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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of mixed training of kindness and 

positive self-talk on resiliency, hostility, and positive feelings towards spouse in women who 

have experienced betrayal in Isfahan city. The method was semi-experimental with pre-test, 

post-test, and follow up design and experimental and control groups. The research population 

included all betrayed women in Isfahan city in 2017. By purposive sampling, 30 women were 

selected and randomly assigned to the experimental and control groups. Williams's Hostility 

Questionnaire, Connor and Davidson ‘s Resilience Questionnaire, and Daniel Oleary, 

Fincham & Turkewitz's Questionnaire for Positive Feeling towards Spouse were used as data 

collection tools. The experimental group received kindness focused therapy and positive self-

talk training in 11 sessions that each lasted 100 minutes. Data analyzed by applying repeated-

measures covariance. Results indicated a significant difference between control and 

experimental groups in pre-and post-test and follow-up. Thus, mixed training of kindness and 

positive self-talk by enhancing resiliency can reduce hostility, and activating affection 

between spouses would create positive feelings. 
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 چکیده

حساس آوري، خصومت و اپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي آموزش تلفیقي مهرورزي با خودگویي مثبت بر تاب

و پیگیري آزمون پس -آزمون پیشبا  يشیزماآمه، نیروش پژوهشفهان بود. دیدۀ شهر اصمثبت به همسر در زنان خیانت

روش با که ودند ب 1396شهر اصفهان در سال  ۀدیدشامل زنان خیانت يمارآ ۀجامع. با گروه کنترل بودیک ماهه 

با  هاداده ده شدند.قرار دا شیزماآدر دو گروه کنترل و  يتصادفبا جایگزیني انتخاب و  نفر، 30 ،هدفمند يریگنمونه

بت به حساس مثا ۀپرسشنامو  دسونیویو د ونورآوري کتاب ۀپرسشنامویلیامز،  احساس خصومتاستفاده از پرسشنامۀ 

ي تحت آموزش اقهیدق 100جلسۀ  11آوري شدند. گروه آزمایش به مدت دانیل الري، فینچام و ترکویتز جمع همسر

جام شدند. گیري مکرر انندازهبا استفاده از تحلیل کواریانس با ا هادادهت قرار گرفتند. تلفیقي مهرورزي و خودگویي مثب

جود دارد؛ پیگیري، تفاوت معناداري و –آزمون آزمون و پسبین گروه آزمایش و کنترل در پیش نشان دادند هاافتهی

د و با آوري، خصومت را کاهش دهبا افزایش سطح تاب توانديمثبت م یيخودگوبا  يمهرورز يقیآموزش تلفبنابراین 

 فردي صمیمیت، نسبت به همسر احساس مثبت ایجاد کند. سازي سیستم بینفعال
 
 

 آوري، احساس خصومت، احساس مثبت به همسر، خودگویي مثبت، مهرورزيتاب ي کلیدي:هاواژه
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 مقدمه

خصوص خانواده، یکي از نهادهاي مهم در جوامع به

از عملکورد  کوه اگور شووديمدر جامعۀ ایران محسووب 

مناسبي برخوردار باشد، اعضاي خانواده نیز از سالمت و 

بهزیسووتي برخوووردار خواهنوود بووود. نهوواد خووانواده بووه 

آن، نظام  نیترياصلکه  شوديمیي تقسیم هاهعوجممزیر

زناشویي است که نقطۀ وصول آن، پیموان ازدواا اسوت 

)یانایي، جونزاروسکي، نیسان، اوستروسوکي و روزنبوام، 

2019.) 

گاهي اوقات زندگي زناشویي به دلیل عواملي دچار 

تازگي در جامعه . یکي از عواملي که بهشوديممشکل 

را به لرزش  هاخانوادهشیوع پیدا کرده و بنیان برخي از 

وفایي و خیانت یکي از زوجین درآورده است، بي

عبور فرد از مرز رابطۀ زناشویي با برقراري  است. خیانت

صمیمیت فیزیکي یا عاطفي با فردي خارا از مرز 

 دیدهدر چنین شرایطي همسران خیانتزناشویي است. 

ي که اگونهشوند؛ به يمي شدیدي هايآشفتگدچار 

ي از آنها عالئم روانشناختي مانند اضطراب، ادسته

خصومت، پرخاشگري، شرم، حسادت، فشار رواني، از 

ي مکرر، ناکامي، وسواس و بدبیني را هادنیپرخواب 

و گروه دیگر، به رفتارهاي خودزني  کننديمتجربه 

ي دیگر، منزل را به قصد طالق ادستهو  زننديمدست 

و حوصله و با . گروهي هم با صبر کننديمترک 

شناسي دقیق و بدون از دست دادن کنترل رفتاري آسیب

)هالند، مایکل،  شونديمو هیجاني، بر مشکالت چیره 

 /2003هالفورد، ؛ 2018استیل، بانتینگ و هاریسون، 

، ترجمۀ تبریزي(. رابطۀ پنهاني همسر براي زوا 1395

دیده هیجان منفي زیادي را در بر دارد؛ به طوري خیانت

که افزایش عاطفۀ منفي، روابط پایدار ایمن بین همسران 

. با تغییر شوديمدهد و به خصومت منجر را کاهش مي

باورها نسبت به همسر، نگرش منفي و در پي آن، 

یابد؛ به صورتي که احساس منفي به همسر گسترش مي

تجارب منفي ناشي از خیانت باعث کاهش عاطفۀ مثبت 

شود و فرد به سمت پژمردگي و کاهش بهباشي تغییر مي

؛ بنابراین با توجه به اینکه تجربۀ عاطفۀ دهديمجهت 

آوري را کاهش منفي و کاهش هیجان مثبت تاب

، ترجمۀ براتي سده(، 2009/1391دهد )مگیار مویي، مي

دیده با سیر آوري همسر خیانتدر این شرایط، تاب

رود و همزمان با آن، تحمل فرد براي نزولي پیش مي

و با تأثیر از  شوديمپذیرش و تعامل مثبت با همسر کم 

محدودیت و کاهش در ابراز و بیان هیجانات، احساس 

 . ابدیيممثبت به همسر کاهش 

واکنش فرد نسبت به  انددادهنشان مطالعات زیادي  

خیانت همسر، شبیه عالئم استرس پس از سانحه همچون 

شوک، سردرگمي، خشم، افسردگي، فراموشي، 

دیدن عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در آسیب

و  2008مسائل شخصي و جنسي است )استفانو و اوال، 

قطع  توانيم( و عالوه بر آن، 2018والتر و اسپیالگ، 

ابط با دیگران، مشکالت عاطفي و محدودترشدن رو

طیف احساسات عاطفي و جسماني را شناسایي کرد 

 (. 2014)هینتزلمن، مورداک، کریکاک و سي، 

 يپیوستگ يبرا ياهیپامنزلۀ ي بهمسائل عاطف يبررس

جین اهمیت بین زومدت  يطوالن روابط ۀادامي و عاطف

 هیجاناتعواطف و دارد. احساس مثبت به همسر شامل 

 غرور خرسندي و شعف، مثبت شخصي همچون لذت،

 دوستي در مانند هایيجنبه در از وجود همسر است که

 و خوشایندي اعتماد، صداقت، تفاهم، روابط زناشویي،

تواند موجب تحکیم نمایانگر است که مي لذت جنسي

 روابط بین زوجین شود و صمیمیت و رضایتمندي

باشد. این احساس مثبت به زناشویي را به دنبال داشته 

شود که نزدیکي، عشق، توجه و تعهد زوجین منجر مي

ویلیام، فرچ و کارلسون، است ) خوشبختي همراه با

2010 .) 
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مل خیانت همسر عالوه بر اینکه هیجان مثبت در تعا

تنش زیادي را به فرد کند، دار ميبا همسر را خدشه

کند و باعث نگراني، تنفر و دیده وارد ميآسیب

 خصومت،. شوديمخصومت در قرباني نسبت به همسر 

 معناى به لغت یکي از صفات رذیلۀ نفساني است که در

 عنزا معناى اخالق در دانشمندان نزد و ستیزه و دشمنى

 حق استیفاى نوعى هم را آن بتوان شاید که لفظى است

(. احساس 1385رشاد، و  زادهفیشرتهراني، )نامید 

ن خصومت، هیجان منفي از یک تنفر پایدار و خشم پنها

 است که با میل شدید به تالفي براي آسیب واقعي یا

ذهني همراه است و با بدرفتاري کالمي، نداشتن 

ده همکاري، نقض مقررات و هنجارها یا رفتار تهدیدکنن

 .  (2014کواساوا، روسکوا والجونن، ) شوديمابراز 

هوا تدریج عامول ایجواد فاصوله بوین زواخصومت به

( معتقوووود اسووووت خشووووم 1945. هورنوووواي )شوووووديم

جهوان فرافکنوي بور  توانوديمشده و خصوومت سرکوب

رنجووري شوود و رواناضطراب اساسي شود و تبدیل به 

، ترجمووووۀ نیکخووووو و 1392 /2012)نقوووول از شووووولتز، 

ي عوواطفي بووا تووأثیر از کنتوورل هااسووترسهمکوواران(. 

