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Abstract
The aim of this research was to study the effect
of self- compassion therapy on loneliness and
emotion regulation of damaged women from
marital infidelity in Ahvaz. This research method
was quasi-experimental with pretest-posttest and
control group with an half and a month flow up.
The sample included 20 damaged women (10
women in group control and 10 women in group
experimental) they were selected by available
method. They were requested to answer
loneliness scale Dahshiry,Borjali, Shaykh,
Habiby,1378) and emotion regulation scale
(Garnefski & Karaaij, Spinhoven, 2002). For
analyzing the results, we used covariance
(MANCOVA). The results of data analysis
showed that self- compassion therapy caused the
decrease of loneliness and the increase emotion
regulation of experimental group of women in
comparison to the witness groups and result after
one month was permanent (p<0.01)
Keywords: loneliness, emotion regulation, selfcompassion therapy, damaged women from
Infidelity marital infidelity.
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مقدمه
خیانت زناشویی بهعنوون تخطوی نز تونقوج سن وی بوی

به لیل نینیه خو رن ر نی خیانت زناشویی مقصر می ننندو

1

زوج نز ونج کوور تعریوو

و

بووه سوورزنش خووو موویپر نزنوود و رنتیجووهو باعووک کوواهش

موویشووو (هوورتنی و وترنوور و

عزتنفس و خو نرزشمندی و یدگا منفی ن بت بوه خوو
ر نی زنا میشو  .ر مجموع طر نز سوی شریک زندگی

پیرسی2و  .)2005خیانت زناشویی هم ورو ییوی نز م والنی
نست که تعارضهای زناشویی و طالق رن ر ب یاری نز زنا

مور عالقه نز یکسوو و خو نرزشوی پوایی نز سووی یگور

نقزنیش می هد (ماری و کری تن

می تونند به نح اس تنهایی ر زنوا آسویب یود نز خیانوت

ونتیینز3و .)2014

ر سامعه نیرننی به لیل م والل قرهنگویو خیانوت مور و
موسب نی نمیشو که ز خونها طالق باشد .نغنب آنره

زناشویی منجر شو (روکاچ و قنیپرت-لیگنرث9و .)2015

همرنی زنا پس نز ریاقت خیانت زناشوویی نز سانوب

زنا خونها آ ه تندو قرنر نز ر و رنج حاصل نز خیانوت
زناشویی هم ر نست .بنابرنی به نظر میرسود رون رموانیو

رن تجربووه موویکننوود (نشوونیدرو بالدرنماوقی ووت و .)2012

زمینهنی رن قرنهم میکند کوه نقورن بوه تخنیوه هیجوا هوا و

پژوهشها نشا می هند زنانی که تنظیم هیجانی پایینی نرند

نح اسات منفی بپر نزند و زخمهای گذشته رن نلتیام بخشوند.

ر نقش های زندگی چار کشمیش های قرنوننوی مویشووند
(نحمدیو .)1392توننایی قر ر کنترل هیجوا هواو خوو بوه

هم رو بحرن های هیجانی متفاوتی مانند نضطرنبو نق ر گی
10

زنا آسیب ید میتوننند ر قرآیند رما و مهارتهای الزم
برنی برخور سوازند بوا آسویب ونر رن قرنگیرنود (لییور و

کارلوزی4و  .)2014بنابرنی پس نز نقشای خیانتو حلوقصول

آرنمش و تنظویم برننگیختگوی هیجوانی و تغییور تجربوههوای

هیجانی کمک میکند (ویمز و پینا11و .)2010تنظویم هیجوانی

کر و کنترل و رما ونکنشهای پس آسیبیو تنظیم هیجا و

نقش مهمی ر سازگاری نقرن با وقوای نسوترسزنی زنودگی

کاهش نح اس تنهایی ر هم ور آسویب یود موی توننود نز

نر  .نتایج پژوهشها نشا می هد که ظرقیت نقرن ر تنظیم

ر خیانت زناشویی باشود

مؤثر هیجا ها بر شا مانی رون شوناختیو س ومانی و رونبوط

زمینههای مدنخنة زوج رما گرن
(نمتو بنومی و لی5و .)2008

بی قر ی و همرنی سالمت رون تأثیر ب وزنیی مویگوذنر

نح اس تنهاییو نوعی هیجا منفی نست که نز نارسوایی
و ضع

ر رونبط بی قر ی به وسو میآید و رنتیجوه آ

قر نح اس غمگینیو پوچی و بی تعنقوی موی کنود (آشور و
پاکویت6و  .)2003پژوهشهوا حواکی نز ن نسوت کوه مودت

(ح نیو آزن قالحو رسولزن و عشایریو .)1391
رون رمانیهای شناختی ر خیانت زناشوویی بوه رموا
عاللم نضطرنبی (گور و باکوم و نشنایدر12و )2005و کواهش
نق ر گی و نقزنیش صمیمیت زناشویی (نتیینسو لوو مواری و

