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یت و رضا شفقت به خود بر معنایابی در زندگی درمانی اثربخش
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 چکیده
 دارای زنان جنسي رضایت زندگي و در معنایابي بر خود به درمان شفقت اثربخشي بررسيهدف  باحاضر  پژوهش

 نترلک گروه آزمون باپس-آزمونپيش با طرح آزمایشي نيمه نوع از پژوهش مشهد بود. روش شهر در معتاد همسر
 که از طریق اعتياد بودند مراکز ترک به کنندهزنان دارای همسر معتاد مراجعه ۀشامل کلي آماری ۀجامع. بود

نفر در  71و  در گروه آزمایشصورت تصادفي بهنفر  71 .انتخاب شدند نفر 20هدفمند  و گيری در دسترسنمونه
 ( و2002) زریفرامعنای زندگي استایگر و  هایاز پرسشنامهها برای گردآوری دادهگروه کنترل قرار گرفتند. 

درمان شفقت  ای آموزشدقيقه 720 جلسه 3 در استفاده شد. گروه آزمایش (7232) يکرمانرضایت جنسي یاوری 
نترل نشان داد و کو تک متغيره در گروه آزمایش  ها در تحليل کوواریانس چندمتغيرهکردند. یافته شرکت به خود

 (=01/0p< ،21/1F(، حضور معنا )=07/0p< ،12/72F) يزندگآموزش شفقت به خود در افزایش معنایابي در  که
 تأثير زنان ( درP<007/0) سطحدر  F(17/92) ( و رضایت جنسي=p< ،31/71F 07/0) سطحو جستجوی معنا در 

 شیافزاای برآموزش شفقت به خود، روش مؤثری  حاکي از آن است که داشت. نتایج پژوهش حاضر معنادار
 در زنان دارای همسر معتاد است.  رضایت جنسي معنای زندگي و

 رضایت جنسی، زنان دارای همسر معتاد، شفقت به خود، معنایابی در زندگی.واژگان کلیدی: 
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 قدمهم
ست ا مشکالت عصر حاضر نیترمهماعتياد یکي از  ائل مربوط بهمسسوءمصرف مواد مخدر و 

ل درماني فراتر گذاشته و به یک معض -، پا از مرزهای بهداشتيکرده دايپای جهاني که گستره
 سازمان نظر از(. اعتياد 7291است )نظافت،  شده لیتبدرواني، زیستي، اجتماعي و خانوادگي 

شخص که شناختي است ، رفتاری و روانانيای از عالئم جسم: مجموعه(WHO)جهاني  بهداشت
 بلکه ادهدبه مصرف آن ادامه  تنها، نهاستفاده از آن موجببه توجه باوجود داشتن مشکالت قابل

دگي زنموجب اختالل در که  کنديماقدام آميزی برای رفع این نياز به انجام رفتارهای مخاطره
 بر اعتياد هایضربه اولينتردید، . بي(7291، و همکاران حجت) شوديم اواجتماعي و فردی 

 کنترل خشم و حالي، عدمپریشان چيزی جز خانواده برای آن ۀو نتيجشود مي وارد خانواده پيکر

 فيضعی انضباطي هامهارت؛ (7299، یموسو و راد یري، امياسلم) ومرجهرج آمدن وجود به
 سازنهيزم اعتياد، خود درواقعی، نيست. بندوباريبو در مواردی  (7293، يرستم و یقمصريمتق)

تال شوهر مب که در آن هایيخانواده، اندکرده. مطالعات متعددی بيان شوديم فساد برای فرصتي و
 بموج ادياعت کهیطوربه ؛دندار یعاد هایخانواده با یريچشمگ تفاوتبه سوءمصرف است 

و  يآموزش و یفرد ني، بياجتماع روابط ازجمله جامعهسطح  در مختلف ردهایککار در اختالل
وکيلي،  )طاهری، هاشمي و شوديم یاقتصاد مسائلي و عاطف روابطنظير  خانواده ۀحيط در

ر مخرب تأثي توان بهاعتياد، مي ۀهای خانوادگي در سایترین آسيبافزون بر این، از عمده(. 7293
زیرا اعتياد شوهر، موجب ایجاد  ي و جنسي زن و شوهر اشاره کردروانآن بر روابط عاطفي، 

بحث و درگيری  به تینها و در احساس انزوا و عدم تعلق عاطفي و رواني نسبت به همسر شده
هایي زن در چنين خانواده نینابراب(؛ 7291جعفری،  و شود )سهرابي اسمرودبين زوجين منتهي مي

 برای امنيت و آرامش او حيطيکه باید م یعني خانواده ترین نهاد اجتماعيدر نقش همسر در امن
 مقاومت فرض ، بهزناناین  بلکه (7291نظافت، )به سر برده  يناامن و هراس در تنهانهباشد، 

 خانواده یک مسئوليت یيتنهابه و کنند تحمل سو هر از را هابيآسفشارها و  نیشتريب، ستیبايم

 (. 2071زماني، بکشند ) دوش به را نابسامان
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 يزندگ در يبحران و دشوار طیشرا با یيارویرو کهشواهد پژوهشي حاکي از آن است 
 شیافزا و( 7293وکيلي،  و طاهری، هاشمي) يزندگکاهش اميد و کيفيت  با تواندمي فرد هر

