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Abstract:
The purpose of this study 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. A semi-experimental method consisting of pre-test, posttest, and one month follow up with a control group was used. 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 analysis was conducted by applying
repeated measures covariance. A significant difference was indicated 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 by activating affection
between spouses would create positive feelings.
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تجاربمنفيناشيازخیانتباعثکاهشعاطفۀمثبت

خانواده،یکيازنهادهايمهمدرجوامعبهخصوص


ميشودوفردبهسمتپژمردگيوکاهشبهباشيتغییر


يش ودک هاگ ر ازعملک رد
درجامعۀایرانمحسوبم  

يدهد؛ بنابراین با توجه به اینکه تجربۀ عاطفۀ
جهت م 

مناسبيبرخوردارباشد،اعضايخانوادهنیزازسالمتو

منفي و کاهش هیجان مثبت تابآوري را کاهش

بهزیس تيبرخ وردارخواهن دب ود.نه ادخ انوادهب ه

ميدهد(مگیارمویي،8938/1553،ترجمۀبراتيسده)،


يترینآن،نظام
يشودکهاصل 
زیرمجموعههایيتقسیمم 

در این شرایط ،تابآوري همسر خیانتدیده با سیر

زناشویياستکهنقطۀوص لآن،پیم انازدواااس ت

نزولي پیش ميرود و همزمان با آن ،تحمل فرد براي

(یانایي،جونزاروسکي،نیسان،اوستروس کيوروزنب ام،

پذیرشوتعاملمثبتباهمسرکمميشود وباتأثیراز

.)1583

محدودیتوکاهشدرابرازوبیانهیجانات،احساس

گاهياوقاتزندگيزناشویيبهدلیلعوامليدچار

يیابد.
مثبتبههمسرکاهشم 

.یکيازعوامليکهبهتازگيدرجامعه

يشود
مشکلم 

مطالعاتزیادينشاندادهاند واکنشفردنسبتبه

خانوادهها رابهلرزش

شیوعپیداکردهوبنیانبرخياز

خیانتهمسر،شبیهعالئماسترسپسازسانحههمچون

درآورده است ،بيوفایي و خیانت یکي از زوجین

شوک ،سردرگمي ،خشم ،افسردگي ،فراموشي،

است.خیانت عبورفردازمرزرابطۀزناشویيبابرقراري

آسیبدیدن عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در


صمیمیت فیزیکي یا عاطفي با فردي خارا از مرز

مسائلشخصيوجنسياست(استفانوواوال 1551،و

درچنینشرایطيهمسرانخیانتدیده

زناشویياست.