زمانی که قر ر تنهایی به سر میبر و تعیی کنند نساسوی ر

کال و هالوج13و  )2010کمک مینماید .ییی نز رموا هوای

میزن نح اس تنهایی نی تو بنیوه تهدیود سودنییو کیفیوت

موج سومو رما مبتنی بر شفقت خوو نسوت .نیو مدنخنوه

نرتبواطی بووا نز ییوا و ر نح وواس تنهوایی نقووش مهووم نر

نشار میکند که نقیارو تصواویر و رقتارهوای ت ویی بخوش

(هومبرن وزو مارتی و ساس ینتو7و .)2013
طر ناشی نز هم ر بیوقاو منجر به نح اس بیکفوایتی و
عدم سذنبیت ر زنا آسیب ید میشو و نیو خوو منجور
به نح اس بینرزشی ر نی زنا شد و به نبال آ نرتبوا

با هم ر و یگرن کاهش مییابد ( نناون و نمورس–سوامر و
 .)2012نز طرف یگر زنا آسیب ید نز خیانت زنواشویویو
8

2. Hertlein,Wetchler, & Piercy
4. Leeker, Carlozzi
6. Asher & Paquette
8. Donovan& Emmers-Sommer
10. Snyder, Balderrama, Fissette
12. Gordon, Baucom, Synder
14. Vein

بیرونی باید رونوی شووند و ر نیو صوورت اهو نن وا
هما گونه که ن بت به عونمل بیرونی ونکنش نشا موی هود
ر مونسه با رو خو آرنم میشو (وی 14و  .)2014شفقت

خو یک ساز مهم ر تعدیل ونکنش نقرن به موقعیوتهوای
نارنحتکننود نسوت (لیوری و همیوارن و  )2007لوذن بورنی
نقزنیش تنظیم هیجا ها و کواهش نح واس تنهایوی ر زنوا
1. Infidelity
3. Marin, Christensen David, Atkins
5. Nemeth, Bonomi, Lee
7. Hombres, Garcia-Martín, Jacinto
9. Rokach, Philibert-Lignières
11. Vims & Pina
13. Atkins, Marin, Lo, Klann, & Hahlweg
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یمینوف13و  )2013بور نشوخونر قیوری و تواب آوری زنوا

آسیب ید نز خیانوت زناشوویی مویتوون نز روییور نووی

14

آموزش شفقت خو و نستفا نمو (بنت و گنم 1و .)2001

پینفید ( )2014مؤثر نست .نی مدنخنه تاکنو برنی کواهش

ن ( )2003شفقت خو رن بهعنون سازهایی مؤلفوهنیوی
شامل مهربوانی بوا خوو  2ر مقابول قاواوت کور خوو 3و

مشیالت زنا آسیب یود بوه کوار بور نشود نسوت .نیو
آموزش و بررسی تأثیر آ بر زندگی زناشویی بوه نیو لیول

نشترنک نن انی 4ر مقابول ننوزون 5و بهووشیواری 6ر مقابول
همانندسازی نقرنطی 7تعری

کر نست .ترکیب نی مؤلفهها

مهم نست که زنا آسویب یود بوا قرنگیوری شوفقت خوو و
تعارضات بی شخصی خو رن با ر نظر گرقت نیازهای خو

مشخصه هر قر ی نست کوه بوه خوو شوفقت مویورز  .ر

و یگرن حل میکنند و ر آ قر یا میگیور بوا مهربوانیو

آموزش شفقت خو و رک خوو بوه سوای قاواوت خوو و

قهم و نح اس نشترنکات نن انیو به هم ر خو نز یک شو .

نوعی حمایت ن بت به کاستیها و بی کفایتیهای خو نست.

بنابرنی

ر پژوهش قرضیههای ایل مطرح میشو :

نتایج پژوهشها حاکی نز نیو نسوت کوه مهربوانی بوا خوو و

قرضیة نول :آموزش شفقت خو بور نح واس تنهوایی زنوا

نشترنک نن انی و بهشیاری با نح اس تنهایی رنبطه معیووس

آسیب ید نز خیانت زناشویی نثربخش نست.

نر  .نز طورف یگوور قاوواوت خوو و ننووزون و همانندسووازی
نقرنطیو با نح اس تنهایی رنبطه مثبت نر و شفقت خو نثر

قرضیة وم :آموزش شفقت خوو بور تنظویم هیجوانی زنوا
آسیب ید نز خیانت زناشویی نثربخش نست.

م تقیم بور نح واس تنهوایی نر (آکوی 8و  .)2010پوژوهش

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش نیو پوژوهش

گذشتو نح اس تنهایی و کیفیت زندگی زنوا متأهول موؤثر

نیمه آزمایشی نز نوع پیشآزمو  -پسآزمو و گورو کنتورل

نست.