ي هوايماریبکنود و بور ختي، خصومت را تشدید ميشنا

گرچوه (. 2018)هالند و همکواران،  گذارديمقلبي تأثیر 

 زنودگي پویش ۀخصومت همیشه تا حد نوابودي و خاتمو

 1محووريمحودودیت و خود، نگرياز یکسوویه، رودنمي

کِلوي (. 2014)کواسواوا و همکواران،  گیردسرچشمه مي

آنها  ساختنو وادار دیگرانتداخل در رفتار را خصومت 

خود مطرح  استنباطي سازمان حفظ براي مطیعانه رفتار به

فوردي پافشواري  هايسوازه داشتنکه فرد بر نگه کنديم

پووروین و )ناپووذیري اسووت انعطاف از ناشووي کووه کنووديم

بوه نظور  جوادي و کودیور(.، ترجمۀ 1395 /2015جان، 

زنان درگیر عهدشکني و خیانت همسر به دلیول  رسديم

 کننوديمسانحه پس از ضربه خصومت بیشتري را تجربه 

                                                           
1 . self centeredness 

ي را نشوووان ترنییپووواآوري پوووذیري و توووابو انعطاف

بواوجود  آنهواصمیمیت و عشوق مشوترک ؛ زیرا دهنديم

فرد سومي تسخیر شوده اسوت و همسور قربواني احسواس 

ي هاسوازهو  بر زندگي خود هیچ کنترلوي نودارد کنديم

؛ بنابراین به ابدیيمگسترش  آنهادر  ناپذیرفردي انعطاف

دلیوول رنجووش و نگرانووي از همسرشووان، تمایوول بووه قطووع 

یابود و اضوطراب و پریشواني افوزایش مي آنهاارتباط در 

کنوود دسووتخوش تغییوور مي را آنهوواآوري هیجوواني، توواب

 (. 2019)کوان، لي، فولتز و کوهن، 

ي اصلي شخصیت براي هاسازهآوري یکي از تاب

فهم انگیزش، هیجان و رفتار )پرینس امبوري و 

و غلبه  هايدشوار(، توانایي عبور از 2013ساخوفسکي، 

(، قدرت 2014بر شرایط زندگي )ساگون و دي کارلي، 

ت ۀ مثبویشبازگشت و فرایند پویاي سازگاري و رشد به 

ن یشتخو میترمیي توانادر برابر شرایط تهدیدکننده و 

(، ظرفیت یک 2014)لوح، اسکات و تورستنسن، 

و  آمیز با اختالالتسیستم پویا براي سازگاري موفقیت

حفظ نشاط و سالمت رواني در مواجهه با رویدادهاي 

گري تعریف شده ناخوشایند و سازوکار خود اصالح

(. 2014، ماستن، 2014است )کونور و دیویدسون، 

است که بر اساس آن  ياسادهآوري مدل خطي تاب

 ي وفرد باید از میان مراحل هماهنگي بیولوژیکي، روان

، هابیتخري زندگي، هاتیفورمعنوي، تعامل با 

آمادگي و انتخاب براي انسجام مجدد به صورتي 

 .کندمي ، برگشت به تعادل یا فقدان عبورآورانهتاب

 کند در پي بروز شرایط پري به افراد کمک ميآورتاب

 وي، بتوانند سازگار شوند نینشعقبخطر یا پس از 

)مایانا، ماچینگورا و کارکرد قبلي خود را بازیابند 

 (.2019اوکافي، 

دیده عهدشکني همسرشان را رویودادي زنان خیانت 

کوه نیازمنود حمایوت، حفوظ و  کننوديمدردناک تلقوي 

ي مختلفوي ازجملووه هووادرمان. انودارتقواي سووالمت روان
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درموواني )صووادق اوالدي، اعتمووادي، احمووودي و زوا 

محور )سوووداني، (، درمووان هیجووان1397فوواتحي زاده، 

(، درمووان 1391زاده هنرمنوود و نیسووي، کریمووي، مهرابووي

پوور، بختیواري، خلیلوي و زاده، امینمحور )ملکبخشش

(، رفتاردرموواني دیالکتیووک )تیموووري، 1397داورنیووا، 

ور مداخلوه در بحوران منظ( بوه1397غفاریان و یزدانیان، 

دیده از خیانووت همسوور انجووام گرفتووه بووراي زنووان آسوویب

 است. 

با جستجوي ادبیات پژوهشي، مطالعات کمي یافوت  

شد که اثربخشي آموزش مهرورزي و خودگویي مثبوت 

دیوده بررسوي مشوکالت روانشوناختي زنوان خیانت را بر

در فرهنووگ لغووت بووه معنوواي محبووت،  مهوورورزي کنوود.

 دوستيمعني به قت آمده و در فقه اسالمي مهرباني و شف

 دارداست. مهرورزي مفهومي عوام و گسوترده  محبتو 

که در دیون اسوالم و تعوالیم انبیوا هموان محبوت اسوت و 

هاست که در تعامل اي ارزشمند از خوبيشامل مجموعه

 زنووود. صوووفاتي نظیووورسووور مي انسوووان بوووا دیگوووران از

 ، موووووووووودارا وخوشوووووووووورویي ،کووووووووووردننیکي

و  عفوو پوشوي،و چشم تغافول ،ترحم و رحمت سازش،

، از حُسوون خلووق و تواضووع خووویي،نرم و رفووق گذشووت،

(. 1394)انصواریان،  آینودمظاهر مهرورزي بوه شومار مي

شوفقت مهورورزي را کوه بوا نوام گیلبرت اساس مفهووم 

 رنوج از عمیوق آگواهي بوا با خود هموراه مالطفت آمده،

ج توصویف و تالش براي رهایي از رن افراد دیگر و خود

هاي بشر اسوت توا یکي از ظرفیتکرده است. مهرورزي 

براي مواجهه بوا را را تسکین و شجاعت الزم  یشهارنج

را  بدهد. گیلبورت مهورورزي به اوهاي زندگي دشواري

ي شامل محبت به خود در برابر قضاوت و پذیرش اسازه

ي خووود، اشووتراکات انسوواني در هاتیمحوودودنووواقص و 

آگواهي و آگواهي متعوادل و روشون از برابر انزوا و ذهن

تجارب زمان حال در مقابل همانندسازي افراطي مطورح 

ي دردناک یک تجربه هاجنبه شوديمکه باعث  کنديم

(. مطالعووات نشووان 2010نادیووده گرفتووه شووود )گیلبوورت، 

، ورزنوديمافرادي که به خوود و دیگوران مهور  دهنديم

ي هووواتیموقعکمتووور دچوووار اضوووطراب و شکسوووت در 

مهوم در  ۀسوازمهورورزي  .شوونديمزا بار و تونشفاجعه

زا و تووونش يهووواتیموقعتعووودیل واکووونش افوووراد بوووه 

رولند، وان لیوزا، زلوتووویتز و کننده است )کري، نگران

 (. 2018وایت هاوس، 

تعارضووات مهوورورزي بووه خووود و دیگووران افووراد بووا  

خوود و  يازهواینشخصي خود را بهتر و بوا توجوه بوه بین

بوه خوود بوا مهرورزیودن  آنها؛ زیرا کننديمدیگران حل 

د بودون نوتوانميکوه  دنوآورامنیت هیجاني به وجوود مي

وضوح ببیند و فرصوت پیودا خود را به ،ز سرزنشترس ا

د تووا بووا دقووت بیشووتري الگوهوواي ناسووازگار فکووري، نووکن

و  )نووف دنووهیجوواني و رفتوواري را درک و اصووالح کن

 (. 2013جرمر، 

 از آموزنوديم افوراد بر مهورورزي، مبتني درمان در

 بنوابراین نکننود؛ خوود اجتنواب دردنواک احساسوات

خود را شناسوایي کننود  تجربۀ نخست، در گام تواننديم

و به آن مهرورزي نشان دهند و نگرش مهرورزانوه بوراي 

 اندازچشوم نیازمنود که این مسولله خودشان داشته باشند

نام بهوشویاري اسوت کوه فورد در ایون  به متعادلي رواني

و  ابوودیيمحالووت بووه حالووت متعووادل آگوواهي دسووت 

 ردیپوذيمرواني دردناک خوود را  و ي هیجانيهادهیپد

درموان مبتنووي بوور (. 2015)پول وان النووگ، وان دوسووام، 

کوه افکوار، مهرورزي بر ایون اصول بنیوادي تأکیود دارد 

بخش بیرونوي بایود درونوي تصاویر و رفتارهواي تسوکین

گونووه کووه بووه ذهوون همانوضووعیت،  در ایوونکووه د نشووو

دهووود در بیرونوووي واکووونش نشوووان مي يهووواتیموقع

. ایوون گیووردام مينیووز آرحوواالت درونووي بووا شوودن مواجه

و همسر  شوديمبخشي به رنج آغاز التیام ۀانگیزدرمان با 

دیوووده بوووه جووواي تمرکوووز بووور خودانتقوووادي بووور خیانت

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%81%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%81%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%81%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%81%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
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، اسوتیونزو وودرف) کنوديمخودارزیابي مثبوت تمرکوز 

2018 .) 

