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Abstract 
Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of emotional 
focused therapy and acceptance – commitment therapy on self-compassion couples 
with marital conflict. 
Methods: Research method was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-
up test with a control group. The statistical population of the women was referring 
to Tayebad Behzisti counseling centers. The statistical sample included 39 women 
(13 women of EFT group, 13 women of ACT group and 13 women of control group) 
who were selected by available sampling method and randomly placed in three 
groups. For the experimental groups, EFT (during 9 sessions) and ACT (during 8 
sessions) were performed and the control group did not receive any intervention. 
The research instruments included Barati & Sanai’s Marital Conflict Questionnaire, 
Neff’s Self-Compassion Questionnaire. For data analysis from the analysis of 
variance with repeated measures and Bonferroni post hoc test was used. 
Results: Findings showed that the educational protocol of emotion-oriented therapy 
had a more significant effect than acceptance-commitment therapy on increasing 
their self-compassion in women with marital conflict (P <0.001). 
Conclusions: According to the findings of the present study, emotion-oriented 
therapy package can be used to increase their compassion through expressing 
emotions, empathy with others and criticism in women with marital conflict.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 پاییز، 3، شماره 13دوره 

 

 داراي زنان در خود شفقت بر تعهد-پذیرش درمان و مدار هیجان درمان اثربخشی مقایسه

 زناشویی تعارض
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 چکیده
 تعارض داراي زنان در خود شفقت بر تعهد و پذیرش درمان و مدار هیجان درمان اثربخشی مقایسه ، حاضر پژوهش هدف: مقدمه

 .باشد می زناشویی
 جامعه. باشد می کنترل گروه با گیري پی آزمون و آزمون پس – آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از مطالعه این :کار روش
 نفر 13 مدار، هیجان گروه نفر 13(آزمودنی 39 آماري نمونه. بودند تایباد شهر بهزیستی مشاوره مراکز به کننده مراجعه زنان آماري
 سه رد تصادفی بصورت و انتخاب دسترس در گیري نمونه روش به که بودند)  کنترل گروه نفر 13 و تعهد – پذیرش بر مبتنی درمان
 دریافت)  جلسه 8 طی( تعهد – پذیرش بر مبتنی درمان و)  جلسه 9 طی( مدار هیجان درمان آزمایشی گروههاي. شدند گمارده گروه

 ودخ شفقت و ثنایی و براتی زناشویی تعارض هاي نامه پرسش پژوهش، ابزارهاي. نکرد دریافت اي مداخله کنترل گروه ولی نمودند
 .شد استفاده بونفرونی تعقیبی آزمون و مکرر گیري اندازه با واریانس تحلیل از ها داده تحلیل و تجزیه براي. بود نف

 نادارمع تأثیر تعهد ـ پذیرش درمان به نسبت مدار هیجان درمان آموزشی پروتکل که داد نشان پژوهش از حاصل هاي یافته :هایافته
 .)P > 001/0است ( داشته زناشویی تعارض داراي زنان در خود شفقت افزایش بر بیشتري
 زا خود شفقت میزان افزایش براي مدار هیجان درمان آموزش بسته از توان می ، حاضر پژوهش هاي یافته با مطابق :گیري نتیجه
 .برد بهره زناشویی تعارض داراي زنان در انتقادپذیري و دیگران با همدلی توانایی ، هیجانات ابراز طریق

 :کلیدي واژگان
 درمان مدار، هیجان درمان
 ، تعهد – پذیرش بر مبتنی
 زناشویی، تعارض ، خود شفقت

 زنان

مقدمه
امروزه یکی از مشکالت شایع خانواده ها که مورد توجه درمانگران واقع 
شده تعارض زناشویی است. زوجین در روزهاي اول ازدواج نسبت به 

دائمی دارند ولی گاهی بدلیل وجود آسیب هاي یکدیگر احساس تعهد 
احتمالی در زندگی مشترك ، بتدریج درگیر تعارضات و کشمکش هاي 

. این امر زمانی اتفاق می افتد که عدم توافق ، )1(زناشویی می شوند 
ي اهتعارضناسازگاري و یا تفاوتی بین زوجین وجود داشته باشد. 

، سبک )2( نامناسب شناختیروانزناشویی با شرایط بهزیستی 
دلبستگی ناامن، چندین نوع اختالل روانپزشکی شدید، افسردگی،

ي بدکاري جنسی و مشکالت سالمت هااختالل ،ي اضطرابیهااختالل
ي ایسکمی قلبی هايماریب، تنش باال، دردهاي مزمن و )3( جسمی

حل تعارض به شیوه  معتقدند )2003داونز و داونز (. )2( همراه است
نامناسب باعث آسیب به رابطه می شود و تفاوت در نقطه نظرات و 

. )4(می رساند  مجموعه اي از اتفاقات بطور جدي به ازدواج آسیب
چنانچه تعارض بین زوجین بطور کارآمد مدیریت شود، از سکون و رکود 
ارتباط جلوگیري کرده و در زوجین، مهارت هاي مثبت و کارآمد منطبق 

ضعیفی اداره با رویدادهاي فشارزا ایجاد می کند. اما اگر تعارض بطور 
شود می تواند موجب ایجاد دامنه اي از مشکالت رفتاري و هیجانی بین 

لذا . )5( زوجین شده که خود مقدمه اي بر جدایی آنان فراهم می سازد
شناسایی و درك عوامل متعدد تعدیل  به لحاظ پیشگیري و درمان،

 کننده تعارضات زناشویی حایز اهمیت است. 
یکی از سازه هاي موثر بر کاهش تعارضات زناشویی شفقت خود است. 
پژوهش ها حاکی از آن است که شفقت خود به عنوان یک شیوه سالم 
برقراري ارتباط فرد با خودش می باشد که ارتباط مثبتی با سالمت 

 . این سازه)6(ذهنی مثبت و ارتباط منفی با سالمت ذهنی منفی دارد 
می تواند افراد را قادر سازد تا با کاهش میزان برانگیختگی بتوانند تجربه 
هاي شفقت ورزانه اي داشته باشند و هیجانات منفی را با مهربانی، فهم 

نیز آشفتگی را  بصورت مثبت پردازش کنند و و اشتراکات انسانی
نف شفقت خود شامل سه مولفه ي  . بنا به اعتقاد)7(یت نمایند مدیر

