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Abstract
Marital distress can destroy the family unit by destroying the couple's relationship.
Accordingly, the present study was conducted to investigate the effectiveness of
mindfulness-based cognitive psychotherapy on the quality of love and alexithymia
in women with marital distress. The present study was quasi-experimental with
pretest, posttest, and control group design. The statistical population of the current
study included the women with marital distress who were referred to consultation
centers in the city of Hamedan in the winter of 2018-19. 30 women were selected
through the purposive sampling method and randomly accommodated into
experimental and control groups (each group of 15 women). Three people were
withdrawn from both the experimental and control groups. The experimental group
received eight ninety-minute intervention sessions of mindfulness-based cognitive
psychotherapy for four weeks twice a week. The applied questionnaires in this
study included quality of love (Sternberg, 1986) and alexithymia (Parker, Taylor,
and Bagby, 1994). The data were analyzed through the ANCOVA method via SPSS23
and alexithymia in the women with marital distress (P<0.001). According to the
findings of the present study, it can be concluded that mindfulness-based cognitive
psychotherapy can be used as an efficient therapy to increase the quality of love
and decrease alexithymia in women with marital distress.
Keywords: marital distress, mindfulness-based cognitive psychotherapy, quality of love,
alexithymia
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آشفتگی زناشویی با تخریب روابط زوجین ،می تواند کیان خانواده را دچار فروپاشی نماید .بر همین بنیاد پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت عشق و ناگویی طبعی زنان با
آشفتگی زناشویی انجام گرفت .روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه
بود .جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده زنان با آشفتگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان
در سه ماهه زمستان سال  1397بود .در این پژوهش شمار  30زن با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش
تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه  15زن) .در هر دو گروه آزمایش و گواه سه نفر
ریزش داشتند .گروه آزمایش مداخله  8جلسه ای روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی  4هفته
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چکیده

به صورت هفته ای دو جلسه  90دقیقه ای دریافت نمودند .پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش دربرگیرنده
کیفیت عشق ( استرنبرگ )1986 ،و ناگویی طبعی ( پارکر ،تیلور و باگبی )1994 ،بود .داده ها به شیوه تحلیل
کوواریانس توسط نرم افزار آماری  SPSS23مورد تجزیه وتحلیل نهاده شد .نتایج برآمده از تحلیل داده ها نشان
بوده است (  .)p≥0/0001بر پایه یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که روان درمانی شناختی
مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان درمانی کارآمد جهت افزایش کیفیت عشق و کاهش ناگویی طبعی زنان با
آشفتگی زناشویی مورداستفاده گیرد.
واژههای کلیدی :آشفتگی زناشویی ،رواندرمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،کیفیت عشق ،ناگویی طبعی
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داد که روان درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت عشق و ناگویی طبعی زنان با آشفتگی زناشویی مؤثر
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مقدمه
در میان همه نهادها ،سازمان ها و مؤسسات اجتماعی ،خانواده دارای برجسته ترین  ،ارزشممدتترین و
اثربخش ترین نقش ها است؛ و از اهمیت پرورشی و اجتماعی فراوانمی برخموردار اسمت (نموابی نمداد،
)1392؛ این نهاد امروزه بر پایه اصول و هدجارهایی ویمده شم م می گیمرد و فظمو و ارتقمای ان از
ارزشی بسیار برخوردار است .در برخی زمان ها  ،کیان خانواده به وسیله اشظتگی زناشویی مورد تهتیت
قرار می گیرد .اشظتگی زناشویی گونه ای فقتان هماوایی متاوم و معدادار میان دو همسمر اسمت کمه
ی ی از ان ها ان را گزارش می کدت (انسی و امر .) 2014 ،گائو و هم اران ( )2018زوجین اشمظته را
ناخشدود از عادات و شخصیت ه مسر و دارای مشم م ارتاما ی در گسمتره های گونماگون می داندمت.
اشظتگی در روابط هدگامی بروز می کدت که فرد میان اهتاف ،نیازهما ،یما امیمال شخصمی خمودش و
2017؛ فران م ،اممارا ،جاکوبویتز و هازن.)2015 ،
بروز اشظتگی زناشویی ،افزون بر کاهش خوشدودی زناشویی ،عشق و محات را نیز در میان زوجین
با کاهش مواجه می سازد .عشق یک افساس شتیت هیجانی است که معموالً در برابر جدس ناهمسان
صورت می گیرد و به صورت پدهان و اش ار ابراز می شود .عشق درواقع ی ی از عوامم بسیار ممؤثر بمر
تراز خوشدودی زوجین است و به پابرجایی و استواری بیشتر بدیاد خانواده کمک می کدت (اسمودو و
ارون .) 2009 ،عشق واکدشی اموختدی و افساسی فراگرفتدی است ،یعدی هر ادمی عشق را با توجه
به اموخته ها و باورها و محتودیت هایش می شداست و سپس تجربه میکدمت (کاسمیا .)2010 ،عشمق
کامم دارای سه مؤلظه بی االیشی ،کامجویی و تعهت اسمت .ترکیامات گونماگون ایمن سمه بعمت انموا
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اهتاف ،نیازها و امیال شخصی رف مقابلش ناهمسازی و ناهمخوانی می بیدت (ویلسون و هم ماران،