زاي همسران قرباني خیانت با توأثیر از شورایط تونش 

عالئوم ایجادشده در زندگي مشترک، عوالوه بور تجربوۀ 

راجوع بوه خودشوان نیوز  احساسشوانتني، ذهنیوت و روان

ارزش و شکسوته، بوويخووود را درهم آنهوا. کنووديمتغییور 

، راجوع اندکه از خود داشته نندیبيممتفاوت از تصویري 

و بوور نقوواط ضووعف خووود  کننووديمبووه خووود منفووي فکوور 

باور دارند جایگواهي در زنودگي  آنها. شونديممتمرکز 

ین دلیل حس ارزشومندي و حرموت نفوس ندارند؛ به هم

 . با ایون اوصواف، ماهیوت تفکورابدیيمکاهش  آنهادر 

 چگونگي بر مستقیم طوربه توانديمزنان قرباني خیانت 

 نسبت به خود تأثیر بگذارد. این خودگویي آنها احساس

گوذارد؛ بنوابراین يمتوأثیر  آنهوادروني منفي، بور افکوار 

؛ بوه رسوديماستفاده از خودگوویي مثبوت مهوم بوه نظور 

دیوده توأثیر بگوذارد و صورتي که بر افکار همسر خیانت

تعوووادل روانوووي و هیجووواني او را حفوووظ کنووود. نتوووایج 

ي مختلوووف نیوووز حووواکي از آن اسوووت کوووه هوواپژوهش

یوک واسوطۀ شوناختي در  منزلۀهاي دروني بهخودگویي

بخشي به رفتار در سازگاري درونوي زایش اندیشه و نظم

(. 2019و اجتماعي نقش دارد )هیز، هود، مور و فریمن، 

خودگووویي مثبووت بووا هوودف اصووالح تعبیوور رویوودادهاي 

و در این شورایط  شوديممربوط به خود و دیگران انجام 

اهداف مشترکي با درموان مبتنوي بور مهورورزي و نقوش 

وه بوور موووثري بوور خودکارآموودي دارد؛ بنووابراین عووال

مهرورزي، آموزش خودگویي مثبت براي زنوان قربواني 

خودگویي مثبت نقش مهمي در رابطۀ  خیانت انجام شد.

بوا تغییوردادن  توانوديمبین حوواد  و هیجانوات دارد و 

گفتار دروني، عامل حل بسیاري از اختالالت رفتواري و 

هیجاني باشد. خودگویي بیوان خوود، افکوار خوداینود و 

اسووت. چیزهووایي کووه مووا بووه خودمووان گفتووار درونووي 

افوراد دربوارۀ  کوه پنهوان یا آشکار یيهاجملهگوییم. مي

گوینود )لپواداتو، مي خوود بوه آن معنواي بوا رویداد یک

2012 .) 

دیوده در درموان مهورورزي هموراه بوا همسر خیانت  

ي مثبوت هاگفتوهبوا بیوان  ردیوگيمخودگویي مثبت یواد 

د خود به ارتقاي حرمت خووسودمند عالوه بر مهرباني با 

واسطۀ کواهش فعالیوت آمیگودال، تونش نیز بپردازد و به

ناشووي از بحووران ایجادشووده را کوواهش دهوود، سیسووتم 

اعصاب پاراسمپاتیک خوود را فعوال کنود و پایودار نگوه 

واسطۀ اینکه هیجانوات مثبوت را ورز بهدارد. ذهن شفقت

 ، بووا تعووادل بووین سیسووتم هیجوواني،کنووديمدر فوورد زنووده 

کند و بر مدیریت افکوار، زمینۀ ذهني فرد را آرام ميپس

 گوذارديمکننده توأثیر رفتار و هر نوع احسواس پریشوان

)لوووتز، برژینسووکي، لووویس، جانسووون و دیویدسووون، 

2008.) 

، ترجموووۀ مبینوووي( توووأثیر 1395 /1985مایکنبوووام )

شوناختي، هیجواني و  عوامول بور شخصي هايخودگویي

 دانوديم انکارناپذیر را عاتاطال پردازش يهايریسوگ

 گفتگوهواي هموان موا يهاشوناخت اسوت و معتقود

 پاسوخي ،چگوونگي درونوي گفتگوهاي ند. اینادروني

 ،دهوديم برایمان رخ آنچه به دروني طورما به که است

 تعیوین را موا عمول و احساسوات تفکور، آن و میدهيمو

زنودگي را  تووانيم گفتگووي درونوي کنترل با .کنديم

 اصوولي پیاموود را خودگووویي کنتوورل کوورد. مایکنبووام

و  مسولله حول زمینه در که دانديم شناختي کارکردهاي

زا، احسوواس تنهووایي، اسووترس يهوواتیموقع بووه پاسووخ

 هرفتارهاي سوازگاران ایجاد و فیزیولوژیک يهاواکنش

 (.2013دارد )ریکل، اسنایدر واسپیناس،  اساسي نقش

آموزش تلفیقي، نوعي آموزش است که مراجعان با 

ي را اگستردهاستفاده از چند موضوع، اطالعات متنوع و 

. درمان آورنديمبراي دستیابي به هدف مدنظر به دست 

به آیندۀ مراجعان  دهديمتلفیقي به درمانگران مجوز 

 آنهاتوجه بیشتري نشان دهند و متناسب با نیازهاي آتي 
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ي آموزشي و درماني بپردازند هابرنامه سازيبه آماده

