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Abstract 
The aim of this study was to develop an attachment-based 
mindfulness therapy and evaluate its effectiveness on the 

quality of love and empathy in women experiencing 

marital infidelity. The research method of the present 

study was a comparative analysis using the Breddy 

method in the qualitative part and a quasi-experiment with 

pretest, posttest and control group with two-month follow-

up in the quantitative part. In the quantitative part, the 
statistical population included the women with marital 

experience who turned to counseling centers in the city of 

Tehran in the autumn 2020. For the study, 25 women with 

marital experience were selected through purposive 

sampling and randomly divided into experimental and 

control groups. The experimental group received eight 

sessions of attachment-based mindfulness therapy over 

two months. The questionnaires used in this study 
included Sternberg’s Triangular Love Scale (STLS) and 

the Marital Empathy Scale (MES). Data from the study 

were analyzed using the variance method with repeated 

measures and SPSS23 statistical software. The results 

showed that attachment-based mindfulness therapy has 

acceptable content validity. Moreover, this therapy has an 

impact on the quality of love (P<0.001, Eta=0.54, 
F=32.94) and empathy (P<001, Eta=0.66, F=46.45) in the 

women with marital infidelity. According to the results of 

the study, attachment-oriented mindfulness therapy can be 

used as an efficient method to improve the quality of love 

and empathy in women with marital infidelity by using 

theoretical concepts of mindfulness therapy and 

attachment. 
Keywords: Marital Infidelity, Attachment-Based 
Mindfulness Therapy, Quality of Love, Empathy. 

 دهیچک

محدرر و   دلبسده   یآگداه  درمدا  ههدن   نیپژوهش حاضر با هدف تددو 
 ۀدر زندا  بدا تبربد    یعشد  و هدددل   تید فیآ  بر ک یاثربخش یابیارز
 یفیدر بخش ک ،یانبام گرفت. روش پژوهش کاربرد ییزناشر انتیخ

و در  یبدررد  یا سد  یمقا یقد یمنطبد  بدر روش تطب   یقد یتطب-یلیتحل
آزمدر  بدا گدرو      پد   -آزمر  شیبا طرح پ یشیآزما د ین یقسدت کد
 اندت یخ ۀزنا  با تبربد  ،یآمار ۀدوماه  برد. جامع یریگیپ ۀگرا  و دور

برد.  1399 زییشهر تهرا  در پا ۀکنند  ب  مراکز مشاور مراجع  ییزناشر
بدا روش   ییزناشدر  اندت یخ ۀز  بدا تبربد   25پدژوهش،   یاجدرا  یبرا

 یهدا  و در گدر  یهدفدندد انهخداو و بدا گددارش ت دادف      یرید گ ندرن 
 یآگدداه درمدا  ههدن   ش،یو گدرا  قدرار گرفهندد. گدرو  آزمدا      شیآزمدا 

 یکدرد. ابزارهدا   افدت یدو مدا  در  یمحرر )هشت جلسد   را طد   دلبسه 
 ییزناشدر  یهدددل  اسیو مق (STLS)عش   ۀپژوهش شامل پرسشنام

(MES)  مکدرر بدا    یرید گ با انداز  ان یوار لیتحل ۀریها ب  ش برد. داد
نشدا  داد   جیشددند. نهدا   لید و تحل  ید تبز SPSS23 یافزار آمدار  نرم

 یدی روا یمحدرر از نردر مهخ  دا  دارا    دلبسده   یآگداه  درما  ههدن 
؛ P<001عشد  )  تیفیدرما  بر ک نیا نیاست. هدچن یکاف ییمحهرا
59/0=Eta 94/32؛=F0001) ی  و هددل>P 66/0؛=Eta 45/46؛=F  

 یهدا  افه ی اساسداشه  است. بر ریتأث ییزناشر انتیخ ۀدر زنا  با تبرب
 میمفداه  یرید گ محرر با بهر  دلبسه  یآگاه پژوهش حاضر، درما  ههن

کارآمدد   یعنرا  درمان ب  تراند یم یو دلبسهگ یاگاه درما  ههن ینرر
 اندت یخ ۀدر زندا  بدا تبربد    یعشد  و هدددل   تید فیدر جهت بهبرد ک
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 مقدمه
 نیرگذارتریو تأث نیتر بزرگ حال نیدرع رود، یم شدار ب  یاجهداع واحد نیتر کرچک خانراد ، ک  نیا وجرد با

با افراد  گرید یبا جامع  تعامل دارد و از سر سر کی. نهاد خانراد  از شرد یدر جرامع محسرو م یهیواحد ترب
نررا  آ  را از ارکا   از صاحب یاست ک  شدار تینهاد ب  آ  انداز  حائز اهد نی. ادر ارتباط است داًیمسهق
 نراد،یاسپ)ژانگ،  دانند یم سالم ۀخانرادب   یابیسالم را منرط ب  دسه ۀجامعب   لیجامع  پنداشه  و ن یاساس

 ۀجامع کیب   شد  رهندر خانراد  آ  است ک   تیاهد یاز علل اصل یکی.  2017 وانگ، و الئر زنبرگ،یا
است ک   نیسالم ا ۀخانراداز شروط  یکی. امن در سطح جامع  است ۀاز خانراد یبرخرردار ازمندین المس و امن
 یروابط اعضا نک یا ب ی. نهباشند برخرردار یروان سالمت زین و گریکدی با مطلرو روابط از آ  یاعضا یۀکل

 و باکرم نر،یآچ ت،یاسد بت،یکرخراهد گذاشت ) یجا ب جامع   بر یمطلرب راتیها تأث خانراد  و سالمت آ 
 تبرب  را ییزناشر تیاز رضا ییباال سطح یدر آغاز زندگ ها زوج اغلبشد  ک   مشاهد  . 2020 مرر،-یلین
 . 2020 ر،یو ل ی)ل گذارد یرو ب  نق ا  م ها زوجاز  یاریاز رابط  در بس تیزما  رضا مرور ب  اما کنند، یم

ز  و شرهر  یمنف تعامل مهعدد، قاتیتحق براساس. است ییزناشر یزندگ یآشفهگ یها شاخصاز  یکی طالق
 محققا ، . بنا ب  اظهار 2018 ،ی)کردبچ  و عارف باشدوقرع طالق  یبرا یقر یا کنند  ینیب شیپ تراند یم
برد  است  ریاخ یها سال در طالق،رشد روزافزو   لیدال نیتر مهم از 2ییو روابط فرازناشر 1ییزناشر انتیخ
اصل  ،یهدسرتک نک یاترج  ب   با . 1398 ،یلیاسداع کیتاج و زاد محسن زهراکار، ا ،یکاشان یافشار)
از  یاریبس یبرا ییزناشر یها انتیخ است، جامع  روندخانراد  در  یو الگر یجنس یرفهارها ۀشد رفه یپذ

 هدکارا ،و  یکرنرو) آورد یم وجرد ب خانراد   کانر  دررا  یادیز یآشفهگ و است بخشش رقابلیغ نیزوج
تعارضات و  بروزو  ییروابط زناشر یدگیپاش ازهماز عرامل  یکی ییزناشر انتیخ ک  تیواقع نیا . 2018

و  یمرادحاصل ،گرزلرقر ) است گرفه  قرار دیتأک و ترج مررد  یادیز یهاپژوهش در ،است ییاخهالفات زناشر
داشهن  از تر گسهرد  انتیخ ۀطیح پژوهشگرا ،اغلب  زعم ب  . 2017و هدکارا ،  لسر یو؛ 1397 ،عطادخت

 یها با شخ  از آ  یقیتلف ای یجنس ای یعاطف ،ینهرنهیا ۀرابطداشهن  و استبا شخص سرم  یارتباط جنس
 شد  مطرح ۀزیانگ نیتر مهم . 1398 عت،یو شر یکشاورز محدد ،یدیحد ،ی)آقابزرگ ردیگ یدربرم زین را گرید

 ۀتبرب ،اند کرد  دایپ شیگرا ییزناشر انتیروابط نامشروع و خ سدت ب ک   یهلزنا  و مردا  مهأ یۀناحاز 
و  یلردجان یری)اردش کنند یتبرب  ند مشهرکشا  یرا در زندگ آ  رایز است؛ یجنس و یفرد تیدیصد مبدد
درصد از زنا   11درصد از مردا  و  21آ  است ک   دیمؤ زین کایدر آمر افه ی انبام . مطالعات 1397 ،یفیشر

  .2021 ژنگ، و ژو ژا ، ژنگ، ژانگ،) اند شد  ییزناشر انتیمرتکب خ ،مشهرک یدر طرل زندگ
درمانگرا ،  است. ب  اهعا  روا  ییانت زناشرین، از عراقب خیزوج ا یم دیشد یعاطف یها یآشفهگ

 نف  عزت یشد ، خشم، افسردگدالیپامانند احساس  یانت شد ، اغلب احساساتیها خ ک  ب  آ  یهدسران

                                                 
1. marital infidelity 

2. extramarital 
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وجدا   یدیت و ناامید، ع بانیر احساس گنا ، شرم، تردینر یکنند. احساساتیرا گزارش م ین و درماندگییپا
و جامع   شرد یمخانراد  مهزلزل  ا یبن ب یدرنه . 2017)پاچر،  سازد یم ریو روا  هدسرا  عهدشکن را درگ

 نیب در زیو محبت ن 1، نق ا  عش ییزناشر تیعالو  بر کاهش رضا .شرد یسرق داد  م یآشفهگ یسر ب 
 کیگفت ک   دیعش  با فی. در تعر 1398، یمحدد و زاد  یگلسهان) است ییزناشر انتیاز عراقب خ نیزوج

ظاهر پنها  و آشکار  صررت و ب  ابدی یمعدرالً نسبت ب  جن  مخالف ندرد م ک  است یعاطف دیاحساس شد
شرد. در  یم دتریشد و شهری، بیههن یرسازیت ر دمد  باحساس با گذشت زما  و  نیا د. درواقعشر یم

 شهریوام بد و اسهحکام مرجب و است نیزوج تیرضا زا یم بر رگذاریتأث اریاز عرامل بس یکیعش   قتیحق
 یریادگیقابل یو احساس یآمرخهن یدانست ک  عش ، تعامل دیبا  .2009د )اسردو و آرو ، شر یخانراد  م ادیبن

 سدشنا یمعش  را  شیها تیو محدود یههن یها با ترج  ب  باورها و اندوخه  یمعنا ک  هر شخ  نی. بداست
 ریآ  تأث تداوم و یورز عش  سبک و روش بر ط،یمح ک  گفت ترا  ین میبنابرا ؛کند یو سپ  آ  را تبرب  م