گوناگون عشق را به وجود می اورد (استرنارگ 1994 ،1؛ به نقمم از اگمیزی .)2007 ،دیمتگاه شمش
بعتی لی ،شش نو عشق ورزی را مشخص می کدت :عشق رمانتیک ،عشق رفماقتی ،عشمق بازیگرانمه،
.)2020
عتم ابراز مداسب هیجانات میان زوجین دارای تعارضات و اشظتگی زناشویی مم ن است ان ها را
در برابر هیجانات خود و چگونگی ابراز ان ها دچار مش م نمایت .این فرایدت مم ن است این افراد را
در ابرازگری هیجانی ،متیریت و بیان هیجانات دچار مش م سازد و ان ها را در راه ابتی به ناگویی
1. Sternberg

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.8.2

عشق شهوانی ،عشق واقع گرایانه و عشق همراه با ازخودگذشمتگی (جانسمون ،الودر و زیگلمر -هیمم،
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اعی 1قرار دهت .ناگویی اعی به عدوان ناتوانی در پردازش ا یعات ماتدی بر هیجان و تدظیم
ان ها تعریف شته است .توانایی ایجاد و فظو یک رابطه رضایت بخش نیاز به شداسایی هیجان ها و نیز
ابراز هیجان ها نسات به همسر و توانایی فهم و پذیرش هیجان های شریک مقابم دارد (استاسوییچ و
هم اران .)2012 ،این سازه دربرگیرنته دشواری در تشخیص افساسات ، 2دشواری در بیان و توصیف
افساسات 3و تظ ر برونگرد 4است .این مشخصه ها که سازه ناگویی اعی را تش یم می دهدت
روشدگر نقایصی در پردازش شداختی و تدظیم هیجانات است (چایاه و االچ .)2017 ،افراد مستعت
ناگویی اعی از روابط نزدیک اجتداب می کددت و اگر هم رابطه برقرار کددت ،سطحی است و تمایم
به وابستگی و نادیته گرفته شتن دارن ت (وانهیم ،دسمت ،رازل ،ورهاگ ،مگانک .)200۶ ،پدوهش ها
نشان دادنت که ناگویی می توانت پیش بیدی کددته مش یت میان فردی باشت (هامپرز ،وود و پارکر،
فالت خلقی و هیجانی خوداگاهی نتارد .درنتیجه در فرد تدشی به وجود می ایت که می توانت وی را
در برابر اسیب های روان شداختی و هیجانی اسیب پذیر نمایت (تورنارگ ،یانگ ،سالیوان و لیورس،
2009؛ داویود.)2017 ،
در جامعه اماری زنان دارای تعارضات و اشظتگی زناشویی روش های اموزشی و درمانی گوناگونی به
کار گرفته شته است .ازجمله این روشها می توان به روان درمانی شداختی ماتدی بمر ذهمن

اگماهی5

اشاره کرد که نتایج پدوهش شریظی ،فماتحی زاده  ،بهراممی ،جزایمری و اعتممادی ()1397؛ بهراممی
مصیری و کیان ارثی ()1397؛ اهری فرد و می ائیلی ()1398؛ دیره و پشدگیان ()1398؛ همافمن،
انجلیا و گومز () 2017؛ کروسول و هم اران () 2017؛ کوپوبیان و ،ریوس ،موریسون و ولمز ()2018؛
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 .)2009به نظر می رست افراد دارای ناگویی اعی نمی توانت افساسات خود را ابراز کدت ،چون از