(. 1394)میرزایي، موحدي، ابراهیمي و اسماعیلي، 

ورز زن برنامۀ درماني مبتني بر مهرورزي ذهن شفقت

دهد؛ ولي با توجه به محتواي دیده را پرورش ميخیانت

دیده که خود تفکر و باور منفي بسیار شدید زنان خیانت

ي فیزیکي هاتیجذابو  ي روانيهايتوانمندرا فاقد 

کاهش  آنها، حرمت نفس و حس ارزشمندي داننديم

مداخلۀ مهرورزي  رسديم؛ بنابراین به نظر ابدیيم

تنهایي قادر نیست بیمار را در خط درمان و بهبود نگه به

ي وجود ترجامعدارد و ضرورت مداخلۀ نیرومند و 

دارد؛ بنابراین بستۀ تلفیقي درمان مهرورزي با 

ي هابیآسویي مثبت براي پیشگیري از تشدید خودگ

رواني ناشي از بحران ایجادشده و بهبود روابط پایدار 

بین زوجین مؤثر است و از روند درمان ناقص با 

 . شوديمماندگاري کمتر اجتناب 

مطالعات مختلفي در زمینۀ درمان مبتني بر مهرورزي 

انوود هووا نشووان داده. پژوهشاندو خودگووویي انجووام شووده

درمان متمرکز بر مهرورزي بر تصوویر بودني و رضوایت 

زناشووویي زنووان سوورطاني )خلعتبووري، همتووي ثابووت و 

(، باورهووواي غیرمنطقوووي و رضوووایت 1397محمووودي، 

آوري زنوان (، تواب2015 دنویس و بکور،)زناشویي زنان 

)قطور، پووریحیي، داورنیوا،  مولتپل اسکلروزیس مبتال به

سوالمت  ( توأثیر مثبوت دارد و1397و شواکرمي، سلیمي 

عمووومي، بهزیسووتي روانشووناختي، دلسوووزي آگاهانووه و 

)آیسووجت، آلگووویي،  دهووديمهیجانووات مثبووت را ارتقووا 

(. همچنووووووین 2016بووووووولتن، وي و فردریکسووووووون، 

آگاهي، همودلي، بهزیسوتي ذهنوي )بلووس و اسونلر ذهن

ا تنظیم هیجان و رضوایت جنسوي را ارتقو( و 2017مول، 

دهوود و بوور کوواهش تعارضووات زناشووویي )دانسووون، مي

نگرش صمیمانۀ همسران و کاهش میل به طالق (، 2015

 ( تأثیر دارد. 1396)دشت بزرگي، عسگري و عسگري، 

هوووا در زمینوووۀ خودگوووویي نشوووان دادنووود پژوهش

گرایانووه بوور رضووایت زناشووویي زنووان خودگووویي واقع

درموواني ( و شووناخت 1390نژاد، اثووربخش اسووت )کیوواني

مبتنووي بوور خودگووویي بووا الگوووي ایرانووي اسووالمي بوور 

کاهش  ( و1395پور میرصالح، تعارضات زناشویي )رضا

 شوووديماسووترس موووثر اسووت و باعووث ارتقوواي سووالمت 

 (. 1392)علوي، امیرپور و مدرس غروي، 

زا با وجود ایون، خیانوت زناشوویي رویودادي آسویب

جوواني ي شووناختي و هیهايآشووفتگ توانووديماسووت کووه 

هاي منفي را در فورد همانند نشخوار فکري و خودگویي

قوودر شوودید و قربوواني ایجوواد کنوود و در بیشووتر مواقووع آن

اسوت کوه در عملکورد فورد اخوتالل ایجواد  ناپذیرکنترل

)باکوم، گوردون، اسنایدر، اتکینز و کریستنسن،  کنديم

(. همچنووین نقووش رضووایت زناشووویي در کووارکرد 2006

بهنجار خانواده اهمیت دارد و رضایت زناشویي از تعهود 

گیرد کوه اگور فردي تأثیر ميي میاناعتمادهازناشویي و 

ایون اعتموواد از میووان بوورود، کووانون خووانواده نیووز متزلووزل 

رنوگ خواهود ین بوه همودیگر کمشود و عالقۀ زوجومي

زا در فرد قرباني با توجه به پیامدهاي مشکلشد؛ بنابراین 

خیانت، توجه به ایون پوژوهش ضورورت دارد. همچنوین 

این پژوهش با توجه به جستجوي پیشینۀ پژوهشوي بسویار 

کووم ایوون بررسووي در زمینووۀ آموووزش مهوورورزي بووا 

بووه  شوویوه ایوون خودگووویي مثبووت، نوووآوري دارد. در

 یوا منفوي تفکورات از تا شوديم داده آموزش اجعانمر

تجوارب دردنواک خوود را  شوند، آگاه غیرمنطقي خود

بپذیرنووود. بووودون اینکوووه خوووود را سووورزنش کننووود، 

ي خوووود را قبوووول داشوووته باشوووند و بوووا هاتیمحووودود

 و ترسووازگارانه ي درونوويهاگفتووه کردنجووایگزین

دهنود؛  دهي مثبت تغییررا با جهت افکار خود ،ترمناسب

آوري، نقووش منفووي بنووابراین بووا توجووه بووه اهمیووت توواب

خصووومت در زنوودگي مشووترک و نقووش نگوورش مثبووت 

کنندۀ زنودگي موفوق و همسران به یکدیگر کوه تضومین
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ي احتمالي رواني و اجتماعي است هابیآسپیشگیرانه از 

و همچنین با توجه به خو  پژوهشوي در زمینوۀ اثربخشوي 

ثبت بر متغیرهاي مذکور، درمان مهروزي و خودگویي م

 ي زیر تدوین و بررسي شدند:هاهیفرض

آموزش تلفیقي مهرورزي با خودگویي مثبت بر  -1

دیده، اثربخش آوري زنان خیانتافزایش تاب

 است.

آموزش تلفیقي مهرورزي با خودگویي مثبت بر  -2

 دیده، اثربخش است.کاهش خصومت زنان خیانت

 بت برمث یيبا خودگو يمهرورز يقیآموزش تلف -3

اثربخش  ،دیدهزنان خیانتاحساس مثبت به همسر 

 . است

 

 روش 

پژوهش  این روش پژوهش، جامعۀ آماري و نمونه:

آزمون و آزمون، پسآزمایشي با پیشاز نوع نیمه

جامعۀ آماري  .پیگیري )یک ماهه( با گروه کنترل بود

بود  1397دیدۀ شهر اصفهان در سال شامل زنان خیانت

زن  30گیري هدفمند، که با استفاده از روش نمونه

گیري به این دیده انتخاب شدند. شیوۀ نمونهخیانت

صورت بود که طي فراخوان و نصب آن در برخي از 

شهر اصفهان با نام  11وآمد منطقۀ ي پر رفتهاابانیخ

از زناني که تمایل به شرکت در « مسرم نگرانمچرا از ه»

پژوهش داشتند و با پژوهشگر تماس تلفني داشتند، 

دعوت شد به مرکز مشاورۀ فانوس هدایت امین مراجعه 

ماه مراجعه کردند که از  2زن در مدت  71کنند. تعداد 

نفر مبتال به خیانت زناشویي تشخیص  30این تعداد، 

پژوهش را به دست  داده شدند و شرایط ورود به

ي ورود به پژوهش شامل موارد زیر هامالکآوردند. 

بودند: زنِ مبتال به نقض تعهد زناشویي همسر با خیانت 

کم تحصیالت عاطفي / جنسي افشاشده، داشتن دست

نداشتن براي متارکه یا طالق، خواندن و نوشتن، تصمیم

نداشتن معلولیت ذهني و جسمي، مبتالنبودن به 

سال، مدت  45-30پریشي، دامنۀ سني ت رواناختالال

ماه و تمایل براي حضور در جلسات.  6-1افشاي خیانت 

ي هادرمانمعیارهاي خروا به پژوهش شامل دریافت 

به همکاري و مشارکت و داشتن  نداشتنموازي، تمایل

با جایگزیني  هايآزمودنغیبت در جلسات بود. سپس 

ش قرار داده شدند. تصادفي در دو گروه کنترل و آزمای

ریزش مشاهده  هايآزمودندر فرایند درمان ازنظر تعداد 

 نشد. 

پرسشووونامۀ  در ایووون پوووژوهش از: ابوووزار سووونجش

ي هاحملووهبووراي سونجش رابطووۀ خصوومت و  1خصوومت

در  1998آن را در سووال  2قلبووي اسووتفاده شوود. ویلیووامز

انجمووون تحقیقوووات علووووم رفتووواري دانشوووگاه دوک 

گویوه اسوت.  12داراي پرسشونامه  نسازي کرد. ایآماده

احسواس خصوومت در افوراد  زانیوسونجش م ،هدف آن

بوود کوه  يانهیآن از نوع دو گز یيپاسخگو فیاست. ط

 0 ،ریوهور پاسوخ خ يو بورا ازیوامت 1 ،هر پاسوخ بلوه يبرا

دسوت آوردن ه بو يابور در نظر گرفته خواهد شد. ازیامت

االت بوا ؤسو ۀهم ازاتیپرسشنامه، مجموع امت يکل ازیامت

 اسیوومق نیوونموورات بوواالتر در ا .شوووديهووم جمووع م

دهنده فوورد پاسووخ شووتریاحسوواس خصووومت ب ۀدهندنشووان

احساس خصومت کمتور را  ترنییپانمرات خواهد بود و 

متغیور اسوت. نمورۀ  12توا  0دامنۀ نموره از . دهديمنشان 

-4دهنده نبود احساس خصوومت. نمورۀ نشان 3کمتر از 

خطور حموالت ناشوي از خشوم و  ، خلق تند و احتموال8

حداکثر احسواس خصوومت و احتموال بواالي  9باالتر از 

. ضریب پایوایي پرسشونامۀ دهديمحمالت قلبي را نشان 

گووزارش شووده اسووت.  86/0و روایووي آن  87/0ویلیووامز 

(، ایون 1397بابایي، پور )عليبابایي، وهابي و خالقيعلي

روایوي شواخص ترجموه کردنود و در ایران را پرسشنامه 

                                                           
1 Hostility Questionnaire 
2 Williams 
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به دست آمود.  83/0و پایایي آن  1 79/0(CVIمحتوایي )

در پژوهش حاضر نیز براساس آلفاي کرونبواخ، ضوریب 

  به دست آمد. 87/0پایایي پرسشنامه 

 آوريتاب پرسشنامۀآوري از براي سنجش تاب

پرسشنامه در سال  نیاستفاده شد. ا 2دسونیویر و دونوک

پرسشنامه  نی. اشد يطراح يآورتاب ۀدر حوز 2003

 يبنددرجه 5 صورتبه يگذارنمره ودارد  هیگو 25

درست  شهی= کامالً نادرست تا چهار = هم صفر نیب

قرار  100تا  0 نینمرات آزمون ب فیط. شوديانجام م

 يآزمودن شتریب يآورتاب ۀکنندانی. نمرات باالتر بدارد

 نیکه ا است آناز  يحاک يعامل لیتحل جی. نتااست

 يستگیشا از تصور اسیمقخرده 5 يآزمون دارا

 يفرد زیغرا به اعتماد(، 25،24،23،17،16،12،11،10)

 رشیپذ(، 20،19،18،15،14،7،6) يمنف ۀعاطف تحمل

 کنترل(، 8،5،4،2،1) منیا روابط و رییتغ مثبت

برش  نقطه( است. 9،3) يمعنو راتیتأث( و 22،21،13)

 بی(، ضر2003) دسونیوی. کونور و داست 50آن 

گزارش  89/0را  يآورتاب اسیکرونباخ مق يآلفا

حاصل از روش  یيایپا بیضر نی. همچناندکرده

 آمده دست هب 87/0 ياهفته 4فاصله  کیدر  یيبازآزما

 ،(1394) يبخش و يفالح ،ينیحس ،ينظرخوشاست. 