يتوان قطع
والترواسپیالگ)1581،وعالوهبرآن،م 

گونهاي که
يشوند؛ به  
دچار آشفتگيهاي شدیدي م 

روابط با دیگران ،مشکالت عاطفي و محدودترشدن

دستهاي از آنها عالئم روانشناختي مانند اضطراب،


طیف احساسات عاطفي و جسماني را شناسایي کرد

خصومت،پرخاشگري،شرم،حسادت،فشاررواني،از

(هینتزلمن،مورداک،کریکاکوسي.)1584،

دنهايمکرر ،ناکامي ،وسواس و بدبینيرا
خوابپری 

يبهمنزلۀپایهاي براي پیوستگي
بررسي مسائلعاطف 

يکنند و گروه دیگر ،به رفتارهاي خودزني
تجربه م 

عاطفيوادامۀ روابط طوالني مدتبینزوجیناهمیت

دستهايدیگر،منزلرابهقصدطالق
يزنند و 
دستم 

دارد.احساسمثبتبههمسرشاملعواطفوهیجانات

يکنند .گروهي هم با صبر و حوصله و با
ترک م 

مثبتشخصيهمچونلذت ،شعف ،خرسنديو غرور

آسیبشناسيدقیقوبدونازدستدادنکنترلرفتاري


جنبههایي مانند دوستيدر
ازوجودهمسراستکه در 

يشوند (هالند ،مایکل،
و هیجاني ،بر مشکالت چیره م 

روابطزناشویي ،تفاهم ،صداقت ،اعتماد ،خوشایندي و

استیل ،بانتینگ و هاریسون1581 ،؛ هالفورد/1559 ،

نمایانگراستکهميتواندموجبتحکیم

لذتجنسي

،8930ترجمۀتبریزي).رابطۀپنهاني همسر براي زوا

روابط بین زوجین شود و صمیمیت و رضایتمندي

خیانتدیدههیجانمنفيزیاديرادربردارد؛بهطوري


زناشویي را به دنبال داشته باشد .این احساس مثبت به

کهافزایشعاطفۀمنفي،روابطپایدارایمنبینهمسران

نزدیکي،عشق،توجهوتعهدزوجینمنجرميشودکه

راکاهشميدهدوبهخصومتمنجرميشود.باتغییر


با خوشبختي همراه است (ویلیام ،فرچ و کارلسون،

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

 .)1585

احساسمنفيبههمسرگسترشميیابد؛بهصورتيکه


آوريواحساسمثبتبههمسردرزنانخیانتدیده 43/

اثربخشيآموزشتلفیقيمهرورزيباخودگویيمثبتبرخصومت ،
تاب

خیانتهمسرعالوهبراینکههیجانمثبتدرتعامل

نت ريرانش ان
وانعط افپ ذیريوت ابآوريپ ایی 

با همسر را خدشهدار ميکند ،تنش زیادي را به فرد

يدهند؛زیراصمیمیتوعش قمش ترکآنه اب اوجود
م 

آسیبدیده وارد ميکند و باعث نگراني ،تنفر و


فردسوميتسخیرش دهاس توهمس رقرب انياحس اس

يشود.خصومت،
خصومتدرقربانينسبتبههمسرم 

يکندبرزندگيخودهیچکنترلين داردوس ازهه اي
م 

یکيازصفاترذیلۀنفسانياستکهدر لغت به معناى

فرديانعطافناپذیردرآنهاگسترشميیابد؛بنابراینبه

دشمنى و ستیزه و نزد دانشمندان اخالقدر معناى نزاع

دلی لرنج شونگران يازهمسرش ان،تمای لب هقط ع

لفظىاست که شاید بتوان آن را هم نوعى استیفاى حق

ارتباطدرآنهاافزایشم يیاب دواض طرابوپریش اني

فزاده و رشاد .)8910 ،احساس
نامید (تهراني ،شری 

هیجاني،ت ابآوريآنه ا رادس تخوشتغیی رم يکن د

خصومت،هیجانمنفيازیکتنفرپایداروخشمپنهان

(کوان،لي،فولتزوکوهن.)1583،

است که با میل شدید به تالفي براي آسیب واقعي یا

تابآوري یکي از سازههاي اصلي شخصیت براي


ذهني همراه است و با بدرفتاري کالمي ،نداشتن

فهم انگیزش ،هیجان و رفتار (پرینس امبوري و

همکاري،نقضمقرراتوهنجارهایارفتارتهدیدکننده

ساخوفسکي ،)1589 ،توانایي عبور از دشواريها و

يشود(کواساوا،روسکواوالجونن .)1584،
ابرازم 

غلبهبرشرایطزندگي(ساگونوديکارلي،)1584،

خصومتبهتدریجعام لایج ادفاص لهب ینزواه ا


قدرت بازگشت و فرایند پویاي سازگاري و رشد به

يش ود.هورن اي()8340معتق داس تخش م
م 

شیوۀمثبتدربرابرشرایطتهدیدکنندهوتوانایيترمیم

يتوان دب رجه انفرافکن ي
سرکوبشدهوخصومتم  


خویشتن (لوح ،اسکات و تورستنسن ،)1584 ،ظرفیت

وروانرنج وريش ود

شودوتبدیلبهاضطراباساسي

یک سیستم پویا براي سازگاري موفقیتآمیز با

(نق لازش ولتز،8931/1581،ترجم ۀنیکخ وو

اختالالتوحفظنشاطوسالمتروانيدرمواجههبا

همک اران).اس ترسه ايع اطفيب ات أثیرازکنت رل

رویدادهاي ناخوشایند و سازوکار خود اصالحگري

يه اي
شناختي،خصومتراتشدیدميکندوب ربیم ار 

تعریفشدهاست(کونورودیویدسون،1584،ماستن،

يگذارد(هالندوهمک اران.)1581،گرچ ه
قلبيتأثیرم 

 .)1584تابآوري مدل خطي سادهاي است که بر

خصومتهمیشهتاحدن ابوديوخاتم ۀزن دگيپ یش

اساسآنفردبایدازمیانمراحلهماهنگيبیولوژیکي،

نميرود،ازیکسویهنگري،مح دودیتوخودمح وري8

تهاي زندگي،
رواني و معنوي ،تعامل با فوری 

سرچشمهميگیرد(کواس اواوهمک اران.)1584،کِل ي

بها ،آمادگي و انتخاب براي انسجام مجدد به
تخری 

خصومتراتداخلدررفتاردیگرانووادارساختنآنها

صورتي تابآورانه ،برگشت به تعادل یا فقدان عبور

بهرفتارمطیعانهبرايحفظسازماناستنباطيخود مطرح

يبهافرادکمکميکنددرپيبروز

ميکند .تابآور


کهفردبرنگهداشتنسازهه ايف رديپافش اري

يکند 
م 

عقبنشیني ،بتوانند سازگار
شرایط پر خطر یا پس از  

يکندک هناش يازانعط افناپ ذیرياس ت(پ روینو
م 

شوندوکارکردقبليخودرابازیابند(مایانا،ماچینگورا


جان،8930/1580،ترجمۀجواديوک دیور).ب هنظ ر

واوکافي .)1583،

يرسد زناندرگیرعهدشکنيوخیانتهمسربهدلی ل
م 

زنانخیانتدیدهعهدشکنيهمسرشانراروی دادي

يکنن د
سانحهپسازضربهخصومتبیشتريراتجربهم 

يکنن دک هنیازمن دحمای ت،حف ظو
دردناکتلقيم  

. self centeredness

1

ارتقايس المتروانان د.درم انه ايمختلف يازجمل ه
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زوادرم اني(ص ادقاوالدي،اعتم ادي،احم ديو

تجربهنادیدهگرفت هش ود(گیلب رت.)1585 ،مطالع ات

ف اتحيزاده،)8931،درم انهیج انمح ور(س وداني،

يدهن داف راديک هب هخ ودودیگ رانمه ر
نش انم 

کریم ي،مهراب يزادههنرمن دونیس ي،)8938،درم ان

يورزن د،کمت ردچ اراض طرابوشکس تدر
م 

محور(ملکزاده،امینپ ور،بختی اري،خلیل يو

بخشش


يش وند .مه رورزي
موقعیتهايفاجع هب اروت نشزام  

داورنی ا،)8931،رفتاردرم انيدیالکتی ک(تیم وري،

تنشزا
سازۀمهمدرتعدیلواکنشافرادبهموقعیتهاي 

غفاریانویزدانیان)8931،بهمنظ ورمداخل هدربح ران

ونگرانکنندهاست(کري،رولند،وانلیزا،زلوتوویتزو


برايزن انآس یبدی دهازخیان تهمس رانج امگرفت ه

وایتهاوس .)1581،
اف رادب امه رورزيب هخ ودودیگ رانتعارض ات

است .
باجستجويادبیاتپژوهشي،مطالعاتکميیاف ت

بینشخصيخودرابهتروب اتوج هب هنیازه ايخ ودو


شدکهاثربخشيآموزشمهرورزيوخودگویيمثب ت

يکنند؛زیراآنهاب امهرورزی دنب هخ ود
دیگرانحلم 

رابرمشکالتروانش ناختيزن انخیان تدی دهبررس ي

امنیتهیجانيبهوجودميآورن دک هم يتوانن دب دون

کن د .مه رورزيدرفرهن گلغ تب همعن ايمحب ت،

ترسازسرزنش،خودرابهوضوحببیندوفرص تپی دا

مهربانيوشفقتآمدهودرفقهاسالميبهمعنيدوستي

کنن دت اب ادق تبیش تريالگوه ايناس ازگارفک ري،

ومحبت است.مهرورزيمفهوميع اموگس تردهدارد

هیج انيورفت اريرادرکواص الحکنن د(ن فو

کهدردی ناس الموتع الیمانبی اهم انمحب تاس تو

جرمر .)1589،

شاملمجموعهايارزشمندازخوبيهاستکهدرتعامل

يآموزن د از
در درمان مبتني برمهرورزي ،اف راد م  

ب ادیگ راناز انس ان س رم يزن د.ص فاتينظی ر

احساس ات دردن اک خ وداجتن اب نکنن د؛ بن ابراین

داراو

يتوانند درگام نخست ،تجربۀ خودراشناس ایيکنن د
م 

نیک

يک

ردن ،خوش

رویي،م

سازش ،رحمت و ترحم،تغافل و چش مپوش ي ،عف و و

وبهآنمهرورزينشاندهندونگرشمهرورزان هب راي

گذشت ،رف ق ون رمخ ویي ،تواض ع و حُس نخل ق،از

خودشانداشتهباشند کهاینمسئله نیازمن د چش مان داز

مظاهرمهرورزيبهش مارم يآین د(انص اریان.)8934،

رواني متعادلي به نامبهوش یارياس تک هف رددرای ن

گیلبرتاساسمفه وممه رورزيراک هب ان امش فقت

يیاب دو
حال تب هحال تمتع ادلآگ اهيدس تم 

آمده،مالطفتباخودهم راهب اآگ اهيعمی قازرن ج

يپ ذیرد
دههايهیجاني و روانيدردناکخودرام  
پدی 

خودودیگرافرادوتالشبرايرهایيازرنجتوص یف

(پ لوانالن گ،واندوس ام.)1580،درم انمبتن يب ر

یکيازظرفیتهايبشراس تت ا

کردهاست.مهرورزي

مهرورزيبرای ناص لبنی اديتأکی دداردک هافک ار،

رنجهایشراتسکینوشجاعتالزمرابرايمواجههب ا

تصاویرورفتارهايتس کینبخ شبیرون يبای ددرون ي

دشواريهايزندگيبهاوبدهد.گیلب رتمه رورزيرا

ش وندک هدرای نوض عیت،ذه نهم انگون هک هب ه

سازهايشاملمحبتبهخوددربرابرقضاوتوپذیرش

ته ايبیرون يواک نشنش انم يده ددر
موقعی 

نواقصومح دودیته ايخ ود،اش تراکاتانس انيدر

مواجهشدنب اح االتدرون ينی زآرامم يگی رد.ای ن


برابرانزواوذهنآگ اهيوآگ اهيمتع ادلوروش ناز


يشودوهمسر
التیامبخشيبهرنجآغازم 
درمانباانگیزۀ 

تجاربزمانحالدرمقابلهمانندسازيافراطيمط رح

خیان تدی دهب هج ايتمرک زب رخودانتق اديب ر

يش ودجنب هه ايدردن اکی ک
يکن دک هباع ثم  
م 

آوريواحساسمثبتبههمسردرزنانخیانتدیده 08/
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يکن د(اس تیونزووودرف،
خودارزیابيمثبتتمرک زم  