با پیگیری یک ماهه بو  .سامعوه آمواری پوژوهش عبوارت نز

رضایی ( )1393نشا

ن که آموزش شفقت خوو بور میوزن

نشت شفقت خو ر زندگی زناشویی نیازمند نی نست
که قر به خاطر شی تها یا نرسید به نستاندنر هاو به ننتقا
سختگیرننه نز خو نپر نز و نی مفهوم به معنی توسه نیر

یا نصالح نیر نی شی تها نی ت (ن 9و  .)2013زموانی
که خو با نی باور که ننتقا خو مویتوننود قور رن ون نر بوه
تغییر و پیشرقت کندو بوه خواطر نشوتباهات بوهسوختی موور

کنیه زنا آسیب ید نز خیانت زناشویی مرنسعهکننود بوه و
مرکز مشاور ر شهر نهونز بو  .نمونه نی پژوهش شامل 20
ز متأهل سون مور خیانت قرنر گرقته و مرنسعه کننود بوه
و مرکز مشاور (مرنکز بهصورت ر سترس ننتخواب شود
بو ند) بو که شیو ننتخاب نمونه بر نساس میزن تمایل آ ها

قااوت قرنر بگیر و عمنیر های حمایتی خو بورنی تهدیود

به شرکت ر نی پژوهش و ک ب نمر پایی تر نز نقطه برش
نح اس تنهایی (نمر باالتر نز  )150و تنظیم هیجوانی (نمور

نز

پایی تر نز  )80بو  .مالک های ورو به مطالعه شوامل متأهول

نشد حرمت خو قور و ر سهوت پنهوا کور

خو آگاهی قر عمل میکنند (ه 10و .)2014

نوونق

بو و ز بو

و عدم رخدن تنیدگیزن مانند طوالق و مور

نتایج پژوهش ها نشا می هد که مدنخنه مبتنی بر شفقت

ر شش ما گذشته و مالکهای خروج نز مطالعه شامل عودم
تمایل به همیاریو نماا نیر رضوایتناموه بوو  .سوپس نز

نقرن متأهل (موری و همیارن و )2015و بر کواهش باورهوای

ر گرو کنتورل و

خو بر نقزنیش گذشتو ننعطافپذیری و رضوایت زناشوویی

میا نمونه پژوهش بهطور تصا قی  10ز

غیرمنطقیو خو گ تگی و نارضایتی زوسی متقاضی طالق
نیس و برکر)2015( 11و تابآوری و تنظیم شناختی هیجوانی

یک آزمو پیگیری نیز گرقته شد .شرکتکننودگا شوامل 20

2. self-kindness
4. common humanity
6. mindfulness
8. Akın
10. Hen
12. Danson
14. Pilfid

1. Bent & Golman
3. self-judgment
5. isolation
7. over-identification
9. Neff
11. Denis & Beker
13. Deminof

زنا متأهل ( نن و 12و  2015و رنهودنر و عطواریو  1392و

 10ز

ر گرو آزمایش گماشته شدند .پس نز یک موا ونویم

ز متأهل شهر نهونز با میانگی سنی  2711سال بوو که 8
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نفر شاغل و  12ز خانه نرو  6نفور بوا مودت نز ونج زیور 5

 .)1387ر نی پژوهش آلفای کرونبا برنبر  0/83بوه سوت

سال و  14نفر با مدت نز ونج  5سوال بوه بواال و تحصویالت

آمد .و نمونه نز سؤنالت نی پرسشنامه به نی صورت نست:

آ ها  5نفر یوپنم و پوایی تورو  11نفور کارشناسوی و  4نفور
کارشناسی نرشد بو ند .به همة شرکتکننودگا تاومی ن
شد که کنیه نطالعات شخصی آ ها محرمانه باقی بماند.
ابزار سنجش
پرسشنامة تنظيم شناختی هيجانی ( : )CERQنی پرسشنامه
1

"چقدر پیش آمد که نح واس کنیود هومصوحبتی ندنریود".
"چقدر پیش آمد که نح اس کنید یگر به هیچکس نز یوک
نی تید".

روش اجرا و تحلیل دادهها
پووس نز نسوورنی پوویشآزمووو ر و گوورو و برنامووه سن ووات

توسط گارنف ییو کارنیج و نسپینو 2و ( )2002تهیه شد .نیو

آموزش شفقت خو ر طی  8سن ه  90قیقهنی هر هفتوه 2

مقیاس یک نبزنر خو گزنرشی نست که  36گویه نر  .نمنوه
نمرنت مقیاس نز ( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) نسوت.

روز برنی گرو آزمایش نسرن شد و هیچگونوه مدنخنوهنی بور
روی گرو کنترل ننجام نشد .سن ات بر نساس رما مبتنوی

هر زیر مقیاس شامل  4گویه نست و نز سمو زیرمقیواسهوا

بر شفقت خو گینبرت ( )2009و به نقل نز سایینیا ()1393

نمر کل حاصل میشو (گارنف یی و کوارنیج و نسوپینوو و

برگزنر شد .پس نز پایا سن اتو پسآزمو و یک ما بعد نز

2006؛ بووه نقوول نز بشووارتو  .)1388ح وونیو آزن قووالحو

نتمام آموزشهاو پس نز یک ما و آزمو پیگیری بور روی هور
و گرو آزمایش و کنترل نسرن گر ید .ن هوا بوا نسوتفا نز

رسول زن و عشایریو ( )1391پایایی پرسشونامه رن بوا روش
آلفوای کرونبوا  0/92بوه سوت آورنود .ر پوژوهش منوک

نرمنقزنر  SPSS19و آزمو تحنیل کوونریوانس چنودمتغیری و

محمدی ( )1392نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفوای

یک متغیری تجزیهوتحنیل شدند .سن وات آمووزش شوفقت

کرونبا محاسبه شد که برنی کول تنظویم شوناختی هیجوانی

خو بهصورت سدول  1ننجام شدند.