وت کردن با خود، اشتراکات انسانی در مهربانی با خود در مقابل قضا
 مقابل انزوا، و بهوشیاري در مقابل همانندسازي فزاینده می باشد که
مبتنی بر فلسفه بودایی بهزیستی روانی است که بر ادراك خود متمرکز 

این سازه با  .)6( می شود و می تواند بر تعارضات زناشویی موثر باشد
استرس ادراك شده رابطه منفی و نیز به عنوان یک عامل بالقوه در 

شواهد پژوهشی نشان . )8( ارتقاء بهزیستی عاطفی محسوب می شود

پژوهشیمقاله 
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ند که خود شفقت ورزي، بهزیستی روان شناختی و پیامدهاي می ده
. )9( مثبت را در هنگام مواجهه با وقایع منفی زندگی بهبود می بخشد

بعالوه با ویژگی هاي مرتبط با بهزیستی روان شناختی باالتر شامل 
، هیجانات )10( رضایت از زندگی ، اهداف خردمندانه تر و برجسته

مثبت مثل شادي، کنجکاوي، اشتیاق ، عالقه، روحیه و سرزندگی در 
و باعث انطباق افراد با یکدیگر شده و در نتیجه منجر  )11( ارتباط است

مشکالت هیجانی  به خود مراقبتی و درجات متفاوت درك در مقابله با
 نتایج این به )2017و پتروچی (فراتحلیلی موریس  در. )12( می شود

 تجربه خود مهربانی،( به خود شفقت مثبت شاخص هاي که یافتند دست
 روانی آسیب شناسی با نقش محافظتی )ذهن آگاهی و بشري مشترك

 گري، خود سرزنش( خود به شفقت منفی جنبه هاي که در حالی دارند،
 روانی شناسیبا آسیب  مثبتی رابطه )حد از بیش سازي همانند و انزوا

 می شوند روان سالمت به مشکالت فرد آسیب پذیري موجب و دارند
)13(. 

) 2007) و شاکلفورد و همکاران (2011مطالعات شاهی و همکاران (
بازدارنده در مقابل شکل گیري می دهد که شفقت خود یک عامل  نشان

تعارضات و مشکالت زناشویی عمل نموده و تسهیل گر شکل گیري 
روابط انسانی سودمند در عرصه تعامالت اجتماعی بخصوص خانوادگی 

شفقت خود به عنوان پذیرش غیر  .)15, 14( و زناشویی می باشد
به مهربانی قضاوتی رنجیدن خود شخص مشخص می شود، در حالیکه 

طبق یافته هاي . )16( معطوف به خود شخص جهت داده می شود
ی تواند ) شفقت با خود م1394پژوهش نوري امام زاده و همکاران (

پیش بینی کننده میزان تعهد و صمیمیت میان زوج ها باشد و انعطاف 
پذیري هیجانی و آرامش بدست آمده از شفقت با خود باعث ارائه پاسخ 
هاي سازنده در مقابل تعارضات و مسائل زناشویی می شود که نتیجه 

. )17( آن ارتقاء سالمت روان شناختی ارتباط و تعهد و صمیمیت است
نیاز خود  هایی چون که شفقت به خود باالتري دارند داراي ویژگی زنانی

, 18( به تداوم ارتباط ، حفظ خودمختاري، اعطاي آزادي با شریک خود
استفاده بیشتر از مهارت هاي مقابله هیجانی و توانمندي در  ،)19

. در مقابل ، زنانی )20( زسازي خلقی حاالت هیجانی منفی می باشندبا
که شفقت به خود در آنها پایین است با همسر خود مستبدانه و کنترل 
گرانه برخورد می کنند ، نسبت به همسر خود پرخاشگري کالمی نشان 

ر هیجانات منفی ، احساس می دهند و از سوي دیگر وجود نشخوا
 تنهایی و قضاوت و انتقاد از خود مانع ایجاد صمیمیت در روابط می شود

خود شفقت ورزي قوي ترین پیش بینی کننده سازگاري زناشویی . )21(
 . )22( است

مطالعات نشان داده است که درمان هیجان مدار با تمرکز بر حمایت   
زوجین از یکدیگر، گشودگی هیجان و بروز آن به طریق مثبت، تمرکز 
بر هیجانات خود و شناسایی آنها، بیان تجارب جدید در زندگی زناشویی 

هیجانات همراه با آن، شکل دهی تعامالت جدید در رابطه، تاکید بر  و
مراقبت از همسر، شناسایی چرخه هاي تعاملی منفی و حذف آنها در 

منجر به افزایش شفقت خود شده و تعارضات  )23( زندگی زناشویی
مدار بر مفهوم  رمان هیجان. د)24( )23( زناشویی را کاهش می دهد

ک رویکرد تجربی و ی )25( دلبستگی و عوامل درون فردي تاکید دارد
براي درمان زوجین به شمار می رود که سویی جانسون و لزلی گرینبرگ 

آن را طراحی کردند. این رویکرد درمانی بر اساس  1980اوایل دهه در 

تئوري هاي دلبستگی، انسان گرایانه ، سیستمی و تجربی پایه ریزي 
. تأکید درمان هیجان مدار این است که افراد احساسات )26( شده است

شان  نفیآسیب پذیر زیربنایی را ابراز می کنند تا چرخه هاي تعاملی م
ویی و پاسخگ را از بین ببرند و آنها را به ابراز نیازهاي برآورده نشده شان

. بر اساس این مدل )27(به این جلوه هاي هیجانی تشویق می نمایند 
درمانی ، ابتدا چرخه هاي معیوب روابط زوجین متوقف می شود، سپس 
چرخه هاي جدید شکل داده می شود، و در آخر درمان گر به استحکام 

. رویکرد هیجان )28( بخشیدن به چرخه هاي تعاملی جدید می پردازد
مدار با افزایش آگاهی هیجانی، نمادگذاري هیجانی، آگاهی از عاملیت 

د روابط بین فردي خودر تجربه و تغییر پردازشها به فرد کمک کند تا 
را که مهمترین آنها رابطه با همسر است، تغییر دهد و کنترل بیشتري 

در این رویکرد سعی می شود هیجانات مورد  .بر آن داشته باشد
شناسایی قرار گرفته و به پیام هاي قابل درك و رفتارهاي سازنده تبدیل 

 نایی تشخیصدر این رویکرد مهارت هاي هیجانی که به عنوان توا .شوند
و ابراز هیجانات و همچنین توانایی همدلی با دیگران تعریف شده است، 