 ۀدر سای که است نیا امر قتيحق(. 7297ي، رجب و نژاد ی)مهر باشد همراه ي و اضطرابافسردگ
 وندشرو ميشماری روبههای بيچالش ها ودر بين راه با بحران اعتياد نيز، همسرانِ مردانِ معتاد

آن  ندیرآب که هاستآنها، حس ناتواني نيست. یکي از این بحرانتأثير ها بيآنکه در زندگي 
 زندگي است.  ۀمعنا بودنِ ادامارزش شمردن خود و بيی، بيدينااماحساس 

 است معنادار زماني هاانسانبرای  خاطرنشان کرد، زندگي ی زندگي بایدمعنا ابدر رابطه 

، 7جکوبسن) کنندرا دنبال  دهديم معنا و جهتها آن يزندگ به که هدفي یا الگو که بتوانند
 آگاهي این به را فرد معنامعتقدند،  (7291یي )رجا ي وخدابخش، همچون پژوهشگراني ؛ و(2003

 فرد کهيدرصورتدهد اما  تغيير را اشزندگي ناخوشایند حوادث تواندنمي اگرچه که رساندمي
 مقابله روشاین نوع نگرش،  با تواندميابد، يب یيمعنا يزندگ کنندهوسیمأ و تلخ دادهاییرو برای

 دیفزايب خود آوریتاب و تحمل قدرت بربا واکنش مناسب  وبا نامالیمات زندگي را تغيير داده 
 (.7291پور، يعل و چلوی، ساری، مراديغزل)

شناسي و سالمت روان، افراد با سطوح باالی معنا در هنگام رویارویي با از دیدگاه روان
، سطوح باالی معنا بيترتنیبدآیند. و مشکالت روزمره درصدد برطرف کردن آن برمي مسائل

، 2پوگ و لي، یوي منجر به افزایش رضایت شخصي، احساس کاميابي و اميدواری )کيم، در زندگ
 ( و افزایش2077، 2رسنوا و مارتين، مکينون، جانسونو سالمت روان ) گذاری(، هدف2001

(. 2077، 1و لری یشود )ترمي تحملرقابليغ و ناگوار هایموقعيت با افراد مناسب سازگاری
کل، مش در زمان رویارویي با اشخاص با سطوح پایين معنا، برای رسيدن به اهداف کهيدرحال

 ینند )مهرکسردرگمي، استرس و عدم کنترل خود را تجربه مي ازجمله های منفي بيشتریهيجان
ی هابرکنشعامل اصلي مؤثر  نیترمهم، 1بنابراین عدم وجود معنا(؛ 7297، مقدم يرجب و نژاد

                                                           
1. Jacobsen 
2. Kim, Lee, Yu, Le, & Puig 
3. Martin, MacKinnon, Johnson, & Rohsenow 
4. Terry, & Leary  
5. meaning 
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؛ 7922، 2مازلو ؛7912، 2فرانکل ؛7911، 7آلپورت) ي منفي در زندگي هر فرد استشناختروان
 یيهاینابهنجار وعيشمعتقد است،  فرانکلافزون بر آن، (. 7291نقل از هاني طبایي زواره، 

 زیيچ هر از شيب يخودکش به ليم و يجنس گریيمخدر، افراط مواد و الکل سوءمصرف همچون
در راستای معنای  يپژوهشگران(. 2077، یلر و یتر) است يزندگدر  یيمعنايب احساس از يناش

 1و دلویچيو ، لي، سالکونيازجملهاند. بر ابعاد مختلف زندگي پرداخته آن ريتأث ۀمطالعزندگي، به 
فتند. یا مؤثري افراد شناختروانکه در مطالعات خود وجود معنا را در پریشاني و سالمت  (2079)

و  حضور بررسي هدف بانفر  7012( با پژوهش بر روی 2079و همکاران ) 1آفتابهمچنين 
جستجوی معنا در زندگي به این نتيجه رسيدند که حضور و جستجوی معنا، برای رفاه، افزایش 

در ( معنا 2072) 2اهميت است. پژوهشگراني نظير مارتال و استگر حائزسالمتي و تندرستي انسان 
الت مقابله با مشک درفرد  ۀکه موجب انگيز داننديمي را تشخيصِ انسجام، هدف و اهميت زندگ

( در مطالعات طوليِ خود معنای زندگي 2020، )1همچنين کاستين و ویگنولز .شوديمراه  ۀادامو 
لي، ليو، )اند و بيان نموده یگذارهدفو  احساس اهميت، حس انسجام )درک( انسان را در

( با مطالعات خود در رابطه با ساختار درونيِ معنا در زندگي، پي 2020، 3گوو  پينگ، هایچکس
هبودی ب ريدر مس بيروني کمک کرده و ی دروني وهاارزشتوان به ه با پرورش هدف ميبردند ک

 قدم برداشت.
 زعوارض اعتياد یکي ا ۀی همراه است. در سایشماريباعتياد با اختالالت  کهیيازآنجا

های آسيب و افتديمصحيح، کيفيت آن به مخاطره  يدگيرس عدمبه دليل  نيقیبهمسائلي که 
 معتاد فرادا چراکه است یيزناشو تعامالت، کنديمفرد معتاد و جامعه وارد ۀ خانواد ۀپيکرجدی بر 

