند و تعامل سازند تری را با هدسر خرد آغاز کنند و بدینترتیب کیفیت
عش آنا نیز بهبرد مییابد .از سری دیگر ،افراد از طری ههنآگاهی میآمرزند ک با آگاهی از عراطف
مثبت و منفی خرد و پذیرش آ ها و بروز هیبانات مناسب ،مخ رصاً هیبانات مثبت در مرقعیتهای
مخهلف زندگی ،احساسات منفی خریش را تقلیل دهند (شریفی و هدکارا  . 1397 ،این فرایند کدک میکند
زنا با تبربۀ خیانت زناشریی با تدرکز بر هیبانات مثبت و دوری از هیبانات منفی بکرشند تا روابط بههری
را با هدسر خرد برقرار سازند .از سری دیگر روند بهبرد تعامالت زوجی آ ها مرجب میشرد تا کیفیت عش
رو ب فزونی گذارد .عالو بر نقشی ک ههنآگاهی بر مهغیرهای فرق داشت ،نقش آمرزش دلبسهگی و تأثیر
آ بر روابط زناشریی (در طی جلسات درمانی را نباید از نرر دور داشت .برایناساس زنا با تبربۀ خیانت
زناشریی ب نقش دلبسهگی و تأثیر آ بر بهبرد روابط زناشریی آگاهی یافهند و از طری پاسخگربرد ب
احساسات و دردسهرسبرد  ،هدچنین گرمی و صدیدیت ،ب تقریت دلبسهگی بین خرد و هدسرانشا
پرداخهند .درنهیبۀ افزایش تعامالت مثبت ،مبدداً عش و عالق در بین آنا رویید آغاز کرد.
یافهۀ دوم این پژوهش نشا داد ک درما ههنآگاهی دلبسه محرر بر هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی
نیز تأثیر داشه و ترانسه ب افزایش هددلی آنا منبر شرد .یافهۀ حاضر با نهایج پژوهش اسدی جاجایی و
هدکارا ( 1399مبنی بر اثربخشی ههنآگاهی بر کارکردهای خانرادگی و جنسی زنا  ،با گزارشهای
بهاروند و سردانی ( 1399مبنی بر اثربخشی آمرزش ههنآگاهی بر هددلی نرجرانا مادرسرپرست ،با یافهۀ
صدوقی ،صالحیا و ن رالهی ( 1398مبنی بر تأثیر ههنآگاهی بر عدلکرد خانراد و الگرهای ارتباطی
زوجین مهقاضی طالق و با نهایج پژوهش خسروی و هدکارا ( 1390مبنی بر نقش دلبسهگی بر کاهش
تعارضات زناشریی زوجین هدسر است .هدچنین کروسکا و هدکارا ( 2018و کراسرل و هدکارا (2017
نیز گزارش کرد اند ک درما ههنآگاهی میتراند سبب افزایش قدرت تعاملی و سازگاری افراد شرد .در
تبیین یافهۀ حاضر مبنی بر اثربخشی درما ههنآگاهی دلبسه محرر بر هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی
باید گفت زنا با تبربۀ خیانت زناشریی مدکن است ب دلیل شرایط روا شناخهی خاص خرد نهرانند با
مشکالت حاصل از خیانت هدسر کنار بیایند (کرنروی و هدکارا  . 2018 ،برایناساس تکنیک پذیرش
مربرط ب ههنآگاهی ب آ ها میآمرزد ک شرایط خرد را هدا گرن ک هست ،بپذیرند و انهرارات
واقعبینان ای از خرد یا هدسرشا داشه باشند و با اسهفاد از مهارتهای ارتباطی افکار ،احساسات و عراطف
خرد را با هدسرشا در میا بگذارند و با او ب تعامل بپردازند .این فرایند تعامل مثبت و هددلی را در میا
آنا افزایش میدهد .هدچنین باید اشار کرد ک درما ههنآگاهی سبب تغییر شناخهی در طرز تفکر و
اعدال افراد میشرد (کروسکا و هدکارا  . 2018 ،بدینترتیب ک زنا با تبربۀ خیانت زناشریی با انبام
تدرینات مرتبط با ههنآگاهی ،تغییراتی را در پردازش شناخهی خرد ایباد میکنند ک براساس آ  ،چرخۀ
افکار منفی مربرط ب خیانت هدسر شکسه میشرد .از سری دیگر میآمرزند تا تدرکز بیشهری بر بعد مثبت
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روابط زناشریی خرد داشه باشند ک این روند ب طرر طبیعی مرجب ایباد رابط بههر و مطلروتر زنا مررد
مطالع با هدسرانشا میشرد .در این بین ،فرد خطاکار ضدن هددلی با هدسرش ،ندامت و پشیدانی از
خطای خرد را اظهار میکند و با عذرخراهی ،سعی در برطرفکرد کدورتها و جبرا اشهباهات خراهد
داشت.