البته در  (باعث افزایش صمیمیت و احساس امنیت شده و انتقاد پذیري
را در فرد افزایش می دهد و در حفظ و تداوم یک ازدواج  )بعد مثبت

  .موفق ضروري است
درمان هیجان  داد که یافته هاي پژوهشی فالح زاده و همکاران نشان
، افزایش رضایت )29( مدار باعث افزایش سازگاري زناشویی زوجین

افزایش ، )32, 31( ،تنظیم هیجان و رضایت جنسی )30( زناشویی
 طالقکاهش میزان بر و طالق بهزیستی معنوي همسران متقاضی 

مک کینن و همکاران و  مطالعات پژوهشگرانی چون. )33( موثراست
پریست و همکاران حاکی از آن است که درمان هیجان مدار با تأکید بر 
 موضوعات دلبستگی به زوجین کمک می کند تا نیازها و تمایالت اصلی

. به اعتقاد )35, 34( و نگرانی هاي دلبستگی یکدیگر را شناسایی کنند
 یارنل و نف میزان باالي شفقت خود با سازش ، کاهش آشفتگی هاي

. )36( هیجانی و سطوح باالتر بهزیستی رابطه اي گزارش می شود
اران در پژوهشی دریافتند که آموزش متمرکز بر هیجان هاالموا و همک

 .)24( باعث کاهش خود انتقادي و افزایش شفقت خود در افراد می شود
شیوه درمانی دیگر در جهت افزایش شفقت خود و کاهش تعارضات 

یک  زناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است . این رویکرد،
شد که روش هاي ذهن جدید و مبتنی بر شواهد می با رویکرد درمانی

آگاهی و پذیرش را با تعهد و روش هاي تغییر رفتار به منظور ارتقاء 
ش . این رو)37( اهداف انعطاف پذیري روان شناختی ترکیب می کند

) دارد و از جمله درمان 1986درمانی ریشه در مطالعات استیون هیز (
مبتنی بر پذیرش و تعهد  هاي رفتاري موج سوم تلقی می شود. درمان

بهترین ارزیابی را با توجه به اهداف خود داشته که در استراتژي توسعه 
این  هدف. )38( تحت عنوان دانش رفتاري بافتی نامیده می شود دانش

 در که تنش هایی و رنج دردها، مؤثر کنترل با فرد که است آن درمان،
 براي معناداري و پربار زندگی است؛ ایجاد کرده او براي الجرم زندگی

احساس  افکار و بین ارتباط تعهد و پذیرش . درمان)39(کند  ایجاد خود
 مرضی عالئم به عنوان را آنها افراد تا می دهد تغییر را مشکل زا هاي
 . این روش)40( هستند بی ضرر آنها که بگیرند یاد حتی و نکنند درك

درمانی شامل تمرینات مبتنی بر مواجهه، استعاره هاي زبانی و روش 
ذیرش و تعهد تالش می . درمان پ)41( هایی چون مراقبت ذهنی است

کند تا به افراد یاد دهد که افکار و احساسات شان را تجربه کنند به 
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جاي اینکه تالش کنند آنها را متوقف سازند از افراد خواسته می شود 
شان کار، و افکار و احساسات خود را  هاي که در جهت اهداف و ارزش

ه ساز تغییر پذیرش و گسلش، می تواند زمینبنابراین  .تجربه کنند
هیجانات و شناخت هاي زوجین نسبت به یکدیگر شود که این امر باعث 

. در این درمان زوجین )31(سازگاري زوجین با یکدیگر می شود  افزایش
رها سازي ذهن خویش درباره اختالف متعارض تالش می کنند تا از 

هاي بین فردي اجتناب کرده و شیوه هاي کنترل بین فردي و خصومت 
نسبت به یکدیگر را در پیش بگیرند. در روال این درمان ، صمیمیت 
بین زوج ها رو به بهبود می رود و این بهبود بواسطه عدم پذیرش، عدم 

ترل ، افزایش ذهن آگاهی اجتناب تجربی و عدم استفاده از شیوه هاي کن
، مشخص شدن ارزش ها و تعدیل انتظارات ، کاهش قضاوت و تفکر 
است. این بهبودي کامالً براي زوج ها محسوس است و به صورت یک 

 .)42( تقویت طبیعی براي اشتیاق به ادامه درمان عمل می کند
مطالعه تبریزي و همکاران حاکی از اثر بخشی معنادار درمان مبتنی بر  

 پذیرش و تعهد در افزایش بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه بود
در تحقیقی نشان دادند که درمان پذیرش و  ایفرت. پیترسون و )22(

تعهد باعث بهبود روابط زوجین داراي مشکل و افزایش رضایت از زندگی 
ران در پژوهشی دریافتند درمان . اسماعیلی و همکا)43( آنها می شود

کاهش اضطراب  مبتنی بر پذیرش و تعهد با تمرکز بر شفقت خود بر
. علوي زاده و همکاران نتیجه )44( اجتماعی دختران نوجوان موثر است

گرفتند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش عالیم استرس، 
 ط فرا زناشویی می شوداضطراب و افسردگی زنان داراي تجربه رواب

ن شناختی را نتیجه . هیز در مطالعه اي کاهش انعطاف ناپذیري روا)39(
 . یافته ها)45( اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دانست

ان نشان می دهند انعطاف پذیري روان پژوهشی یاداوایا و همکار
شناختی در تغییرات شفقت به خود ، پریشانی روانی بطورکلی ، 

 .)46( افسردگی ، اضطراب، و استرس نقش یک میانجی را دارد
در همین راستا، با توجه به ماهیت پیچیده روابط زناشویی و تأثیرات  

هیجانات ، نیاز ها ، ترس ها و دلبستگی ها بر روابط زوجین و نیز 
تأثیر دو رویکرد درمان هیجان مدار و درمان  مکانیزم هاي متفاوت

پذیرش و تعهد بر کاهش تعارضات زناشویی، مطالعات اثربخشی و 
مقایسه اي در زمینه مدل هاي درمانی کمک شایان توجهی به روان 
درمان گران و متخصصان عرصه پیشگیري از آسیب ها از جمله طالق 

ربخشی درمان هیجان پژوهش با هدف مقایسه اث خواهد نمود. لذا این
مدار و درمان پذیرش و تعهد بر شفقت خود در زنان داراي تعارض 

 زناشویی انجام گردید. 