 و کردند ترجمه را يآورتاب ياهیگو 25 ۀپرسشنام

 ،94/0 با آن یيایپا بیضر و 84/0 با آن یيمحتوا یيروا

  مطلوب گزارش شده است.

 يابیهنجار رانیدر ا را اسیمق نی(، ا1384) يمحمد

 يآورتاب اسیمق یيایپا نییتع يبرا او. است کرده

ته کرونباخ بهره گرف ياز روش آلفا دسونیویکونور و د

 نیا یيایپا. را گزارش کرده است89/0 یيایپا بیو ضر

 . آمد دست به 86/0 حاضر پژوهش در پرسشنامه

                                                           
1 Content validity index 
2 Connor-Davidson Resilience Scale 

 3همسور بوه مثبوت احساس ۀپرسشنام گر،ید ۀپرسشنام

 کیوونیدر کل 4تزیترکوو و نچووامیف ،يالور لیووانداسوت کوه 

 1975در سوال  ورک،یووین يالتیودانشگاه ا يزوا درمان

 يبورا کوه داردؤال سو 17پرسشونامه  نی. اکردند يطراح

 و يطراحو همسور، به عشق و مثبت عواطف يریگاندازه

. شووديم اسوتفادهاحساس مثبت بوه همسور  يابیارز يبرا

هفتوه  3توا  1بوا فاصوله  مجدد، آزمون قیازطر آن یيایپا

 يپرسشوونامه بووا سووازگار نیووا يهمبسووتگ بیضوور 93/0

 پرسشونامه نیوا در. اسوت شوده گوزارش 70/0 یيزناشو

 بووه نسووبت راخووود  يمثبووت کلوو احساسووات يآزمووودن

 ي)بوورا 1 اعووداد بووا ریوواخ چنوودماه طووول در را همسوورش

مثبووت(  کووامالً)احسوواس  7( تووا يمنفوو احسوواس کووامالً

 يکلوو ۀبووه دسووت آوردن نموور ي. بووراکنووديمشووخص م

. شووديجمع م گریسؤاالت با همد تمام ازیامت ،پرسشنامه

 68توا  43 نیب ف،یمثبت ضع ساحسا 43تا  17 نیب ازیامت

احسواس مثبوت  68 يبواال ازیامت ومثبت متوسط  ساحسا

پرسشنامه در  یيایپا بیضر. دهدينشان م راخوب  اریبس

 گزارش 94/0کرونباخ  يآلفا بیخارا از کشور با ضر

 نیوا( 1384و پوراعتمواد ) يمظاهر ،يدریحشده است. 

 يدرونو يهمسوان و کردنود ترجمه رانیا در را پرسشنامه

پرسشنامه در  یيایگزارش شده است. پا 89/0برابر با  آن

 به دست آمد.  87/0پژوهش حاضر 

 منطقه در فراخوان نصب با ابتدا: لیتحل و اجرا روش

 یيزناشو سالمت سطح يارتقا هدف باشهر اصفهان  11

 صوورت يرسواناطوالع ؟با عنوان چرا از همسورم نگورام

 يسوینونوام یيآنهوا کننوده،مراجعوه زنوان نیب از. گرفت

 یيتعهود زناشوو نقضبه  مبتال همسر، طرف ازکه  شدند

 يآموزشو جلسوات در شورکت بوه حاضور وبودنود  شده

ورود  طیشوورا يدارانفوور  30آنهووا  نیاز بوو سووپس. بودنوود

 وکنتوورل  گووروه در يتصووادف طوووربووه و شوودند انتخوواب

                                                           
3 Positive Feeling Questionnair towards Spouse 
4 Daniel Oleary, Fincham & Turkewitz. 
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 ينیگزیجووا و نیوویگرفتنوود. پووس از تع قوورار شیآزمووا

احسوواس خصووومت، احسوواس  يهاپرسشوونامه ،گروههووا

اجورا  آزموونشیپ عنووانبوه يآورتابمثبت به همسر و 

 يمهورورز بور يمبتن يقیتلف يجلسات آموزش سپس. شد

 يرو ياقوهیدق 100جلسوه  11 يطو مثبوت، یيخودگو و

 چیکنترل هو گروه مدت نیا دراجرا شد.  شیگروه آزما

از هر دو گروه  یينها ۀجلسنکرد. در  افتیدر يامداخله

 پوس سپس. شد افتیدر آزمونپس عنوانها بهپرسشنامه

 شوورحها اجوورا شوودند. پرسشوونامه مجوودد ،موواه کیوو از

 . است شده آورده ریز در جلسات از يمختصر
 

 

 

و  لبرتیگ مدلمثبت براساس  ییخودگو و یمهرورز بر یمبتن یقیتلفآموزش  یهاجلسه یمحتوا شرح .1 جدول

 (2011) همکاران و لتونیهم و( 2011همکاران )

 محتوا جلسات
مایز تني بر مهرورزي و بندي، مروري بر ساختار جلسات، آشنایي با اصول کلي درمان مبتاولیه، گروهبرقراري ارتباط  جلسة اول

 یيخودگوبا  یيآشنا ،مهرورزي با تأسف براي خود

 ۀارائ ر مهرورزي ومغزي مبتني ب يهاستمیآگاهي همراه با تمرین وارسي بدني و تنفس، آشنایي با سآموزش ذهن دوم  جلسه
 تکالیف

 ۀدرباربحث  ها،یيخودگو جادیبروز مشکل و نقش آنها در ا موقع يبا افکار خود مغلوب یيآشنا ،يقبل فیتکال مرور سومجلسة 
 .فیتکل ۀاز جلسه و ارائ ريیگجهیانواع افکار و باورها، نت

ي و س گرمآشنایي با خصوصیات افراد مهرورز، مهرورزي نسبت به دیگران، پرورش احسا ،يقبل فیتکال مرور چهارمجلسة 
 ت انساني(تراکامهرباني نسبت به خود، پرورش و درک اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتي دارند )پرورش حس اش

 گرانه و ارائۀ تکلیف.در مقابل احساسات خودتخریب

 توجهبا  رمهرورزیعنوان مهرورز و غبه خودشناسي و بررسي شخصیت خود به هايب آزمودن، ترغیيقبل فیتکالمرور   پنجمجلسة 

 همدردي و يهمدل مهرورزي، ارزشپرورش ذهن مهرورزانه ) يهانیتمر کاربرد و شناسایي آموزشي، مباحث به

 .تکالیف ۀارائ(، دیگران و خود به نسبت

 از جلسه. ريیگجهیخود، نت فیاظهارات مثبت و توص با يتیخودتقو، اظهارات مربوط به خود، يقبل فیالتک مرور ششم  جلسه

 اسنادها، ريیگشکل يچگونگ ها،جانیه يریگشکل و یيخودگو در آن نقش و کنترل منبع و اسنادي سبک مفهوم هفتم جلسة

 . فیتکال ۀارائو  يریگجهینت نقش، فايیا قیطر به کنترل منبعو  اسنادي سبک رییتغ نیتمر

ي، مقطعي کالمي، عملابراز مهرورزي ) يها، تمرین عملي ایجاد تصاویر مهرورزانه، آموزش سبکيقبل فیتکالمرور  هشتمجلسة 
 تکالیف.  ۀارائ گران،ید و خود با ارتباط درها کارگیري این روشو پیوسته( و به

 يابیارز ،ياي شناختانواع خطاه ۀدرباربحث  ها،یيخودگو در نینماد يمعان نقش ن،ینماد يمعان ،يقبل فیتکال مرور نهم جلسه
 جلسات گذشته. 