در یک نهیب گیری کلی ،مداخلۀ حاضر نسبت ب مداخالت پیشین دارای برتری مفهرمی و تکنیکی برد .چنا
ک در بعد مفهرمی ،مداخلۀ حاضر با بهر گیری از مفاهیم نرری درما ههنآگاهی و دلبسهگی ،ب عنرا دو
بعد درمانی مهم برای زنا با تبربۀ خیانت زناشریی عدل کرد .چنا ک درما ههنآگاهی این افراد را از بند
گذشه و افکار و هیبانات مربرط ب آ رهانید و ههنیت آنا را بر زما حال مهدرکز ساخت .این فرایند
سبب شد تا زنا با تبربۀ خیانت زناشریی از بند افکار آزاردهندۀ مربرط ب خیانت زناشریی رهانید شرند و
تدرکز و ترج خرد را ب زما حال ،رابط با هدسر ،بهبرد تعامالت زناشریی و تبربۀ لذتبرد از زما حال
معطرف کنند .بعد دوم درما یعنی دلبسهگی نیز ب زنا خیانتدیدۀ زناشریی کدک کرد تا با ایباد و تقریت
پای های شکلدهندۀ دلبسهگی تالش کنند تا فرایند ارتباط عاطفی با هدسر خرد را تقریت سازند .این روند
کدک کرد تا درما ههنآگاهی دلبسه محرر با برتری نسبت ب دیگر درما های تکبعدی مررد اسهفاد
برای زنا با تبربۀ خیانت زناشریی ،با افزایش هددلی ،عالق و کیفیت عش بین زنا خیانتدیدۀ زناشریی
با هدسرشا زمین را برای کاهش تبارو هدانند خیانت زناشریی فراهم آورد .این در حالی است ک در
فرایند تدوین درما ههنآگاهی دلبسه محرر ،بر مقاالت داخلی تدرکز شد تا بدینصررت بهرا تفاوتهای
فرهنگی را نیز ب حداقل رساند.
محدودبرد دامنۀ تحقی ب زنا با تبربۀ خیانت زناشریی مراجع کنند ب مراکز مشاورۀ شهر تهرا  ،وجرد
برخی مهغیرهای کنهرلنشد هدانند وضعیت خانرادگی زنا  ،وضعیت مالی خانراد ها ،تعداد فرزندا و
مرقعیت اجهداعی آ ها و عدم بهر گیری از روشهای ندرن گیری ت ادفی (ب دلیل شرایط خاص جامعۀ
آماری از محدودیتهای این پژوهش برد؛ بنابراین ترصی میشرد برای افزایش قدرت تعدیمپذیری نهایج ،در
سطح پیشنهاد پژوهشی ،این تحقی در سایر شهرها و مناط و جرامع دارای فرهنگهای مهفاوت ،دیگر
گرو ها (هدانند زنا مهقاضی طالق ،زوجین دارای تعارضات زناشریی و ، ...با کنهرل عرامل هکرشد و روش
ندرن گیری ت ادفی اجرا شرد .عالو بر این پیشنهاد میشرد در پژوهشهای آتی ،هدسرا زنا با تبربۀ
خیانت زناشریی نیز در پژوهش حضرر داشه باشند تا روند درمانی سرعت بیشهری داشه باشد .با ترج ب
اثربخشی درما ههنآگاهی دلبسه محرر بر کیفیت عش و هددلی زنا با تبربۀ خیانت زناشریی ،در سطح
کاربردی پیشنهاد میشرد درما ههنآگاهی دلبسه محرر طی کارگاهی تخ ی ب مشاورا و درما گرا
حرزۀ خانراد در سطح مراکز مشاورۀ سطح شهر و دانشگا ها ارائ شرد تا آ ها با ب کارگیری این الگری
درمانی برای زنا و زوجین ،برای بهبرد کیفیت عش و هددلی آنا گامی عدلی بردارند.