سگال ،دیمیتجان ،وانترکیرک و لوی () 2019؛ یاکسم و ییلماز () 2020؛ ادام ،دیساتر ،دای و گریم
( ) 2020نشان از کارایی این روش در بهامود مؤلظمه های روان شمداختی  ،هیجمانی و ارتاما ی افمراد
تجربه ای است که در فال فاضر در جریان است ،این توجه دارای ویدگی غیر قضماوتی و هممراه بما

1. Alexitimia
2. Difficulty in Identifying feelings
3. Difficulty in describing feelings
4. Externally oriented thinking
5. Cognitive on mindfulness based therapy

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.8.2

گوناگون (به خصوص زوجین) دارد .ذهن اگاهی یعدی متمرکز کردن توجه عامتانه شخص نسات بمه
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پذیرش است (پارسونز ،کمران ،پارسمونز و جوربمک .)2017 ،ذهمن اگماهی سماب می شمود اف مار و
رفتارهایی که قایً ناهشیار یا خودکار بودنت ،تاتیم به پتیته هایی قابم مشاهته شونت (سمام و لمی،
 .)2014روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی دربرگیرنمته متیتیشمن های گونماگون ،یوگمای
کشیته ،تمرین و مرور بتن و چدت تمرین روان درمانی شداختی است که ارتااط میمان خلمق ،اف مار،
افساس و فس های بتنی رانشان می دهت .همه این تمرین ها به نوعی توجه به موقعیت همای بمتنی و
پیرامون را در لحظه فاضر میسر می سازد و پردازش های خودکار را کاهش می دهت (راش ،کاواناگ و
گارلدت .)2019 ،فال بما توجمه بمه اسمیب های روان شمداختی  ،ارتاما ی و هیجمانی در زنمان دارای
تعارضات زناشویی همچون کیظیت عشق پایین و بروز ناگویی اعی و اهمیت بهرهگیری از روش های
درمانی و متاخله ای مداسب همچون روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی و نقش ان در بهاود
پدوهش فاضر بررسی اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بمر ذهمن اگماهی بمر کیظیمت عشمق و
ناگویی اعی زنان با اشظتگی زناشویی بود .فرضیه های پدوهش عاارت انت از:
 .1اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی بر کیظیت عشق زنان با اشظتگی
زناشویی تأثیر دارد.
 .2اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی بر ناگویی اعی زنان با اشظتگی
زناشویی تأثیر دارد.
روش
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مؤلظه های روان شداختی و ارتاا ی زوجین و سمرانجام عمتم انجمام پدوهشمی مشمابه ،همتف اصملی

رح پدوهش فاضر ،از نو نیمه ازمایشی با پیشازمون -پسازمون بما گمروه گمواه بمود .جامعمه امماری
پدوهش فاضر دربرگیرنته زنان دارای اشظتگی زناشویی مراجعهکددته به مراکز مشماوره شمهر هممتان در
پدوهش فاضر از روش نمونهگیری غیر تصادفی هتفمدت استظاده شت .بتینصمورت کمه ابتمتا زنمان دارای
اشظتگی زناشویی مراجعهکددته به  4مرکز مشاوره شهر همتان مورد شداسمایی قمرار گرفتدمت .سمپس بما
پخش فرمهای فضور در پدوهش به ش م داو لاانه در میان زنان دارای اشظتگی زناشویی پخش شمت .بما
شداسایی زنان داو لب 30 ،زن داو لب انتخاب و بهصورت تصادفی در گروههای ازمایش و گواه گممارش
شتنت (هر گروه  15زن) .پس از شرو پدوهش در گروه ازمایش  3زن و در گروه گمواه نیمز  3زن ریمزش