یادداشت  زش روش ثبت وو دیگران، آمو همسر ،مهرورزانه براي خود يها، آموزش نوشتن نامهيقبل يهانیمرور تمر دهم جلسه
 واقعي مبتني بر مهرورزي.  يهاتیروزانۀ موقع

 کارگیري این روش درماني در زندگي روزمره.ارائۀ راهکارهایي براي حفظ و بهبندي و جمع ازدهمیجلسة 
 

  هاافتهی
 سوال 45 توا 30 نیبو کنندهشرکت افراد سن نیانگیم
 و 49/38 بوا برابر سن نیانگیم ش،یآزما گروه در که بود

 دسوت بوه 73/39 بوا برابور سن نیانگیم کنترل، گروه در
 گوروه در ازدواا مودت يفراوانو نیشتریب نیهمچن. آمد

 توا 20 نیبو شیآزما گروه در و سال 20 تا 10 نیب کنترل

 دو هر يبرا سال 5 ریز ازدواا مدت. است بوده سال 25
. اسوت داشته را يفراوان نیکمتر کنترل و شیآزما گروه

همسر در هور دو گوروه بوا  انتیاز خ يزمان آگاه مدت
 2 تعوداد. داد نشان را يفراوان نیشتریب ماه 6تا  3 يفراوان

 نیشووتریب شیآزمووا و کنتوورل گووروه دو هوور در فرزنوود
 . است داشته را يفراوان
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 یووولاز تحل يپژوهشووو هايیهفرضووو يبررسووو بوووراي

 و شود اسوتفاده يتکورار هوايیريگانودازه با یانسکوار
 یوولتحل یربنووایيز يهامفروضووه شوودنرعایووت بووراي
نموورات  یووعتوز بووودننرمووال يهامفروضووه یووانسکوار

 یبشو يو همگنو هایانسوار يپژوهش، همگن یرهايمتغ
توزیوع  بوودننرموالسونجش  بوراي. شدانجام  یونرگرس

و آزمووووون  یلووووکو – یروآزمووووون شوووواپ ازنموووورات 
 ایوون نتووایج کووهاسووتفاده شوود  یرنوفکولموووگروف اسووم

و  آزموونپس آزمون،پیشاز مراحل  یک هر در آزمون

 ینبنووابرا نبودنوود؛ عنووادارم <05/0Pدر سووطح  يیگیوورپ
 (.<05/0P) شوود أییوودنرمووال ت یووعهووا از توزداده یوورويپ

اسووتفاده از  بووا هوواانسیبرابووري وار فوور پوویش نیهمچنوو
 ۀوابسووت يرهووایمتغ در نیلووو انسیوووار يآزمووون همگنوو

 بوه مثبوت احساس و خصومت ،يآورتاب يعنیپژوهش 

معنوادار  <05/0P سوطح در آزموونپس ۀدر مرحل همسر
و کنتورل در  شیدو گوروه آزموا انسیووار نیبنابرا د؛نش

 زانیووم و سووتندیوابسووته پووژوهش متفوواوت ن يرهووایمتغ
وابسووته در تمووام گروههووا  يرهووایمتغ يخطووا انسیوووار

 دییوأت هواانسیوار يفور  همگنو وبووده اسوت  کسانی
 يهمگنو فر شیپ يبررس نیهمچن(. <05/0P) شوديم
 ۀوابست يرهایمتغ يبرا Fمقدار  داد نشان ونیرگرس بیش

 يهمگنو یۀو فرضو ستیمعنادار ن 05/0پژوهش در سطح 

 از استفاده نیبنابرا ؛(<05/0Pشد ) دییأت ونیرگرس بیش

 يبررسوو يبوورا نیهمچنوو. شوود دییووتأ کواریووانس تحلیوول
گروهها از آزمون ام باکس  انیم انسیکوار بودنکسانی

و کنتوورل  شیاسووتفاده شوود و چووون در دو گووروه آزمووا

 001/0 سوطح در شودهمشواهده انسیوکوار يهاسیماتر
برقرار  انسیکوار يهاسیماتر يفر  برابر بود، معنادار

شیپو عنووانبه يماچل تیکرو آزمون از نیاست. همچن
 يهوايریگانودازه يبرا انسیوار لیتحل از استفاده فر 
 ۀهووا از مفروضووو چووون داده شوود اسووتفاده شوووندهتکرار

بوا  و سوتین حیبه تصوح ازین ،نکرده است يتخط تیکرو
 لیواز آزموون تحل تووانيم ياچلآزمون م جیتوجه به نتا

 یجنتواکورد.  اسوتفاده مکورر يریوگبوا انودازه انسیکوار
بووا اسووتفاده از آزمووون  یريانس چنوودمتغیووکوار یوولتحل

 نیب ندنشان داد یلکزو يو المبدا يرو یشهر ینتربزرگ

و  آزمووونپسو کنتورل در مراحول  شیآزموا يگروههوا
 تفواوت وابسوته يرهوایمتغ از يکوی در کمدست يریگیپ

 رهووایمتغ نیبوو يمتوسووط ۀو رابطوو دارد وجووود يداريمعنوو
 ،هواتفاوت يبررسو يبورا(. ≥05/0P) اسوت بووده برقرار

در متن مانکووا انجام شود  يریمتغتک انسیکوار لیتحل
 ارائه شدند.  3آن در جدول  جیکه نتا

 

 

 و یمهرورز تلفیقی آموزش تأثیر بررسی برای مکرر گیریاندازه با مانکووا متن در کواریانس تحلیل نتایج .2 جدول

 کنترل و آزمایش گروه در همسر به مثبت احساس و خصومت آوری،تاب بر مثبت خودگویی

 متغیر
 تغییر منبع

 مجموع

 مجذورات

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F اتا ضریب معناداری 

 43/0 001/0 49/21 42/1963 1 42/1963 زمان یآورتاب

 41/0 001/0 36/15 85/538 1 85/538 زمان* گروه

 29/0 01/0 71/12 51/230 1 51/230 زمان خصومت 

 27/0 01/0 26/9 32/92 1 32/92 زمان* گروه

 بهمثبت  احساس

 همسر

 41/0 001/0 89/41 66/2104 1 66/2104 زمان

 36/0 001/0 62/30 79/954 1 79/954 زمان * گروه
 

 

و  يمهورورز يقویآمووزش تلف ریتوأث يبررس منظوربه

 رهیومتغتک انسیکوار لیمثبت از آزمون تحل یيخودگو

در  هوايآزمون زمان )نمرات آزمودن نیاستفاده شد. در ا

 عنووان( بوهيریوگیو پ آزموونپس آزموون،شیپجلسات 
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بوه( کنتورل و شی)آزموا گوروه و يآزموودن درون عامل
 بوه توجوه بواوارد مدل شودند.  يآزمودن نیعامل ب عنوان

 يآموار لحوا  بوه يریوگاندازه زمان اثر ،2جدول  جینتا
 گور،ی(. به عبوارت دF=21/49, P≤0/05) است داريمعن

 ،يریووگیپ ۀتووا جلسوو آزمووونشیپ ۀاز جلسوو يآورتوواب
 درمعنادار داشته است. اثر تعامل زمان بوا گوروه  شیافزا
 يعنوی اسوت؛ داريمعن( P≤0/05)36/F=15 , يآورتاب

نمرات  شیافزا زانیدو گروه در م نیب يداريتفاوت معن
 وجود يریگيپ ۀتا جلس آزمونشیپ ۀاز جلس يآورتاب

 برقورار زمان و گروه تعامل اثر دهندينشان م جینتا. دارد
 هگوورو يآورتووابمسووتقل بوور  ریوواثوور متغ يعنووی اسووت؛
 يریوگیپ ۀمرحلو در اثور نیوا و اسوت داريمعنو شیآزما

در زنووووان  يآورتووووابدرصوووود از  41. دارد تووووداوم
در  تیمربوووط بووه عضووو شیگووروه آزمووا ۀدیوودانتیخ

مثبوت  یيو خودگوو يمهورورز يقیجلسات آموزش تلف
 .است

 بوه خصوومت ریمتغ در يریگاندازه زمان اثر نیهمچن
(. بوه F=12/71,P≤0/05) اسوت داريمعنو يآموار لحا 
 ۀتوا جلسو آزموونشیپ ۀخصومت از جلس گر،یدعبارت 

کاهش معنادار داشته است. اثور تعامول زموان بوا  يریگیپ
 اسوت؛ داريمعن P≤0/05)/(F=9,26گروه در خصومت 