 روش کار
نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون  پژوهش حاضر

پژوهش این جامعه آماري و آزمون پی گیري با یک گروه کنترل بود. 
به  96که در نیمه دوم سال  بودزن داراي تعارض زناشویی  60شامل 

مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی در شهر تایباد براي دریافت مشاوره 
داراي تعارض زناشویی  زن 45کرده بودند. از بین جامعه آماري مراجعه 

در دسترس که مالك هاي ورود به پژوهش از جمله  گیريبه روش نمونه
حداقل دیپلم ، سپري داشتن تعارضات زناشویی، داشتن سطح سواد 

 مداومحضور ، حداقل دو سال و حداکثر ده سال از زندگی مشتركشدن 
، عدم شرکت در برنامه هاي درمانی دیگر در طول در جلسات درمان 

داشتند انتخاب شدند. نداشتن تصمیم به جدایی و طالق پژوهش، 
عهد ت و در سه گروه درمان پذیرش صورت تصادفیسپس افراد نمونه به

 نفر 15و گروه کنترل ( )نفر 15مدار ( –درمان هیجان  نفر )15(
بنا به مسائل و مشکالتی که  نفر از آزمودنی ها 6ند. شد )جایگزین

داشتند از ادامه شرکت در جلسات درمانی خودداري نمودند. در نهایت 
وتحلیل آماري قرار گرفت. به منظور مورد تجزیه آزمودنی 39داده هاي 

در سطح شاخص  -SPSS 23 ل داده ها از نرم افزار آماريتجزیه و تحلی
شاخص هاي  میانگین و انحراف معیار، و در سطح هاي آمار توصیفی از

بی و آزمون تعقی آمار استنباطی از تحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر
 بن فرونی استفاده شد. 

 هو پرسشنام براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه تعارض زناشویی
ین ): اMCQشفقت خود استفاده شد. پرسشنامه تعارض زناشویی (

 متغیر وابسته سوالی است که براي سنجیدن 42پرسش نامه یک ابزار 
 )1379( اییثنبراتی و تعارض زناشویی بر مبناي تجربیات بالینی توسط 

بعد از تعارضات  7نامه این پرسش .ساخته و هنجاریابی شده است  )47(
کاهش همکاري ، کاهش رابطه  که عبارتند از :زناشویی را می سنجد 

هاي هیجانی ، افزایش جلب حمایت فرزندان  ، افزایش واکنش جنسی
فردي با خویشاوندان خود ، کاهش رابطه خانوادگی با ، افزایش رابطه 

نمره  خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر.
) تا 1اي و از هرگز (گذاري پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه

و حداکثر آن  42در این آزمون حداقل نمره فرد ) می باشد. 5همیشه (
به معنی تعارض بیشتر و  فرد باالتر باشدنمره  می باشد و هرچه 210

پایایی این پرسشنامه  )48( دهقانی نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است.
/. گزارش کرده است. در پژوهش حاضر ضریب 71را با آلفاي کرونباخ 

بدست آمد که  76/0با استفاده از آلفاي کرونباخ  پایایی این پرسشنامه
این ): SCIپرسشنامه شفقت خود ( ایایی خوبی است.حاکی از ضریب پ

 گویه اي است که توسط نف 26یک ابزار خود گزارش دهی پرسشنامه
میزان خود شفقت ورزي متغیر وابسته به منظور سنجش  )10( )2003(

. این پرسشنامه داراي سه مقیاس دو قطبی: مهربانی ساخته شده است 
رابر خود؛ انسانیت مشترك در برابر با خود در برابر قضاوت و داوري در ب

سواالت موجود انزوا؛ ذهن آگاهی در مقابل همانند سازي افراطی است. 
 ، قضاوت در مورد خود خودنسبت به زیر مقیاس مهربانی  6در آن در 

افراطی  و همانندسازي ، ذهن آگاهی ، انزوا ، احساسات مشترك انسانی
تجارب خود را می سنجد. نمره قرار می گیرد که کیفیت رابطه فرد با 

درجه اي لیکرت ، از تقریباً هیچ گاه (نمره صفر)  5گذاري در اندازه هاي 
 44تا  26نمره فرد بین  )، تعیین می شود.4تا تقریباً همیشه (نمره 

تا  44حاکی از میزان شفقت ورزي به خود پایین است. نمره فرد بین 
در حد متوسط می باشد نشان دهنده میزان شفقت ورزي به خود  88

دال بر وجود میزان شفقت ورزي به خود در  88نمره فرد باالتر از  و نیز
این پرسشنامه را از  ) پایایی و روایی2003نف( حد باالیی می باشد.

. در ایران ، در )10(اعالم نموده است  92/0طریق روش آلفاي کرونباخ 
پرسشنامه مذکور ) پایایی و روایی 1392پژوهش خسروي و همکاران (

 . در این)49( گزارش شده است 70/0به روش آلفاي کرونباخ باالي 
پایایی بدست آمده این پرسشنامه با استفاده از آلفاي  پژوهش ضریب

 است که ضریب پایایی خیلی خوبی می باشد.  89/0کرونباخ 
): این درمان توسط جانسون و EFCTپروتکل درمان هیجان مدار (

ارائه گردیده است. تعداد جلسات درمانی براي  )50( )2006گرینمن (
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جلسه آموزشی است بطوري که جلسات درمانی  9درمان هیجان مدار 
 دقیقه برگزار می شد. محتواي هر جلسه 90هفته اي دوبار به مدت 

 ارائه شده است. 1جدول درمان در 
): این درمان توسط هیز و ACT( پروتکل درمان پذیرش و تعهد

ارائه شده است . تعداد جلسات درمانی براي  )51( )2009همکاران (
جلسه آموزشی است بطوري که جلسات  8درمان پذیرش و تعهد 

دقیقه برگزار می شد. محتواي هر  90درمانی هفته اي دوبار به مدت 
  است. ارائه گردیده 2جدول مان در جلسه در

جهت رعایت اخالق در این پزوهش به شرکت کنندگان درباره پژوهش 
و شرایط آن (تعداد و مدت جلسات، زمان ارزیابی ها، تخصیص تصادفی 
، محرمانه ماندن اطالعات شخصی و حق خروج از پژوهش در هر زمانی 