 0/74به ست آمد .ر نی پژوهش پایایی پرسشنامه با روش
آلفای کرونبا  0/81به ست آمد .و نمونه نز سوؤنالت نیو

یافتهها
یاقتههای پژوهش بهصوورت میوانگی و ننحورنف نسوتاندنر و
تعدن آزمو نیهای نمونه برنی متغیور پوژوهش و یاقتوههوای

ر معنوی بخشوید بوه

نستنباطی نست که ر ن نمه ر سدنول  1تا  5نرنله شد نست.

پرسشنامه به نی صورت نسوت" :مو هیجانواتم رن آشوفته و

خارج نز کنترل تجربه میکونم و مو
نح اساتمو مشیل نرم".

قبل نز تحنیل کوونریانسو سهت بررسی پیشقورض همگنوی

مقياس احساس تنهایی :نیو مقیواس توسوط هشویریو
برسعنیو شیخی و حبیبیو ( )1387ساخته شد کوه شوامل 38
سؤنل با مقیاس لییرت  5رسهنی خینی زیا توا خینوی کوم
نست .ضریب نعتبار مقیاس با نستفا نز روش آلفای کرونبا
و بازآزمایی به ترتیوب برنبور بوا  0/91و  0/83گوزنرش شود.
همرنی ضریب رونیی همگرنی مقیاس نز طریوج همب وتگی
با مقیاس نح اس تنهایی  UCLAو پرسشنامة نق ر گی بوک
برنبر با  0/6و  0/56بو  .رونیی سواز مقیواس نیوز نز طریوج
تحنیل عامنی نشا

ن که قورم نهوایی مقیواس نز سوه عامول

تنهایی ناشی نز نرتبا با خانون و تنهایی ناشوی نز نرتبوا بوا
وستا و نشوانههوای عواطفی تنهوایی تشوییل شود نسوت.
ضریب نعتبوار بازآزموایی بورنی کول مقیواس برنبور بوا 0/84
گزنرش شود نست ( هشیوریو بورسعنیو شیخوی و حبیبویو
2. Garnefski & Karaaij, Spinhoven

ونریانسها و نرمال بو

توزی نمرنت آزمو لوی و آزموو

کنموگروف و نسمیرن
شد.

برنی گرو ها ر هر و متغیور ننجوام

ییی نز مفروضه هوای آزموو تحنیول کوونریوانس چنود
متغیریو آزمو همگونی ونریانسهای لووی نسوت .بور نیو
نسوواس آزمووو لوووی محاسووبه شوود ر مووور ه ویچی وک نز
متغیرهووای مووور بررسووی نز لحووا آموواری معن وی نر نبووو
(نح ووواس تنهوووایی ( 18( =1/04 )P=0/47<0/05و  F)1و
تنظوووویم هیجووووانی ( )P=0/66</05و  18( =1/54و )F)1

بنابرنی مفروضه همگونی ونریانسها نیز ر نشد.
برنی تعیی توزی سامعه (نرمال بو ن هوا) نز آزموو
کولموووگروف – نسوومیرنوف نسووتفا شوود ( )p<0/05کووه
نشوا هندة نرمال بو

تووزی سوامعه نست .بوا تووسوه بوه

1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
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برقورنری مفروضوههوای تحنیول کوونریوانس چنود متغیوریو

و تحنیل کوونریانس یک رنهه ر مت مانیون ننجوام گرقوت

نستفا نز نی آزمو مجاز خونهد بو .

که نتایج حاصل ر ن نمه نرنلوه شود نسوت .میوزن توأثیر یوا

نتایج تحنیل کوونریانس چند متغیر نشا ن که با کنترل
پیشآزمو و سوطوح معنوی نری هموه آزموو هواو بوی زنوا

تفاوت برنبور بوا  0/93نسوت .بوه عبوارت یگورو  95رصود
تفاوتهای قر ی ر نمرنت پوسآزموو نح واس تنهوایی و

گرو های آزمایش و کنترل حدنقل نز لحا ییی نز متغیرهای

تنظیم هیجانی زنا مربو به تأثیر آموزش شفقت خو نست.

ونب ته (نح اس تنهایی و تنظیم هیجانی) تفواوت معنوا نری

تون آماری برنبر با  1نست که نشا هندة کفایت حجم نمونه

وسو نر ( F=165/32و  .)p>0/001برنی پی بر
نیته که نز لحا کدنم متغیر بی

بوه نیو

نست.