 نیات. با همسر اس يعاطف تتبادالشده که نتيجه آن، کاهش  يجنس يختگيبرانگ افت دچار

                                                           
1. Allport 
2. Frankl 
3. Maslow 
4. Li, Salcuni, & Delvecchio  
5. Aftab 
6. Martela, & Steger  
7. Costin, & Vignoles  
8. Li, Liu, Peng, Hicks, J Gou  
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؛ داردآنان  نسيج روابط بر ينامطلوب ريتأث و کرده دیتشد را یيزناشو روابط از يتینارضا، تيوضع
 و زن ينسجرواني و ، يعاطف روابط اد، برياعت يخانوادگ هایبيآس نتریعمده از يکی نیبنابرا

شواهد پژوهشي (. 7291ان، یدیجد) گردديم یيزناشو تیرضا کاهش به منجر که است شوهر
از زندگي زناشویي است  ریناپذیيجداتمایالت جنسي بخش مهم و  کهگواه بر این است 

 ينسج و اختالل در کارکرد روابط نامطلوب تيفيک کهیطوربه(؛ 2072و همکاران،  7گاداسي)
، بلکه بر کيفيت زندگي (2002بوت،  و ادوارد) است ارتباط در یيزناشو تیرضابا کاهش  تنهانه

و  ازجمله آشفتگي رواني، اضطراب يشناختروانو با مشکالت جسماني و  گذاشته ريتأثنيز 
؛ عسگری و ترکاشوند، 2072، 2برگ و ، جانسن، هرنينگسودربرگشود )ميافسردگي همراه 

 مسره زنان فردی کارکرد در که هایيکمبود و هاضعف گرفتن نظر در با(. افزون بر آن 7291
 روستروبه يطیشرا با خود شوهر سوءمصرف ليدل به معتاد فرد همسر، دیآيم وجود به معتاد

، فریحمدم) دارد طیشرا آن بر غلبه ای شدن سازگار برای هامهارت از کسریی آموختن به ازين که
 ناین زنا روابط بين فردی و عاطفي به بخشيدن غنا تردیدکه بي (7239، یيطباطباو  يطالب

 اهميت حائز بسيار گردديم روزافزون یهایريدرگ و مصرف ۀقطع چرخ باعث که جهتآناز
 (.7297راد،  فروغياست )

بار تواند در کاهش اثرات زیانهایي که ميبا عنایت به آنچه بيان گردید، یکي از روش
یک  عنوانبهاست. شفقت  2به خود دارای همسر معتاد مؤثر باشد شفقت زنانر بمصرف مواد 

 یعني فقتشایفا کند.  زاتنشنقش مهمي در سازگاری زنان در مواقع  توانديم هيجان کنندهميتنظ
 داشتن و گرانید یهارنج يتسل به ليها، مغم از يگران، آگاهید رنج به نسبت داشتن تيحساس

شفقت به خود، توانایي (. 2003، 1سامر و سيسينز، کید) اشتباهات از قضاوت بدون دگاهید کی
 یکي (2077، 1ریس)سختي  و رنج مواقع در به خود نسبت بودن مهربان یا خود پذیرش در فرد

                                                           
1. Gadassi  
2. Soderberg, Johansen, Herning, & Berg 
3. Self-compassion 
4. Deniz, Kesici, & Sumer  
5. Raes 
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آقابزرگي،  و شيخان، قدمپور) اثرگذار باشد مقابله فرایند بر تواندمي که است دروني منابع از
7293.) 

 قاتيتحق و ينيبال بودن، موردتوجه نوپا و دیجد دليل به خود به شفقتموضوع 
، 7ونسونيبتس آلن، بارتون و است ؛7293زاده،  يفاتح و يسلطان) است قرارگرفته يتوجهقابل

 نف نيستیکر خانم بار نياول(. 2071، 2و جوهانسون سالمون سون، برسما، هاکنسون؛ 2071
 ودخ مقابل در يمهربان خود: است کرده مطرح عنصر سه از متشکل را( شفقت به خود 2002)

 پسس و ؛يافراط یهمانندساز مقابل در يآگاهذهن و انزوا مقابل در يانسان ، اشتراکيقضاوت
 تو» روش از واقعدر. کرد دايپ توسعه( CFT) به خود شفقت بر يمبتن درمان لبرتيگ پل توسط
 عنوانبه «است نبوده خودت انتخاب به يزندگ یهایدشوار از یاريبس» نکهیا و «يستين مقصر

(. 2071الد،  و رونزیآ) شوديم استفاده اشخاص به کمک یبرا محورجانيه یامقابله راهبرد کی
 درک و خود یهانقصان و اشتباهات پذیرش برای فردی درون ظرفيت افزایش موجب شفقت

 يافتنیدست مطلق کمال انساني هيچ برای که به این معنا ؛شوديمشرایط  به مربوط یهاتیمحدود
 داشتن با رنديگيمدردناک قرار  یهاتيموقع تحتافراد  که يزماناین نگرش  ۀدر سای و نيست

خود،  تحقير و سرزنش یجابه و کرده حمایت خود خود، از به نسبت دلسوزانه و همدالنه نگرشي
؛ ساکني، فراهاني، 2072، 2پامير و نفکنند )مي دايپ نسبت به خویش پذیرا و گرم دیدگاهي

 (.7293اسحاقي و همکاران، 
 به منجرخود،  به شفقت داشتن توان نتيجه گرفت کهبا استناد به مطالعات پژوهشگران پيشين مي

 گذاشتن احترام و خود ضعف نقاط و هاشکست ي، بخشيدنجانيه یهايآشفتگ تحمل و ثبات

 روانيِ  عملکرد برای را آن محققان که حالتي؛ شودمي محدود و ناکاملي انسان عنوانبه خود به