صورت تمایل اطالع یافتن شرکت کننده ها  که مایل هستند و نیز در
از نتایج کلی در خاتمه پژوهش) توضیح داده شد و رضایت آگاهانه اخذ 

شد. قبل از شروع جلسات آموزشی هر سه گروه پرسشنامه شفقت خود 
)SCI(  در مرحله پیش آزمون تکمیل کردند. درمانگر براي آزمودنی

تعهد (مدل هیز و  – هاي گروه آزمایشی اول درمان گروهی پذیرش
دقیقه اي در هفته اي دو بار و براي آزمودنی  90جلسه  8همکاران) طی 

هاي گروه آزمایشی دوم درمان گروهی هیجان مدار (مدل جانسون و 
دقیقه اي هفته اي دوبار اجرا گردید و گروه  90جلسه  9همکاران)طی 

نه یچ گوسوم بعنوان گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند و ه
مداخله اي دریافت نکردند. پس از پایان دوره آزمایش، هر سه گروه 
مورد پس آزمون قرار گرفتند و دو ماه بعد از پس آزمون ، آزمون پی 
گیري اجرا گردید. طرح حاضر داراي کد اخالق با مشخصات 

IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.017  کارآزمایی مطالعات
 بالینی می باشد. 

 
 )29( اقتباس از فالح زاده و همکاران -محتواي جلسات درمان هیجان مدار  .1جدول 

 محتواي جلسه جلسه
و رابطه و یافتن درکی روشن از مشکل  اجراي درمان؛ ارزیابی ماهیت مشکلایجاد همدلی با زوج ها؛ ایجاد اتحاد درمانی بین زوج و درمانگر در مورد اهداف درمانی و چگونگی  اول

 آن ها.
 رو صمیمیت مراجعان و فرضیه سازي درباره آسیب پذیري هر یک از زوج ها در رابطه؛ یافتن موانع درونی و بیرونی صمیمیت و ردگیري هیجانی د ارزیابی تاریخچه دلبستگی دوم

 ها با چرخه هاي منفی تعامل. آشنایی زوج هریک از زوج ها ؛
 ها. زوجهاي شناخته شده نهفته در موقعیت هاي تعاملی و شناسایی احساسات اولیه و ثانویه هر یک از زوج ها، قاب گیري مجدد مشکل و چرخه تعاملی  دستیابی به هیجان سوم

وصیف عمیق ت زوجین،گی تشدید تجربه هیجانی ، افزایش تمایل به درگیري و رویارویی هیجانی، افزایش پاسخگویی به طرف مقابل بر حسب احساسات نهفته و نیاز دلبست چهارم
 هیجان ها و چرخه هاي تعاملی زوجین

 م و پذیرش مالکیت آسیب پذیري ها ، صدمات و ترس هاي دلبستگی ، و کمک به طرف مقابلافزایش شناسایی نیازها و کمک به زوج ها براي افزایش آگاهی ، درگیر شدن باه پنجم
 براي شنیدن و پذیرش ترس هاي همسرش، عمیق کردن درگیري هیجانی و بیرون کشیدن آرزوها 

 پذیرش فرد توسط همسرش. پذیرش مسئولیت موقعیت و نقش خود در رابطه توسط زوج ها، بیان انتظارات خود از طرف مقابل، و تسهیل  ششم
 تغییر الگوهاي تعاملی و بازسازي تعامالت ، تسهیل ابراز نیازها و خواسته ها و ایجاد درگیري هیجانی بین زوج ها  هفتم

 تسهیل بروز راه حل هاي جدید براي مشکالت قدیمی، باز تعریف رابطه توسط هر یک از زوج ها، پرورش محیطی امن و خلق اعتماد، هشتم
ت هاي یت و یکپارچه سازي موقعیشناسایی و حمایت از الگوهاي تعاملی سالم ، دستیابی زوج ها به الگوي ایمن در روابط شان و افزایش در دسترس بودن و پاسخگو بودن ، تثب نهم

 تعاملی جدید، مرور تغییرات ایجاد شده در رابطه توسط زوج ها و خاتمه درمان. 
 

 )52( اقتباس ازسعادتی و همکاران -محتواي جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  .2جدول 
 جلسه محتواي لسهج

 .درمانی قرارداد بستن و پرسشنامه به پاسخ پژوهش، موضوع با افراد نمودن آشنا درمانی، رابطه برقراري اول
 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت تمثیل، از استفاده با ها درمان بودن اثر کم و موقتی مورد در بحث ها، آن تأثیر میزان ارزیابی و درمانی روشهاي بررسی و کشف دوم

 یل،تمث از استفاده با ها آن با کشمکش بدون دردناك شخصی وقایع پذیرش ها، آن بیهودگی به بردن پی و کنترل ناکارآمد راهبردهاي تشخیص براي مراجع به کمک سوم
 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت

 دبازخور دریافت آرامی، تن آموزش تمثیل، از استفاده با زبان مفاهیم تغییر پذیرش، هاي گام آموزش آن، پیامدهاي از آگاهی و دردناك تجارب از اجتناب مورد در توضیح چهارم
 .تکلیف ارائه و

 بر فتارر تغییر براي تالش مورد در بحث و مشاهده قابل رفتار و شناختی روان کارکردهاي احساسات،/ رفتار مشترك ارتباط بیان منظور به بعدي سه رفتاري مدل معرفی پنجم
 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت آن، اساس

 حس زا جدایی و مختلف حسی هاي دریافت از آگاهی تمثیل، از استفاده با خود با تماس برقراري و بستر یک عنوان به خویشتن مشاهده زمینه، و نقش مفاهیم توضیح ششم
 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت.  هستند ذهنی محتواي جزء که هایی

 .تکلیف ارائه و بازخورد دریافت تمرکز، تمرین بهتر، زندگی براي مراجع نمودن توانمند و تغییر براي انگیزه ایجاد ها، ارزش مفهوم توضیح هفتم
 .جلسات بندي جمع ها، آن به عمل براي تعهد ایجاد و ها ارزش با مطابق رفتاري هاي طرح شناسایی عمل، به تعهد آموزش هشتم

 

 یافته ها
راي ب میانگین و انحراف معیار سنی آزمودنی هاي مورد مطالعه به ترتیب

سال و براي براي  53/6 ± 84/22گروه آزمایشی درمان پذیرش و تعهد 
سال و براي گروه  19/7 ± 30/20گروه آزمایشی درمان هیجان مدار 