مؤلف   س  نیعش  کامل هسهند. هرگا  ا یها شهرت و تعهد از مؤلف  ت،یدی . صد2010 ا،یدارد )کاس یشگرف
ب  نقل  1994، 2)اسهرنبرگ آورند یم دیشرند، انراع مخهلف عش  را پد بیترک گریکدیبا  یمخهلف یها ب  گرن 
 یپرداز  یب  نرر زیاسهرنبرگ ن از ریغ ب  یگرید پژوهشگرا  نی . هدچن2007ن، مرلبیتاوارس و ز ا،یاز سرف

 ا ی  با ب2020 ل،یه-گلریب  نقل از جانسر ، الودر و ز 2000) 3یاند. چنانک  ل عش  دست زد  ۀحرزدر 
 عش  ان ،یگرا واقع عش  ،یشهران عش : دهد یم حیترض را یورز عش  نرع شش ش،یخر یعدبشش یۀنرر
 ل،یه-گلریز و الودر)جانسر ،  گران یو عش  باز ی، عش  رفاقهیازخردگذشهگ با هدرا  عش  ک،یرمانه

2020.  
و سبب  شرد یم انتیبروز خ ساز ن یزم ن،یزوج یبانیهدرا  کاهش تعامالت ه عش  ب  تیفیک رییتغ

اهعا  داشت ک  عرامل  ترا  یم شد  . براساس مطالعات انبامابدیآنا  نق ا   ا یم 4یتا هددل شرد یم
. دهند یم قرار ریتأث تحت را یهددل ،یریادگی و تیجنس فرد، تیمرقع ،یکیژنه و یهیشخ  عرامل ،یفرهنگ

چنانچ   اما خررد، یز  و شرهر ب  چشم م نیب یاز درک و هددل یزانیازدواج سالم، م کیمعدرل در  طرر ب 
 برد نخراهد گریکدید، قادر ب  درک تبارو باش داشه  یفیضع یپرداز الیرابط  قدرت خ نیاز طرف یکی

 یها ز یاحساسات، افکار و انگ رینر یشناخت حاالت روان ییترانا ،یهددل ف،یتعر براساس . 2008)گررمن، 
 ،یصادق، برجعل یدید  است )رحش نییتب مناسب و هداهنگ با عرامل فرق یبانیه یده و پاسخ گرا ید

 قرارداد  دیگرا  جای ب  را خرد» معنای ب  هددلی کلی، مفهرم در . 1399 نژاد، یو فلسف یمعهدد ،یسهراب
 فرایندی هددلی. است شد  عنرا  «یکدیگر با تعامل در طرفین تبربیات و احساسات بههر درک منررر ب 

 پایا  هاآ  درونی ههنی دنیای با درگیری با و شرد می آغاز دیگرا  شخ ی ادراک دنیای ب  ورود از ک  است

                                                 
1. love 

2. Sternberg, R 

3. Lee, B 
4. empathy 
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 آ   یطر از افراد ک  است نیا یهددل نقش . 2016 النسیا، و مرنهاناری آلیسیر، کرا، پهراسی،) پذیرد می
و  آزاد یاصل ،ییآقا ،یعارف ،یاصفهان ی)کاج بپردازند گرا ید رفهار و احساسات افکار، ینیب شیپ ب  ترانند یم

 زیسه جامع  یاحهداالً رفهارها ،برخرردار باشند یتر نییپا یهددل زا ی . هرگا  افراد از م1396 ،یفرهاد
 یرفهارها ک  دارد احهدال شهریب باالتر، یهددل زا ی، و بالعک ، افراد با مزند یاز آنا  سر م یشهریب

  .2019 چن، و دنگ وانگ،)وانگ،  دهند بروز خرد از پسند جامع 
 را ،یدر ا ییزناشر انتیخ ۀتبرب یزنا  دارا یو ارتباط یبانیه ،یشناخه روا  یها بهبرد مؤلف  منررر ب 
 1نگر مثبت یدرمان روا ب   ترا  یها مآ  ۀجدلگرفه  شد  است. از  کار ب  یمخهلف یو آمرزش یدرمان یها روش

 ، 1398و هدکارا ،  یب  نقل از آقابزرگ 1998) 2اولسر  و والش کردیرو ، 1399و محب،  یواحد م،ی)هوالرح
؛ 1396 ،یبزرگ )دشت 4یبر خردشفقه یدرما  مبهن ، 1393)هنرپرورا ،  3و تعهد رشیبر پذ یدرما  مبهن

و اسالمزاد ،  کین ینی)حس 5یرفهار-یآمرزش شناخه ، 1398زهراکار و اسدپرر،  ،ییکسا ،یگرخان ییبابا
اما  ،دکر  اشار  1398 ،ی)قاصد 7یآگاه درما  ههن  و 1399)هال و ثناگر محرز،  6شیآمرزش بخشا ، 1398
 یضابط) نیزوج ۀرابطاثرگذار بر بهبرد  یندیفرا عنرا  ب  یب  دلبسهگ یترجه یبمداخالت،  نیحاضر در ا خأل

 ۀبسه نیمبادرت ب  تدو ترا  یم یئخل نیچن براساس است.  2017، کارانهزاس و ینیف؛ 1396 ،یو اشکان
و با  دهدمدنرر قرار  زیرا ن نیزوج یدلبسهگ ،یآگاه درما  ههن میاز مفاه یریگ د ک  با بهر کر یدرمان
 ،ک  در پژوهش حاضردهد. چنا  شیرا افزا نیزوج نیب ۀعالقعش  و  ر،یمهغ نیا ینرر میاز مفاه یریگ بهر 

 یآمرزش یها از روش 9یآگاه . درما  ههنکرد نیرا تدو محرر دلبسه  یآگاه درما  ههن ۀبسهپژوهشگر 
 یریجزا ،یبهرام زاد ، یفاتح ،یفیشرشد  است ) دییآ  در مطالعات مخهلف تأ ینیبال ییاست ک  کارا یدیجد
 ،یلیکائیم و فرد یطاهر؛ 1398 ا ،یپشنگ و ر ید؛ 1398 ،ین راله و ا یصالح ،یصدوق ؛1397 ،یاعهداد و

ا و نیآنبل هافدن،؛ 1399 ،یدانینر و یغفار ،یابرالقاسد ،ییجاجا یاسد؛ 1399 ،یسردان و بهاروند؛ 1398
 رس،یر انکر،یکرپرب؛ 2018 اوهار، و کروسکا روچ، لر،ی؛ کروسکا، م2017 سرل و هدکارا ،اکر؛ 2017گرمز، 

 یها از روش ،یآگاه ههن ۀمداخل در . 2019 ،یلر و رکیبا ، واندرکیدید سگال،؛ 2018 ولز، و سر یمرر
 اسهفاد  گرا یمررد ددر قضاوت و یداور شیبرد  و عدم پسرب  یو هدفدند، در زما  کنرن ژ یکرد  وترج 

 ۀو هرشدندان ریگیپ یترج  و آگاه تیظرف ،یآگاه ههن ۀواسط ب  . 2019 گارلند، و کاواناگ)راش،  شرد یم
 خردکار طرر ب  ایناخردآگا   طرر ک  قبالً ب  ییافکار و رفهارها ،یآگاه ههن یریکارگ . با ب ابدی یم شیافراد افزا
 ،یل و لپسدند )شر یم لیتبد مشاهد  قابل ییها د یفرد در حال وقرع بردند، ب  امرر و پد ههن ایدر بد  

                                                 
1. positive psychotherapy 
2. Walsh, S., & Olson, P.  
3. acceptance and commitment therapy 
4. self-compassion therapy 
5. cognitive-behavioral training 
6. forgiveness training 
7. mindfulness therapy 
9. mindfulness based therapy 
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مطرح برد، « مرضرع» عنرا  قبالً ب  آنچ  یعنی ؛شد  است د یادراک مبدد نام حالت، و تیوضع نی . ا2014
 یپژوهش حاضر دلبسهگ یدرمان یۀپا گری . د2017ات، کاس)هرپ وود و  شرد یم لیتبد« ء یش»اکنر  ب  

دارند  گریکدیبا   یدوسر یا رابط  نیدر زوج یو کاهش دلبسهگ ییتعارضات زناشر دآمد یپدچرا ک   ؛است
ک  آمرزش آ  ب  هدرا  درما   ییرهایاز مهغ یکی اساس نی . برا1390 ،یو آزاد دپرریناه اد،یبل ،ی)خسرو
 ا یم یبانیه رندیپ ،یدلبسهگ فیاست. بنا ب  تعر یداشه  باشد، دلبسهگ ییافزا هم ریتأث تراند یم یآگاه ههن
ب   یدلبسهگ ۀاشار. کند یم دایپ تداوم و دهد یم رندیپ هم ب  یماد و یکیزیف نرر از را هاآ  ک  نفراست دو

 و یفسکالکاس دانکل،؛ 1399)جانسر ،  است خاص فرد کی ب  عش  ایشخص  کیبا  یقر یا وجرد رابط 
 کیبا مراقب، شر کینزد ۀرابطدر  یشخ  یتفکر، احساس و رفهارها یالگرها نی. هدچن 2016 چائا،
  .2017 کرت، و نکیآلفر کرهل، دک،یل کبک،است ) یاز دلبسهگ یفیتعر ،یدیافراد صد گریو د یعاطف
 و است فرد ۀدانیصد روابط ب  پاسخ از ییالگر ک  شکل نیبد است؛ ییها سبک یدارا یدلبسهگ ،حال نیدرع

 از زما  طرل در نیهدچن و باشد نشیوالد با فرد ۀدانیصد روابط یقبل اتیتبرب ۀکنند منعک  شرد یم ت رر
 یرندهایپ ریسا از آ  زیتدا و یدلبسهگ صیتشخ یبرا . 2014 ،یچر و چانگ) است برخرردار ینسب ثبات
 د،یتهد ب  واکنش دن،یا گا یپا ریتأث» مانند یمرارد ب  ترا  یم ک  شد  ا یب ییها یژگیو ،یعاطف
 عدم و ثبات ،یدلبسهگ مررد شخص ب  خاص پاسخ ،ییجدا ب  اعهراض مباورت، و یکینزد یوجر جست
 ،ییبرزگربفرو و فریجبار پرر، ییرضا) کرد اشار  «عالق  مررد شخص با مشهرک یها تبرب  ب  تیحساس
د. در کرمطالع  را  یدلبسهگ یها بیآس ترا  یم ،یو اجهناو دلبسهگ یاضطراو دلبسهگ ۀحرزدر دو  . 1398