 (.7297نورباال،  از نقل ؛7991، 1بلت) دانندمي ضروری بهينه

                                                           
1. Batts Allen, Barton, & Stevenson  
2. Boersma, Hakanson, Salomon son, & Johansson  
3. Neff, & Pommier  
4. Blatt 
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طي  (2001، 7وراد و کیپاتر کینف، کر)، محققاني نظير انسان يزندگ در شفقت ريتأث رامونيپ
لق مثبت خُ و يهيجانامنيت فردی که شفقت باالیي دارد، تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند، 

 رفتارهای افزایش جهت درکه خود کند منفي کمتری را تجربه مي جاناتيو هاسترس بيشتر و 

چاترجي و  ، زاکاردی،سونیموراست ) مؤثر روان سالمت حفظ و ارتقاء برای پيشگيرانه
 .(2079، 2همکاران

 این نوعدر که  کرد اظهار توانيم شده مرور یهاپژوهش و ینظر يمبان یبندجمع در
شود شود، بلکه تالش ميهای آزاردهنده و نامطلوب بازداری نميدرمان از تجربه هيجان

بت ثعواطف منفي به عواطف م ؛ سپسواقع شوند رشیپذ موردي مهربانانه به صورتاحساسات 
خود،  به نسبت که افرادی بنابراین؛ کندارهای بهتری برای مقابله پيدا ميکتغيير کرده و فرد راه

 خواهند کرد تجربه را کمتری منفي احساسات، ناخوشایند اتفاقاتۀ تجرب در دارند باالتری شفقت
ان یک راهبرد تنظيم هيج عنوانبههای مختلف تواند از راه، شفقت ميجهيدرنت .(7291ولي زاده، )

 ظرمدن آن از کردن یدور و اجتنابی جا به با هيجان را شدنمواجه، درواقعدر نظر گرفته شود. 
محور همسئلارهای ک، بيشتر از راهابدیيمدهد و هر چه شفقت به خود در افراد افزایش قرار مي

 (.7292صالحي و سجادیان، ) کننداستفاده مي
ذار اثرگ رواني انحرافات و اختالالت از ایگسترده در طيف فقت به خودهمچنين ش

(، 7293سلطاني و فاتحي زاده، )فکری  نشخوارهای به مربوط اختالالت در زمينۀ ژهیوبهبوده، 
مرضي، خودانتقادی  و نشانگان ، کاهش اضطراب(2020، 2جيانگ و چن) يافسردگ عالئم لیتعد

 تأثيرو ( 7299، یآزاد و یریقد؛ 2071، 1و کين ریس ،نزاجاسترس )فنيلي و هيجانات تنظيم و
ناه و احساس گمنفي،  هيجانات و خشم ابراز در خود کنترل، یپرخاشگر در کاهش يتوجهقابل

معتاد در زنان دارای همسر نفس عزت و افزایش خودکارآمدی ،از سوءمصرف مواد يناششرم 
عنوان به وبوده  (7299، یموسو و راد یري، امياسلم) ؛(2071، 1نيج )وانگ، چن، پون، تنگ و

                                                           
1. Neff, Kirkpatrick, & Rude  
2. Morrison, Zaccardi, & Chatterjee  
3. Jiang, & Chen  
4. Finlay-Jones, Rees, & Kane 
5. Wang, Chen, Poon, Teng؛ & Jin 
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 نيزوج یدمنتیرضا و یيزناشومطلوب  تعامالت ایجاد بخشش شیافزا موجب مثبت ريمتغیک 
ي و بهزیستي رواني سالمتشادی،  و افزایش (2020، يتوکل و يدانش، نوفرستميفه) گریکدی از

، 2نف و بریتوایس؛ 2073، 2کلوم و جيکوبسن، ویلسون، کرز ؛2077، 7يو مک نالت کري)ب شودمي
2072.) 

این  در و است وابسته خانواده سالمت به جامعه به اینکه سالمت با توجه حقيقت امر این است که
رواني و  سالمت به نگاه ویژه دیترديب، دارند عهدهدر خانواده و جامعه به  ميان زنان نقشي حياتي

 در ستیبايم و شودمي کمکجامعه  رواني سالمت به رایزکند مي ضرورت پيدا زنان جسماني
ه با تغيير ک بود یريتداب و راهکارها دنبال به کننديم يزندگ معتاد همسر با که يزنان خصوص

یي که هاروش. در این ميان یکي از شود پرداخته هاآن هيجانات ميتنظ و نيتسک به هاآننگرش 
رف مواد بار مصاثرات زیان زندگي را افزایش و از نامطلوب یهاجنبهدر  رشیپذ یيتوانا تواندمي
 (.2020به خود است )بشرپور و احمدی،  بکاهد شفقت دارای همسر معتاد زنان بر

 به قتشف بر مبتني درمان بررسي اثربخشياصلي پژوهش حاضر  هدفدر این راستا،  
همچنين محقق  .بود مشهد شهر در معتاد همسر دارای زنان معنای زندگي و رضایت جنسي بر خود

ی هامؤلفهمعنای زندگي و  بر خود به شفقت بر مبتني درمان ی اثربخشيهاهيفرضبه دنبال بررسي 
 بوده است. معتاد همسر دارای زنان آن )حضور و جستجوی معنا( و رضایت جنسي

 روش
بود.  گروه کنترلآزمون با پس–آزمونبا طرح پيش از نوع مطالعات نيمه آزمایشي حاضر پژوهش