یک رویداد با معن اي آن ب ه خ ود م يگوین د(لپ اداتو،

 .)1581

 .)1581

همسرانقربانيخیانتبات أثیرازش رایطت نشزاي

همسرخیانتدی دهدردرم انمه رورزيهم راهب ا

ایجادشدهدرزندگيمشترک،ع الوهب رتجرب ۀعالئ م

يگی ردب ابی انگفت هه ايمثب ت
خودگویيمثبتیادم 

روانتني،ذهنی تواحساسش انراج عب هخودش اننی ز

سودمندعالوهبرمهربانيباخودبهارتقايحرمتخ ود

يکن د.آنه اخ ودرادره مشکس ته،ب يارزشو
تغییرم 

نیزبپردازدوبهواسطۀک اهشفعالی تآمیگ دال،ت نش

يبینندکهازخودداشتهاند،راج ع
متفاوتازتصویريم 

ناش يازبح رانایجادش دهراک اهشده د،سیس تم

يکنن دوب رنق اطض عفخ ود
بهخ ودمنف يفک رم  

اعصابپاراسمپاتیکخ ودرافع الکن دوپای دارنگ ه

يشوند.آنهاباوردارندجایگ اهيدرزن دگي
متمرکزم 

دارد.ذهنشفقتورزبهواسطۀاینکههیجان اتمثب ترا


ندارند؛بههمیندلیلحسارزش منديوحرم تنف س

يکن د،ب اتع ادلب ینسیس تمهیج اني،
درفردزن دهم  

يیابد.باای ناوص اف،ماهی تتفک ر
درآنهاکاهشم 

زمینۀذهنيفردراآرامميکندوبرمدیریتافک ار،


پس

بهطور مستقیم بر چگونگي
يتواند 
زنانقربانيخیانتم 

يگ ذارد
رفتاروهرنوعاحساسپریشانکنن دهت أثیرم  


احساس آنهانسبتبهخودتأثیربگذارد.اینخودگویي

(ل وتز،برژینس کي،ل ویس،جانس ونودیویدس ون،

درونيمنفي،برافک ارآنه ات أثیرم يگ ذارد؛بن ابراین

 .)1551

يرس د؛ب ه
استفادهازخودگویيمثب تمه مب هنظ رم  

مایکنب ام(،8930/8310ترجم ۀمبین ي)ت أثیر

صورتيکهبرافکارهمسرخیانتدی دهت أثیربگ ذاردو

خودگویيهاي شخصي ب ر عوام ل ش ناختي،هیج انيو


تع ادلروان يوهیج انياوراحف ظکن د.نت ایج

يدان د
يهاي پردازش اطالعات را انکارناپذیر م 
سوگیر 

پ ژوهشه ايمختل فنی زح اکيازآناس تک ه

ومعتق د اس ت ش ناخته اي م ا هم ان گفتگوه اي

خودگویيهايدرونيبهمنزلۀی کواس طۀش ناختيدر


درونياند.این گفتگوهاي درون ي ،چگ ونگي پاس خي


زایشاندیشهونظمبخشيبهرفتاردرسازگاريدرون ي


يده د،
مابهطور دروني به آنچه برایمانرخ م 
است که 

واجتماعينقشدارد(هیز،هود،موروفریمن.)1583،

يده یم و آن تفک ر ،احساس ات و عم ل م ا را تعی ین
م 

خودگ ویيمثب تب اه دفاص الحتعبی رروی دادهاي

يت وان زن دگيرا
يکند .با کنترل گفتگويدرون ي م  
م 

يشودودراینش رایط
مربوطبهخودودیگرانانجامم 

کنت رلک رد.مایکنب ام خودگ ویي را پیام د اص لي

اهدافمشترکيبادرم انمبتن يب رمه رورزيونق ش

يداند که در زمینه ح ل مس ئله و
کارکردهاي شناختي م 

م وثريب رخودکارآم ديدارد؛بن ابراینع الوهب ر

ته اي اس ترسزا،احس استنه ایي،
پاس خ ب ه موقعی 

مهرورزي،آموزشخودگویيمثبتبرايزن انقرب اني

واکنشهاي فیزیولوژیک و ایجاد رفتارهايس ازگارانه


خیانتانجامشد.خودگویيمثبتنقشمهميدررابطۀ

نقش اساسي دارد(ریکل،اسنایدرواسپیناس .)1589،

يتوان دب اتغیی ردادن
بینحوادثوهیجان اتداردوم  

آموزشتلفیقي،نوعيآموزشاستکهمراجعانبا

گفتاردروني،عاملحلبسیاريازاختالالترفت اريو

گستردهايرا

استفادهازچندموضوع،اطالعاتمتنوعو

هیجانيباشد.خودگویيبی انخ ود،افک ارخوداین دو

يآورند.درمان
برايدستیابيبههدفمدنظربهدستم 

گفت اردرون ياس ت.چیزه ایيک هم اب هخودم ان

تلفیقي به درمانگران مجوز ميدهد به آیندۀ مراجعان

جملههایي آشکار یا پنه ان ک ه اف راددرب ارۀ
ميگوییم .


توجهبیشترينشاندهندومتناسببانیازهايآتيآنها

/01پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپي(،)81تابستان8931

برنامههاي آموزشي و درماني بپردازند
به آمادهسازي  

ژوهشه ادرزمین ۀخودگ ویينش اندادن د

پ

(میرزایي ،موحدي ،ابراهیمي و اسماعیلي.)8934 ،

خودگ ویيواق عگرایان هب ررض ایتزناش ویيزن ان

برنامۀ درماني مبتني بر مهرورزي ذهن شفقتورز زن

اثربخشاس ت(کی انين ژاد)8935،وش ناختدرم اني

دیدهراپرورشميدهد؛وليباتوجهبهمحتواي


خیانت

مبتن يب رخودگ ویيب االگ ويایران ياس الميب ر

تفکروباورمنفيبسیارشدیدزنانخیانتدیدهکهخود


تعارضاتزناشویي(رضاپورمیرصالح)8930،وکاهش


تهاي فیزیکي
يهاي رواني و جذابی 
را فاقد توانمند 

يش ود
استرسم وثراس توباع ثارتق ايس المتم  

يدانند،حرمت نفس وحسارزشمنديآنها کاهش
م 

(علوي،امیرپورومدرسغروي .)8931،

يیابد؛ بنابراین به نظر ميرسد مداخلۀ مهرورزي
م 

باوجودای ن،خیان تزناش ویيروی داديآس یبزا

بهتنهایيقادرنیستبیماررادرخطدرمانوبهبودنگه


يه ايش ناختيوهیج اني
يتوان دآش فتگ 
اس تک هم 

جامعتري وجود
دارد و ضرورت مداخلۀ نیرومند و  

همانندنشخوارفکريوخودگویيهايمنفيرادرف رد


دارد؛ بنابراین بستۀ تلفیقي درمان مهرورزي با

قرب انيایج ادکن دودربیش ترمواق عآنق درش دیدو

خودگویي مثبت براي پیشگیري از تشدید آسیبهاي

کنترلناپذیراس تک هدرعملک ردف رداخ تاللایج اد

رواني ناشي از بحران ایجادشده و بهبود روابط پایدار

يکند(باکوم،گوردون،اسنایدر،اتکینزوکریستنسن،
م 

بین زوجین مؤثر است و از روند درمان ناقص با

.)1550همچن یننق شرض ایتزناش ویيدرک ارکرد

يشود .
ماندگاريکمتراجتنابم 

بهنجارخانوادهاهمیتداردورضایتزناشویيازتعه د

مطالعاتمختلفيدرزمینۀدرمانمبتنيبرمهرورزي

يمیانفرديتأثیرميگیردک هاگ ر

زناشویيواعتمادها

وخودگویيانجامش دهان د.پ ژوهشه انش اندادهان د

ای ناعتم ادازمی انب رود،ک انونخ انوادهنی زمتزل زل

درمانمتمرکزبرمهرورزيبرتص ویرب دنيورض ایت

ميشودوعالقۀزوجینب ههم دیگرک مرن گخواه د

زناش ویيزن انس رطاني(خلعتب ري،همت يثاب تو

شد؛بنابراینباتوجهبهپیامدهايمشکلزادرفردقرباني

محم دي،)8931،باوره ايغیرمنطق يورض ایت

خیانت،توجهبهای نپ ژوهشض رورتدارد.همچن ین

زناشویيزنان(دن یسوبک ر،)1580،ت ابآوريزن ان

اینپژوهشباتوجهبهجستجويپیشینۀپژوهش يبس یار

مبتالبه مولتپلاسکلروزیس(قطور،پ وریحیي،داورنی ا،

ک مای نبررس يدرزمین ۀآم وزشمه رورزيب ا

سلیميوش اکرمي)8931،ت أثیرمثب تداردوس المت

خودگ ویيمثب ت،ن وآوريدارد.در ای ن ش یوه ب ه

عم ومي،بهزیس تيروانش ناختي،دلس وزيآگاهان هو

يشود تا از تفک رات منف ي ی ا
مراجعان آموزش داده م 

يده د(آیس جت،آلگ ویي،
هیجاناتمثب تراارتق ام  

غیرمنطقيخود آگاه شوند ،تج اربدردن اکخ ودرا

ین

بپذیرن د.ب دوناینک هخ ودراس رزنشکنن د،

ذهنآگاهي،هم دلي،بهزیس تيذهن ي(بل وسواس نلر


ته ايخ ودراقب ولداش تهباش ندوب ا
مح دودی 

مول)1581،وتنظیمهیجانورض ایتجنس يراارتق ا

ج ایگزینک ردن گفت هه ايدرون ي س ازگارانهت ر و

م يده دوب رک اهشتعارض اتزناش ویي(دانس ون،

راباجهتدهيمثبتتغییردهن د؛

مناسبتر ،افکارخود


،)1580نگرشصمیمانۀهمسرانوکاهشمیلبهطالق

بن ابراینب اتوج هب هاهمی تت ابآوري،نق شمنف ي

(دشتبزرگي،عسگريوعسگري)8930،تأثیردارد .