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.8.2

سهماهه زمستان سال  1397بود کمه جهمت شمرکت در ایمن پمدوهش ،خوشمدودی اگاهانمه داشمتدت .در
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داشتدت .درنهایت رواندرمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی ی  8جلسه برای گروه ازمایش برگزار شت
ولی گروه گواه این متاخیت را دریافت ن رده و به رونت درمانی معمول خود در مراکز مشاوره ادامه دادنت.
میکهای ورود به پدوهش دربرگیرنته :داشمتن اشمظتگی زناشمویی ،داشمتن فمتاقم تحصمییت دیمپلم،
داشتن سیمت جسمی و تمایم به شرکت در پدوهش بمود .ایمن در فمالی بمود کمه میکهمای خمروا از
پدوهش نیز دربرگیرنته داشتن بیش از دو جلسه غیات ،عتم هم اری و انجام نتادن ت الیف مشخصشته
در کیس و عتم تمایم به ادامه فضور در فرایدت انجام پدوهش بود.
ابزارها
پرسشنامه عشق استرنبرگ .مقیاس عشق در دانشگاه نورس ایسترن بوستون در سال  198۶تهیهشته
ایسترن در بوستون ایاالتمتحته با سدین  19تا  24سال توسط استرنارگ ساختهشته است و دارای سه
خرده مقیاس تعهت ،بیاالیشی و کامجویی است .برای هرکتام از مؤلظهها  15سؤال رافیشته است15 .
جمله نخست بیاالیشی 15 .جمله بعتی کامجویی و  15جمله اخر تعهت را مدع س میکددت .ازمودنیها
به هر سؤال نمرههای میان  1تا  9می دهدت .نمرات باالتر به معدای صمیمت ،شور و اشتیاق و یا تعهت
بیشتر است .بخشدته و صالحی نداد ( )1381روایی و پایایی این پرسشدامه را موردمحاساه قرار داده
است .برای روایی این پرسشدامه با پرسشدامههای میک روابط فرد یا دیگران هماسته کرده است .ضریب
روایی بهدستامته برابر با  0/53بوده که فاکی از اعتاار قابمقاول ان است .همچدین برای پایایی ازمون
از دو روش الظای کرونااخ و تدصیف استظاده که  0/70و  0/۶3به دست امت (دغاغله ،عسگری و فیتری،
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است .روایی مقیاس عشق به کمک یک گروه  220نظری از دانشجویان دوره نخست دانشگاه نورس

 .)1391پایایی این پرسشدامه در پدوهش فاضر با استظاده از ضریب الظای کرونااخ  0/72محاساه شت.

دارای  20سؤال و سه زیرمقیاس دشواری در شداسایی افساسات ( 7ماده) ،دشواری در توصیف
افساسات ( 5ماده) و تظ ر معطوف به بیرون ( 8ماده) است .نحوه نمرهگذاری بهصورت مقیاس
ی مخالف) تا نمره پدج (کامیً موافق) است .جمع نمرههای این سه
پدجدرجهای لی رت از نمره یک (کام ً
زیرمقیاس بهعدوان نمره کلی ناگویی اعی محسوب میشود .بشارت ( )138۶نسخه فارسی مقیاس
ناگویی اعی را تهیه و ضرایب الظای کرونااخ را برای کم مقیاس  0/85و سه زیر مقیاس دشواری در

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.8.2

پرسشنامه ناگویی طبعی .پرسشدامه ناگویی اعی توسط بگای ،پارکر و تیلور ( )1994ساختهشته و
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شداسایی هیجانها ،دشواری در توصیف هیجانها و جهتگیری بیرونی در تظ ر را به ترتیب 0/75 ،0/82
و  0/72گزارش کرد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است .پایایی باز ازمایی مقیاس نیز برای
ناگویی اعی کم و زیر مقیاسهای ان تائیت شته است (فاتمی ،خورشیتی ،بهرامی ،رفیمی و فاتمی،
 .)1392پایایی این پرسشدامه در پدوهش صااغی و مهتی زادگان ( )1398با استظاده از ضریب الظای
کرونااخ برای زیرمقیاسهای دشواری در شداسایی افساسات ،دشواری در توصیف افساسات و برای تظ ر
معطوف به بیرون به ترتیب  0/74 ،0/7۶و  0/79و برای نمره کم ناگویی اعی  0/77به دست امت .در
پدوهش فاضر نیز تراز پایایی پرسشدامه با استظاده از ضریب الظای کرونااخ  0/75محاساه شت.
مداخله
نشست نخست :ایجاد همتلی با زنان ،ایجاد اتحاد درممانی میمان ممراجعین و درممانگر دربماره اهمتاف
اشدایی با ساکهای توجه ،اموزش تمرین رسمی «تمدظس دیمافراگمی هممراه بما توجمه» ،ارائمه ت لیمف
خانگی.
نشست دوم :اشدایی با اهمیت تمرکز بر زمان فال ،اموزش تمرین رسمی «تمرکز بر لحظه وافت»،
اموزش تمرین رسمی «تمرکز بر شیء خاص» ،اشدایی با مظهوم ذهن اگاهی در لحظه فال و اکدون،
ارائه ت لیف خانگی.
نشست سوم :اشدایی با مظهوم ذهن اگاهی جسمانی ،اموزش تمرین رسمی« :وارسی بتن» ،اموزش
تمرین رسمی« :تجربه درون و برون» ،اموزش تمرین رسمی« :پیادهروی ذهن اگاهانه» ،ارائه ت لیف
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درمانی و چگونگی اجرای درمان ،تعریف ذهن اگاهی ،اشدایی بما نگمرشهمای اساسمی در ذهمن اگماهی،