به سازمان  7293در سال زنان دارای همسر معتاد که  ۀکلي ازبود متشکل  تحقيق آماری ۀجامع
به  معتاد همسر دارای زنان از نفر 10 حاضر پژوهش بهزیستي شهرستان مشهد مراجعه کردند. در

با  مطالعه: زندگيهای الزم برای ورود به معيارازجمله انتخاب شدند. گيری هدفمند شيوۀ نمونه
از زندگي مشترک، دامنه سني  سال 2همسر معتاد، همسر در حال مصرف باشد، گذشت حداقل 

 معيار خروج. و حداقل سواد برای درک مطالب آموزشي را داشتند انتخاب شدندسال  10 تا 20

                                                           
1. Baker, & McNulty  
2. Jacobson, Wilson, Kurz, & Kellum  
3. Beretvas 
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متارکه یا طالق در زمان برگزاری  همسر وعدم حضور منظم در جلسات، پاکي  از پژوهش
اهداف  از کنندگانشرکتاخالقي پس از آگاهي  مسائلرعایت  منظوربه. همچنين بود اتجلس

در فرم  بود کهها تحقيق، شرط الزم و ضروری شرکت در این برنامه رضایت آگاهانه آن
متغيرهای معنایابي که نمرۀ پرسشنامۀ  نفر 20 تیدرنهادرج گردید.  کنندگانشرکتنامه یترضا

 نفری با 20این نمونه  برگزیده شدند نمونه عنوانزیرخط برش بود به هاآنو رضایت جنسي 
 ازها داده ليتحل یبرا و شدند آزمایش و کنترل جایگزین نفری 71 گروه دو در تصادفي انتساب

 .شداستفاده  spssافزار نرم

ته از برگرفبر اساس ترکيبي از ساختار جلسات گيلبرت  7محتوای جلسات در جدول  
گيلبرت، ) یورزآموزش ذهن برای شفقت ، (7291، گيلبرت)اب درمان متمرکز بر شفقت کت

تسهيل در شرح و بيان  عنوانبه(، اکت به زبان ساده 7291نوری، )ذهن آگاهي (، شفقت و 7291
مقاالتي که مرتبط با  ( و7297نورباال، ) نامهانیپا( و مطالب موجود در 7291، 7هریسها )مثال

فتح اله  (؛7291) وارستهو  نظير، برغندان، اکبری، خلعتبری زنان دارای همسر معتاد بودندموضوع 
(؛ 2073سليمي، ارسالن ده، زهراکار و همکاران ) (؛7292نوابي نژاد ) و زاده، مجلسي، مظاهری

کارشناس با  3استفاده شد. سپس توسط  (7297و افضلي ) (7291درباني ) و سعادتي، رستمي
شناسي و مشاوره خانواده روایي محتوا و ظاهری مورد تائيد قرار گرفت. ی روانمدرک دکتر

ای آموزش دیدند. پس از اتمام جلسات مجدداً پرسشنامه دقيقه 720 جلسه 3گروه آزمایش در 
 کننده اجرا و نمرات هر دوآزمون بين دو گروه شرکتعنوان پسبه معنایابي و رضایت جنسي

 ها با نمرات قبلي مقایسه شد.گروه در این پرسشنامه
 

 ابزار پژوهش
گویه دارد و بر  70است.  شدهيطراح( 2002توسط )استایگر و فرایزر، معنای زندگي استایگر: 

آمده شاخص معنای زندگي را نشان دستای است. مجموع نمرات بهدرجه 1روی طيف ليکرت 
(. ضریب پایایي 2002، 2و کالر فریزر، ایشياست )استگر،  31/0تا  32/0. ضرایب آلفا بين دهديم

                                                           
1. Harris 
2. Steger, Frazier, Oishi, & Kaler 
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در پژوهش  گزارش کردند. ضریب آلفای کرونباخ 12/0(، 7292را )صادقي، شفيعي و مبشر، 
 است. 12/0و در حضور معنا برابر  30/0در جستجوی معنا  13/0حاضر در معنایابي 

شود. متياز داده ميا 1تا  7سؤال از نوع ليکرت است که به هر گزینه  71: شامل رضایت جنسي
های شخصي دربارۀ شده است. احساسات و نگرانيطراحي 7232توسط یاوری کرماني در سال 

کند. نمرات پایين، نارضایتي از ابراز محبت و نقش محبت و رابطه جنسي با همسر را ارزیابي مي
 شده است؛ فرهنگ ایران ساخته دهد. این پرسشنامه متناسب باجنسيت در ازدواج را نشان مي

شناسي و مشاوره تأیيد شده روان استاد با مدرک دکتری 3روایي این پرسشنامه بعد از ارائه به 
شده و در پژوهشي دیگر جهت تعيين پایایي، گزارش 32/0آزمایي  طریق باز است. اعتبار آن از

و  شد گذاریصورت که سؤاالت فرد و زوج جدا نمرهروش دونيمه کردن استفاده شد بدین از
( آلفای 7290به دست آمد. در پژوهش آذرکيش ) 11/0ضریب همبستگي و ضریب پایایي 

و همچنين در پژوهش حاضر، ضریب پایایي یا همان آلفای  گزارش شد 90/0کرونباخ 
 .به دست آمد 90/0آمده دستبه
 