خص ومتدرزن دگيمش ترکونق شنگ رشمثب ت

ب

ولتن،ويوفردریکس

ون.)1580،همچن

همسرانبهیکدیگرکهتض مینکنن دۀزن دگيموف قو
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پیشگیرانهازآسیبهاياحتماليروانيواجتماعياست

نداشتن معلولیت ذهني و جسمي ،مبتالنبودن به

وهمچنینباتوجهبهخ پژوهش يدرزمین ۀاثربخش ي

اختالالت روانپریشي ،دامنۀ سني  40-95سال ،مدت

درمانمهروزيوخودگویيمثبتبرمتغیرهايمذکور،

افشايخیانت0-8ماهوتمایلبرايحضوردرجلسات.

فرضیههايزیرتدوینوبررسيشدند :

درمانهاي

معیارهاي خروا به پژوهش شامل دریافت 

 -8آموزش تلفیقي مهرورزي با خودگویي مثبت بر

موازي،تمایلنداشتن بههمکاريومشارکتوداشتن


افزایش تابآوري زنان خیانتدیده ،اثربخش

يها با جایگزیني
غیبت در جلسات بود .سپس آزمودن 

است.

تصادفيدردوگروهکنترلوآزمایشقراردادهشدند.

 -1آموزش تلفیقي مهرورزي با خودگویي مثبت بر
کاهشخصومتزنانخیانتدیده،اثربخشاست.


يها ریزشمشاهده
درفراینددرمانازنظرتعدادآزمودن 
نشد .

 -9آموزش تلفیقي مهرورزي با خودگویي مثبت بر

اب زارس نجش :درای نپ ژوهشازپرسش نامۀ

زنانخیانتدیده ،اثربخش

احساسمثبتبههمسر

خصومت8برايسنجشرابط ۀخص ومتوحمل هه اي

است.

قلب ياس تفادهش د.ویلی امز1آنرادرس ال8331در
انجم نتحقیق اتعل ومرفت اريدانش گاهدوک

روش

آمادهسازيکرد.اینپرسش نامهداراي81گوی هاس ت.


روشپژوهش،جامعۀآماريونمونه :این پژوهش

هدفآن،س نجشمی زاناحس اسخص ومتدراف راد

پسآزمون و

از نوع نیمهآزمایشي با پیشآزمون،

نهايب ودک ه
است.طیفپاسخگویيآنازنوعدوگزی 

پیگیري(یکماهه) با گروهکنترل بود .جامعۀآماري

برايهرپاس خبل ه8،امتی ازوب رايه رپاس خخی ر5،

شاملزنانخیانتدیدۀشهراصفهاندرسال 8931بود


امتیازدرنظرگرفتهخواهدشد.ب رايب هدس تآوردن

که با استفاده از روش نمونهگیري هدفمند 95 ،زن

امتیازکليپرسشنامه،مجموعامتیازاتهمۀس ؤاالتب ا

خیانتدیده انتخاب شدند .شیوۀ نمونهگیري به این


يش ود.نم راتب االتردرای نمقی اس
ه مجم عم  

صورتبودکهطيفراخوانونصبآندربرخياز

نشاندهندۀاحس اسخص ومتبیش ترف ردپاس خدهن ده


رفتوآمد منطقۀ  88شهر اصفهان با نام

خیابانهاي پر

خواهدبودونمراتپایینتراحساسخصومتکمت ررا

«چراازهمسرمنگرانم»اززنانيکهتمایلبهشرکتدر

يدهد.دامنۀنم رهاز5ت ا81متغی راس ت.نم رۀ
نشانم 

پژوهش داشتند و با پژوهشگر تماس تلفني داشتند،

نشاندهندهنبوداحساسخص ومت.نم رۀ-4
کمتراز 9

دعوتشدبهمرکزمشاورۀفانوسهدایتامینمراجعه

،1خلقتندواحتم الخط رحم التناش يازخش مو

کنند.تعداد18زندرمدت1ماهمراجعهکردندکهاز

باالتراز3حداکثراحس اسخص ومتواحتم الب االي

این تعداد 95 ،نفر مبتال به خیانت زناشویي تشخیص

يدهد.ضریبپای ایيپرسش نامۀ
حمالتقلبيرانشانم 

داده شدند و شرایط ورود به پژوهش را به دست

ویلی امز5/11وروای يآن5/10گ زارشش دهاس ت.

مالکهاي ورود به پژوهش شامل موارد زیر

آوردند .

پور(عليبابایي،)8931،ای ن


بابایي،وهابيوخالقي
علي


بودند:زنِمبتالبهنقضتعهدزناشویيهمسرباخیانت

پرسشنامهرادرایرانترجم هکردن دوش اخصروای ي

عاطفي  /جنسي افشاشده ،داشتن دستکم تحصیالت
خواندنونوشتن،تصمیمنداشتنبرايمتارکهیاطالق،


Hostility Questionnaire
Williams

1
2
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محتوایي(5/138)CVIوپایایيآن5/19بهدستآمد.

پرسشنامۀ دیگر،پرسشنامۀاحساسمثبتب ههمس ر9

درپژوهشحاضرنیزبراساسآلفايکرونب اخ،ض ریب

استکهدانی لال ري،فینچ اموترک ویتز 4درکلینی ک

پایایيپرسشنامه5/11بهدستآمد .

زوادرماني دانشگاهای التي نیوی ورک،درس ال8310

براي سنجش تابآوري از پرسشنامۀ تابآوري

طراحيکردند.اینپرسش نامه81س ؤالداردک هب راي

کونورودیویدسون1استفادهشد.اینپرسشنامهدرسال

اندازهگیريعواطفمثبتوعشقبههمس ر،طراح يو

تابآوري طراحي شد .این پرسشنامه
 1559در حوزۀ  

يش ود.
برايارزیابياحساسمثبتبههمس راس تفادهم  

 10گویه دارد و نمرهگذاري بهصورت  0درجهبندي

پایایيآنازطریقآزمونمجدد،ب افاص له8ت ا9هفت ه

بین صفر = کامالً نادرست تا چهار = همیشه درست

5/39ض ریبهمبس تگيای نپرسش نامهب اس ازگاري

شود .طیف نمرات آزمون بین  5تا 855قرار
ي 
انجامم 

زناشویي5/15گ زارشش دهاس ت.در ای نپرسش نامه

تابآوري بیشتر آزمودني
دارد.نمراتباالتربیانکنندۀ  


آزم ودنياحساس اتمثب تکل يخ ودرانس بتب ه

است .نتایج تحلیل عاملي حاکي از آن است که این


همس رشرادرط ولچن دماهاخی رب ااع داد(8ب راي

آزمون داراي  0خردهمقیاس تصور از شایستگي

احس اسک امالًمنف ي)ت ا(1احس اسک امالًمثب ت)