 کواهش زانیودو گوروه در م نیب يداريتفاوت معن يعنی
 يریگيپ ۀتا جلس آزمونشیپ ۀجلس ازنمرات خصومت 

 يعنوی است؛ برقرار زمان و گروه تعامل اثر و دارد وجود
 داريمعنو شیمستقل بر خصوومت گوروه آزموا ریاثر متغ

درصد  27تداوم دارد.  يریگیپ ۀمرحل در اثر نیا و است
مربووط  شیگروه آزما ۀدیدانتیخاز خصومت در زنان 

و  يمهوورورز يقویدر جلسوات آموووزش تلف تیبوه عضووو
 .استمثبت  یيخودگو
 بوه مثبوت احسواس ریومتغ در يریوگانودازه زموان اثر

 ,F=41/89) اسووت داريمعنوو يآمووار لحووا  بووه همسوور

P≤0/05احساس مثبوت بوه همسور از  گر،ی(. به عبارت د

معنووادار  شیافووزا يریووگیپ ۀتووا جلسوو آزمووونشیپ ۀجلسوو
داشته است. اثر تعامل زمان با گروه در احساس مثبت بوه 

 يعنووی اسووت؛ داريمعنوو P≤0/05)/(F=30 ,62همسوور 

 نموورات شیافووزا در گووروه دو نیبوو يداريتفوواوت معنوو
 ۀتوا جلسو آزموونشیپ ۀجلسو از همسور به مثبت احساس

 گروه تعامل اثر دهندينشان م جینتاوجود دارد.  يریگیپ
مسوتقل بور احسواس  ریواثر متغ يعنی است؛ برقرار زمان و

 نیوو ا اسوت داريمعنو شیآزما گروهمثبت به همسر در 
 احسواسدرصد از  36تداوم دارد.  يریگیپ ۀمرحل در اثر

 شیگووروه آزمووا دهیوودانتیخ زنووان در همسوور بووه مثبووت

 يقووویدر جلسوووات آمووووزش تلف تیمربووووط بوووه عضوووو
تفاوت  ۀسیمقا يبرا. استمثبت  یيو خودگو يمهرورز

  استفاده شد. يدر مراحل از آزمون بونفرون نیانگیم

 

 

 آزمون،پیش مراحل در همسر به عشق و خصومت احساس آوری،تاب بونفرونی آزمون با زوجی مقایسة. 3 جدول

 پیگیری و آزمونپس
 معناداری استاندارد انحراف هامیانگین تفاوت B عامل A  عامل متغیرها

 001/0 31/1 -22/15 آزمونپس آزمونپیش آوریتاب
 001/0 58/1 -26/15 پیگیري 
 NS 73/1 -04/0 پیگیري آزمونپس

 01/0 79/0 78/5 آزمونپس آزمونپیش خصومت
 01/0 83/0 69/5 پیگیري 
 NS 72/0 -09/0 پیگیري آزمونپس

 مثبت احساس
 همسر به

 001/0 39/1 -80/14 آزمونپس آزمونپیش
 001/0 78/1 -85/13 پیگیري 
 NS 36/1 95/0 پیگیري آزمونپس
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 نیبو دهنوديم نشان 3جدول  در يزوج ۀسیمقا جینتا

 بووهمثبووت  احسوواسخصووومت و  ،يآورتوواب يرهووایمتغ

 ۀو مرحلوو آزمووونپسو  آزمووونشیپ ۀمرحلوو در همسوور

 رهوایمتغ نیاتفاوت وجود دارد و  يریگیو پ آزمونشیپ

 و يمهووورورز يقووویتلف آمووووزش ۀاز مداخلووو ریتوووأث بوووا

 ،يریووگیپ و آزمووونپس ۀدر مرحلوو مثبووت، یيخودگووو

 تفاوت نیا يول ؛است داشتهخصومت کاهش  و شیافزا

معنادار نبووده اسوت کوه  يریگیو پ آزمونپس ۀمرحل در

 توداوم پوژوهش يرهوایمتغ بور درموان اثور دهوديم نشان

 .است داشته
 

 یریگیو پ آزمونپسو کنترل در مراحل  شیپژوهش گروه آزما یرهایمتغ شدهلیتعد نیانگیم نمرات .4جدول

 مراحل رهایمتغ
  یریگیو پ آزمونپسشده  لیتعد نیانگیم نمرات

 کنترل شیآزما

 67/43 31/56 آزمونپس  یآورتاب

 79/42 67/55 يریگیپ

 48/8 79/5 آزمونپس  خصومت

 11 /91 91/5 يریگیپ

 91/35 32/48 آزمونپس همسر به مثبت احساس

 86/34 51/47 يریگیپ

 

 يرهووایمتغ ۀشوودلیتعوود نیانگیووم ،4 جوودول جینتووا

 ۀو کنتووورل در مرحلووو شیپووژوهش را در گوووروه آزمووا

 يرهووای. در متغدهووديم نشووان يریووگیو پ آزمووونپس

 نیانگیوم همسر به مثبت احساس و خصومت ،يآورتاب

و  آزمووونپس ۀدر مرحلوو شیگووروه آزمووا ۀشوودلیتعوود

 بووده کنتورل گوروه از شوتریب يمعنوادار طووربوه يریگیپ

بوا  يمهورورز يقویآمووزش تلف ياثربخشو نیبنابرا است؛

 و خصوومت ،يآورتواب يرهوایمثبت بر متغ یيخودگو

 يریوگیو پ آزموونپس ۀمرحل در همسر به مثبت احساس

 .    شدند دییأت

    

  بحث

 يقیتلف آموزش ياثربخش هدف با حاضر پژوهش

 و خصومت ،يآورتاب بر مثبت یيخودگو و يمهرورز

 صورت دهیدانتیخ زنان در همسر به مثبت احساس

 با يمهرورز يقیتلف آموزش دادند نشان هاافتهی. گرفت

 است شده يآورتاب شیافزا موجب مثبت یيخودگو

 در کنترل و شیآزما گروه نیب يداريمعن تفاوت و

 با ارتباط در. شد مشاهده يریگیپ – آزمونپس مراحل

 بر مثبت یيخودگو و يمهرورز آموزش ریتأث

 نشد؛ افتی حاضر پژوهش با همسو ،يپژوهش يآورتاب

 و قطور يهاپژوهش با حاضر پژوهش يهاافتهی يول

 راستاهم( 2015) همکاران و سیدن و( 1397) همکاران

 و اصول به دیبا آمدهدستبه جینتا نییتب يبرا. است

 يمهرورز آموزش تیماه. کرد توجه يمهرورز تیماه

 و دلسوز آرام، ذهن بر دیتأک ده،یدانتیخ زنان يبرا

 زنان که است ياگونه به آموزش و است هوشیار

 ارتباط در زاتنش تیوضع در رندیگيم فرا دهیدانتیخ

 نگرش خود به نسبت کنند، رفتار چگونه خود با

 يدلسوز خود يبرا باشند، داشته يامهرورزانه

 جادشدهیا دشوار تیموقع ۀدربار دهند، نشان خردمندانه

. شندیاندیب سازگارانه استدالل با و شفاف آزاد،

 يزندگ از يجزئ شکست ابندیيم يآگاه هايآزمودن

 آنها. کند تجربه را بحران نیا توانديم يفرد هر و است

 کنند،يم دایپ خود به که يامشفقانه نگرش کنار در

 عوامل و دردناک تجارب پذیرش و ترآگاه ذهنشان،
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. شودمي ترآسان آنها براي آن از ناشي رواني و هیجاني