 رشیبرد ، مررد پذکینزدب   دیشد ازیو ن شیگرا»عبارت است از  یاضطراو مرتبط با دلبسهگ قتیحق
 ۀدهند نشا  یدلبسهگ اجهناو نیهدچن. «یدلبسهگ یشد  از جانب ندادهامطدئنشد  و تیحدا، شد  واقع
 است روابط در یوابسهگ و یریپذ بیآس ا یاحساسات و ب ییبرد ، خردافشاکینزداز  یب  ناراحه شیگرا
  .1396 ،یمهرجرد یمحدد ب  نقل از شا  2008، 1و اوورال یبلی)س

درما   یقیتلف ۀبسه حاضر،  یهکر شد، در تحق یو دلبسهگ یآگاه مررد درما  ههندر با ترج  ب  آنچ 
و  یآگاه درما  ههن  یدر تلفآ  است ک   یدیت د نیچن لی. دلاست شد  نیتدومحرر  دلبسه  یآگاه ههن
جهت بهبرد عدلکرد در ،ییزناشر انتیخ ۀتبربها ب  زنا  با  مهارت نیو آمرزش ا یدلبسهگ میمفاه
زنا  آمرزش داد   نیب  ا یو دلبسهگ یارتباط یها مهارت ک  است نیا بر یسع ها، آ  یبانیو ه یشناخه روا 

در سطح جامع  ب  کاهش وقرع  اًیرساند و ثان یاری یخانرادگ ا یبن میشرد تا اوالً در سطح خانراد  ب  تحک
 یآگاه درما  ههن ۀبسه ایک  آآ  است  یبررس یپژوهش حاضر در پ ب ید. درنهشر یطالق منهه

محرر بر  دلبسه  یآگاه درما  ههن ۀبسه ایآ نیو هدچن .الزم برخرردار است ییمحرر از اعهبار محهرا دلبسه 
 معنادار دارد؟ ریتأث ییزناشر انتیخ ۀتبربدر زنا  با  یعش  و هددل تیفیک

                                                 
1. Sibley, B., & Overall, K 
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 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ،یآمار ۀجامع

 نیتدو) 1یبررد یقیتطب روش بر منطب  یقیتطب-یلیتحل یفیک بخش در ،یکاربرد حاضر پژوهش روش
 گرا  گرو  با آزمر  پ -آزمر  شیپ طرح با یشیآزما د ین یکد قسدت در و  محرر دلبسه  یآگاه ههن درما 

 کنند  مراجع  ییزناشر انتیخ ۀتبربشامل زنا  با  پژوهش حاضر یآمار ۀجامع. است دوماه  یریگیپ ۀدور و
 هدفدند یریگ از روش ندرن پژوهش  نی. در ااست 1399سال  زییشهر تهرا  در ف ل پا ۀمشاورب  مراکز 
مرکز انهخاو  10شهر تهرا   یشناخه مراکز مشاور  و خدمات روا  نیک  ابهدا از ب صررت نیبد. شد اسهفاد 

 انتیخ ۀدید بیپژوهش . سپ  زنا  آس نیدر ا یهدکار یبرامسئرال  مراکز  لی)با ترج  ب  تدا ندشد
 30ند، بردک  حاضر ب  شرکت در پژوهش  یزنان نیو از ب شدند یبررسمراکز  نیب  ا کنند  مراجع  ییزناشر

 15و  شیز  در گرو  آزما 15و گرو  گرا  ) شیآزما یها در گرو  یگدارش ت ادف صررت ز  انهخاو و ب 
دو ما   یرا طجلس    هشتمحرر ) دلبسه  یآگاه درما  ههن شیشدند. گرو  آزما نیگزیز  در گرو  گرا   جا

معدرل خرد در مراکز  یو ب  روند درمان ندنکرد افتیمداخل  را در نیگرو  گرا  ا ک  یدرحال ؛دندکر افتیدر
حضرر در  ۀادامنفر در گرو  گرا  از  2و  شینفر در گرو  آزما 3پ  از شروع مداخل   مشاور  ادام  دادند.

، ییزناشر یانتخ ۀتبرب، برد ز ، مهأهل یتورود ب  پژوهش شامل جنس یارهایمعپژوهش ان راف دادند. 
 ۀم احببا انبام  یروان های یداریب  ب نداشهنابهال پلم،ی، داشهن حداقل سراد دسال 45 یال 25 یسن ۀدامن
 عبارت بردند از:خروج  یارهایمع نیبرد. هدچن شرکت در پژوهش یو مرافقت کامل برا یترضاو  ینیبال
 تیرعا منررر ب با پژوهشگر.  یاز دو جلس ، حضرر نامنرم در جلسات درما  و عدم هدکار شیب بتیغ

مراحل مداخل  آگا  شدند.  یۀکلمداخل  کسب شد و از  ۀبرنامشرکت در  یافراد برا تیرضا ،یاخالق پژوهش
 نیا لیدر صررت تدا ،یپژوهش ندیپ  از اتدام فرا زیداد  شد ک  آنا  ن نا یب  افراد گرو  گرا  اطد نیهدچن

 خراهند کرد. افتیمداخالت را در

 ابزار سنجش

 (STLS) 2استرنبرگ مثلث عشق اسیمق
 تیدیتعهد، صد اسیمق خرد  س  یدارا مثلث نیساخه  ک  ا را عش  مثلث اسیمق 1986در سال  3اسهرنبرگ

شهرت  یبعد ۀجدل 15 ت،یدیاول صد ۀجدل 15. است سؤال 15 یحاو ها مؤلف  نیا از کی. هرو شهرت است
 یا درج  ن  اسی. مقدهند یم 9تا  1 نیب یها ندر  ها ی، آزمردند. ب  هر سؤالبنس یمآخر تعهد را  ۀجدل 15و 

 9 تا 1 سطح مرافقت خرد از اعداد . افراد براساسادیز یلی= خ9مهرسط،  طرر = ب 5، = اصال1ًاز:  عبارت است

                                                 
1. Bourdi 

2 Sternberg’s Triangular Love Scale (STLS) 

3. Sternberg 
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عش   تیفیک ۀدهند است. ندرات باالتر نشا  405تا  45 نیپرسشنام  ب نیندرات ا ۀدامن. رندیگ یکدک م
  ی)عش  کامل/ عش  آرمان 1عش  ناو انگریاسهرنبرگ، ندرات باال در هر س  مؤلف ، ب ۀگفه. ب  است شهریب

و  90/0 اسیمق نیکل ا ییایپا بی ، ضر1997گزارش اسهرنبرگ )  . براساس2006)پاول و والهر ،  است
 یی. براساس محاسبات پژوهشگر، روااست 80/0و تعهد  90/0، شهرت 79/0 تیدیصد یها مؤلف  یبرا

آ  ب  روش  ییایو پا یابیهنبار را یرا در ا اسیمق نی  ا1384) ی. گنباست 89/0 اسیمق نیا ییمحهرا
 آزمر  کل یبرا را اسیمق نیا ییایپا زین  1385) یآباد عید. فرحبخش و شفکرگزارش  70/0را  ییبازآزما

، عالو  اند. ب  گزارش کرد  66/0و  54/0، 65/0 بیترت شهرت و تعهد، ب  ت،یدیصد یها مؤلف  یبرا و 89/0
کل آزمر   یکرونباخ برا یآلفا بیرا با اسهفاد  از ضر اسیمق نیا ییای  پا1385) یو جعفر طباطبائ یقدران
 نیا ییمحهرا ییروا  1385) یطباطبائ جعفر و یقدران ک  است یادآوری. الزم ب  اند د کرگزارش  92/0
، 66/0 بیترت تعهد و شهرت ب  ت،یدیصد یها مؤلف  یکل برا ۀندربا  ها مؤلف  یهدبسهگ  یطر از را اسیمق
 زاد یمعنادار بردند و سرانبام حاجلر، عل صدم کیدر سطح  بیضرا یۀکلک   اند گزارش کرد  77/0و  92/0

محاسب   86/0و  42/0 بیترت ب  زیرا ن فیکرونباخ و تن  یآلفا بی  ضر1393و دالور قرام ) یگررادل، قطب
 74/0کرونباخ  یآلفا بیپرسشنام  با اسهفاد  از ضر نیا ییایپا ،. در پژوهش حاضراند و ب  دست آورد  کرد 

 است. شد محاسب  

2ییزناشو یهمدل اسیمق
 (MES) 

 نیا یسنب روا  یها یژگیو یابیرا ابداع کردند و ارز ییزناشر یهددل اسیمق  2006) نگهر یفار و فیجرل
مهشکل  یهددل اسیمق یینها ۀنسخ. گرفت  انبام 2009) رترسو  یاسپلهر ،یکاردیهرم و،بریترسط آل اسیمق
 سؤال 11 از یبانیه-یعاطف اسیمق . خرد است اسیمق خرد  2  و 2006 نگهر ،یو فار فی)جرل سؤال 20از 

 9از  یشناخه اسیمق است و خرد  18، 17، 15، 13، 11، 8، 7، 5، 4، 2، 1شد  ک  سؤاالت آ  شامل  لیتشک
 ابزار کی پرسشنام  نی. ااست 20، 19، 16، 14، 12، 10، 9، 6، 3شد  ک  سؤاالت آ  شامل  لیتشک سؤال
 1از  یا و پاسخ ب  هر عبارت در دامن  است یا ن یگز پنج کرتیل اسیک  از نرع مق رود یم شدار ب  سنج نگرش

هسهند.  100و  20پرسشنام   نی. حداقل و حداکثر ندر  در اردیگ یم ی)کامالً مرافقم  جا 5)کامالً مخالفم  تا 
دوسها   یجا  پرسشنام  ب نیهکر است ک  در ا ا یشا. در افراد است شهریب یهددل ۀدهند ندرات باالتر نشا 

کل  ی  برا2009و هدکارا  ) بروی . آل1395 پرر، یو تق یزاویحر ،ی)رجب شرد یهدسر اسهفاد  م ۀکلداز 
 زا یو م 74/0 یو شناخه 86/0 یبانیه-یعاطف اسیمق خرد  یو برا 87/0کرونباخ  یآلفا بیضر اسیمق
  یدر تحق  1396) فرالدچنگ و ینرروز ،یجعفر نیاند. هدچن د کررا گزارش  89/0آ  را  ییمحهرا ییروا