( ،)10،14،19،81،80،81،88،85اعتماد به غرایز فردي

يکن د.ب رايب هدس تآوردننم رۀکل ي
مش خصم 

تحمل عاطفۀ منفي ( ،)15،83،81،80،84،1،0پذیرش

يش ود.
پرسشنامه،امتیازتمامسؤاالتباهمدیگرجمعم 

مثبت تغییر و روابط ایمن ( ،)1،0،4،1،8کنترل

امتیازبین81تا49احساسمثبتضعیف،بین49ت ا01

( )11،18،89وتأثیرات معنوي ( )3،9است.نقطه برش

احساسمثبتمتوسطوامتیازب االي01احس اسمثب ت

آن  05است .کونور و دیویدسون ( ،)1559ضریب

يدهد.ضریبپایایيپرسشنامهدر
بسیارخوبرانشانم 

تابآوري را  5/13گزارش
آلفاي کرونباخ مقیاس  

خاراازکشورباضریبآلفايکرونباخ5/34گزارش

اند .همچنین ضریب پایایي حاصل از روش
کرده 


شدهاست.حیدري ،مظاهري وپوراعتم اد()8914ای ن

بازآزمایيدریکفاصله4هفتهاي5/11بهدستآمده

پرسشنامهرادر ایرانترجمهکردن دو همس اني درون ي

است .خوشنظري ،حسیني ،فالحي و بخشي (،)8934

آنبرابربا5/13گزارششدهاست.پایایيپرسشنامهدر

تابآوري را ترجمه کردند و
پرسشنامۀ  10گویهاي  

پژوهشحاضر5/11بهدستآمد .

روایيمحتوایيآنبا5/14وضریبپایایيآنبا،5/34
مطلوبگزارششدهاست .

روشاجراوتحلیل:ابتدابانصبفراخواندرمنطقه
 88شهراصفهانباهدف ارتقايسطحسالمتزناشویي

محمدي (،)8914این مقیاس را درایران هنجاریابي

باعنوانچراازهمس رمنگ رام؟اط العرس انيص ورت

تابآوري
است .او براي تعیین پایایي مقیاس  
کرده  

گرفت.ازبینزن انمراجع هکنن ده ،آنه ایي ن امنویس ي

کونورودیویدسونازروشآلفايکرونباخبهرهگرفته

شدند کهازطرفهمسر،مبتال بهنقض تعه دزناش ویي

راگزارشکردهاست.پایایياین

وضریبپایایي5/13

شده بودن دوحاض رب هش رکتدرجلس اتآموزش ي

پرسشنامهدرپژوهشحاضر5/10بهدستآمد .

بودن د.س پسازب ینآنه ا95نف ردارايش رایطورود
انتخ ابش دندوب هط ورتص ادفيدرگ روهکنت رلو

Content validity index
Connor-Davidson Resilience Scale

1
2

Positive Feeling Questionnair towards Spouse
Daniel Oleary, Fincham & Turkewitz.

3
4

آوريواحساسمثبتبههمسردرزنانخیانتدیده 00/

اثربخشيآموزشتلفیقيمهرورزيباخودگویيمثبتبرخصومت ،
تاب

آزم ایشق رارگرفتن د.پ سازتعی ینوج ایگزیني

گروهآزمایشاجراشد.دراینمدتگروهکنترله یچ

نامهه اياحس اسخص ومت،احس اس
گروهه ا،پرسش 

مداخلهايدریافتنکرد.درجلسۀنهایيازهردوگروه

مثبتبههمسروتابآوريبهعن وانپ یشآزم وناج را

پرسشنامههابهعنوانپسآزموندریافتشد.سپسپ س

شد.سپس جلساتآموزشيتلفیقيمبتنيب رمه رورزي

ازی کم اه،مج ددپرسش نامهه ااج راش دند.ش رح

وخودگویيمثب ت،ط ي88جلس ه855دقیق هايروي

مختصريازجلساتدرزیرآوردهشدهاست .

جدول  .1شرح محتوای جلسههای آموزش تلفیقی مبتنی بر مهرورزی و خودگویی مثبت براساس مدل گیلبرت و
همکاران ( )2111و همیلتون و همکاران ()2111
جلسات 
جلسة اول 

محتوا 
برقراريارتباطاولیه،گروهبندي،مروريبرساختارجلسات،آشنایيبااصولکليدرمانمبتنيبرمهرورزيوتمایز
مهرورزيباتأسفبرايخود ،آشنایيباخودگویي

جلسه دوم 

ستمهاي مغزي مبتني بر مهرورزي و ارائۀ
آموزش ذهنآگاهي همراه با تمرین وارسي بدني و تنفس ،آشنایي با سی 
تکالیف

جلسة سوم 

مرور تکالیف قبلي ،آشنایي باافکارخودمغلوبي موقع بروزمشکلونقشآنهادرایجاد خودگویيها ،بحثدربارۀ
انواعافکاروباورها،نتیجهگیريازجلسهوارائۀتکلیف.

جلسة چهارم 

مرور تکالیف قبلي ،آشنایي با خصوصیات افراد مهرورز ،مهرورزي نسبت به دیگران ،پرورش احساس گرمي و
مهربانينسبتبهخود،پرورشودرکاینکهدیگراننیزنقایصومشکالتيدارند(پرورشحساشتراکاتانساني)
درمقابلاحساساتخودتخریبگرانهوارائۀتکلیف.

جلسة پنجم 

يهابهخودشناسيوبررسيشخصیتخودبهعنوانمهرورزوغیرمهرورزباتوجه
مرورتکالیفقبلي،ترغیبآزمودن 
نهاي پرورشذهنمهرورزانه(ارزش مهرورزي ،همدلي و همدردي
به مباحث آموزشي ،شناسایي و کاربرد تمری 
نسبت بهخود و دیگران)،ارائۀ تکالیف.

جلسه ششم 

مرورتکالیفقبلي،اظهاراتمربوطبهخود،خودتقویتيبااظهاراتمثبتوتوصیفخود،نتیجهگیريازجلسه.

جلسة هفتم 

جانها ،چگونگي شکلگیرياسنادها،
مفهوم سبک اسناديومنبعکنترل ونقشآن در خودگویيوشکلگیريهی 
تمرین تغییر سبک اسناديومنبعکنترل به طریقایفاي نقش،نتیجهگیريوارائۀتکالیف.

جلسة هشتم 

،تمرینعمليایجادتصاویرمهرورزانه،آموزشسبکهايابرازمهرورزي(کالمي،عملي،مقطعي

مرورتکالیفقبلي
کارگیرياینروشهادرارتباطباخودودیگران،ارائۀتکالیف.

وپیوسته)وبه

جلسه نهم 

مرور تکالیف قبلي ،معاني نمادین ،نقش معاني نمادین در خودگویيها ،بحثدربارۀ انواعخطاهايشناختي ،ارزیابي
جلساتگذشته.

جلسه دهم 

،آموزشنوشتننامههايمهرورزانهبرايخود،همسرودیگران،آموزشروشثبتویادداشت

نهايقبلي
مرورتمری 
تهايواقعيمبتنيبرمهرورزي.
روزانۀموقعی 

جلسة یازدهم  جمعبنديوارائۀراهکارهایيبرايحفظوبهکارگیرياینروشدرمانيدرزندگيروزمره.

10سالبودهاست.مدتازدواازیر0سالبرايهردو

یافتهها
میانگینسنافرادشرکتکنندهب ین95ت ا40س ال

گروهآزمایشوکنترلکمترینفراوانيراداشتهاس ت.

بودکهدرگروهآزمایش،میانگینسنبرابرب ا91/43و

مدتزمانآگاهيازخیانتهمسردره ردوگ روهب ا

درگروهکنترل،میانگینسنبراب رب ا93/19ب هدس ت

فراواني 9تا0ماه بیشترینفراوانيرانشانداد.تع داد1

آمد.همچنینبیشترینفراوان يم دتازدواادرگ روه

فرزن ددره ردوگ روهکنت رلوآزم ایشبیش ترین

کنترلبین85تا15سالودرگروهآزمایشب ین15ت ا

فراوانيراداشتهاست.