 و افکار کم بسامد و منفي افکار زیاد بسامد به توجه با

 خودگویي آموزش دیده،خیانت افراد در مثبت هیجان

 فشار و منفي خودآیند افکار شودمي موجب مثبت

 با ارتباط در فرد شود، کمتر افکار این از ناشي رواني

 چرخۀ شود، مندترجرأت شود، ظاهر ترقوي مشکالت

 را خود باالي سطح توقعات و گريسرزنش معیوب

 خود براي ايگرایانهواقع معیارهاي و ببرد زیرسؤال

 آوريتاب افزایش به تواندمي شرایط این کند؛ ترسیم

 زنان مهرورزي، آموزش از دیگري گام در. کند کمک

 از دارند، نگه اریهش تیوضع در را خود ذهن گرفتند فرا

 خود رنج کاهش جهت در و شوند آگاه خود رنج

 به يبخشامیالت ۀزیانگ با و يقضاوت دگاهید داشتن بدون

شیپ تیموقع از(. 2010 لبرت،یگ) بردارند گام خود

 رنج ۀتجرب باشند، نداشته هراس يکنون طیشرا در آمده

 را خود يزندگ در آمدهشیپ ۀحادث و کنند دگرگون را

 يآزاد احساس فرد در توانديم گام نیا که کنند قبول

 گاهیپا خود ذهن در فرد. کند جادیا رشیپذ با همراه

 دشوار يهاتیموقع با توانديم که کنديم جادیا امن

 دایپ را اشانهیگراواقع يدرون يهاارزش شود، روروبه

 جاناتیه درد، احساس با مواجهه يبرا یيفضا و کند

 به هاآموزش يریفراگ با او. کند دایپ ينگران و يمنف

 و دهندهپاسخ صورتبه خود رنج با يجانیه ارتباط

 يهماهنگ يبرا خود یيتوانا از و پردازديم ریپذانعطاف

 ،يذهن يآگاه با او نیهمچن. کنديم استفاده يجانیه

 از را گسلش فرصت ر،یپذانعطاف توجه و ياریبهوش

 فراهم يآگاه ریمس رییتغ و تیهدا یيتوانا و اتیتجرب

 رشیپذ يرو به را فرد ذهن ط،یشرا نیا. کنديم

 باز دیجد يدادهایرو رشیپذ و دردناک تجارب

 يآورتاب شیافزا ای حفظ به توانديم و کنديم

 . بپردازد

 يقیتلف آموزش دادند نشان پژوهش گرید يهاافتهی

 خصومت کاهش موجب مثبت یيخودگو با يمهرورز

 و شیآزما گروه نیب يداريمعن تفاوت و است شده

 در. شد مشاهده يریگیپ – آزمونپس مراحل در کنترل

 بر مثبت یيخودگو با يمهرورز يآموزش ریتأث با ارتباط

. نشد افتی حاضر پژوهش با همسو يپژوهش خصومت،

 با کرد مطرح توانيم آمدهدستبه جینتا نییتب يبرا

 لیدال شوديم اریهش فرد ،يمهرورز بر يمبتن آموزش

 و هاتیمحدود و کند کشف را همسر انتیخ جادیا

 بر يمبتن اصول از يکی. ردیبپذ را خود نواقص

 گرانید به فرد که است يانسان اشتراکات يمهرورز

 يریادگی با جه،یدرنت کند؛يم دایپ يامهرورزانه نگرش

 و بودنخوب احساس همسر به يمهرورز يهاسبک

 با او .دهديم پرورش خود در را يدرون تیرضا

 در مهمي عامل) همدلي - صمیمیت سیستم مهرورزي،

 که - فکري نشخوار سیستم و لفعا را( بخشودگي

 بینيپیش براي و کندمي تشدید را فرديبین تعارضات

. کندمي محدودتر را - است مهم انتقام و توزيکینه

 و کندمي تلطیف را ذهن فیزیوتراپي، همانند مهرورزي

 یادگیري با افراد. کاهدمي همسر به نسبت خصومت از

 ذهني درد آن در زیرا کنند؛مي پیدا بهزیستي مهرورزي،

 خود، رحمانۀبي سرزنش از ناشي شکست احساس و

 تداوم هاهیجان و افکار با افراطي همانندسازي و انزوا

 باعث خود به نسبت گرانهحمایت نگرش این. یابدنمي

 سازنده مسللۀ حل و شودمي شخصيبین تعارضات حل

 همکاران، و لوتز) دارد پي در را همسر با روابط در

 برنامۀ تحت روان تلطیف دلیل به همچنین(. 2018

 اضطراب و افسردگي مثبت، خودگویي و مهرورزي

 به مهرورزي سبک چون و کندمي تجربه را کمتري

 و شودمي تنظیم هیجانْ گیرد،مي فرا را همسر و دیگران

 کمتر افتادهاتفاق رویداد از ناشي منفي هايهیجان

 و صمیمیت احساس و فهم مهرباني، با فرد و شودمي
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 روروبه دردناک رویدادهاي و دیگران با انساني روابط

 مثبت، خودگویي برنامۀ از تأثیر با همچنین. شودمي

 ایجاد همسر با رابطه در خود افکار با جدیدي رابطۀ

 تکرارشونده منفي تفکرات ناسازگارانۀ شیوۀ و شودمي

 این و دهدمي جهت تغییر هیجان سازگارانۀ سبک به

 را همسر به خصومت آوري،تاب ایجاد با تواندمي مسلله

 .                                                                       دهد کاهش

 مهرورزي آموزش دادند نشان پژوهش دیگر نتایج

 همسر به مثبت احساس بر مثبت خودگویي با همراه

 نشد؛ تیاف پژوهش این با همسو هايیافته. بود معنادار

 راستاهم( 1397) رصالحیم رضاپور پژوهش با يول

 تأثیر مهرورزي بر مبتني برنامۀ از که زناني .است

 فرا را خود به مهرورزیدن روش چون گیرند،مي

 و یتتقو آنها در خودلسوزي و خودمراقبتي گیرندمي

 زنی آنها در دیگران به مهرورزي و انساني اشتراک حس

 خود همسر به چگونه گیرندمي فرا آنها. شودمي فعال

 با هاآن. باشند مهرباني کنندۀدریافت حتي و بورزند مهر

 حرمت و خودارزشمندي مثبت، خودگویي از تأثیر

 از لمستق ارزش خود براي و کنندمي پیدا واقعي نفس

 از تأثیر با بنابراین گیرند؛مي نظر در ایجادشده رویداد

 بیشتر آنها در بخشش براي آمادگي ،خودلسوزي

 آموزش از شدهدریافت مثبت افکار با و شودمي

 کنندمي پیدا هیجاني تعادل و امنیت مثبت، خودگویي

 و امپومپاکي زوربانز، جورجیادیس، هاتزي)

 (. 2009 تلودوراکیس،

 فرصت هاآموزش دریافت با خیانت قرباني زن

 هايفعالیت در و کندمي پیدا را شرایط تردقیق درک

 گیريتصمیم و انتخاب به دست مؤثرتري طوربه خود

 و احساسات تواندمي همچنین. زندمي مدارمسلله

 همسرش به نسبت شفاف طوربه را اشواقعي عواطف

بین تعار  حل براي آنها آمادگي بنابراین کند؛ بیان

 و همدلي سیستم و تلطیف ذهن، و ایجاد شخصي،

 ذهني تصویرسازي با همچنین. شودمي فعال صمیمیت

 و فیزیولوژیکي هايسیستم مهربان، نشینهم یک از

 یابدمي تغییر سازگارانه جهت در فرد هیجاني هايتجربه

 براساس. شودمي ایجاد همسر به مثبت نگرش و

 صلح و آرامش بر تأکید همواره که دیني هايآموزه

 و کندمي ایجاد ذهني متعادل الگوي مهرورزي است،

 بر همسر با صلح و ایثار آمیز،محبت عمل براي را فرد

 یني،د يهان مطابق با آموزهیهمچن. انگیزاندمي

 بر یرثأبا ت - است يمعنو ايیهسرما که -ي مهرورز

چون  یيهاش ارزشیموجب افزا ،نگرش و رفتار

، روابط مثبت، مدارا و سازش یوستگيپ یي،همگرا

را نسبت به  ینعالقه و احساس مثبت زوج شود ومي

 .رسانديبه اوا م یکدیگر

 شد مشخص پژوهش هايیافته براساس بنابراین

 آوري،تاب بر مثبت خودگویي و مهرورزي آموزش

 اثربخش همسر به مثبت نگرش احساس و خصومت

 کورمذ تلفیقي آموزش شودمي پیشنهاد بنابراین است؛

 حل و رواني مهارت تقویت براي پژوهش این در

 در خیانت از دیدهآسیب زنان شخصيبین تعارضات

 اب مداخالت این است الزم. شود انجام همسر با رابطه

 انجام دیدهخیانت همسر درازمدت تمرین و پرآموزي

 و هاپژوهشکده همچون هایيسازمان همچنین. گیرد

 و شهرداري سالمت هايخانه زنان، مطالعات مرکز

 مرا این به خود هايپژوهش گیريجهت در دانشگاهها

 از پیشگیري زمینۀ تا باشند داشته ايویژه توجه

 .آید فراهم هاخانواده و زنان براي احتمالي هايآسیب

که  است نیا حاضر پژوهش يهاتیمحدود از

 انمرد به آن میتعم درزنان انجام گرفت که  يرو صرفاً

است که  نیا يبعد تیمحدودالزم است.  اطیاحت جانب

حتمال ا که داد انجام راو درمان  يابیارز دو هر نفر، کی

 ها وجود دارد. داده ریدر تفس يریسوگ
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