تا  72/0 نیب ییو با روش بازآزما 80/0تا  74/0 نیکرونباخ ب یپرسشنام  را ب  روش آلفا نیا ییایخرد پا
 نیا ییروا بی  ضر1396و هدکارا ،  یاصفهان یب  نقل از کاج 1390) یبگ یاند. از طرف گزارش کرد  80/0

                                                 
1. consummate love 

2. Marital Empathy Scale (MES) 
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 ییایو پا ییروا یایک  گر کردمحاسب   89/0آ  را  ییایکرونباخ پا یآلفا  یو از طر 94/0پرسشنام  را 
و هدکارا   یاصفهان یپرسشنام  در پژوهش کاج نیا ییایپا زا یم نی. هدچنپرسشنام  است نیمناسب ا

 کرونباخ یآلفا بیضر ۀلیوس ب  حاضر پژوهشپرسشنام  در  نیا ییایپا  مناسب گزارش شد  است. 1396)
 .آمد دستب  88/0

 پژوهش یاجرا روند
 با ز  30) شد  انهخاو زنا  ، شد هکر آنچ  با مطاب ) یریگ ندرن  ندیفرا انبام و الزم یمبرزها اخذ از پ 
 شیز  در گرو  آزما 15) شدند گداشه  گرا  و شیآزما یها گرو  در یت ادف ۀریش ب   ییزناشر انتیخ ۀتبرب

. بردند افه ی نا یاطد آ  از و برد شد  آشکار یتازگ ب  هدسر انتیخ زنا ، نیا یبرا . گرا  گرو  در ز  15 و
 افتیدر کینیکل در را زما  هم درما  ،یکینیکل کار در پژوهشگر یطرالن ۀسابق ب  بنا پژوهش در حاضر زنا 

. شد لیتشک یبهداشه یها پروتکل تیرعا با ناجا ۀمشاور مرکز در و یفرد صررت ب  زین درما  ندیفرا. نکردند
 90 ۀجلس کی یا هفه  صررت ب  ما  دو یط را محرر دلبسه  یآگاه ههن درما  ش،یآزما در حاضر زنا 
 نکردند افتیدر پژوهش طرل در را مداخالت نیا گرا  گرو  در حاضر افراد ک یدرحال ؛کردند افتیدر یا ق یدق
 یقیروش تطب از اسهفاد  با زین محرر دلبسه  یآگاه ههن درما  نیتدو. کردند یط را خرد معدرل درما  روند و

 :برد شرح نیا ب  یبررد یا س یمقا

نسب، یمحددب  نقل از  1996) 1یبررد یا س یمقا یقیروش تطببا  یدرمان یلگرا نیتدو ۀمرحل نیاول
ک  از منابع مخهلف با اسهفاد   یشراهد و اطالعات براساسمرحل  پژوهند   نیبرد. در ا 2فیترص ۀمرحل  1400

  یمررد تحق یها د یندردها و پد فیب  ترص برد، مد دست آب و کهاو  ها نام  ا یاز مطالع  اسناد، مقاالت، پا
اول پژوهشگر ب   ۀمرحلبرد ک  در  یاطالعات یمرحل  شامل بررس نیبرد. ا 3ریدوم تفس ۀمرحلپرداخت. 

مرسرم در علرم  ۀریشبر اصرل و  یمبهن دیبا یاطالعات ب  اعهقاد بررد لیآ  پرداخه  برد. تحل فیترص
 یآور جدع فیترص ۀمرحلدر  ک  یاطالعات ،یمرحل ، طب  روش بررد نیباشد. در ا یشناس و روا  یاجهداع

 یها و کهاو ها نام  ا یاول مقاالت، پا ۀمرحلک  پژوهشگر در  صررت نی. بدشد یو وارس ریتفسشد  برد، 
 نیقرار داد. در ا  یدق یرا مررد مطالع  و بررس یو دلبسهگ یآگاه درما  ههن ینرر یمبان ۀحرزدر  شد  چاپ

 یزاد  و مهد محسن ،ینرر ،یسام ، 1389) یمحب و سپا  شا  ،یبهرام ،یاحدد ،ییبطال مرحل  مقاالت
 ،یچلدرد یانیک ، 1394بخش ) و فرح نسب ینیام ، 1394) یو اصالن یزاد  نگارمیکر ،یهلالاما  ، 1393)

 ،یدیسع ، 1394احسا  ) یو بهرام یبشارت، رسهد ،ینادعل ، 1394) ینینائ ا یدیو جدش یرچیدم یصدر
و  اطا ینژاد، خیبهشه ، 1395) یو حسن یمحددخان ،یپرواس ، 1395) یو فرخ یمعهدد ،یسهراب ،یاسکندر

                                                 
1. Bourdi, S 

2. Description stage 

3. Interpretation stage 
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 دوم ۀمرحلمررد مطالع  قرار گرفت. سپ  در   1399) ا یو احدد یمراد ،یگردرز ،یریش ، 1396) یمنشئ
 یدارا یو دلبسهگ یآگاه د ک  هر درما  ههنشمشخص ک  . چنا میدو حرز  پرداخه نیاطالعات ا ریب  تفس
 ۀمرحلک  از  یمرحل  اطالعات نیا یبرد. ط 1یهدبرار ۀمرحلسرم  ۀمرحلهسهند.  یاتیو خ رص ها یژگیچ  و
 یعنی ،یبعد ۀمرحل یبرافراهم آورد ک  را   یارچربو در کنار هم قرار گرفت و چ یبند طبق  دست آمدب اول 
 ۀبسه نیتدو ۀدربار یکل یانداز مرحل  محق  ترانست ب  چشم نی. در اشردها هدرار  تشابهات و تفاوت ۀسیمقا

 یک  در مراحل قبل  یمرحل  مسائل تحق نیانبام گرفت. در ا 2س یآخر مقا ۀمرحل. در ابدیدست  یدرمان
 ۀنیزمدر  اتیبا ترج  ب  جزئ قاًیک  محق  اجداالً از آ  گذشه  برد، دق یهدبرار ۀمرحلدر  الخ رص یعل

درما   یالگر نید. پ  از تدوش نیتدو یدرمان یو الگر شدند س یو مقا یبررس ها تشابهات و تفاوت
بسه  ب  پنج  نیا ،یبررد یا س یمقا یقیتطب یا مرحل چهاربا اسهفاد  از روش محرر  دلبسه  یآگاه ههن

ها خراسه  شد تا با خانراد   ارائ  و از آ  ۀمشاور یو دکهر یدکهر ی)دانشبر یدرمان خانراد  ۀحرزمهخ ص 
در  یقیتلف ۀبسه ،هدرا  ینررسنب ۀپرسشناماز جلسات ک  در قالب  کیهر یمحهرا و ندیافرساخهار  ۀمطالع
بسه   نیا یو محق  را در رفع اشکاالت احهدال کنند از مهخ  ا  قرار گرفه  برد، اظهارنرر کیهر اریاخه
فرم  کی ،یقیتلف ۀبسه نیا ندیمحهرا، ساخهار و فرا یارتقا منررر ب  مرحل  نی، در اعالو  . ب ندده یاری

از مهخ  ا  قرار گرفت. سپ   کیهر اریدر اخه ،یو نررات اصالح ها شنهادیپ ۀارائ یپاسخ برااظهارنرر باز
 یآگاه درما  ههن ۀدربارآنا   یپنج مهخ ص و اعدال نررات اصالح ینررات تخ   یبا بررس
هدرا  با فرم محرر  دلبسه  یآگاه درما  ههن ۀبسه ،ییدرما  آماد  شد. در گام نها یینها ۀبسه ،محرر دلبسه 

  مبدداً ب  یقیتلف یدرمان ۀبسه یساخهار و محهرا ند،یافر ۀدربار) مهخ  ا  تراف  بیو ضر یینها ینررسنب
و  دادندداشهند ک  ارائ   یگرید یمهخ  ا  نررات اصالح یمرحل  برخ نیشد. در اپنج مهخ ص ارائ  

 ییروا مرحل ، نیپ  از اد. کرالزم را لحاظ  راتییتغ ،یقیتلف یدرمان ۀبسهدر  یمررد صررت محق  ب 
درما   ۀبسه ییمحهرا یدست آمد. پ  از اعهبارسنبب  89/0د و عدد شمحاسب   شد  نیتدو ۀبسه ییمحهرا
 ییزناشر انتیخ ۀتبربنفر از زنا  با  س  یرو یمقدمات ۀمطالع کیدر بسه   نیمحرر، ا دلبسه  یآگاه ههن

 نیانگیمعنادار در م رییتغ مرجبمحرر ترانسه   دلبسه  یآگاه از آ  برد ک  درما  ههن یحاک جیاجرا شد. نها
صررت برد ک   نیب  ا زین ریتأث جهت. شرد ییزناشر انتیخ ۀتبربدر زنا  با  یعش  و هددل تیفیندرات ک

 ۀتبربدر زنا  با  یعش  و هددل تیفیندرات ک نیانگیبهبرد م مرجبمحرر ترانسه   دلبسه  یآگاه درما  ههن
 شرد. ییزناشر انتیخ

                                                 
1. Neighbor stage 

2. Comparison stage 
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 محور دلبسته یآگاه جلسات درمان ذهن ۀخالص. 1جدول 
 جلسات شرح جلسات

 یآگاه ههن کردیاز رو یشرح مخه ر ،یاصرل و قراعد درمان ا یب ،یدرمان ۀرابط یبرقرار ،یو با مرب گریکدیگرو  با  یبا اعضا ییآشنا
 .ینیزوج یدلبسهگ یریگ شکل ۀو نحر یاز دلبسهگ یمخه ر حیآ ، ترض ناتیو تدر

 اول

 حیترض ،و انراع آ  یمررد دلبسهگدر حی ، ترضییزناشر انتیخ یریگ و اثرات آ  بر شکل یدلبسهگ ری)تأث یپنهان ۀرابطدرک علل 
ارتباطو  گریکدیارتباط افکار و احساسات با  ۀدربار حیترض ،یبدن یخررد  کشدش و وارس نیتدر  یاز طر یآگاه ههن ۀنحرمررد در

 .انتیداد  آ  با خ
 دوم

تنف   نیاز تنف  و بد ، تدر یمراقب  با تدرکز بر آگاه نیتدر ،آ  برابر در واکنش نرع و یدلبسهگ ساز فعال یها زانند یبرانگ حیترض
 .احساسات آ  با مرتبط خل  احساسات، افکار، ،یبدن یها احساس و هفه  ندیخرشا اتیتبرب ی، بررسیا ق یدق س 