/00پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپي(،)81تابستان8931

یهه ايپژوهش يازتحلی ل
ب رايبررس يفرض 

همگنيشیبرگرسیونتأیی دش د()P>5/50؛بن ابراین

کواریانسبااندازهگی ريه اي تک رارياس تفادهش دو

استفادهازتحلیلکواری انستأیی دش د.همچن ین ب راي

ب رايرعای تش دنمفروض هه ايزیربن ایيتحلی ل

بررسيیکسانبودنکواریانسمی انگروهه اازآزم ون

کواری انسمفروض هه اينرم الب ودنتوزی عنم رات

امباکساس تفادهش دوچ وندردوگ روهآزم ایشو

متغیرهايپژوهش،همگنيواریانسهاوهمگن يش یب

کنترلماتریسه ايکواری انسمش اهدهش دهدرس طح

رگرسیون انجامشد.ب راي س نجش نرم الب ودن توزی ع

سه اي
براب ريم اتری 

5/558معن ادارب ود،ف ر

نم راتازآزم ونش اپیرو–ویل کوآزم ون

کواری انسبرق راراس ت.همچن ینازآزم ونکروی ت

کولم وگروفاس میرنوفاس تفادهش دک هنت ایجای ن

ماچليبهعنوانپیشف ر اس تفادهازتحلی لواری انس

آزموندرهریکازمراحلپیشآزمون،پسآزم ونو

يهايتکرارشوندهاس تفادهش دوچ ون
براياندازهگیر 

پیگی ريدرس طحP>5/50معن ادارنبودن د؛بن ابراین

دادههاازمفروضۀکرویتتخطينکردهاس ت،نی ازب ه

دادهه اازتوزی عنرم التأیی دش د(.)P>5/50
پی روي 

يت وان
تصحیحنیستوباتوجهبهنتایجآزمونماچليم 

همچنینپ یشف ر براب ريواری انسه اب ااس تفادهاز

ازآزمونتحلیل کواریانسبااندازهگیريمکرراستفاده

آزم ونهمگن يواری انسل ویندرمتغیره ايوابس تۀ

کرد.نتایجتحلیلکواری انسچن دمتغیريب ااس تفادهاز

پژوهشیعنيتابآوري،خصومتواحساسمثب تب ه

آزمونبزرگترینریشهرويوالمب دايویلک زنش ان


همسردرمرحلۀپسآزم وندرس طحP>5/50معن ادار

دادن دب ینگروهه ايآزم ایشوکنت رلدرمراح ل

نشد؛بنابراینواری انسدوگ روهآزم ایشوکنت رلدر

پسآزمونوپیگی ريدس تک مدریک يازمتغیره اي

متغیره ايوابس تهپ ژوهشمتف اوتنیس تندومی زان

وابستهتفاوتمعنيداريوج وددارد ورابط ۀمتوس طي

واری انسخط ايمتغیره ايوابس تهدرتم امگروهه ا

بینمتغیرهابرقراربودهاس ت(.)P≤5/50ب راي بررس ي

همگن يواری انسه اتأیی د

تفاوتها،تحلیلکواریانستکمتغیري درمتنمانکووا

یکسانبودهاس توف ر

انجامشدکهنتایجآندرجدول9ارائهشدند.

يشود(.)P>5/50همچنینبررسيپیشفر همگن ي
م 
ش یبرگرس یوننش اندادمق دارFب رايمتغیره اي



وابستۀپژوهشدرسطح5/50معن ادارنیس توفرض یۀ
جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس در متن مانکووا با اندازهگیری مکرر برای بررسی تأثیر آموزش تلفیقی مهرورزی و
خودگویی مثبت بر تابآوری ،خصومت و احساس مثبت به همسر در گروه آزمایش و کنترل
متغیر
تابآوری
خصومت
احساس مثبت به
همسر

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

زمان 

8309/41

8

 8309/41

 18/43

زمان*گروه 

091/10

8

 091/10

 80/90

 5/558

زمان 

195/08

8

 195/08

 81/18

 5/58

 5/13

زمان*گروه 

31/91

8

 31/91

 3/10

 5/58

 5/11

زمان 

1854/00

8

 1854/00

 48/13

 5/558

 5/48

زمان*گروه 

304/13

8

 304/13

 95/01

 5/558

 5/90

منبع تغییر

F

معناداری

ضریب اتا

 5/558

 5/49
 5/48

بهمنظوربررسيت أثیرآم وزشتلفیق يمه رورزيو

يه ادر
استفادهشد.دراینآزمونزمان(نمراتآزمودن 

خودگویيمثبتازآزمونتحلیلکواریانستکمتغی ره

جلساتپیشآزمون،پ سآزم ونوپیگی ري)ب هعن وان

آوريواحساسمثبتبههمسردرزنانخیانتدیده 01/


اثربخشيآموزشتلفیقيمهرورزيباخودگویيمثبتبرخصومت،تاب

عاملدرونآزم ودنيوگ روه (آزم ایشوکنت رل)ب ه

وجودداردواثرتعاملگروهوزمانبرقراراست؛یعن ي

عنوانعاملبینآزمودنيواردمدلش دند.ب اتوج هب ه

اثرمتغیر مستقلبرخص ومتگ روهآزم ایشمعن يدار

نتایج جدول،1اثرزماناندازهگی ريب هلح ا آم اري

استوایناثردرمرحلۀ پیگیري تداومدارد11.درصد

معنيداراست(.)F/21/ 49, P≤0/05بهعب ارتدیگ ر،

ازخصومتدرزنانخیانتدیدۀگروهآزمایشمرب وط

شآزم ونت اجلس ۀپیگی ري،
ت ابآوريازجلس ۀپ ی 

ب هعض ویتدرجلس اتآم وزشتلفیق يمه رورزيو

افزایشمعنادارداشتهاست.اثرتعاملزمانب اگ روهدر

خودگویيمثبتاست.

تابآوري))F=15/90, P≤0/05معنيداراس ت؛یعن ي


اثرزم انان دازهگی ريدرمتغی راحس اسمثب تب ه

تفاوتمعنيداريبیندوگروهدرمیزانافزایشنمرات

همس رب هلح ا آم اريمعن يداراس ت( F=41/89,

تابآوريازجلسۀپیشآزمونتاجلسۀپيگیريوجود

.)P≤0/05بهعبارتدیگر،احساسمثب تب ههمس راز

يدهنداثرتعاملگروهوزمانبرق رار
دارد.نتایج نشانم 

جلسۀپ یشآزم ون ت اجلس ۀپیگی رياف زایشمعن ادار

اس ت؛یعن ياث رمتغی رمس تقلب رت ابآوريگ روه

داشتهاست.اثرتعاملزمانباگروهدراحساسمثبتب ه

آزمایش معن يداراس توای ناث ردرمرحل ۀ پیگی ري

همس ر)(F=30/62, P≤0/05معن يداراس ت؛یعن ي

ت داومدارد48.درص دازت ابآوريدرزن ان

تف اوتمعن يداريب یندوگ روهدراف زایشنم رات

خیان تدی دۀگ روهآزم ایشمرب وطب هعض ویتدر

احساسمثبتبههمسرازجلس ۀپ یشآزم ونت اجلس ۀ

جلساتآموزشتلفیقيمه رورزيوخودگ ویيمثب ت

يدهنداثرتعاملگروه
پیگیريوجوددارد.نتایجنشانم 

است.

وزمانبرقراراست؛یعنياثرمتغی رمس تقلب راحس اس

همچنیناثرزماناندازهگیريدرمتغیرخص ومتب ه

مثبتبههمسردرگروهآزمایشمعن يداراس توای ن

لحا آم اريمعن يداراس ت(.)/12/ 71,P≤0≤05ب ه

اثردرمرحلۀپیگیريتداومدارد90.درصدازاحس اس

عبارتدیگر ،خصومتازجلسۀپیشآزم ونت اجلس ۀ

مثبتب ههمس ردرزن انخیان تدی ده گ روهآزم ایش

پیگیريکاهشمعنادارداشتهاست.اث رتعام لزم انب ا

مرب وطب هعض ویتدرجلس اتآم وزشتلفیق ي

گروهدرخصومت)(F=9/26,P≤0≤05معنيداراس ت؛

مهرورزي وخودگویي مثبتاست.برايمقایسۀ تفاوت

یعنيتفاوتمعنيداريبیندوگ روهدرمی زانک اهش

میانگیندرمراحلازآزمونبونفرونياستفادهشد.