 : خالصه جلسات شفقت به خود1جدول 

ي که انتظارات -معارفه اعضا  -آزمونپيش وای کلي جلسات: اجرای: اهداف: آشنایي با اصول کلي شفقت. محت7 جلسه
 و ها، آشنایي با مفاهيم کليدربارۀ آن گروه توسط مشاور، انتظارات و توافق اهداف تعيين -اعضاء از جلسات دارند

کليف تهای شفقت، دیدگاه بدون سرزنش و قضاوت چيست؟ مقایسه مغز قدیم و مياني و جدید، آموزش تنفس. ویژگي
خانگي: به اعمالشان هوشيار باشند. رفتار و گفتارشان مربوط به کدام مغز است؟ تنفس صحيح. رفتار مورد انتظار: آشنایي 

 کلي با شفقت. 
. عضاءا قبل، بازخورد جلسه يبررس: اهداف: آگاهي در زمان حال و توضيح کامل شفقت. محتوای کلي جلسات: 2 جلسه
ید شفقت. فوا. یيزداتنش یبرا يبدن يوارس نیتمر. نفسعزت و خود؛ به یدلسوز و ترحم با آن تفاوت و شفقتشرح 
يف تکل. تنفس تمرین. يآگاه ذهن اصول شرح م؟يکن تیریمد( حال زمان) يآگاه ذهن قیطر از را رنجمان و درد چطور

 . حال زمان در بودن ای يآگاه ذهن با یيآشناي. رفتار مورد انتظار: بدن يوارس نیتمر و قيعم تنفس خانگي:
 ، شرحنيشيپ جلسه مروري. محتوای کلي جلسات: مراقبت خود قیطر از خود با يمهربان. يشفقت خود دیفوا : اهداف:2جلسه 
 خود از تمراقب ، آموزشزيآمشفقت رنگو  امن مکان کی خلق تمرین. یيزناشو روابط در شفقت رابطه، خود با يمهربان

 مورد 1 . تکليف خانگي: ذکرمشفق خود و تنفس نیتمر، واليه و يشن باتالق استعاره( مسئله حل) خالق يدرماندگ و
رد . رفتار موهفته هایچالشز ا يکی مورد در مسئله حلکند. نمایان مي را خود از مراقبت که فعاليت 2 خود؛ از مراقبت
 . خود رشیپذ انتظار:
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وای محت. گرانید و خود با متیمال و رشیپذ و ، درکخشم کنترل. يزندگ در شفقت گاهیجا افتن: اهداف: ی1جلسه 
 معتاد همسر از خشم با رابطه در اعضا مشارکتی، فکر ینشخوارها یبرا اتوبوس کليپ. قبل جلسه يبررسکلي جلسات: 

 يصندل زا استفاده. گرانید به نسبت شفقت وهوا، آموزشآب استعاره با مثبت یهایيخودگو آموزش. آن کنترل راه و
 يعصبان را ماش که يمسائل از يفهرست. تکليف خانگي: گرانید یبرا شفقت یرسازیتصویي، گشاعقدهو اجازه ي خال

رفتار . شیتشوو  یفکر نشخوار زمان در موردعالقه رنگ ای ءيامن، ش مکان به توجه و مشفق خود یرسازیتصو. کنديم
 . احساسات کنترلمورد انتظار: 

. محتوای اعضاء رنج به تيحساس و دشوار عواطف و احساسات تیریمد و يانسان اشتراکات پرورش: اهداف: 1جلسه 
 نيب زا موانع، اعضاء رنج و درد انسپس بي اعضا عواطف کردن اريهوش و نامه خواندن نيشيپ جلسه مرورکلي جلسات: 

 باهاتاشت و شکست رشیپذ خود، آموزش یهاتجربه گذاشتن اشتراک به قیطر از باهم اعضا يهمدل. رنج و درد بردن
. گرانید رشیپذ یبرا ناخوانده مهمان پيکل. همسر رشیپذ و بخشش عدم یامدهايپ. گناه احساس و قضاوت بدون خود

 رشیپذ رمهمس به نسبت توانميم چطور. دهميم انجام را کارها نیا باشم داشته شفقت خودم با من اگرتکليف خانگي: 
 . ، بخششيانسان اشتراکات پرورشرفتار مورد انتظار:  باشم؟ داشته
 یبرا یزيچ چه. خود به شفقت موانع. نيشيپ جلسه مرور ي. محتوای کلي جلسات:اصل یهاارزش کشف: اهداف: 2 جلسه

 ي،زندگ مثبت نکات یتماشا و کردن يزندگ قيعمی ارزشمند خود تیتقو یهاروش آموزش است؟ ارزشمند شما
 ذکر، خود از يقدردان یرسازیتصو. تکليف خانگي: شفقت یهامهارت حيتوض، مشفق خود یرسازیتصو، تنفس نیتمر
 به يده معنا و یارزشمند خود احساس رشد. رفتار مورد انتظار: همسرخود و  مثبت یهايژگیو و هاارزش از مورد 70

 . يزندگ
محتوای  .يزندگ به يده معنا و خود یتوانمندساز احساس، يروان زخم اميمتناقض، الت احساسات یيشناسا: اهداف: 1 جلسه

 شتريب یمعنا داشتن یبرا هاآن یبندتیاولو و هوشمندانه اهداف، خود از مراقبت زهيانگ. يقبل جلسه مرورکلي جلسات: 
 رييتغ. ودخ به مشفقانه نامه نوشتن آموزش. يآگاه ذهن نیتمر، (انتقادگر خود) متناقض احساسات یي، شناسايزندگ در