خانگی.
نشست چهارم :اشدایی با مظهوم هیجان ،اگاهی از افساسات و هیجانها ،اموزش شداخت هیجانها،
وسعت هیجان ،اشدایی با یف هیجانها «پم اکمن» ،ارائه ت لیف خانگی.
نشست پدجم :اشدایی با مؤلظههای هیجان ،اشدایی با ابعاد هیجان ،اشدایی با مظهوم ذهن اگاهی غیمر
قضاوتی هیجان ،اموزش تمرین رسمی« :شداسایی ،توصیف و عتم داوری هیجان» ،ارائه ت لیف خانگی.
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اشدایی با مظهوم مشاهته و توصیف هیجانها ،اموزش تمرین رسمی :شداسایی ،مشاهته و توصیف عمق و
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نشست ششم :اموزش و شداسایی تظاوت ف ر و افساس ،اموزش مشاهته ذهن اگاهانه اف ار ،مظهوم
ف ر در ذهن اگاهی ،اموزش تمرین رسمی« :گسلش ف ر» ،اموزش تمرین رسمی« :ثات و رهایی اف ار»،
ارائه ت لیف خانگی.
نشست هظتم :اشدایی با مظهوم ذهن اگاهی بتن ،ف ر و افساس ،اموزش تمرین رسمی« :ذهن اگاهی
بتن ،ف ر و افساس» ،اشدایی با مظهوم توصیف و عتم داوری اف ار ،افساسات و تجارب ،اموزش تممرین:
«برقراری ارتااط با جداههای گوناگون خود» ،ارائه ت لیف خانگی.
نشست هشتم :اموزش تمرین رسمی« :کشف ناخوشایدت -خدثی -خوشایدت» ،اموزش تمرین رسمی:
«رژیم ذهن اگاهانه» ،اشدایی با ذهن اگاهی در فعالیتهای ذهن اگاهانه ،اشدایی با تمرین دو پا یک
تدظس ،اشدایی با چدت روش کلیتی برای یک زنتگی ذهن اگاهانه ،ارزیابی کیظی کم دوره اموزش ذهن

شیوه اجرای پژوهش
پس از انجام هماهدگیهای الزم از رف مراکز مشاوره مربو ه و انجام فرایدت نمونهگیری (مطابق با انچمه
ذکر گردیت) ،زنان انتخابشته ( 30زن دارای اشظتگی زناشویی) به شیوه تصادفی در گروههای ازمایش و
گواه گمارده شتنت ( 15زن در گروه ازمایش و  15زن در گروه گواه) .گروه ازمایش متاخلمه رواندرممانی
شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی (لواس و اسچامان -الیور )2018 ،1را در ی  4هظته بهصورت هظتهای دو
جلسه  90دقیقهای در  8جلسه دریافت نمودنت .این در فالی است که افراد فاضر در گروه گواه متاخیت
فاضر را در ول پدوهش دریافت ن رده و در انتظار دریافت متاخیت فاضر بودنت .پس از شرو پدوهش
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اگاهی ،ارائه ت لیف خانگی.