نمراتخصومتازجلسۀپیشآزمون تاجلسۀپيگیري
جدول  .3مقایسة زوجی با آزمون بونفرونی تابآوری ،احساس خصومت و عشق به همسر در مراحل پیشآزمون،
متغیرها
تابآوری

خصومت

احساس مثبت
به همسر

عامل A
پیشآزمون 


پسآزمون و پیگیری
تفاوت میانگینها
عامل B
 -80/11
پسآزمون 


انحراف استاندارد
 8/98

معناداری
 5/558



پیگیري 

 -80/10

 8/01

 5/558

پسآزمون 


پیگیري 

 -5/54

 8/19

پیشآزمون 


پسآزمون 


 0/11

 5/13

NS
 5/58



پیگیري 

 0/03

 5/19

 5/58

پسآزمون 


پیگیري 

 -5/53

 5/11

پیشآزمون 


پسآزمون 


 -84/15

 8/93

NS
 5/558



پیگیري 

 -89/10

 8/11

 5/558

پسآزمون 


پیگیري 

 5/30

 8/90

NS
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يدهن دب ین
نتایجمقایسۀ زوجيدر جدول9نشانم 

خودگ ویيمثب ت،درمرحل ۀپ سآزم ونوپیگی ري،

ابآوري،خص ومتواحس اسمثب تب ه
متغیره ايت 

افزایشو خصومتکاهشداشتهاست؛ولياینتفاوت

شآزم ونوپ سآزم ونومرحل ۀ
همس ردرمرحل ۀپ ی 

درمرحلۀپسآزمونوپیگیريمعنادارنب ودهاس تک ه

پیشآزمونوپیگیريتفاوتوجودداردواینمتغیره ا

يده داث ردرم انب رمتغیره ايپ ژوهشت داوم
نشانم 

ب ات أثیرازمداخل ۀآم وزشتلفیق يمه رورزيو

داشتهاست .

جدول .4نمرات میانگین تعدیلشده متغیرهای پژوهش گروه آزمایش و کنترل در مراحل پسآزمون و پیگیری
متغیرها
تابآوری
خصومت
احساس مثبت به همسر

مراحل

نمرات میانگین تعدیل شده پسآزمون و پیگیری
آزمایش 

کنترل 

پسآزمون 


 00/98

 49/01

پیگیري 

 00/01

 41/13

پسآزمون 


 0/13

 1/41

پیگیري 

 0/38

 88/38

پسآزمون 


 41/91

 90/38

پیگیري 

 41/08

 94/10

نت ایجج دول،4می انگینتع دیلش دۀمتغیره اي

پسآزمون – پیگیري مشاهده شد.در ارتباط با
مراحل  

پ ژوهشرادرگ روهآزم ایشوکنت رلدرمرحل ۀ

تأثیر آموزش مهرورزي و خودگویي مثبت بر

يده د.درمتغیره اي
پ سآزم ونوپیگی رينش انم 

تابآوريپژوهشي،همسوباپژوهشحاضریافتنشد؛


تابآوري،خصومتواحساسمثبتبههمسرمی انگین

پژوهشهاي قطور و

ولي یافتههاي پژوهش حاضر با 

تع دیلش دۀگ روهآزم ایشدرمرحل ۀپ سآزم ونو

همکاران ()8931و دنیس و همکاران ()1580همراستا

پیگیري ب هط ورمعن اداريبیش ترازگ روهکنت رلب وده

است .براي تبیین نتایج بهدستآمده باید به اصول و

است؛بنابرایناثربخش يآم وزشتلفیق يمه رورزيب ا

ماهیت مهرورزي توجه کرد.ماهیت آموزش مهرورزي

خودگویي مثبتبرمتغیره ايت ابآوري،خص ومتو

براي زنان خیانتدیده ،تأکید بر ذهن آرام ،دلسوز و

احساسمثبتبههمسردرمرحلۀپسآزم ونوپیگی ري

گونهاي است که زنان
هوشیار است و آموزش به  

تأییدشدند .

يگیرند در وضعیت تنشزا در ارتباط
انتدیده فرا م 
خی 

 
بحث

با خود چگونه رفتار کنند ،نسبت به خود نگرش
مهرورزانهاي داشته باشند ،براي خود دلسوزي


پژوهش حاضر با هدف اثربخشي آموزش تلفیقي

خردمندانه نشان دهند ،دربارۀ موقعیت دشوار ایجادشده

تابآوري،خصومتو
مهرورزيوخودگویيمثبتبر 

آزاد ،شفاف و با استدالل سازگارانه بیاندیشند.

انتدیده صورت
احساس مثبت به همسر در زنان خی 

يیابند شکست جزئي از زندگي
يها آگاهي م 
آزمودن 

گرفت.یافتهها نشان دادند آموزش تلفیقي مهرورزي با

يتوانداینبحرانراتجربهکند.آنها
استوهرفرديم 

تابآوري شده است
خودگویي مثبت موجب افزایش  

يکنند،
مشفقانهاي که به خود پیدا م 

در کنار نگرش 

و تفاوت معنيداري بین گروه آزمایش و کنترل در

آگاهتر و پذیرش تجارب دردناک و عوامل
ذهنشان  ،

آوريواحساسمثبتبههمسردرزنانخیانتدیده 03/


اثربخشيآموزشتلفیقيمهرورزيباخودگویيمثبتبرخصومت،تاب

ميشود.
هیجاني و رواني ناشي از آن براي آنها آسانتر  

یافتههاي دیگر پژوهش نشان دادند آموزش تلفیقي

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

مهرورزي با خودگویي مثبت موجب کاهش خصومت

خیانتدیده ،آموزش خودگویي

هیجان مثبت در افراد 

شده است و تفاوت معنيداري بین گروه آزمایش و

ميشود افکار خودآیند منفي و فشار
مثبت موجب  

پسآزمون –پیگیري مشاهده شد.در
کنترل در مراحل  

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

ارتباطباتأثیرآموزشيمهرورزيباخودگویيمثبتبر

قويتر ظاهر شود ،جرأتمندتر شود ،چرخۀ
مشکالت  

خصومت ،پژوهشي همسو با پژوهش حاضر یافت نشد.