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تشکر و قدردانی
مقالۀ حاضر برگرفه از رسالۀ دورۀ دکهری تخ ی است .بدینوسیل از تدام زنا حاضر در پژوهش،
خانراد های آنا و مسئرال مراکز مشاورۀ شهر تهرا ک هدکاری کاملی در اجرای پژوهش داشهند،
قدردانی ب عدل میآید.
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هوالرحیم ،ر ،.واحدی ،ش ،.و محب . 1399( . ،اثربخشی روا درمانی مثبتنگر بر کیفیت زندگی در زنا آسیبدید
از خیانت زناشریی .سالمت جامع .32-40 ، 1(14 .
رجبی ،غ ،.حریزاوی ،م ،.و تقیپرر ،م . 1395( .ارزیابی مدل رابطۀ خرددلسرزی ،هددلی زناشریی و افسردگی با
میانبیگری بخشش زناشریی در زنا  .دوف لنامۀ مشاورۀ کاربردی.1-22 ، 2(6 ،
رحیدی صادق ،ز ،.برجعلی ،ا ،.سهرابی ،ف ،.معهددی ،ع ،.و فلسفینژاد ،م .ر . 1399( .تأثیر برنامۀ مهارتهای زندگی
(خردآگاهی ،مقابل با اسهرس ،هددلی براساس فرهنگ برمی بر شادکامی و تاوآوری زنا مطلق  .ف لنامۀ علدی
پژوهشهای مشاور .62-90 ، 74(19 ،
رضاییپرر ،ف ،.جباریفر ،ت ،.برزگربفرویی ،ک . 1398( .بررسی مقایس ای ابعاد دلبسهگی ،ترس از ارزیابی منفی،
سازگاری اجهداعی و تح یلی براساس پیشرفت تح یلی در دانشبریا با آسیب بینایی .ف لنامۀ روا شناسی
افراد اسهثنایی.215-232 ، 35(9 .
سامی ،ع ،.نرری ،ع .م ،.محسنزاد  ،ف ،.و مهدی ،ط . 1393( .روابط چندگانۀ سبکهای دلبسهگی ،ابعاد شخ یت و
رضایت زناشریی با پیدا شکنی زناشریی .ف لنامۀ فرهنگی-تربیهی زنا و خانراد .79-93 ، 29(9 .
سعیدی ،. ،اسکندری ،ح ،.سهرابی ،ف ،.معهددی ،ع ،.و فرخی . 1395( . ،مدل ساخهاری پیشبینی تعهد زناشریی
براساس سبکهای دلبسهگی و مهغیرهای میانبی خردکنهرلی و طرحرار های ناسازگار اولی (در افراد دارای روابط
فرازناشریی عاطفی  .ف لنامۀ فرهنگ مشاور و روا درمانی.33-60 ، 28(7 ،
شا محددی مهرجردی ،م . 1396( .مقایسۀ اثربخشی ایداگرتراپی با رویکرد نرامهای خانراد درمانی برئن بر
تدایزیافهگی ،مثلثسازی و دلبسهگی هیبانی زوجین مراجع کنند ب مراکز مشاورۀ شهرری .رسالۀ دورۀ دکهری
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تخ ی مشاورۀ خانراد  .دانشکدۀ روا شناسی و علرم تربیهی .دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهن.
شریفی ،م ،.فاتحیزاد  ،م .ا ،.بهرامی ،ف ،.جزایری ،ر .ا ،.و اعهدادی ،ع . 1397( .اثربخشی درما تلفیقی تحلیل
تبادلی و ههنآگاهی بر سازگاری زناشریی زنا دارای وابسهگی بینفردی .مبلۀ ز و جامع .177-196 ، 4(9 .
شیری ،ف ،.گردرزی ،م ،.مرادی ،ا ،.و احددیا  ،ح . 1399( .مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی خردتنریمگری-دلبسهگی و
زوجدرمانی سیسهدی-رفهاری بر عدلکرد خانراد در زنا دارای هدسر وابسه ب مراد .ف لنامۀ علدی اعهیادپژوهی.
.247-266 ، 56(14
صدوقی ،ل ،.صالحیا  ،ا ،.و ن رالهی ،و . 1398( .تأثیر شناختدرمانی مبهنی بر ههنآگاهی بر عدلکرد خانراد و
الگرهای ارتباطی زوجین مهقاضی طالق .مشاورۀ کاربردی.115-130 ، 1(9 .