 سرم

آمرزش  ،آ  در زما  حال ریو تأث مشکالتشا  ۀشیرزنا  با  یی، آشناتدرکز بر زما  حال ،یکردک دورا  اتیآمرزش عدم کاوش تبرب
از تنف ،  ینشسه  با آگاه ۀمراقبآگاهان ،  د یشن ای د ید نی، تدربر زما  حال دیتأک با هدسرشا  با د یدانتیخزنا   یدلبسهگ میترم

 .اتیتبرب با مرتبط خل  و احساسات افکار، ،یبدن یها احساس و ندیناخرشا اتیتبرب یبررس آگاهان ، یرو اد ی، پبد ، صداها، افکار
 چهارم

 د یدانتیخزنا   ۀرابطدر  یاجهناب دنیناا یدلبسهگ ریتأث از یریشگی، آمرزش پیاجهناب دنیناا یدلبسهگ یدارا زنا  باناتیه یروکار 
 اتیداد  ب  تبرباجاز  نیاز تنف  و بد ، تدر ینشسه  با آگاه ۀمراقب، اریهش و آگاهان  افکار و ههن مهارت از اسهفاد  با هدسرشا  با

 ها. با اسهفاد  از اسهعار  یا ها، آمرزش اجهناو تبرب  داد  آ رییتغ در یسع ای قضاوت بدو  «برد » ب  باناتیه و
 پنبم

 جهت در هدسرشا  با د یدانتیخارتباط و تبادل و رفهار در تعامالت زنا   تیمررد اهددر حیب  زنا  )ترض یارتباط یها آمرزش مهارت
افکار  نک یب  ا دیبا تأک نیگزیجا یها دگا یخل ، فکر و د نیتدر ،از تنف  و بد  ینشسه  با آگاه ۀمراقب،  آنا  نیب یدلبسهگ تیتقر

 .سهندین  یحقا

 ششم

از تنف ، بد ، صداها، افکار و  ینشسه  با آگاه ۀمراقب، ها و باورها در رابط  شناخت یو رفهار، کار رو یدلبسهگ نیب ۀرابط نییتب
 ل .خبا  تیارتباط فعال یبررس بانات،یه

 هفهم

ک   یروزمر  و مشکالت یدر زندگ یآگاه ههن ناتیکاربرد تدر ۀدربار، بحث اتدام جلسات یزنا  برا کرد  مداخل  و آماد  ریتأث یبررس
 .شرد یم فیمانع از انبام تکال

 هشهم

 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
 در. است شد  اسهفاد  یاسهنباط و یفیترص آمار سطح دو از ها داد  لیتحل و  یتبز یبرا پژوهش نیا در

 درجهت لکیو -رویشاپ آزمر  از یاسهنباط آمار سطح در و اسهاندارد انحراف و نیانگیم از یفیترص آمار سطح
 یبررس یبرا یمرچل آزمر  ها، ان یوار یبرابر یبررس یبرا نیلر آزمر  رها،یمهغ عیترز برد  نرمال یبررس

 پژوهش یۀفرض یبررس یبرا مکرر یریگ انداز  با ان یوار لیتحل از نیهدچن و ها داد  تیکرو فرض شیپ
 .گرفت قرار لیتحل و  یتبز مررد SPSS23 یآمار افزار نرم از اسهفاد  با یآمار جینها. شد اسهفاد 

 ها افتهی
سال بردند  45تا  25 یسن ۀدامن یپژوهش دارا ۀندرنافراد نشا  داد  کیدمرگراف یها حاصل از داد  یها افه ی

تا  25 یسن ۀدامندرصد  و در گرو  گرا   33/33نفر معادل  4سال ) 35تا  31 یسن ۀدامن شیک  در گرو  آزما
 در سان یل التیتح  سطح نیهدچن. برد یفراوان نیشهریب یدرصد  دارا 46/38نفر معادل  5سال ) 30
 یفراوان نیشهریب یدارا  درصد 46/38 معادل نفر 5) گرا  و  درصد 67/41 معادل نفر 5) شیدو گرو  آزماهر
 دو کیتفک ب  یریگیپ و آزمر  پ  آزمر ، شیپ مراحل در یهددل و عش  اسهاندارد انحراف و نیانگیم .برد

 .است شد  ارائ  2 جدول در گرا ، و شیآزما گرو 
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 و گواه یشدر دو گروه آزما یعشق و همدل یفیتو انحراف استاندارد ک یانگین. م2جدول 

 ها گروه ها مؤلفه
 یریگیپ آزمون پس آزمون شیپ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 تیفیک
 عش 

 55/19 08/64 28/20 08/66 62/16 83/53 شیگرو  آزما

 36/10 76/50 84/9 69/50 32/9 51 گرو  گرا 

 یهددل
 41/10 08/48 86/10 75/49 01/8 50/38 شیگرو  آزما

 63/7 30/37 09/7 37 81/5 77/37 گرو  گرا 

نسبت ب   شیزنا  حاضر در گرو  آزما یعش  و هددل تیفیک زا یاز آ  است ک  م یحاک 2جدول  جینها
. ردیگ یقرار م یمررد بررس یآ  با اسهفاد  از آمار اسهنباط یاست ک  در ادام ، معنادار افه ی شیگرو  گرا  افزا

مررد  کیپارامهر یها آزمر  یها فرض شیمکرر، پ یریگ با انداز  ان یآزمر  وار لیتحل جینها ۀارائقبل از 
 عیبرد  ترزنرمال فرض شیآ  برد ک  پ انگریب لکیو رویآزمر  شاپ جیاساس نها نیسنبش قرار گرفت. بر هد

 آزمر ، شیو گرا  در مراحل پ شیآزما یها در گرو  یعش  و هددل تیفیک یرهایها در مهغ داد  یا ندرن 
 نیترسط آزمر  لر زین ان یوار یهدگن فرض شیپ نی. هدچن p>05/0)برقرار است  یریگیآزمر  و پ پ 

در  ها ان یوار یهدگن فرض شیپ داد ینشا  م افه ی نیا وآ  معنادار نبرد  جیمررد سنبش قرار گرفت ک  نها
تفاوت  نشا  داد tآزمر   جینها ی. از طرف p>05/0)شد  است  تیرعا یعش  و هددل تیفیک ریدو مهغ
  معنادار یعش  و هددل تیفیوابسه  )ک یرهایو گرو  گرا  در مهغ شیآزما یها گرو  آزمر  شیپ یها ندر 

 تیکرو فرض شیآ  برد ک  پ انگریب زین یآزمر  مرچل جیک  نها است یدر حال نی. ا p>05/0)نبرد  است 
 . p>05/0)شد  است  تیرعا یعش  و هددل تیفیها در ک داد 

 تیفیک یرهایمتغ یبرا یگروه نیب و درون راتیتأث یبررس منظور به مکرر یریگ اندازه با انسیوار لیتحل. 3 جدول

 یهمدل و عشق

 رهایمتغ
 مجموع

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 مقدار

f 
 مقدار

p 

 ۀانداز

 اثر

 توان

 آزمون

 تیفیک
 عش 

 1 56/0 0001/0 89/29 57/256 2 14/513 مراحل

 99/0 42/0 0001/0 56/15 92/2068 1 92/2068 یبند گرو 

 1 59/0 0001/0 94/32 73/282 2 46/565 یبند گرو  و مراحل تعامل

     58/8 46 83/394 خطا

 یهددل

 1 60/0 0001/0 32/36 69/202 2 39/405 مراحل

 99/0 43/0 0001/0 28/16 81/1223 1 81/1223 یبند گرو 

 1 66/0 0001/0 45/46 23/259 2 46/518 یبند گرو  و مراحل تعامل

     58/5 46 71/256 خطا
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نشا  داد ک  عامل زما   3در جدول  شد  محاسب  F بیضرا و مکرر یریگ انداز  با ان یوارآزمر   جینها
داشه  است  ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیبر ندرات ک یمعنادار ریتأث یابیارز ۀمرحل ای
(001/0p< . ندرات  یها ان یاز تفاوت در وار درصد 60و  56 بیترت عامل زما  ب  دهد یاثر نشا  م ۀانداز
 F بیضر براساس ن،یا بر عالو . کند یم نییرا تب ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیک

عش  و  تیفیکهم بر ندرات  محرر  دلبسه  یآگاه درما  ههن) یگروه تیعامل عضر ری، تأثشد  محاسب 
عامل  گرفت ب ینه ترا  یم نیبنابرا ؛ >001/0pمعنادار است ) ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یهددل
 ریتأث ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیکهم بر  یافهینرع درما  در ای یگروه تیعضر

و  42 بیترت ب  محرر  دلبسه  یآگاه ههندرما  ) یگروه تیعضر دهد یاثر نشا  م ۀاندازمعنادار داشه  است. 
 تیدرنها. کند یم نییرا تب ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیکدرصد از تفاوت در ندرات  43
زنا  با  یعش  و هددل تیفیکبر ندرات  زیآ  است ک  اثر مهقابل نرع درما  و عامل زما  ن انگریب جینها

در  یافهیک  نرع درما  در شرد یگرفه  م ب ینه نیبنابرا ؛ >001/0pمعنادار است ) ییزناشر انتیخ ۀتبرب
 درصد 66 و 59 زا یب  م ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیکهم بر  یابیمراحل مخهلف ارز

در ادام  در . حبم ندرن  است تیباال و کفا یاز دقت آمار یهم، حاک یمعنادار داشه  است. ترا  آمار ریتأث
ارائ   یابیارز ۀمرحل برحسب ها یآزمردن یعش  و هددل تیفیندرات ک نیانگیم یزوج ۀسیمقا 4جدول 

 .شرد یم

 یابیمرحله ارز برحسب ها یآزمودن یهمدل و عشق تیفیکنمرات  نیانگیم یزوج سهیمقا: 4جدول 

 ریمتغ
 مبنا ۀمرحل

 (نیانگی)م
 سهیمورد مقا ۀمرحل

 (نیانگی)م
تفاوت 

 ها نیانگیم
انحراف  یخطا

 اریمع
 یمعنادار

 عش  تیفیک
 آزمر  شیپ

 0001/0 06/1 -97/5 آزمر  پ 
 0001/0 92/0 -01/5 یریگیپ

 آزمر  پ 
 0001/0 06/1 97/5 آزمر  شیپ

 36/0 27/0 96/0 یریگیپ

 یهددل
 آزمر  شیپ

 0001/0 84/0 -24/5 آزمر  پ 

 0001/0 77/0 -56/4 یریگیپ

 آزمر  پ 
 0001/0 84/0 24/5 آزمر  شیپ

 49/0 20/0 68/0 یریگیپ

در  یریگیآزمر  و پ با پ  آزمر  شیپ ۀمرحلندرات  نیانگیم دهد، ینشا  م 4جدول  جیگرن  ک  نها هدا 
 محرر دلبسه  یآگاه است ک  درما  ههن معنا بدا  نیدارد. اتفاوت معنادار  یعش  و هددل تیفیک یرهایمهغ

 ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیک یریگیآزمر  و پ ندرات پ  یترانسه  ب  شکل معنادار
 ۀمرحلندرات  نیانگیم نیبجدول نشا  داد  نیا گرید ۀافهید. کن رییدچار تغ آزمر  شیرا نسبت ب  مرحل  پ

 تیفید ک  ندرات ککر نییتب نیچن نیا ترا  یرا م افه ی نیتفاوت معنادار وجرد ندارد. ا یریگیآزمر  و پ پ 
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معنادار شد  برد، ترانسه   شیآزمر  دچار افزا ک  در مرحل  پ  ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل
 یآگاه درما  ههن گفت ترا  یم یبند جدع کید. در نکحفظ  زین یریگیپ ۀدوررا در طرل  رییتغ نیا

در  ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یعش  و هددل تیفیکندرات  نیانگیمعنادار م رییب  تغترانسه   محرر دلبسه 
 د  است.کرثبات خرد را حفظ  زین یریگیپ ۀمرحلاثر در  نیو ا درش منبرآزمر   پ  ۀمرحل

 یریگ جهیبحث و نت
عش  و  تیفیآ  بر ک یاثربخش یابیمحرر و ارز دلبسه  یآگاه درما  ههن نیپژوهش حاضر با هدف تدو

محرر از نرر  دلبسه  یآگاه درما  ههننشا  داد  جیانبام گرفت. نها ییزناشر انتیخ ۀتبربدر زنا  با  یهددل
 یآگاه درما  ههنپژوهش نشا  داد  نیاول ا ۀافهی نیاست. هدچن یکاف ییمحهرا ییروا یمهخ  ا  دارا

عش   تیفیک شیافزا سببداشه  و ترانسه   ریتأث ییزناشر انتیخ ۀتبربعش  زنا  با  تیفیمحرر بر ک دلبسه 
بر  یآگاه ههن یبر اثربخش ی  مبن1398) یلیکائیو م فرد یپژوهش طاهر جیحاضر با نها ۀافهیزنا  شرد.  نیا

  با یه میو تنر یآور تاو
بر  یآگاه آمرزش ههن یبر اثربخش ی  مبن1398) ا یو پشنگ ر ید ۀافهیبا  ،یخشرنت خانگ یزنا  قربان

 درما  یاثربخش بر یمبن  1397) هدکارا  و یفیشر یها با گزارش ،نیاحساسات مثبت زوج یارتقا
 یو اشکان یپژوهش ضابط جیو با نها یفرد نیب یوابسهگ یدارا زنا  ییزناشر یسازگار بر یآگاه ههن

هافدن،  نیاست. عالو  بر ا هدسر ییو تعارض زناشر یدلزدگ ینیب شیدر پ یبر نقش دلبسهگ یمبن  1396)
اند ک  درما     نشا  داد 2019  و سگال و هدکارا  )2018و هدکارا  ) انکریکرپرب ، 2017ا و گرمز )نیآنبل
پژوهش حاضر  جینها یافراد منبر شرد. از طرف یشناخه و روا  یتعامل یها ب  بهبرد مؤلف  تراند یم یآگاه ههن
 کردیرو یبر اثربخش ی  مبن1393پژوهش هنرپرورا  ) جیبا نها ییزناشر انتیاز خ د ید بیزنا  آس ۀطیدر ح
  1396) یبزرگ دشت ۀافهیبا  ،هدسر انتیاز خ د ید بیزنا  آس ییزناشر یو تعهد بر بخشش و سازگار رشیپذ
 انتیاز خ د ید بیزنا  آس یبانیه میو تنر ییبر شفقت خرد بر احساس تنها یمبهن ۀمداخل ریبر تأث یمبن

بر  یمبهن یگروه ۀمشاور یبر اثربخش ی  مبن1398و هدکارا  ) یگرخان ییبابا یها با گزارش ،ییزناشر
 جیبا نها ،یبریسا انتیخ یدارا شکن دا یزنا  پ ییزناشر تیو رضا با یه میتنر یشفقت بر راهبردها

بخشش و  ،یبانیه میبر تنر یآگاه بر ههن یمبهن یدرمان شناخت یبر اثربخش ی  مبن1398) یقاصدپژوهش 
بر  ی  مبن1398و اسالمزاد  ) کین ینیحس ۀافهیبا  ،هدسر انتیخ از د ید بیزنا  آس ییزناشر دتیصد

 تینف  و رضا عزت ،یزندگ تیفیک ،یبیبر بهبرد عالئم پ  آس یگروه یرفهار یآمرزش شناخه یاثربخش
 بر یمبن  1399) محب و یواحد م،یهوالرحپژوهش  جیو با نها ییزناشر انتیزنا  مراج  شد  با خ ییزناشر

 .است راسها هم ییزناشر انتیاز خ د ید بیآس زنا  در یزندگ تیفیک بر نگر مثبت یدرمان روا  یاثربخش

 ۀعش  زنا  با تبرب تیفیمحرر بر ک دلبسه  یآگاه درما  ههن یبر اثربخش یحاضر مبن ۀافهی نییدر تب
 مرجب آگاهی ههن گفت ترا  یم اساس نید. براکراشار   یآگاه ب  نقش درما  ههن دیباابهدا  ییزناشر انتیخ

 پذیرش، نیمهعاقب ا و بپذیرند را خرد فیزیکی و هیبانی شناخهی، روا  های نشان  و احساسات افراد شرد می
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.  2017ا و گرمز، نیهافدن، آنبل) بدیا می کاهش آ  گزارش و ها نشان  این ب  آنا  ازحد بیش حساسیت و ترج 
 تلۀ از را خرد پذیرش، قدرت از اسهفاد  بااند،  داشه  ییزناشر انتیخ ۀتبرب ک  یزنان شرد می سبب فرایند این

 کیفیت ترتیب بدین و کنند آغاز خرد هدسر با را تری سازند  تعامل و کنند رها رسا  آسیب هیبانات و افکار
 عراطف از آگاهی با ک  آمرزند می یآگاه ههن  یاز طر افراد گر،ید یاز سر. یابد می بهبرد نیز آنا  عش 
 های مرقعیت در مثبت هیبانات مخ رصاً مناسب، هیبانات بروز و هاآ  پذیرش و خرد منفی و مثبت

 کند می کدک ندیفرا نیا . 1397 هدکارا ، و یفیشر) دهند تقلیل را خریش منفی احساسات زندگی، مخهلف
 یبکرشند تا روابط بههر یمنف باناتیه از یدور و مثبت باناتیه بر تدرکز با ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با 

عش   تیفیتا ک شرد یم مرجبها آ  یزوج تعامالت بهبرد روند گرید یند. از سرسازرا با هدسر خرد برقرار 
 ریو تأث یفرق داشت، نقش آمرزش دلبسهگ یرهایبر مهغ یآگاه ک  ههن یگذارد. عالو  بر نقش یرو ب  فزون

 انتیخ ۀتبربزنا  با  اساس نیداشت. برا از نرر دور دی  را نبایجلسات درمان ی)در ط ییآ  بر روابط زناشر
برد  ب  پاسخگر  یو از طر افهندی یآگاه ییبر بهبرد روابط زناشر آ  ریتأث و یدلبسهگ نقش ب  ییزناشر

 هدسرانشا  و خرد نیب یدلبسهگ تیتقر ب  ت،یدیصد و یگرم نیبرد ، هدچندسهرساحساسات و در
 آغاز کرد. د ییآنا  رو نیتعامالت مثبت، مبدداً عش  و عالق  در ب شیافزا ۀبی. درنهپرداخهند

 ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یمحرر بر هددل دلبسه  یآگاه پژوهش نشا  داد ک  درما  ههن نیدوم ا ۀافهی
 و ییجاجا یاسد پژوهش جیبا نهاحاضر  ۀافهیمنبر شرد.  آنا  یهددل شیب  افزاداشه  و ترانسه   ریتأث زین

 یها با گزارش ،زنا  یو جنس یخانرادگ یبر کارکردها یآگاه ههن یاثربخش بر یمبن  1399) هدکارا 
 ۀافهیبا  ،نرجرانا  مادرسرپرست یبر هددل یآگاه آمرزش ههن یبر اثربخش ی  مبن1399) یبهاروند و سردان

 یارتباط یبر عدلکرد خانراد  و الگرها یآگاه ههن ریبر تأث ی  مبن1398) یو ن راله ا یصالح ،یصدوق
بر کاهش  یبر نقش دلبسهگ ی  مبن1390و هدکارا  ) یخسروپژوهش  جیبا نها طالق و یمهقاض نیزوج

  2017سرل و هدکارا  )اکر  و 2018) و هدکارا  کروسکا نی. هدچناستهدسر  نیزوج ییتعارضات زناشر
. در شردافراد  یو سازگار یقدرت تعامل شیافزا سبب تراند یم یآگاه اند ک  درما  ههن د کرگزارش  زین
 ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یمحرر بر هددل دلبسه  یآگاه درما  ههن یبر اثربخش یحاضر مبن ۀافهی نییتب
 با نهرانند خرد خاص شناخهی روا  شرایط دلیل ب  است مدکن ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  گفت دیبا

 پذیرش تکنیک اساس براین.  2018، و هدکارا  یکرنرو) بیایند کنار هدسر خیانت از حاصل مشکالت
 انهرارات و بپذیرند هست، ک  گرن  هدا  را خرد شرایط ک  آمرزد می ها آ  ب  یآگاه ههن ب  مربرط
 عراطف و احساسات افکار، ارتباطی های مهارت از اسهفاد  با و باشند داشه  هدسرشا  یا خرد از ای بینان  واقع
 میا  در را هددلی و مثبت تعامل فرایند این. بپردازند تعامل ب  او با و بگذارند میا  در هدسرشا  با را خرد
 و تفکر طرز در شناخهی تغییر سبب یآگاه درما  ههن ک  کرد اشار  دیبا نیهدچن. دهد می افزایش آنا 

 انبام با ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  ک  ترتیب بدین.  2018، و هدکارا  کروسکا) شرد یم افراد اعدال
 چرخۀ آ ، براساس ک  ندکن می ایباد خرد شناخهی پردازش در را تغییراتی آگاهی، ههن با مرتبط تدرینات

 مثبت عدب بر بیشهری تدرکز تا آمرزند می دیگر سری از. شرد می شکسه  هدسر خیانت ب  مربرط منفی افکار
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زنا  مررد  تر مطلرو و بههر رابط  ایباد مرجب طبیعی طرر ب  روند این ک  باشند داشه  خرد زناشریی روابط
از  یدانیبا هدسرش، ندامت و پش یفرد خطاکار ضدن هددل ن،یب نید. در اشر یم مطالع  با هدسرانشا 

ها و جبرا  اشهباهات خراهد  کرد  کدورتبرطرفدر  یسع ،یو با عذرخراه کند یمخرد را اظهار  یخطا
 داشت.