معیوب سرزنشگري و توقعات سطح باالي خود را

يتوان مطرح کرد با
براي تبیین نتایج بهدستآمده م 

زیرسؤال ببرد و معیارهاي واقعگرایانهاي براي خود

آموزش مبتني بر مهرورزي ،فرد هشیار ميشود دالیل

تابآوري
ترسیم کند؛ این شرایط ميتواند به افزایش  

تها و
ایجاد خیانت همسر را کشف کند و محدودی 

کمککند.درگامدیگريازآموزشمهرورزي،زنان

نواقص خود را بپذیرد .یکي از اصول مبتني بر

فراگرفتندذهنخودرادروضعیتهشیارنگهدارند،از

مهرورزي اشتراکات انساني است که فرد به دیگران

رنج خود آگاه شوند و در جهت کاهش رنج خود

يکند؛ درنتیجه ،با یادگیري
مهرورزانهاي پیدا م 

نگرش 

بدون داشتن دیدگاه قضاوتي و با انگیزۀ التیامبخشي به

سبکهاي مهرورزي به همسر احساس خوببودن و

خود گام بردارند (گیلبرت .)1585 ،از موقعیت پیش

يدهد .او با
رضایت دروني را در خود پرورش م 

آمده در شرایط کنوني هراس نداشته باشند ،تجربۀ رنج

مهرورزي ،سیستم صمیمیت  -همدلي (عامل مهمي در

رادگرگونکنندوحادثۀپیشآمدهدرزندگيخودرا

بخشودگي) را فعال و سیستم نشخوار فکري  -که

يتواند در فرد احساس آزادي
قبول کنند که این گام م 

ميکند و براي پیشبیني
تعارضات بینفردي را تشدید  

همراه با پذیرش ایجاد کند .فرد در ذهن خود پایگاه

ميکند.
کینهتوزي و انتقام مهم است  -را محدودتر  

تهاي دشوار
يکند که ميتواند با موقعی 
امن ایجاد م 

ميکند و
مهرورزي همانند فیزیوتراپي ،ذهن را تلطیف  

روبهرو شود ،ارزشهاي دروني واقعگرایانهاش را پیدا


از خصومت نسبت به همسر ميکاهد.افراد با یادگیري

کند و فضایي براي مواجهه با احساس درد ،هیجانات

مهرورزي،بهزیستيپیداميکنند؛زیرادرآندردذهني

آموزشها به

منفي و نگراني پیدا کند .او با فراگیري 

و احساس شکست ناشي از سرزنش بيرحمانۀ خود،

ارتباط هیجاني با رنج خود بهصورت پاسخدهنده و

هیجانها تداوم

انزوا و همانندسازي افراطي با افکار و 

يپردازدوازتوانایيخودبرايهماهنگي
انعطافپذیرم 

نميیابد.این نگرش حمایتگرانه نسبت به خود باعث


يکند .همچنین او با آگاهي ذهني،
هیجاني استفاده م 

ميشود و حل مسئلۀ سازنده
حل تعارضات بینشخصي  

بهوشیاري و توجه انعطافپذیر ،فرصت گسلش را از

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

تجربیات و توانایي هدایت و تغییر مسیر آگاهي فراهم

 .)1581همچنین به دلیل تلطیف روان تحت برنامۀ

يکند .این شرایط ،ذهن فرد را به روي پذیرش
م 

مهرورزي و خودگویي مثبت ،افسردگي و اضطراب

تجارب دردناک و پذیرش رویدادهاي جدید باز

ميکند و چون سبک مهرورزي به
کمتري را تجربه  

تابآوري
يتواند به حفظ یا افزایش  
يکند و م 
م 

ميگیرد،هیجانْتنظیمميشودو
دیگرانوهمسررافرا 

بپردازد .

هیجانهاي منفي ناشي از رویداد اتفاقافتاده کمتر
ميشود و فرد با مهرباني ،فهم و احساس صمیمیت و
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روابط انساني با دیگران و رویدادهاي دردناک روبهرو

صمیمیت فعال ميشود .همچنین با تصویرسازي ذهني

ميشود .همچنین با تأثیر از برنامۀ خودگویي مثبت،


سیستمهاي فیزیولوژیکي و

از یک همنشین مهربان ،

رابطۀ جدیدي با افکار خود در رابطه با همسر ایجاد

ميیابد
تجربههايهیجانيفرددرجهتسازگارانهتغییر 

ميشود و شیوۀ ناسازگارانۀ تفکرات منفي تکرارشونده


ميشود .براساس
و نگرش مثبت به همسر ایجاد  

ميدهد و این
به سبک سازگارانۀ هیجان تغییر جهت  

آموزههاي دیني که همواره تأکید بر آرامش و صلح


تابآوري،خصومتبههمسررا
مسئلهميتواندباایجاد 

است ،مهرورزي الگوي متعادل ذهني ایجاد ميکند و

کاهشدهد  .فرد را براي عمل محبتآمیز ،ایثار و صلح با همسر بر
نتایج دیگر پژوهش نشان دادند آموزش مهرورزي

ميانگیزاند .همچنین مطابق با آموزههاي دیني،

همراه با خودگویي مثبت بر احساس مثبت به همسر

یهاي معنوي است  -با تأثیر بر
مهرورزي  -که سرما 

معنادار بود.یافتههاي همسو با این پژوهش یافت نشد؛

نگرش و رفتار ،موجب افزایش ارزشهایي چون

ولي با پژوهش رضاپور میرصالح ( )8931همراستا

همگرایي ،پیوستگي ،روابط مثبت ،مدارا و سازش

است .زناني که از برنامۀ مبتني بر مهرورزي تأثیر

ميشود و عالقه و احساس مثبت زوجین را نسبت به


ميگیرند ،چون روش مهرورزیدن به خود را فرا


يرساند .
یکدیگربهاوام 

ميگیرند خودمراقبتي و خودلسوزي در آنها تقویت و


یافتههاي پژوهش مشخص شد
بنابراین براساس  

حساشتراکانسانيومهرورزيبهدیگراندرآنهانیز

تابآوري،
آموزش مهرورزي و خودگویي مثبت بر  

ميشود .آنها فرا ميگیرند چگونه به همسر خود
فعال  

خصومت و احساس نگرش مثبت به همسر اثربخش

مهر بورزند و حتي دریافتکنندۀ مهرباني باشند.آنها با

ميشود آموزش تلفیقي مذکور
است؛ بنابراین پیشنهاد  

تأثیر از خودگویي مثبت ،خودارزشمندي و حرمت

در این پژوهش براي تقویت مهارت رواني و حل

ميکنند و براي خود ارزش مستقل از
نفس واقعي پیدا  

تعارضات بینشخصي زنان آسیبدیده از خیانت در

ميگیرند؛ بنابراین با تأثیر از
رویداد ایجادشده در نظر  

رابطه با همسر انجام شود .الزم است این مداخالت با

خودلسوزي ،آمادگي براي بخشش در آنها بیشتر

خیانتدیده انجام

پرآموزي و تمرین درازمدت همسر 

دریافتشده از آموزش

ميشود و با افکار مثبت 


پژوهشکدهها و

گیرد .همچنین سازمانهایي همچون 

ميکنند
خودگویي مثبت ،امنیت و تعادل هیجاني پیدا  

مرکز مطالعات زنان ،خانههاي سالمت شهرداري و

(هاتزي جورجیادیس ،زوربانز ،امپومپاکي و

پژوهشهاي خود به این امر

دانشگاهها در جهتگیري 

تئودوراکیس .)1553،

ویژهاي داشته باشند تا زمینۀ پیشگیري از
توجه  

آموزشها فرصت

زن قرباني خیانت با دریافت 

خانوادههافراهمآید.

آسیبهاياحتماليبرايزنانو


ميکند و در فعالیتهاي
دقیقتر شرایط را پیدا  
درک  

از محدودیتهاي پژوهش حاضر این است که

خود بهطور مؤثرتري دست به انتخاب و تصمیمگیري

صرفاً روي زنانانجامگرفتکهدر تعمیم آن به مردان

ميتواند احساسات و
مسئلهمدار ميزند .همچنین  

جانباحتیاطالزماست.محدودیتبعديایناستکه

واقعياش را بهطور شفاف نسبت به همسرش

عواطف 

یکنفر،هردوارزیابيودرمانراانجامدادکهاحتمال

بیان کند؛ بنابراین آمادگي آنها براي حل تعار

بین

شخصي ،ایجاد و ذهن ،تلطیف و سیستم همدلي و

سوگیريدرتفسیردادههاوجوددارد .


آوريواحساسمثبتبههمسردرزنانخیانتدیده 08/


اثربخشيآموزشتلفیقيمهرورزيباخودگویيمثبتبرخصومت،تاب

منابع

شناختدرمانيرایجمبتنيبرخودگویيبرک اهش

انص اریان،ح.)8934(.فرهن گمه رورزيازدی دگاه

تعارضاتزناش ویي.مجل هپ ژوهشه ايک اربردي

قرآنواهلبیتعلیهالسالم.قم:دارالعرفان 

روانشناختي .01-15،)84(8،

پ روین.لوج ان.ال ف.)8930(.شخص یت:نظری هو

سوداني،م؛کریمي،ا؛مهراب يزادههنرمن د،م؛نیس ي،

پژوهش.ترجمۀما،جواديوپ،کدیور.ته ران:

زوادرم انيهیج انم دارب ر
ع.)8938(.اثربخشي 

آییژ(.تاریخانتشاربهزباناصلي .)1580،

کاهشآس یبه ايناش يازخیان تهمس ر.مجل ۀ

تهران ي،م،ش ریفزاده،بورش اد،عال ف.)8910(.
اخالقاالهي :آفاتزبان.تهران:س ازمانانتش ارات
پژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمي .
تیم وري،س؛غفاری ان،گ،ی زدانپن اه،ف.)8931(.

تحقیقاتعلومرفتاري .101-101،)85(4.
ش ولتز،د.)8931(.نظری هه ايشخص یت.ترجم ۀم،
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