 شتريب يهد معنا و جادیا یبرا هوشمندانه اهدافتکليف خانگي: . رشیپذ و يمنف تعصبات از خارج گرانید با خود روابط
 نوشتن. تناقضم احساسات و عواطف، افکار نيب ارتباط و یيشناسان، گراید بر قيشف خود و يآگاه ذهن نیتمري، زندگ به

 . گذاریهدف و متناقض احساسات و افکار از يآگاه و خود از مراقبت. رفتار مورد انتظار: خود به زيمهرانگ نامه
، دوره ناتیتمر بر مروری. گروه یاعضا بازخوردي. محتوای کلي جلسات. آموزش مباحث مروراهداف:  :3جلسه 

 مسائل در) های زندگيدوره تمام یبرا شفقت یزیربرنامه، ناتیتمر مرور. تکليف خانگي: آزمونپس یاجرا ی وبندجمع
 در شفقت یريکارگبه. رفتار مورد انتظار: گرانید با مشفقانه ارتباط در خود به شفقت برنامه، (يروان و ي، روحيجسمان
 ر. عم تمام یبرا روزمره يزندگ
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 هایافته
ميانگين و انحراف معيار نمرات معنایابي و رضایت  2بر اساس نتایج توصيفي مندرج در جدول 
 آزمون افزایش داشته است. آزمون نسبت به پيشجنسي برای گروه آزمایش در مرحله پس

 های معنایابی و رضایت جنسی: میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس2جدول 

 گروه مرحله متغیر

 (=11nکنترل ) (=11n)آزمایش 

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 02/22( 15/1) 08/22( 11/2) آزمونپیش جستجوی معنا

 28/23( 20/3) 13/38( 22/3) آزمونپس

 28/28( 10/2) 22/21( 59/8) آزمونپیش حضور معنا

 28/28( 92/3) 28/23( 00/2) آزمونپس

 22/21( 15/3) 22/20( 25/3) آزمونپیش کل معنایابی ۀنمر

 28/23( 29/2) 93/13( 00/1) آزمونپس

 22/22( 20/18) 08/11( 19/12) آزمونپیش رضایت جنسی

 13/22( 23/11) 88/12( 55/5) آزمونپس

 

های آزمون تحليل کوواریانس تک متغيری و چندمتغيری برای متغيرهای پژوهش، فرضپيش
( همگني شيب 2اسميرنف برقرار بود.  -آزمون کلموگروف  طریق ها ازداده( نرمال بودن 7

نشان  های آزمایش و کنترلدر گروه Fکه نتایج آزمون  هارگرسيون متغيرهای وابسته در گروه
برای تمامي  01/0آزمون( و متغير مستقل در سطح داد، تعامل بين متغير تصادفي کمکي )پيش

آزمون برای این آزمون و پسعنادار نيست؛ بنابراین شيب رگرسيون پيشمعنایابي م جزبهمتغيرها 
از آزمون  ها:های متغيرهای وابسته در گروه( همگني واریانس2برابر است.  باًیتقرها متغير در گروه

M  وین ل از آزمونمعنایابي در تحليل کوواریانس چندمتغيری و  یهااسيخرده مقباکس برای
فاده شد. نتایج متغيری استبي کل و رضایت جنسي برای تحليل کوواریانس تکبرای متغير معنایا

های معنایابي باکس برای بررسي مفروضه همگني واریانس نمرات مؤلفه Mداد آماره  نشان
(01/0p>معنادار نيست ) بنابراین از شاخص المبدای ویلکز برای بررسي اثرات چندمتغيری ؛



 17                   و رضایت            شفقت به خود بر معنایابی در زندگی درمانی اثربخش

 

آزمون معنایابي لوین برای بررسي همگني نمرات پس Fیج آماره با توجه به نتا ؛ واستفاده شد
بنابراین واریانس نمرات این متغيرها ؛ دار نيست( است که معني77/7و رضایت جنسي ) (31/2)

عنایابي م ها در بررسي فرضيهو به دليل برقراری مفروضه همگني واریانس است؛ها برابر در گروه
 کوواریانس تک متغيری استفاده شد.  و رضایت جنسي از آزمون تحليل

 یدارا زنان یِزندگ در یابیمعنا شیافزا بر خود به شفقت بر یمبتن درمانفرضیه اول: 
 .است مؤثر معتاد همسر

 : نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در معنایابی3جدول 
اندازه 

 dاثر )
 کوهن(

میانگین  Fمقدار  مقدار معناداری
 مجذورات

مجموع  درجه آزادی
 مجذورات

منبع 
 تغییرات

 آزمونپیش 25/322 1 25/322 22/12 882/8 43/1

 گروه 12/200 1 12/200 59/18 883/8 43/1

 خطا 02/985 29 25/22   

 کل 32/1039 25    

نتایج  2 ولجد دراول از تحليل کوواریانس تک متغيری استفاده شد.  ۀمنظور آزمون فرضيبه 
( بدین معنا است که بين نمرات =p< 12/72F,07/0آزمون تحليل کوواریانس تک متغيری )

آزمون این متغير رابطه معناداری وجود دارد. همچنين پس از و نمرات پس معنایابيآزمون پيش
 ستاآزمون متغير معنایابي نيز معنادار آزمون، اثر گروه بر نمرات پسکنترل نمرات پيش