برد. چنا  یکیو تکن یمفهرم یبرتر یدارا نیشیحاضر نسبت ب  مداخالت پ ۀمداخل ،یکل یریگ ب ینه کیدر 
دو  عنرا  ب  ،یو دلبسهگ یآگاه درما  ههن ینرر میاز مفاه یریگ حاضر با بهر  ۀمداخل ،یک  در بعد مفهرم

 بند از را افراد نیا یآگاه ک  درما  ههن. چنا کردعدل  ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یمهم برا یبعد درمان
 ندیفرا نی. اساخترا بر زما  حال مهدرکز  آنا  تیههنو  دیرهان آ  ب  مربرط باناتیه و افکار و گذشه 

و  درنش د یرهان ییزناشر انتیمربرط ب  خ ۀآزاردهند افکار بند از ییزناشر انتیخ ۀتبربسبب شد تا زنا  با 
برد  از زما  حال لذت ۀتبربو  ییتدرکز و ترج  خرد را ب  زما  حال، رابط  با هدسر، بهبرد تعامالت زناشر

 تیتقر و بادید تا با اکرکدک  ییزناشر ۀدیدانتیخب  زنا   زین یدلبسهگ یعنیند. بعد دوم درما  کنمعطرف 
 روند نی. اسازند تیبا هدسر خرد را تقر یارتباط عاطف ندیند تا فرانکتالش  یدلبسهگ ۀدهند شکل یها  یپا

مررد اسهفاد   یبعد تک یها درما  گرینسبت ب  د یمحرر با برتر دلبسه  یآگاه تا درما  ههن کدک کرد
 ییزناشر ۀدیدانتیخزنا   نیعش  ب تیفیعالق  و ک ،یهددل شیافزا با ،ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یبرا

است ک  در  یدر حال نیفراهم آورد. ا ییزناشر انتیکاهش تبارو هدانند خ یرا برا ن یبا هدسرشا  زم
 یها بهرا  تفاوت صررت نیتا بد شدتدرکز  یبر مقاالت داخل ،محرر دلبسه  یآگاه درما  ههن نیتدو ندیفرا

 ب  حداقل رساند. زیرا ن یفرهنگ
شهر تهرا ، وجرد  ۀمشاورب  مراکز  کنند  مراجع  ییزناشر انتیخ ۀتبربب  زنا  با   یتحق ۀدامنبرد  محدود

 و فرزندا  تعداد ها، خانراد  یمال تیوضع زنا ، یخانرادگ تینشد  هدانند وضعکنهرل یرهایمهغ یبرخ
 ۀجامعخاص  طیشرا لیدل )ب  یت ادف یریگ ندرن  یها روش از یریگ ها و عدم بهر آ  یاجهداع تیمرقع
در  ج،ینها یریپذ میقدرت تعد شیافزا یبرا شرد یم  یترص نیپژوهش برد؛ بنابرا نیا یها تی  از محدودیآمار

 گریمهفاوت، د یها فرهنگ یشهرها و مناط  و جرامع دارا ریدر سا  یتحق نیا ،یپژوهش شنهادیسطح پ
شد  و روش ... ، با کنهرل عرامل هکرو ییتعارضات زناشر یدارا نیطالق، زوج یها )هدانند زنا  مهقاض گرو 
 ۀتبرببا   هدسرا  زنا ،یآت یها پژوهش در شرد یم شنهادیپ نیا بر عالو . شرد اجرا یت ادف یریگ ندرن 

داشه  باشد. با ترج  ب   یشهریسرعت ب یدر پژوهش حضرر داشه  باشند تا روند درمان زین ییزناشر انتیخ
، در سطح ییزناشر انتیخ ۀتبربزنا  با  یهددل و عش  تیفیمحرر بر ک دلبسه  یآگاه درما  ههن یاثربخش
گرا   ب  مشاورا  و درما  یتخ   یکارگاه یطمحرر  دلبسه  یآگاه درما  ههن شرد یم شنهادیپ یکاربرد
 یالگر نیا یریکارگ ها با ب شرد تا آ ها ارائ   سطح شهر و دانشگا  ۀمشاورخانراد  در سطح مراکز  ۀحرز
 بردارند. یعدل یآنا  گام یهددل و عش  تیفیکبهبرد  یبرا ن،یزنا  و زوج یبرا یدرمان
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 یو قدردانتشکر 
از تدام زنا  حاضر در پژوهش،  ل یوس نی. بداست یتخ   یدکهر ۀدور ۀرسالحاضر برگرفه  از  ۀمقال

پژوهش داشهند،  یاجرا در یکامل یشهر تهرا  ک  هدکار ۀمشاور  مراکز مسئرالآنا  و  یها خانراد 
 .دیآ یب  عدل م یقدردان

 منابع
 ییزناشر یرمق یو ب یشگریگرا بر بخشا مثبت یدرمان روا  ی . اثربخش1397ط. ) ،یفی.، و شرف ،یلردجان یریاردش

 .33-46،  1)4. خانراد  یساز یغن و مشاور  ،یشناس بیآس. ییزناشر انتیخ ۀدید بیآسزنا  
 بر یمبهن یدرمانگر شناخت یاثربخش . 1399. )م ،یدانینر وع.،  ،یع.، غفار ،یص.، ابرالقاسد ،ییجاجا یاسد

-100،  85)19 .یشناخه علرم روا  ۀمبل. یزنا  مبهال ب  سردمزاج یو جنس یخانرادگ یبر کارکردها یآگاه ههن
91. 
 انتیخ ساز ن یعرامل زم یی . شناسا1398ع. ) ،یلیاسداع کیزاد ، ف.، تاج ا.، زهراکار، ک.، محسن ا ،یکاشان یافشار

 .121-154،  71)18. مشاور  یها پژوهش یعلد ۀف لنامدر زنا .  ییزناشر
 کردیوالش و رو کردیرو یاثربخش ۀسیمقا . 1398س. ) عت،ی.، و شرر ،یمحدد کشاورز.، م ،یدیحد.، س ،یآقابزرگ

. یشناخه روا  علرم ۀمبل. ییزناشر انتیخ ۀدید بیزنا  آس ییزناشر یو دلزدگ یارتباط یاولسر  بر الگرها
18(83  ،2232-2223. 

 یها سبک نیب ۀدر رابط یآگاه ههن ۀکنند لیتعد نقش . 1394. )خ ،یاصالن و.، ع ،یزاد  نگارمیکرع.،  ،یهلالاما 
 .4-25،  53)14. مشاور  یها پژوهش. ییزناشر تیفیعاشقان  و ک یدلبسهگ

و کاهش  یمحرر بر بهبرد انطباق خانرادگ یدلبسهگ یدرمان زوج یریرپذی . تأث1394بخش، ک. ) فرح ونسب، ز.، ینیام
 .4-25،  54)14. مشاور  یها پژوهش. ییتعارضات زناشر

بر شفقت، بر  یمبهن یگروه ۀمشاور ی . اثربخش1398.، و اسدپرر، ا. )ک زهراکار،.، ع ،ییکسا.، م ،یگرخان ییبابا
 یدرمان مشاور  و روا . یبریسا انتیخ یدارا شکن دا یزنا  پ ییزناشر تیو رضا با یه میتنر یراهبردها
 .73-92،  2)9. خانراد 

 یبر دلبسهگ یمبهن یدرمان زوج ریتأث . 1389. )س ،یمحب و.، م سپا ، شا .، ف ،ی. ا.، بهرامس ،یاحدد.، س ،ییبطال
 .496-5050،  2)12. یاصرل بهداشت روان ۀمبل. یجنس تیدیو صد ییزناشر تیبر رضا

 یو هددرد یبر هددل یآگاه بر ههن یمبهن یدگیآمرزش کاهش تن ی . اثربخش1399م. ) ،یبهاروند، ا.، و سردان
 .183-191،  86)19 .یشناخه علرم روا  ۀمبل. نرجرانا  مادرسرپرست

بر کاهش  یداگرتراپیو ا یآگاه ههن یها درما  ۀسیمقاو  ی . بررس1396غ. ) ،یف.، و منشئ اطا ،ینژاد، ش.، خیبهشه
،  9)9. یکاربرد ۀمشاور ۀف لنامدو/نقص ترج . یفعالشیببا هدسر مبهال ب  اخهالل  نیدر زوج ییزناشر یدلزدگ
44-28. 
 ییزناشر تیبر حضرر ههن در رضا یمبهن یدرمان شناخت یاثربخش . 1395. )ج ،یحسن و.، ش ،یمحددخان.، آ ،یپرواس

 .89-104،  26)7 .یشناخه روا  یها ها و مدل روش. یآزمردنتک ۀمطالعهدسر:  یشکن دا یشد  با پمراج زنا  
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مع رم   ۀترجد .ها و خانراد  نیافراد، زوج یمدار برابا یدر عدل؛ درما  ه یدلبسهگ یۀنرر . 1399جانسر ، س. )
 .. تهرا : نشر ساواال یشدس

: یاساس یهددل اسیمق ییو روا ییایپا ،یساخهار عامل ی . بررس1396.، و فرالدچنگ، م. )ز ،ی. ع.، نرروزم ،یجعفر
 .23-38،  25)14. یهیترب یشناس مطالعات روا  ۀلنامف  ،یفرم فارس
مدت ازدواج  براساس یورز ابعاد عش  ۀسیمقا . 1393م.ر.، و دالور قرام، س. ) ،یگررادل، ج.، قطب زاد یحاجلر،  .، عل

 .47-63،  1)4 خانراد ، یدرمان مشاور  و روا  ۀف لنامزنا  و مردا  مهأهل.  نیدر ب
 ،یبیآسپ بر بهبرد عالئم  یگروه یرفهار یآمرزش شناخه ی . اثربخش1398اسالمزاد ، ع. ) و. س.، س ک،ینینیحس