و گرو تفاوت وسو نر و

جدول  .1جلسات درمان مبتنی بر شفقت خود گيلبرت (( )2009به نقل از سایینيا)1393،
سن ات

شرح نهدنف

سن ة نول

نسرنی پیشآزمو و منطج رما مبتنی بر شفقت و تفهیم شفقت و شفقت به خو

سن ة وم

نز زنا آسیب ید خونسته میشو که سعی کنند نحو تفیر و رقتار خو رن ن بت به خو شا شناسایی کنند

سن ة سوم

نستفا نز مهارت تصویرپر نزی شفقتگونه و نستفا نز تینیک تنفس ت یی بخش

سن ة چهارم

نستفا نز ق بهوش یاری برنی زنا آسیب ید و نحو نبرنز نح اس تنهایی برنی زنا

سن ة پنجم

ر نی سن ه تینیک نوشت نامه شفقت روزننه و نرتقا شفقت خو بهوسینه تخنیه هیجانی صورت گرقت

سن ة ششم

ر نی سن ه آسیبشناسی عونمنی که موسب ترس و نقعه زنا ن بت به شفقت خو میشو بررسی شد

سن ة هفتم

آموزش روشهای مقابنه با عونمل شفقت خو و نستفا نز تینیک آرنمسازی

سن ة هشتم

سم بندی سن اتو نرنلة پیشنها های نهایی و تمری و نهایتاً نسرنی پسآزمو و قرنر زموانی مشوخ
آزمو پیگیری.

بورنی نسورنی

جدول  .2نتایج تحليل كوواریانس آنکوا بر روي ميانگين نمره پسآزمون احساس تنهایی و تنظيم هيجانی گروههاي
آزمایش و كنترل با كنترل پيشآزمون
متغير

مجموع مجذورات

نح اس تنهایی
تنظیم هیجانی

16935/58

DF
1

16935/58

25891/93

1

25891/93

هما طوری که ر سدول  2مشوخ

ميانگين مجذورات

F
69/58

p
0/001

0/84

274/29

0/001

0/93

نسوتو بوا کنتورل

پیشآزمو بی زنا گرو آزمایش و گورو کنتورل نز لحوا

اندازۀ اثر

توان آماري
1
1

همرنی با کنترل پیشآزمو بی زنوا گورو آزموایش و
گووورو کنتووورل نز لحوووا تنظووویم هیجوووانی ( p>0/001و

نح اس تنهایی ( p>0/001و  )F=69/58تفواوت معنوی نری

 )F=289/39تفاوت معنی نری وسو نر  .به عبارت یگورو

وسو نر  .به عبارت یگرو آموزش شفقت خو با توسه بوه
میانگی نح اس تنهایی زنا گرو آزمایش ن بت به میانگی

آموزش شفقت خو با توسه به میوانگی تنظویم هیجوانی ر
زنا گرو آزمایش ن بت به میانگی گورو کنتورلو موسوب

گرو کنترلو موسوب کواهش نح واس تنهوایی زنوا گورو

نقزنیش تنظیم هیجانی گرو آزمایش شد نست .میزن تأثیر یا

آزمایش شد نست .میزن تأثیر یا تفاوت برنبر با  0/84نسوت.

تفاوت برنبور بوا  0/93نسوت .بوه عبوارت یگورو  93رصود

به عبارت یگرو  84رصود تفواوتهوای قور ی ر نمورنت

تفاوت های قر ی ر نمرنت پس آزمو تنظیم هیجانی مربو

پسآزمو نح اس تنهوایی زنوا مربوو بوه توأثیر آمووزش

به تأثیر آموزش شفقت خو نست .بنوابرنی قرضویة وم نیوز

شفقت خو نست .بنابرنی قرضیة نول تأیید میگر .

تأیید میگر .
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جدول  .3نتایج تحليل كوواریانس آنکوا بر روي ميانگين نمره پيگيري احساس تنهایی و تنظيم هيجانی گروههاي آزمایش
و كنترل با كنترل پسآزمون
متغير

مجموع

ميانگين

F

p

اندازۀ اثر

توان آماري

نح اس تنهایی

15735/76

1

15735/76

68/36

0/001

0/89

1

تنظیم هیجانی

23411/93

1

23411/93

45/29

0/001

0/92

1

مجذورات

DF

مجذورات

ر ورة پیگیری بی زنا گرو آزمایش و گرو کنترل نز

میکنند .ر نی پژوهش نیز به زنا آمووزش ن شود توا ر

لحووا نح وواس تنهووایی ( p>0/001و  )F=68/36و تنظوویم

هنگام تجربة شی ت و ناتوننی ناشی نز خیانت زناشوییو بوا

هیجووانی ( p>0/001و  )F=45/29تفوواوت معنووا نری وسووو

هم ر خو نرتبا بیشتری برقرنر نماینود .همرنوی آمووزش

نشت .به عبارت یگرو آموزش شوفقت خوو بوا توسوه بوه

خو شفقتورزی ر زنا نز یکسو تونن ت پریشوانی ناشوی

ر مرحنوه

نز تجارب منفی و نح اسواتی کوه خوو رن تهدیود مویکنودو

پیگیری (یک ماهه) ن بت به میانگی گورو کنتورلو موسوب

تعدیل نمایند و نز سوی یگر باعوک شود کوه زنوا ماهیوت

میانگی نح اس تنهوایی و تنظویم هیجوانی زنوا

پاسو

تدنوم نقزنیش نح اس تنهواییو تنظویم هیجوانی زنوا گورو

نارنحتیِ نح اس تنهایی خو رن بیشتر بشناسند و ن

آزمایش شد نست .میزن تأثیر برنی نح اس تنهایی برنبور بوا

مثبتو لبخنودز و همودلی و صومیمیت رن قووت بخشوند و

 0/89و برنی تنظیم هیجوانی  0/92نسوتو یعنوی  89رصود
تفاوت های قر ی ر نمورنت پیگیوری نح واس تنهواییو 92