به ترتیب  صیالت آزمودنی هابود. وضعیت تح 08/2 ± 23/19کنترل 
درصد، فوق دیپلم  7/7در گروه آزمایشی درمان پذیرش و تعهد دیپلم 

درصد و در گروه آزمایشی درمان  2/69درصد و کارشناسی  1/23
درصد و کارشناسی  3/15درصد ، فوق دیپلم  2/23هیجان مداردیپلم 

 7/30درصد ، فوق دیپلم  8/30درصد و در گروه کنترل دیپلم  9/30
درصد می باشد. وضعیت نوع ازدواج به ترتیب  1/23درصد و کارشناسی 

 9/76درصد اجباري ،  1/23در گروه آزمایشی درمان پذیرش و تعهد 
درصد  8/30درصد اختیاري و در گروه آزمایشی درمان هیجان مدار 
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 5/38درصد اختیاري و در آزمودنی هاي گروه کنترل  2/69اجباري ، 
درصد اختیاري می باشد. میانگین و انحراف  5/61درصد اجباري و 

تعهد به  –استاندارد شفقت خود در گروه آزمایشی درمان پذیرش 
) و پی 5±5/43)، پس آزمون ( 9/4±8/35ترتیب در پیش آزمون (

) بود. میانگین و انحراف استاندارد شفقت خود گروه 9/4±9/42گیري (
) ، 2/6±2/36یش آزمون (آزمایشی درمان هیجان مدار به ترتیب در پ

) بود. میانگین و 8/6± 3/54) و پی گیري (2/7± 2/52پس آزمون (

 5/36( انحراف استاندارد شفقت خود گروه گواه به ترتیب در پیش آزمون
 ) بود.  6± 7/38) و پی گیري ( 5/5± 9/37) ، پس آزمون(±3/6

ن در خصوص مقایسه گروه آزمایش و گروه گواه در خط پایه می توا
) با سطح Z=0,15اسمیرنوف تک نمونه اي ( –کولموگروف  گفت آزمون
با سطح  )F=1,7( لوین F ) و شاخصP =0,123معناداري (

) براي متغیر شفقت خود در خط پایه معنادار نشده P=0,190معناداري(
است، بنابراین پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در خط پایه وجود 

 همگن است. آزمایش و گواه در خط پایهدارد و واریانس گروههاي 
 

 شفقت خود متغیر براي پذیرش و تعهد گروه گیري مکرر اندازه واریانس تحلیل آزمون نتایج .3جدول
 آزمون توان تفکیکی اتاي مجذور معناداري سطح خطا آزادي درجه آزادي درجه F نسبت شاخص مقدار نام آزمون

 1 861/0 0001/0 24 2 072/74 861/0 پیالي اثر
 1 861/0 0001/0 24 2 072/74 139/0 ویلکز المبداي

 1 861/0 0001/0 24 2 072/74 173/6 هتلینگ اثر
 1 861/0 0001/0 24 2 072/74 173/6 هریش بزرگترین اثر

 
 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شفقت خود مکرر هاي اندازه گیري واریانس تحلیل فرونی بن تعقیبی آزمون نتایج .4جدول 

 )فرونی بن( مکرر واریانس تحلیل مراحل
 معناداري سطح استاندارد خطاي میانگین تفاوت

    آزمون پیش
 0001/0 59/1 -92/7 آزمون پس

 0001/0 59/1 -3/7 پیگیري
    آزمون پس

 99/0 59/1 61/0 پیگیري

 
 شفقت خود متغیر هیجان مدار براي درمان اندازه گیري مکرر واریانس تحلیل آزمون نتایج .5جدول 

 آزمون توان تفکیکی اتاي مجذور سطح معناداري خطا آزادي درجه آزادي درجه F نسبت شاخص مقدار نام آزمون
 1 914/0 0001/0 24 2 012/0 914/0 پیالي اثر

 1 914/0 0001/0 24 2 012/0 086/0 ویلکز المبداي
 1 914/0 0001/0 24 2 012/0 688/10 هتلینگ اثر
 1 914/0 0001/0 24 2 012/0 688/10 بزرگترین ریشه اثر

 
 بر شفقت خود درمان هیجان مدار مکرر هاي اندازه گیري واریانس تحلیل فرونی بن تعقیبی آزمون نتایج .6جدول 

 افراد شفقت بر پذیرش و تعهد درمان تأثیر میزان بررسی به 3 جدول
 واریانس تحلیل هاي ن آزمو تمام که داد نشان نتایج .است پرداخته

 ویلکز المبداي آزمون). P>0001/0( است دار معنی مکرر گیري اندازه
و  139/0مقدار  با است برخوردار بیشتري قوت از آزمونها دیگر از که

 است. معنی دار 861/0تفکیکی  اتاي مجذورو  072/74 معادل Fمقدار 
خود موثر بوده  بر شفقت پذیرش و تعهددرمان  روش دیگر عبارت به

بود که بیانگر حجم نمونه کافی براي این بررسی  1. توان آماري است
 بود. 
 بن فرونی تعقیبی آزمون اساس بر که دهد می نشان 4جدولهاي  داده
) با مراحل پس 8/35پیش آزمون( مرحله در افراد شفقت بین

) تفاوت معنی دار وجود دارد 9/42پیگیري ( )و5/43آزمون(

)0001/0<P) 3/7)و پیگیري (61/0). اما در مرحله پس آزمون- (
 زمان طول در درمانی مداخله اثر نتیجه در تفاوت غیر معنی دار است.

 شفقت بر پذیرش و تعهد که درمان گفت توان می بنابراین بود. پایدار
پیگیري  آزمون مرحله و آزمون پس پیش آزمون، مرحله سه در افراد

 هیجان مداردرمان  تأثیر میزان بررسی به 5 جدول دارد. تأثیر معناداري
 هاي آزمون تمام که داد نشان نتایج .است پرداخته افراد شفقت بر

). P>0001/0( است دار معنی مکرر گیري اندازه واریانس تحلیل
 برخوردار بیشتري قوت از آزمونها دیگر از که ویلکز المبداي آزمون
تفکیکی  اتاي مجذورو  012/0معادل  Fو مقدار  086/0مقدار  با است
بر شفقت  هیجان مدار روش دیگر عبارت به است. معنی دار 914/0

 مراحل
 تحلیل واریانس مکرر (بن فرونی)

 سطح معناداري استانداردخطاي  تفاوت میانگین

    پیش آزمون
 0001/0 44/2 -3/14 پس آزمون

 0001/0 44/2 -7/15 پیگیري
    پس آزمون

 99/0 44/2 -46/1 پیگیري
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بود که بیانگر حجم نمونه کافی براي  1. توان آماري خود موثر بوده است
 این بررسی بود. 