ضابطی ،ع .س ،.و اشکانی ،ح .ر . 1396( .پیشبینی دلزدگی زناشریی زوجین براساس تعارض زناشریی و سبکهای
دلبسهگی .چهارمین کنفران بینالدللی نرآوریهای اخیر در روا شناسی ،مشاور و علرم رفهاری .تهرا  .دانشگا
نیکا .
طاهریفرد ،م ،.و میکائیلی . 1398( . ،اثربخشی ههنآگاهی مبهنی بر شناخت در اضطراو اجهداعی ،تاوآوری و
تنریم هیبا زنا قربانی خشرنت خانگی .اندیش و رفهار در روا شناسی بالینی.17-26 ، 5(13 .
فرحبخش ،ک ،.و شفیعآبادی ،ع . 1385( .ابعاد عش ورزی براساس نرریۀ س بعدی عش در چهار گرو زوجهای در
مرحلۀ نامزدی ،عقد ،ازدواج و دارای فرزند .ف لنامۀ دانش و پژوهش در روا شناسی.1-20 ، 2(30 .
قاصدی ،م . 1398( .اثربخشی شناختدرمانی مبهنی بر ههنآگاهی در زنا آسیبدید از خیانت هدسر بر تنریم
هیبانی ،بخشش و صدیدت زناشریی .مبلۀ روا شناسی اجهداعی.41-50 ، 52(7 .
قر گرزلر ،. ،مرادحاصلی ،م ،.و عطادخت ،ا . 1397( .مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی شناخهی-رفهاری حضرری و
مبازی بر اخهالل اسهرس پ از سانح در روابط فرازناشریی .ف لنامۀ علدی پژوهشهای مشاور ، 65(17 .
.186-206
قدرانی ،ا ،.و جعفر طباطبائی ،س .س . 1385( .بررسی روابط عاشقانۀ زوجین ایرانی و رابطۀ آ با رضایت .ف لنامۀ
تاز ها و پژوهشهای مشاور .95-109 ، 3(17 .
کاجی اصفهانی ،س ،.عارفی ،م ،.آقایی ،ا ،.اصلی آزاد ،م ،.فرهادی ،ط . 1396( .مطالعۀ هددلی شناخهی در
دانشآمرزا با پرخاشگری ارتباطی و آشکار .ف لنامۀ سالمت روا کردک.116-126 ، 2(4 .
کیانی چلدردی ،ا.ر ،.صدری دمیرچی ،ا ،.و جدشیدیا نائینی ،ی . 1394( .اثربخشی مداخلۀ مبهنی بر دلبسهگی بر
سازگاری زناشریی زوجین ناسازگار .پژوهشهای مشاور .82-98 ، 55(14 .
گلسهانی ،س ،.و زاد محددی ،ع . 1398( .اثربخشی گرو درمانی مبهنی بر هنر اجرا بر بهبرد تنریم هیبانی و تقلیل
عالئم اخهالل اسهرس پ از سانح در زنا آسیبدید از خیانت زناشریی .خانراد پژوهی.191-211 ، 58(15 .
گنبی ،ح . 1384( .ارزشیابی شخ یت .ویرایش دوم .تهرا  :ساواال .
محددینسب . 1400( . ،تدوین بسهۀ بیمربایلهراسی مبهنی بر تبارو زیسه و مقایسۀ اثربخشی آ با واقعیت
درمانی بر الگری ارتباط خانراد  ،اهدالکاری تح یلی ،عزتنف و عالئم بیمربایلهراسی دانشآمرزا مقطع
مهرسطۀ دوم مبهال ب بیمربایلهراسی .رسالۀ دورۀ دکهری تخ ی روا شناسی .دانشکدۀ روا شناسی و علرم
تربیهی .دانشگا آزاد اسالمی واحد اصفها (خرراسگا .
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کردک بر- اثربخشی مداخلۀ دلبسهگیمحرر مادر. 1394( . ،  و بهرامی احسا،. ر، رسهدی،. ع. م، بشارت،. ح،نادعلی
.343-354 ، 48(12 . روا شناسا ایرانی: روا شناسی تحرلی.افزایش ایدنی کردکا پیشدبسهانی
 بر بخشش و سازگاری زناشریی زناACT(  بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد. 1393( . ، هنرپرورا
.135-150 ، 3(5 .  ز و جامع.آسیبدید از خیانت هدسر
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