رنتیجه موسب کاهش نح اس تنهایی ر آ ها شو .
نز طرف یگر آموزش شفقت خو بوا توسوه بوه نشوتیاق

رصد تفاوتهای قر ی ر نمرنت پیگیوری تنظویم هیجوانی

مهربانی با خو و رک خو بهسای قااوت خو و سوبب شود

مربو به تأثیر آموزش شفقت خو نست.

زنووا

بحث و نتیجهگیری
هدف نز پژوهش بررسی نثربخشی مدنخنه مبتنی بور شوفقت

مشترک شوند و به تدنوم رنبطه تمایل زیا ی نشته و ر پوی
حفظ و بهبو رنبطة زناشویی باشندو ر نیو بوار قودنکاری و

خو بر نح اس تنهایی و تنظیم هیجانی ر زنا آسیب یود
نز خیانت زناشویی مرنسعهکنند بوه مرنکوز مشواور خوانون

سوورمایهگووذنری کننوود و بووی نهوودنف شخصوویو سووعا ت و

شهر نهونز بو  .تحنیل نتایج نشا

ن که با کنترل پیشآزمو

نرنی نح وواس بیشووتری نز نن ووجام و م وولولیتهووای

شا کامی شریک خو رنبطوه برقورنر کننود .رنتیجوه م وبب
سذنبیتو رقتار شای ته و زمینهسازی نعتموا مجود ر زنوا

بی زنا گورو آزموایش و گورو کنتورل نز لحوا نح واس

آسیب ید نز خیانوت زناشوویی شوو  .بنوابرنی ترغیوب بوه
شفقت خو میتونند به نقرن کمک کند تا با تمایالت مخرب

شفقت خوو موسوب کواهش نح واس تنهوایی زنوا گورو

خو ننتقا ی مقابنه کنند و نرتباطات بی قر ی بوا یگورن رن

تنهایی تفاوت معنا نری وسو نر  .به عبارت یگرو آموزش
آزمایش شد و نتایج پس نز یک ما نیز ونم نشت .بنوابرنی

تشخی

قرضیه نول تأیید میگر .

خو کنوار بیاینود (نو و  .)2003رنهایوت مویتوون گفوت
آموزش شفقت خو به لیل نینیه نح اس برید و وری نز

نتیجة به ست آمد با پوژوهش مشوابه رضوایی ()1393و

هند و با آرنمش و متانت بیشتری بوا هیجوا هوای

هم و نست .ر تبیی نتیجة پژوهش میتون نظهار نمو کوه
آموزش شفقت خو سبب گ وترش مهربوانیو رک خوو و

هم ر رن برش می هدو به کاهش نح واس تنهوایی ر زنوا

پرهیز نز ننتقا و قااوت های ناگونر ن بت به خو و مهربوانی

کمک نمو و باعک کاهش میوزن نح واس تنهوایی ر زنوا

و عدم قااوت هم ر میشو و موسب میشوو  .نز آنجوایی

شد.
با توسه به نتایج مشخ

نقزنیش نرتبا و نح اس تعنج با هم رو با مشویالت مقابنوه

زوسی گرو آزمایش و گرو کنترل نز لحا تنظیم هیجوانی

که نقرن متأهل ر رویدن های نسترسزنی زنودگی بوا کموک

یگرن و یا ننزون ر خالل ور های نارنحتی ناشی نز خیانت

شدو با کنترل پیشآزموو بوی
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تفاوت معنوی نری وسوو نر  .بوه عبوارت یگورو آمووزش

زنا تعا ل هیجانی بیشتری رن تجربه کنند .بنوابرنی آمووزش

شفقت خو با توسه به میوانگی تنظویم هیجوانی ر زوسوی

شفقت خو ر زنا میتونند موسب نن جام هیجانیو تطبیوج

گرو آزمایش ن بت به میانگی گرو کنترلو موسب نقوزنیش
تنظیم هیجانی گرو آزمایش شد .نتوایج ورة پیگیوری نشوا

رقتارهای سازشی سدید و نرزیابی هیجا های مثبت و منفوی
شو و ر کل نظم هیجانی رن نقزنیش هد.
به لیل ح اس و محرمانه بو

ن که آموزش شفقت خو بر نقزنیش تنظیم هیجانی زوسی
پایدنر نست.

م لنه خیانت زناشوویی

ر خانون هاو زنا کمی مایول بوه شورکت ر نیو پوژوهش

نتیجة قرضویة وم بوا پوژوهش هوای رنهودنر و عطواری

بو ندو لذن تعدن کم نمونه نز محدو یتهای نی پژوهش بو .