در گروه ازمایش  3زن و در گروه گواه نیمز  3زن ریمزش داشمتدت .تعمتاد نهمایی نمونمه در همر دو گمروه
ازمایش و گواه  12نظر بود .جهت رعایت اخمیق در پمدوهش خوشمدودی زنمان بمرای شمرکت در برناممه
نیز پس از اتمام فرایدت پدوهشی این متاخیت را در صورت تمایم دریافت خواهدت نمود .همچدین به همر
دو گروه ا میدان داده شت که ا یعات انها محرمانه باقی میمانت و نیازی بمه درا نمام نیسمت .در ایمن
پدوهش برای تجزیهوتحلیم دادهها از دو سطح امار توصیظی و استداا ی استظادهشته است .در سطح امار
توصیظی از میانگین و انحراف استانتارد و در سطح امار استداا ی از ازمون شاپیرو -ویلک جهت بررسمی
1. Lovas, Schuman-Olivier
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متاخله کسب و از کلیه مرافم متاخله اگاه شتنت .همچدین به افراد گروه گواه ا میدان داده شت که انان
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نرمال بودن توزیع متغیرها ،ازمون لوین برای بررسی برابری واریانسها ،تحلیم رگرسیون جهمت بررسمی
شیبخط رگرسیون ،همچدین از تحلیم کوواریانس برای بررسی فرضیه پمدوهش اسمتظاده گردیمت .نتمایج
اماری با استظاده از نرمافزار اماری  SPSS-23مورد تجزیهوتحلیم قرارگرفته است.
یافتهها
یافتههای برامته از دادههای دموگرافیک نشان داد که افراد نمونه پدوهش دارای دامده سدی  25تا 45
سال بودنت که در گروه ازمایش دامده سدی  28تا  31سال (تعتاد  8نظر معادل  2۶/۶۶درصت) و در گروه
گواه دامده سدی  32تا  35سال (تعتاد  10نظر معادل  33/33درصت) دارای بیشترین فراوانی بود .از
رفی این افراد دارای دامده تحصییت دیپلم تا فوقلیسانس بودنت که دراینبین در هر دو گروه ازمایش
(تعتاد  10نظر  33/33معادل درصت) و گواه (تعتاد  12نظر معادل  40درصت) سطح تحصییت لیسانس

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد کیفیت عشق و ناگویی طبعی
پیشآزمون
مؤلفهها
کیفیت عشق
ناگویی طبعی

پسآزمون

گروهها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه ازمایش

15۶/33

29/07

17۶/1۶

31/81

گروه گواه

157

22/09

154/۶۶

19/28

گروه ازمایش

55/50

12/25

4۶/41

13/93

گروه گواه

50/91

8/73

51/75

8/25
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دارای بیشترین فراوانی بود.

جهت بررسی پیش فرض همگدی واریانس ها ،از ازمون لوین استظاده شته است .نتایج نشان داده
است در مرفله پس ازمون در متغیرهای کیظیت عشمق و نماگویی اعمی زنمان پیش فمرض همگدمی
واریانس ها برقرار بوده است ( . )p<0/05نتایج ازمون بماکس جهمت بررسمی همسمانی ماتریس همای
نیز برقرار بوده است ( .)p<0/05افزون بر ایمن نتمایج ازممون شماپیرو ویلمک روشمدگر ان بمود کمه
پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه ای داده هما در متغیرهمای کیظیمت عشمق و نماگویی امممعی در
گروه های ازمایش و گواه در مرافم پیش ازمون و پس ازمون برقرار است ( .)p<0/05درنهایت نتایج
در بررسی پیش فرض همگدی شیب خط رگرسیون مشمخص شمت کمه تعاممم پیش ازممون بما متغیمر
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واریانس -کوواریانس نشان داد که در مرفله پس ازمون پیش فرض ماتریس های واریانس -کوواریانس
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گروه بدتی در مرفله پس ازمون در متغیرهای کیظیت عشق و ناگویی اعی زنان معدادار ناوده است
( . )p<0/05این بتان معداست که فرض همگدی شیب خط رگرسیون در متغیرهای کیظیمت عشمق و
ناگویی اعی برقرار بوده است.
جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس اثر رواندرمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت عشق و
ناگویی طبعی زنان با آشفتگی زناشویی
متغیر

کیظیت عشق

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر پیشازمون

134۶1/89

1

134۶1/89

1۶0/1

اثر متغیر مستقم

2940/18

1

2940/18

34/95

خطا

17۶۶/43

21

84//11

کم

۶7470۶

24

منبع تغییر

معناداری

اثر

0/0001

0/84

1

0/0001

0/58

1

اثر پیشازمون

2108/80

1

2108/80

9۶/۶1

0/0001

0/77

1

اثر متغیر مستقم

552/21

1

552/21

25/30

0/0001

0/51

1

خطا

458/3۶

21

21/82

کم

۶0558

24

با توجه به نتایج جتول  ،2ارائه متغیر مستقم (رواندرمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی) توانسته
مدجر به ایجاد تظاوت معدادار میانگین نمرات متغیرهای وابسته (کیظیت عشق و نماگویی اعمی زنمان بما
اشظتگی زناشویی) در مرفله پسازمون در سطح خطای  0/05گردد؛ بدابراین این نتیجه فاصم میشمود
که با کدترل متغیر متاخلهگر (پیشازمون) ،میانگین نمرات متغیرهای کیظیت عشق و ناگویی اعی زنان
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ناگویی اعی