 بن فرونی تعقیبی آزمون اساس بر که دهد می نشان 6جدول  هاي داده
) با مراحل پس 2/36پیش آزمون ( مرحله در خود افراد شفقت بین

) تفاوت معنی دار وجود دارد 3/54) و پیگیري (2/52آزمون (
)0001/0<P) 7/15) و پیگیري(-46/1). اما در مرحله پس آزمون-( 

 زمان طول در درمانی مداخله اثر نتیجه در دار است.تفاوت غیر معنی 
 افراد شفقت بر هیجان مدار روش که گفت توان می بنابراین بود. پایدار

پیگیري تأثیر  آزمون مرحله و آزمون پس پیش آزمون، مرحله سه در
 دارد. معناداري

 ثبح
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو مدل درمانی برخاسته از موج 

رفتار درمانی شامل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان سوم 
هیجان مدار بر شفقت خود زنان داراي تعارض زناشویی بود. نتایج نشان 

مدل درمانی بر شفقت خود تاثیر داشته اما درمان هیجان  داد که هر دو
مدار نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش تعهد اندازه اثر بیشتري بر بهبود 

زنان دارد. در خصوص اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر  شفقت خود
شفقت خود زنان داراي تعارض زناشویی نتایج نشان داد اثربخشی این 
مدل درمانی بر شفقت خود در مقایسه با مدل درمانی درمان هیجان 
مدار کمتر گزارش شده است. این یافته با یافته هاي پزوهشی اخوان 

، تبریزي و )44( ، اسماعیلی و همکاران)30( بی تقصیر و همکاران
مخوانی دارد و با ه )45( ، هیز)43( ، پیترسون و ایفرت)22( همکاران

  همخوانی ندارد. )39( یافته پژوهشی علوي زاده و همکاران
و تعهد بر شفقت خود می توان گفت : این  در تبیین اثر درمان پذیرش

هاي شخصی کند ارزشبا تمرکز بر ذهن آگاهی به فرد کمک میرمان د
 ارتباط مقاومت بدون و کامل تجربیاتش به طور را مشخص کرده و با

 در ،شانینادرست یا درستی مورد در بدون قضاوت را آنها و کند برقرار
هاي تعارضی با دیگران سازش تا در موقعیت )53( ظهور بپذیرد هنگام

و  )54( زاي رابطههاي آسیبو در پی بهبود جنبه )36( بیشتري
 . )55( بکارگیري رفتارهاي مثبت و سازنده در روابط شان باشند

در واقع از طریق فرآیندهایی چون دادن بینش ، قدردانی کردن، مثبت 
 بودن ، اختصاص دادن زمان براي زوجین، و احساس نزدیکتر و ارتباط
بیشتر داشتن زوجین با یکدیگر کمک کند تا احساس مثبت تري در 
زندگی داشته باشند. در طول درمان پذیرش و تعهد ، درمانگر باید 

نظیر لذت بردن  زوجین را نسبت به موارد کوچک اما ارزشمند زندگی
از آب و هوا، پیاده روي کردن، استفاده کیفی از زمان در خانواده و 

زوجین نسبت به  کند. چرا که هرچه آگاهی هاي گفتگوي خوب آگاه
تاثیر هیجانات ، مهربانی با خود و آگاهی از ارزش هاي شخصی بیشتر 
شود ، نگرش هاي مثبت تري به زندگی خواهند داشت. عالوه بر این ، 
این مداخله به آزمودنیها کمک کرده تا بر اساس فرآیند گسلش شناختی 

ذیرش و تعهد محسوب می شود توانایی که از فرآیندهاي اصلی درمان پ
شان را براي کنترل بیشتر بر افکار مشکل دار با ایجاد یک فاصله بیشتر 

و با تغییر روابط در تجارب  )55( بین افکارشان و خودشان بهبود بخشند
درونی شان ، کاهش اجتناب تجربی ، نیرومندسازي یک ارتباط 
 غیرقضاوتی و مشفقانه و افزایش عمل در مسیرهاي ارزشمند بپردازند

. به عبارت دیگر، شفقت خود همانند یک ضربه گیر در مقابل اثرات )56(
 . )57( وقایع منفی ناشی از تعارض زناشویی عمل می کند

تحقیقات بالینی مشابه در زمینه اثربخشی درمان  با توجه به اندك بودن
لوث ته هاي بهیجان مدار بر شفقت خود می توان گفت این یافته با یاف

، )58( ، جزایري و همکاران)29( ، فالح زاده و همکاران)8( و همکاران
 و پریست و همکاران )36( ، یارنل و نف)34( ، مک کینن و همکاران

که در آنها اثر بخش بودن درمان هیجان مدار بر شفقت خود،  )35(
تعارض میان فردي ، بهزیستی روانی و مشکالت ارتباط عاطفی آزمودنی 

 هاي پژوهش بررسی شده همسو می باشد.
در تبیین اثر درمان هیجان مدار بر شفقت خود می توان گفت: درمان 

خود و کاهش سرزنش  اي بالقوه براي افزایش شفقتهیجان مدار مداخله
. این درمان به افراد )59( باشدشناختی میکردن خود و ناتوانی روان

ابراز هیجانی انطباقی داشته باشند؛ این کند که پردازش و کمک می
 باشدشناختی مثبت همبسته میتنظیم هیجانی بارآور با سازگاري روان

تحت تأثیر قراردادن همدلی باعث افزایش  درمان هیجان مدار با .)60(
زنان داراي تعارض زناشویی کمک  و به شودمی میزان شفقت خود

 دادهرخی از همسر خود و دیگران به دلیل اشتباهات راحتبهکند می
شان با زاي رابطههاي آسیبعذرخواهی کنند و در پی بهبود جنبه

 مثل(پذیرآسیب هیجانات بر درمانگر هیجان مدار )32( دیگران باشند
 منفی چرخۀ تعامالت در اساسی نقش که دارد تمرکز) اضطراب یا ترس
 توانایی عنوانبه که هیجانی هايمهارت رویکرد این در . دارد هازوج