()1392و نن و ()2015و پینفید ()2014و یمینوف ()2013

نز آنجا که پژوهش بر روی نمونه شهر نهونز صوورت گرقتوه

و نیس و برکر ( )2015که نتیجوه گرقتنود آمووزش شوفقت

نستو ر تعمیم نتایج به نمونه یگور بایود نحتیوا شوو  .ر

باعک نقزنیش تنظیم هیجانی میگر و هم ویی نر .

ننتها پیشنها میگر مرنکز مشاور و خوانون بوه نثربخشوی

نشت که تنظویم

آموزش شوفقت خوو بوه لیول نثورنت مثبوت بور مودیریت

ر تبیی قرضیة وم پژوهش باید ناعا

هیجانی باعک میگور نقورن نح اسوات منفوی و مثبوت رن
تعدیل کنند و موقعیوت رن بهتور رک نماینود و یوا بگیرنود

هیجا ها ر زنا بهویژ زنا آسیب ید نز خیانت زناشوویی
توسه ویژ نی نمایند و نثر نیو مدنخنوه بور یگور مشویالت

چگونه هیجا های خو رن مدیریت کنند و نی سوازما هوی

زندگی زناشویی مور بررسی قرنر گیر .

ظرقیت روننیو اهنوی و رضوایت نز زنودگی نقورن رن نرتقواء

منابع

می هد (ونیزینگرو .)2000آموزش شفقت خو ر زنا سبب

نحمدیو  .)1392( .رنبطة تنظیم هیجانی با تعارضات زناشویی ر
زوسی ننشجو .پایا نامة کارشناسی .ننشگا آزن نسالمی نهونز.

شای تگیهای قر ی ر رویارویی با موقعیوتهواو بوا تمرکوز

بشارتو م ع .)1389( .رنبطة سرسختی و نح اس تنهایی با شوا ی

گر یوود زنووا بووا مشوویالت و غنبووه بوور آ هووا و شناسووایی
مثبت و برنامهریزی منظم و نرزیابی شرنیطو قرنیندهای اهنیو
ننگیزشی و پذیرش خو و به خو نساز هند تا نح اساتشا
مناسب بیرو ریخته شو و سطح سالمت و نن جام هیجوانی
خو رن حفظ نمایند .ن ( )2003بیا نشوت کوه هشویاریو
قرنر ن

زنا  .پژوهش ر خانون و )5(3و .21-34
ح نیو جو آزن قالحو پو رسولزن و ک و عشوایریو ح.)1391( .
بررسی رنهبر های تنظیم شناختی هیجانی بر نبعا رون نژنودی
و برو گرنیی .قصننامة تاز های رون شناختیو )4( 10و 1-13
هشیریو غو برسعنیو آو شیخیو مو حبیبیو م .)1378( .سواخت و

نقیوار و نح اسوات ر حالوت تعوا ل و پرهیوز نز

نعتباریووابی مقیوواس نح وواس تنهووایی ر بووی ننشووجویا
ننشگا های تهرن  .مجنة رون شناسی)3( 12 .و .282-296
رنهدنرو و عطاریو ش .)1392( .نثربخشی شفقت خو بر تنظیم

هوشوومندننه و توننووایی بووه تعویووج ننوودنخت نح اسووات

هیجانی و تابآوری ر زوسی  .مجنوة سوالمت .سوال )3( 7و

ناخوشایندو توننایی رگیر شد یا گریز نز یک هیجوا منفوی

.42-57

همانندسازی و تخنیه نقرنطیو خو تنظیمی ر نبعا مختن

رن

موسب میشو  .آموزش شفقت خوو ر زنوا سوبب رشود

بهصورت مناسبو توننایی کنترل عاقالنه هیجا هوا شود و بوا
تعدیل هیجا های منفیو نقزنیش هیجا های خوشایند سوبب
تنظیم هیجا های زنا شد .تالش برنی آگاهی نز هیجا ها و
توسعه چشم نندنز شخصی نز هیجا ها با خو آگاهی و اهو
آگاهی رن نقزنیش می هد سبب میشو توا زنوا خو آگواهی
بیشتری رن به ست آورند و بر خو کنترل مناسبتری نشته
باشند و نح اس نانمیدکننودگیو نقیوار خوو سرزنشوگری و
نح اسووات ناخوشووایند کمتووری نشووته باشووند و بووا تنظوویم
هیجا ها موسب میشو تا وضعیت زنوا منطبوج بوا محویط
شو و قر رن ر مقابل م الل کارآمد نماید و سوبب شود توا

رضاییو م .)1393( .تأثیر آموزش شفقت خو بر میوزن گذشوتو
نح واس تنهوایی و کیفیوت زنودگی نقورن متأهول .پایوا ناموة
کارشناسی نرشد .ننشگا آزن نسالمی تهرن مرکز.
سایینیاو م .)1393( .نثربخشی رما مبتنوی بور شوفقت خوو بور
همدلی و رضایت زناشویی ر زنا متأهول مرنسعوهکننود بوه
مرنکز مشاور شهر نهونز .پایا ناموة کارشناسوی نرشود چواپ
نشد .
Atkin, A. (2010). Self-compassion and Loneliness.
International Online Journal of Educational
Sciences, 2 (3), 702-718
Asher, S. R., & Paquette, J. A., (2003). Loneliness and
peer relations in childhood. Current Directions in
Psychological Science, 12(3), 75-78.