مجموع

درجه

میانگین

مقدار F

سطح

اندازه

توان

با اشظتگی زناشویی با ارائه رواندرمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی دچار تغییمر معدمادار شمته اسمت.
جهت تغییر نیز بتان صورت بوده است که رواندرمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی توانسته مدجمر بمه
شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی بر تراز کیظیت عشق و ناگویی اعی زنان با اشظتگی زناشویی بمه ترتیمب
 0/58و  0/51بوده است .این بتان معداست که به ترتیب  58و  51درصمت تغییمرات متغیرهمای کیظیمت
عشق و ناگویی اعی زنان با اشظتگی زناشویی توسط ارائه متغیر مستقم (رواندرمانی شداختی ماتدی بر
ذهن اگاهی) تایین میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1399.6.1.8.2

بهاود کیظیت عشق و کاهش ناگویی اعی زنان بما اشمظتگی زناشمویی شمود .مقمتار تمأثیر رواندرممانی
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بحث و نتیجهگیری
پدوهش کدونی با هتف بررسی اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی بر کیظیت عشق
و ناگویی اعی زنان با اشظتگی زناشویی انجام پذیرفت .یافته نخست پدوهش فاضر روشدگر ان بود
که روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی مدجمر بمه بهامود کیظیمت عشمق زنمان بما اشمظتگی
زناشویی شته است .یافتمه فاضمر همسمو بما نتمایج پمدوهش شمریظی و هم ماران ()1397؛ دیمره و
پشدگیان () 1398؛ هافمن ،انجلیا و گمومز () 2017؛ سمگال و هم ماران () 2019؛ یاکسمم و ییلمماز
( )2020همسو بود .بتین صورت که دیره و پشدگیان ( )1398بما بررسمی اثربخشمی امموزش ذهمن
اگاهی زوجی بر ارتقاء افساسات مثات زوجین جوان نشان دادنت که این درمان مدجمر بمه افمزایش
افساسات مثات زوجین جوان شته بود .همچدین شریظی و هم اران ( ) 1397با بررسمی اثربخشمی
توانسته مدجر به بهاود سازگاری زناشویی این زنان شود.
در تایین یافته فاضر مادی بر اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی بر کیظیت
عشق زنان با اشظتگی زناشویی می توان بیان نمود که ذهن اگاهی ساب فظو اگاهی به صورت ارادی
و بر پایه توجه به موضو خاص ماندت افساسات تدی در بتن از یک لحظه به لحظه دیگر میشود
(هافمن ،انجلیا و گومز .)2017 ،این فرایدت قترت توجه به لحظه فاضر را در روابطِ زنان با مردان
برجسته می سازد .افزون بر این روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی می توانت با تغییر
الگوهای اسیب دیته تظ ر و هیجانات و اموزش مهارت کدترل توجه ،جداه پیشگیرانه درمان را
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درمان ذهن اگاهی بر سازگاری زناشویی زنان دارای وابستگی میان فردی دریافتدت که ایمن درممان