 .53-71،  1)10 .زنا  ۀپژوهشنام. ییزناشر انتیشد  با خمراج زنا   ییزناشر تیو رضا نف  عزت ،یزندگ تیفیک
بخشش و تعارضات  ،یدلبسهگ یها سبک ۀرابط ی . بررس1390ش. ) ،یآزاد .، وف دپرر،ی. ر.، ناهم اد،یبل.، ز ،یخسرو

 .61-79،  3)2. ز  و جامع  ۀمبل. شهر کرج ۀمشاورب  مراکز  کنند  مراجع  نیدر زوج ییزناشر
از  د ید بیزنا  آس یبانیه میو تنر ییبر شفقت خرد بر احساس تنها یمبهن ۀمداخل ریتأث . 1396. )ز ،یبزرگ دشت
 .72-79،  4)18. یکاربرد یشناس دانش و پژوهش در روا . ییزناشر انتیخ

جرا  شهر  نیاحساسات مثبت زوج یبر ارتقا یزوج یآگاه ههن آمرزش یاثربخش . 1398. )  ا ،یپشنگ وع.،  ر ،ید
 .1-18،  2)34. یدر علرم رفهار نینر یها شرفتیپ ۀمبل. برشهر

زنا   یفرد نیو اعهداد در روابط ب انتیبر نگرش ب  خ شیآمرزش بخشا ی . اثربخش1399هال، و.، و ثناگر محرز، غ. )
 .413-428،  63)16. یپژوه خانراد . ییزناشر انتیاز خ خررد  زخم
 د ید بیدر زنا  آس یزندگ تیفینگر بر ک مثبت یدرمان روا  ی . اثربخش1399.، و محب،  . )ش ،یواحد.، ر م،یهوالرح

 .32-40،  1)14 .سالمت جامع . ییزناشر انتیاز خ
با  یو افسردگ ییزناشر یهددل ،یخرددلسرز ۀرابطمدل  یابی . ارز1395م. ) پرر، ی.، و تقم ،یزاویرح.، غ ،یرجب

 .1-22،  2)6 ،یکاربرد ۀمشاور ۀدوف لنام. در زنا  ییبخشش زناشر یگر یانبیم
 یزندگ یها مهارت ۀبرنام ری . تأث1399. ر. )م نژاد، یفلسف وع.،  ،یف.، معهدد ،یا.، سهراب ،یصادق، ز.، برجعل یدیرح

 یعلد ۀف لنام. زنا  مطلق  یآور و تاو یبر شادکام یفرهنگ برم   براساسیمقابل  با اسهرس، هددل ،ی)خردآگاه
 .62-90،  74)19 مشاور ، یها پژوهش

 ،یمنف یابیارز از ترس ،یدلبسهگ ابعاد یا س یمقا یبررس . 1398. )ک ،ییبرزگربفرو.، ت فر،یجبار.، ف پرر، ییرضا
 یشناس روا  ۀف لنام. یینایب بیبا آس ا یدر دانشبر یلیتح  شرفتیپ براساس یلیتح  و یاجهداع یسازگار

 .215-232،  35)9 .ییافراد اسهثنا

و  تیابعاد شخ  ،یدلبسهگ یها سبک ۀچندگان . روابط 1393ط. ) ،یزاد ، ف.، و مهد . م.، محسنع ،ینرر.، ع ،یسام
 .79-93،  29)9. زنا  و خانراد  یهیترب-یفرهنگ ۀف لنام. ییزناشر یشکن دا یبا پ ییزناشر تیرضا

 ییتعهد زناشر ینیب شیپ یساخهار مدل . 1395. )  ،یفرخ و.، ع ،یمعهدد.، ف ،یسهراب.، ح ،یاسکندر.،   ،یدیسع
روابط  ی)در افراد دارا  یناسازگار اول یهاطرحرار و  یخردکنهرل یانبیم یرهایو مهغ یدلبسهگ یها سبک براساس
 .33-60،  28)7، یدرمان فرهنگ مشاور  و روا  ۀف لنام . یعاطف ییفرازناشر

برئن بر  یدرمان خانراد  یها نرام کردیبا رو یداگرتراپیا یاثربخش ۀسیمقا . 1396م. ) ،یمهرجرد یمحدد شا 
 یدکهر ۀدور ۀرسال. یشهرر ۀمشاورب  مراکز  کنند  مراجع  نیزوج یبانیه یو دلبسهگ یسازمثلث ،یافهگیزیتدا
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 واحد رودهن. ی. دانشگا  آزاد اسالمیهیو علرم ترب یشناس روا  ۀدانشکد. خانراد  ۀمشاور یتخ  
 لیتحل یقیتلف درما  یاثربخش . 1397. )ع ،یاعهداد و ،.ا. ر ،یریجزا ،.ف ،یبهرام ،.ا. م زاد ،یفاتح ،.م ،یفیشر

 .177-196 ، 4)9. جامع  و ز  ۀمبل. یفرد نیب یوابسهگ یدارا زنا  ییزناشر یسازگار بر یآگاه ههن و یتبادل
و  یدلبسهگ-یگرمیخردتنر یدرمان زوج یاثربخش ۀسیمقا . 1399ح. ) ا ،یا.، و احدد ،یم.، مراد ،یف.، گردرز ،یریش

. یپژوهادیاعه یعلد ۀف لنامهدسر وابسه  ب  مراد.  یبر عدلکرد خانراد  در زنا  دارا یرفهار-یسهدیس یدرمان زوج
14(56  ،266-247. 
بر عدلکرد خانراد  و  یآگاه بر ههن یمبهن یدرمان شناخت ری . تأث1398و. ) ،ی.، و ن رالها ا ،یصالح.، ل ،یصدوق

 .115-130،  1)9. یکاربرد ۀمشاور. طالق یمهقاض نیزوج یارتباط یالگرها
 یها سبک و ییزناشر تعارض براساس نیزوج ییزناشر یدلزدگ ینیب شیپ . 1396ح. ر. ) ،ی. س.، و اشکانع ،یضابط

. دانشگا  . تهرا یرفهار علرم و مشاور  ،یشناسروا  در ریاخ یها ینرآور یالدلل نیب کنفران  نیچهارم. یدلبسهگ
 .کا ین
و  یآور تاو ،یبر شناخت در اضطراو اجهداع یمبهن یآگاه ههن ی . اثربخش1398 . ) ،یلیکائی.، و مم فرد، یطاهر

 .17-26،  5)13. ینیبال یشناسروا  در رفهار و ش یاند. یخشرنت خانگ یزنا  قربان با یه میتنر
در  یها عش  در چهار گرو  زوج یبعد س  یۀنرر براساس یورز  . ابعاد عش 1385، ع. )یآباد عیفرحبخش، ک.، و شف

 .1-20،  2)30. یشناس دانش و پژوهش در روا  ۀف لنام فرزند. یعقد، ازدواج و دارا ،ینامزد ۀمرحل

 میهدسر بر تنر انتیاز خ د ید بیدر زنا  آس یآگاه بر ههن یمبهن یدرمان شناخت یاثربخش . 1398. )م ،یقاصد
 .41-50،  52)7. یاجهداع یشناسروا  ۀمبل. ییزناشر دتیبخشش و صد ،یبانیه
و  یحضرر یرفهار-یشناخه یدرمان زوج یاثربخش ۀسیمقا . 1397.، و عطادخت، ا. )م ،یگرزلر،  .، مرادحاصلقر 

،  65)17. مشاور  یها پژوهش یعلد ۀف لنام. ییبر اخهالل اسهرس پ  از سانح  در روابط فرازناشر یمباز
206-186. 

 ۀف لنام. تیآ  با رضا ۀرابطو  یرانیا نیزوج ۀعاشقانروابط  ی . بررس1385. س. )س ،یطباطبائ جعفر و.، ا ،یقدران
 .95-109،  3)17. مشاور  یها و پژوهش ها تاز 

در  یشناخه یهددل ۀمطالع . 1396ط. ) ،یآزاد، م.، فرهاد ی.، اصلا ،ییآقا.، م ،یعارف.، س ،یاصفهان یکاج
 .116-126،  2)4. سالمت روا  کردک ۀف لنام. و آشکار یارتباط یآمرزا  با پرخاشگر دانش

بر  یبر دلبسهگ یمبهن ۀمداخل ی . اثربخش1394. )ی ،ینینائ ا یدیا.، و جدش ،یرچیدم یا.ر.، صدر ،یچلدرد یانیک
 .82-98،  55)14 .مشاور  یها پژوهشناسازگار.  نیزوج ییزناشر یسازگار

 لیو تقل یبانیه میبر هنر اجرا بر بهبرد تنر یمبهن یدرمان گرو  یاثربخش . 1398. )ع ،یمحدد زاد  وس.،  ،یگلسهان
 .191-211،  58)15. یپژوهخانراد . ییزناشر انتیاز خ د ید بیاخهالل اسهرس پ  از سانح  در زنا  آس عالئم

 . ساواال . تهرا : دوم شیرای. وتیشخ  یابیارزش . 1384ح. ) ،یگنب
 تیواقع با آ  یاثربخش ۀسیمقا و سه یز تبارو بر یمبهن یهراسلیمربا یب ۀبسه نیتدو . 1400 . ) نسب، یمحدد

 مقطع آمرزا  دانش یهراسلیمربا یب عالئم و نف  عزت ،یلیتح  یکار اهدال خانراد ، ارتباط یالگر بر یدرمان
و علرم  یشناس روا  ۀدانشکد. یشناس روا  یتخ   یدکهر ۀدور ۀرسال .یهراسلیمربا یب ب  مبهال دوم ۀمهرسط

 واحد اصفها  )خرراسگا  . ی. دانشگا  آزاد اسالمیهیترب
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کردک بر -محرر مادریدلبسهگ ۀمداخل ی . اثربخش1394احسا ،  . ) یر.، و بهرام ،ی. ع.، رسهدم بشارت،.، ح ،ینادعل
 .343-354،  48)12 .یرانیشناسا  اروا : یتحرل یشناسروا . یدبسهان شیپ کردکا  یدنیا شیافزا

زنا   ییزناشر ی  بر بخشش و سازگارACT) تعهد و رشیپذ کردیرو یاثربخش ی . بررس1393هنرپرورا ،  . )
 .135-150،  3)5 .ز  و جامع . هدسر انتیاز خ د ید بیآس
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