79 / تأثير مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظيم هيجانی زنان آسيبدیده از خيانت زناشویی
Atkins, D. C., Marin, R. A., Lo, T. Y., Klann, N., &
Hahlweg, K. (2010). Outcomes of couples with
infidelity in a community-based sample of couple
therapy. Journal of Family Psychology, 24(4),
212– 216.doi:10.1037/a0018789.
Bent, S. & Goleman, T. (2001). Emotional alchemy:
How the mind can heal the heart. New York:
Three Rivers Press.
Damson, R. (2015). The effect of self-compassion on
the resilience and emotion regulation of marital
woman. Journal of Personality assessment, 63 (2),
262 - 274.
Deminof, L. (2013). The efficacy of self-compassion
on the adversity quotient, Emotion Regulationof
marital woman. Journal Anxiety Disorder, 2010;
11(5), 279-315.
Denis, K., & Beker, R (2015). The effect of selfcompassion on the irrational beliefs, selfdissociationand marital not satisfaction in couples.
Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 274.
Dividson, S. (2014). The efficacy of self-compassion
therapy on empathy and resilience of couples.
Behavior Res Therapy. 46(4), 487-495.
Donovan S, Emmers-Sommer T. (2012). Attachment
style and gender as predictors of communicative
responses to infidelity. Marr Fam Rev; 48(2), 12549.
Gilbert, P. (2009). Social mentalities: Internal ‘social’
conflicts and the role of inner warmth and
compassion in cognitive therapy. In P. Gilbert &
K.G. Bailey (eds.), Genes on the Couch.
Explorations in Evolutionary Psychotherapy. 118150. Hove: Brenner-Routledge.
Granefski N, Kraaij V, Spinhoven P. (2002). Manual
for the use of the cognitive emotion regulation
questionnaire. Leiderorp: Datec.
Gordon, K., Baucom, D., & Synder, D. (2005).
Treating couples recovering from infidelity.
Journal of Clinical Psychology, 61(11), 13931405.
Hertlein, K., Wetchler, J., & Piercy, F. (2005).
Infidelity: An overview. Handbook of the clinical
treatment of infidelity (pp. 5-16). New York, NY:
The Haworth Press.
Hin, Y. (2014). Self-compassion, achievement goals
and coping with academic failure. Self and
Identity, 4(3), 263-287.
Hombrados-Mendieta I, García-Martín MA, GómezJacinto L. (2013). The relationship between social
support, loneliness, and subjective well-being in a
Spanish sample from a multidimensional
perspective. Soc Indicators Res; 114(3), 1013-34
Leary, S.W., Kerr, C., Wasserman, R.J., Gray, J.R.,
Greve D., Treadway, M. T. (2007). Meditation
experience is associated with increased cortical
thickness. Neuroreport, 16(17), 1893–1897.
Leeker O, Carlozzi A. (2014). Effects of sex, sexual
orientation, infidelity expectations, and love on
distress related to emotional and sexual infidelity.
J Marital FamTher, 40(1), 68-91
Marin, A. Christensen, C. Atkins, B. (2014). Infidelity
and Behavioral Couple Therapy: Relationship
Outcomes Over 5 Years Following Therapy

Couple and Family Psychology. Research and
Practice American Psychological Association,
3(1), 1–12
Morin, C.M. Collechi, C. Stone, J. Sood, R. Brink, D
(2015). The effect of self-compassion on the
forgiveness, resiliency and marital satisfaction of
couples. Journal of marital, 7(1),85-96.
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative
conceptualization of a healthy attitude toward
oneself. Self and Identity, 2(4), 85-102.
Neff, K. (2013). Self-compassion and psychological
resilience among adolescents and young adults.
Self and Identity.3,54-67. partner violence. J Wom
Health; 21(9): 942-9.
Pilfid, H. (2014
Nemeth JM, Bonomi AE, Lee MA, Ludwin JM.
(2013). Sexual infidelity as trigger for intimate.
The efficacy of self-compassion on obsessive
rumination, depression and resilience. Journal of
Clinical Psychology and Psychotherapy, 15(2),
155- 167.
Rokach, A. and Philibert-Lignières, G. (2015).
Intimacy, Loneliness & Infidelity. The Open
Psychology Journal, 8(2), 71-77.
Snyder DK, Balderrama-Durbin C, Fissette CL.
(2012). Treating infidelity and comorbid
depression: a case study involving military
deployment. CFP, 1(3): 213-25.
Veen, R. (2014). The effect of self-compassion on the
happiness, resiliency and marital satisfaction of
marital. New York: Redial publishing company.
Vimz, B., & Pina, W. (2010). The assessment of
emotion regulation improving construct. validity in
online do I, 10, 1007, S. 10862-010-9178-5.