باعث  دیگران با همدلی همچنین توانایی و هیجانات ابراز و تشخیص
 بعد در البته( يریانتقادپذ و شده امنیت احساس و صمیمیت افزایش
 موفق ازدواج یک تداوم و که حفظ دهدمی افزایش فرد در را) مثبت

  .)61( است ضروري
درمانگر هیجان مدار با ترغیب آزمودنی ها به افزایش ظرفیت خود براي 
یادآوري اینکه همسرش درگذشته در دسترس و پاسخگو بوده است و 

و  یتفاوتیب تابه او کمک کند  ،در آینده نیز دوباره چنین خواهد بود
عدم واکنش همسرش را تا حد زیادي تحمل کند. این اعتقاد به 

دهد که موقتاً دهی کلی همسر، به افراد اجازه میي و پاسخریپذواکنش
و با اینکه از شرایط فعلی راضی  ،فعلی دور شده تفاوتیباز همسر 

بتواند با شفقت بیشتري به خود مراجعه کند و از خود حمایت  ،نیست
 ،بدون احساس رنجش ،اگر افراد بتوانند بعد از گذشت زمانی درونی کند.

ه و پذیرش این فلسفه ک ،توانایی خندیدن به خود ،یطبعشوخبلکه با 
 اندتوانستهبه همسرشان مراجعه کنند،  ،است اجتنابرقابلیغتعارض 

 .)62( در راه تقویت پیوند عاطفی و افزایش شفقت به خود گام بردارند
در خصوص تبیین میزان باالي اثربخشی درمان هیجان مدار در مقایسه 

تعهد بر روي شفقت خود در زنان داراي  –با درمان مبتنی بر پذیرش 
 هافتیدرمان هیجان مدار، درمانی ادغامتعارض زناشویی می توان گفت : 

با محوریت درمان مراجع محوري راجرز، سیستمی خانواده مینوچین و 
اي و بر اساس و پایه نظریه دلبستگی هاي وجودي و تجربهبا الحاق ریشه

مشکالت زناشوئی درمان هیجان مدار در واقع در زمینه . )63( باشدمی
توسعه پیدا کرده و شواهد و تحقیقات زیادي روي این روش درمانی 

 دهد این رویکرد بر روابط تأثیر زیادي داردانجام شده که نشان می
)64(. 



 

120 

 و همکاران یعقوبی

همچنین با توجه به اینکه در درمان هیجان مدار محوریت هیجان و 
چنانچه تغییر پایداري در  دلبستگی قلب این نوع درمان تلقی می شود،

درمانی فردي مدنظر باشد از طریق تجربه هیجانات و دلبستگی روان
ان بیشتر به شناخت و درم هاي دیگرکه در روشدرحالی؛شود انجام می

 گردد رفتار توجه می
 . باشدها میو همین نیز دلیل اصلی تفاوت این رویکرد با بقیه رویکرد

 که است برخوردار رویکرد هیجان مدار از این مزیت، یطورکلبه
 بر که گریزناپذیري يهابازگشت به، جلسات ختم از پس هایآزمودن
. )65( شوندینم دچار، گذاردیم نامطلوب تأثیردرمان  از بسیاري کارایی

و نیز مردانی که  تریمیقدهاي درمان هیجان مدار جهت کار با زوج
 گشاگرهمشکالت اجتنابی و یا ناتوانی در ابراز هیجانات دارند، بسیار 

 همسران میان " ارتباط " آنکه از درمان هیجان مدار بیشت. بوده اس
 درهم از بازتابیمنزلۀ به را آن، کند تلقی يگفتار يدادوستدها را
 ر ایجادب نه تمرکز ،این رویکرد درد. ریگیم نظر در ي هیجانیهایدگیتن

 تجارب و هیجانی يهايریدرگ بر که مهارت آموزشیا  بصیرت
 .)50( است معطوف کنندهحیتصح

می توان به  انجام این پژوهش با محدودیت هایی همراه بود از آن جمله
موارد زیر اشاره نمود. پژوهش حاضر محدود به جامعه زنان است که در 
این مطالعه شرکت داشته اند و نتایج آن قابل تعمیم به دیگر جامعه 
هاي پژوهشی نیست. پایین بودن سطح سواد برخی از آزمودنی ها 
 درمانگر را در انتقال مفاهیم مدل هاي درمانی با مشکل مواجه می کرد.
همچنین پیشنهاد می شود از دو رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد و درمان هیجان مدار در مراکز مشاوره خانواده ، کلینیک هاي 
مددکاري اجتماعی ، مراکز خدمات بهداشت روانی ، مراکز مداخله در 

بحران و دادگاههاي خانواده براي کمک به زنان داراي تعارض زناشویی 
 ودن آنها استفاده گردد. بدلیل موثر ب

 نتیجه گیري
نتایج این مطالعه نشان داد که درمان هیجان مدار با تحت تأثیر قرار 
دادن همدلی و تصحیح تجارب هیجانی در مقایسه با درمان پذیرش و 
تعهد اثربخشی بیشتري بر روي میزان شفقت خود در زنان داراي 

 و طالق هنگام به احتمال سازگاري خود شفقتتعارض زناشویی داشت.
 که را صحت و اعتمادپذیري و احساسات داده افزایش را عاطفی جدایی
 عاطفی بهزیستی از باالتري سطح و کمتر آشفتگی عاطفی به منجر

مطابق با یافته هاي پژوهش حاضر ، می  .بخشدیم ءارتقا را هم ندشومی
شفقت توان از بسته آموزش درمان هیجان مدار براي افزایش میزان 

خود از طریق ابراز هیجانات ، توانایی همدلی با دیگران و انتقادپذیري 
 در زنان داراي تعارض زناشویی بهره برد.

 سپاسگزاري
این مطالعه حاصل نتایج رساله مقطع دکتري روان شناسی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نیشابور می باشد که بدینوسیله از زحمات و حمایت هاي 

دانشگاه آزاد نیشابور بخصوص مراکز مشاوره اي ارجاع  اساتید محترم
این پژوهش تقدیر و تشکر می نمایم.  دهنده و زوجین شرکت کننده در

 (طرح حاضر داراي کد اخالق با مشخصات
IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.017  مطالعات

 کارآزمایی بالینی می باشد. ) 

 تضاد منافع
 ان وجود ندارد. هیچ گونه تضاد منافعی بین نویسندگ
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