افزایش دهت .بر این اساس به نظر می رست ذهن اگاهی با ترغیب زنان دارای اشظتگی زناشویی به
تمرین برای توجه به ویدگی های تجارب هیجانی به شیوه ای خالی از داوری ،موجب کتگذاری
پیشگیری می کدت؛ سرانجام این فرایدت زنان می تواندت تجارب هیجانی و ارتاا ی مثات و مدظی با
همسر خود را از هم تظ یک نموده و با تمرکز بر هیجانات مثات ،کیظیت عشق باالتری را تجربه
نمایدت .افزون بر این می توان به این ن ته اشاره کرد که روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی
با تأثیر بر نظام شداختی ،هیجانی و پردازش کارامتتر ا یعات ساب می شود تا زنان دارای اشظتگی
زناشویی پردازش های شداختی و هیجانی ناکارامت در ارتااط با همسر خود را نادیته گرفته و از این
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راه تعامیت سازنته تری را با همسر خود تجربه و کیظیت عشق باالتری را نشان دهدت.
یافته دوم پدوهش فاضر روشدگر ان بود که روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی مدجر به
کاهش ناگویی اعی زنان با اشظتگی زناشویی شته اسمت .یافتمه فاضمر همسمو بما نتمایج پمدوهش
بهرامی مصمیری و کیمان ارثمی ()1397؛ ماهری فمرد و می مائیلی ()1398؛ کروسمول و هم ماران
() 2017؛ کوپوبیان و و هم اران () 2018؛ ادام و هم اران ( )2020بود .چدان مه بهراممی مصمیری و
کیان ارثی ( ) 1397با بررسی اثربخشی اموزش ذهن اگاهی بر کاهش عیئم وسواس ف ری -عملی و
افزایش خوشدودی زناشویی زنان متأهم نشان دادنت که این درمان مدجر به کاهش عیئمم وسمواس
ف ری -عملی و افزایش خوشدودی زناشویی زنان متأهم شته بود .همچدین اهری فرد و می مائیلی
( )1398با اثربخشی ذهن اگاهی ماتدی بر شداخت در اضطراب اجتماعی ،تاب اوری و تدظیم هیجان
اجتماعی و افزایش تاب اوری و تدظیم هیجان زنان می شود.
در تایین یافته فاضر مادی بر اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی بر ناگویی
اعی زنان با اشظتگی زناشویی می توان بیان نمود که ذهن اگاهی مهارتی است که به زنان با
اشظتگی زناشویی اجازه می دهت که در زمان فال ،رویتادها را کمتر از ان تراز که نارافتکددته انت،
دریافت کددت .هدگامی اشخاص درباره به زمان فال اگاه می شونت دیگر توجه خود را روی گذشته یا
ایدته معطوف نمی کددت .بیشتر مش یت روانشداختی و هیجانی معموالً با پیشامتهایی که در
گذشته روی داده یا در ایدته اتظاق خواهت افتاد ،مربوط است (کروسول و هم اران .)2017 ،برایدت
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اید ه کم براوردی رویتادها نارافت کددته ،زنان با اشظتگی زناشویی می تواند ت تمرکز بیشتری را بر
فرایدتهای هیجانی و مش یت ارتاا ی با همسر خود معطوف ساخته و درنتیجه به بیان بیشتر
اشاره کرد که ی ی از فن های اموزش داده شته در روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگاهی،
اشدایی با مظهوم هیجان ،اگاهی از افساسات و هیجان ها ،اموزش شداخت هیجانها ،اشدایی با
مظهوم مشاهته و توصیف هیجان ها ،مشاهته و توصیف عمق و وسعت هیجان بود .این فرایدت ساب
می شت تا زنان با اشظتگی زناشویی هیجانات خود را از بت به خوب تغییر دهدت که این فرایدت ناگویی
اعی را در ان ها کاهش می داد.
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محدودیت ها و پیشنهاد ها .محتود بودن دامده تحقیق به زنان با اشظتگی زناشویی مراجعه کددته به
مراکز مشاوره شهر همتان؛ عتم کدترل متغیرهای تأثیرگذار بر کیظیت عشق و ناگویی اعی زنان با
اشظتگی زناشویی  ،عتم تمایم بعضی از زنان جهت شرکت در پمدوهش فاضمر و عمتم بهره گیمری از
روش نمونه گیری تصادفی از محتودیت های پدوهش فاضمر بمود؛ بدمابراین پیشمدهاد می شمود بمرای
افزایش قترت تعمیم پذیری نتایج ،در سطح پیشدهاد پدوهشمی ،ایمن پمدوهش در سمایر اسمتانهما و
مدا ق و جوامع دارای فرهدگ های متظاوت ،دیگمر جامعمه های امماری (هماندمت زنمان متعمارض بما
رح واره های ناسازگار اولیمه ،زنمان بمتون فرزنمت متعمارض و  ،)...کدتمرل عواممم ذکرشمته و روش
نمونه گیری تصادفی اجرا شود .با توجه به اثربخشی روان درمانی شداختی ماتدی بر ذهن اگماهی بمر
کیظیت عشق و ناگویی اعی زنمان بما اشمظتگی زناشمویی  ،در سمطح کماربردی پیشمدهاد می شمود
دانشگاه ها ،فرهدگسراهای شهرداری و مراکز مشاوره دادگستری معرفی شود تا ان ها بما بمه کارگیری
این درمان برای زنان با اشظتگی زناشویی ،جهت بهاود کیظیت عشق و کاهش نماگویی اعمی انمان
گامی عملی برداشته باشدت.
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