(07/0,p< 91/70F= و فرضيه )ش های دو گروه آزمای، بين آزمودنيگریدعبارتبه. شوديم ديتائ
رضيه ف ؛ وآزمون تفاوت معناداری وجود داردو کنترل در ميانگين نمرات معنایابي در مرحله پس

وت فابدین معنا که تاست؛ اثر بزرگي  ۀاست که انداز 21/7کوهن برای معنایابي  dمقدار  تحقيق
 آزمون زیاد بوده است. بين دو گروه آزمایش و کنترل در معنایابي در مرحله پس

 
 زنانِِ  یزندگ در یابیمعنا یهااسیمق خرده بر خود به شفقت بر یمبتن درمانفرضیه دوم: 

 . است مؤثر مشهد شهرستان معتاد همسر یدارا
 های معنایابیمقیاسها برای خرده های اثرات بین آزمودنینتایج آزمون: 2جدول 
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منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

مقدار  Fمقدار 
 معناداری

اندازه اثر 
(d 

 کوهن(

 متغیر

 23/1 881/8 02/19 11/123 1 11/123 گروه جستجوی معنا

    12/5 22 91/239 خطا

 08/8 82/8 21/2 02/22 1 02/22 گروه حضور معنا

    03/1 22 08/111 خطا

 
تحليل  نتایجدوم از تحليل کوواریانس چند متغيری استفاده شد.  ۀمنظور آزمون فرضيبه

نترل آزمون، بين دو گروه آزمایش و ککوواریانس چندمتغيری نشان داد، با کنترل اثر نمرات پيش
ان عنوبه های معنایابيآزمون خرده مقياسدر متغير جدیدی که از ترکيب خطي نمرات پس

 ,007/0پيالیي تریس،  =17/0شده، تفاوت معناداری وجود دارد )متغيرهای وابسته حاصل

p<19/3= (2 ،21)(Fدو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نمرات هر یک از خرده  ۀ. جهت مقایس
صورت جداگانه وارد مدل شدند. نتایج آزمون اثرات آزمون بههای معنایابي در مرحله پسمقياس

آزمون، های دو گروه در نمرات پسدهد که بين آزمودنينشان مي 1ها در جدول بين آزمودني
( تفاوت >01/0p( و حضور معنا )>007/0pوی معنا )هر دو خرده مقياس معنایابي یعني جستج

کوهن برای هر دو خرده  dشود. همچنين مقادیر مي ديتائپژوهش  ۀمعناداری وجود دارد و فرضي
یعني تفاوت بين دو ؛ اثر استبزرگي است که اندازه  3/0از  تربزرگمقياس معنایابي برابر یا 

 آزمون زیاد بوده است. عنایابي در مرحله پسگروه آزمایش و کنترل در هر دو خرده مقياس م

 معتاد رهمس یدارا زنان در یجنس تیرضا بر خود به شفقت بر یمبتن درمانفرضیه سوم: 
 . است مؤثر مشهد شهرستان

 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در رضایت جنسی :1جدول 

 dاندازه اثر )
 کوهن(

مقدار 
 معناداری

میانگین  Fمقدار 
 مجذورات

مجموع  درجه آزادی
 مجذورات

 منبع تغییرات

 آزمونپیش 11/2182 1 11/2182 11/53 881/8 56/4
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 گروه 01/323 1 01/323 80/12 882/8 43/1

 خطا 10/923 29 95/22   

 کل 02/2291 25    

 
مون تحليل نتایج آزاز تحليل کوواریانس تک متغيری استفاده شد. فرضيه سوم برای آزمون 

 >p,007/0) استآزمون معنادار نشان داد که اثر نمرات پيش 1کوواریانس تک متغيری در جدول 
17/92F=ير آزمون این متغآزمون رضایت جنسي و نمرات پس(. بدین معنا که بين نمرات پيش

آزمون، اثر گروه بر نمرات ، پس از کنترل نمرات پيشرابطه معناداری وجود دارد. همچنين
. شوديم دیيتأ( و این فرضيه =p< 03/72F,07/0) استآزمون رضایت جنسي نيز معنادار پس

های دو گروه آزمایش و کنترل در ميانگين نمرات رضایت جنسي ، بين آزمودنيگریدعبارتبه
 20/7رضایت جنسي کوهن برای  dقدار مآزمون تفاوت معناداری وجود دارد. در مرحله پس
ت جنسي رضاییعني تفاوت بين دو گروه آزمایش و کنترل در است؛ اثر بزرگي  ۀاست که انداز
 آزمون زیاد بوده است. در مرحله پس

 
 یریگجهینت و بحث
و  معنایابي در زندگي بردرمان شفقت به خود  آموزش که است آن بيانگر حاضر پژوهش نتایج

 موجب شفقت بر مبتني ۀمداخل یعني؛ بود مؤثرزنان دارای همسر معتاد شهر مشهد  جنسيِرضایت 

رضایت  دار شدن زندگي ومعنااحساس اميد و باال رفتن ی هيجاني شده و درنتيجه به هاتنشتعدیل 
به  ی اندکي مستقيماًهاپژوهش تاکنون گرچه. ااست کمک کرده آزمایش گروه در جنسي
 طوربهصورت گرفته است اما  ی محققهامؤلفهبر  شفقت بر مبتني درمان اثربخشي بررسي

 هستند.  همخوان پژوهش حاضريرمستقيم با نتایج غ
يان نمود توان بآزمون ميگروه آزمایش در پس ۀبا توجه به افزایش نمردر توضيح متغير معنا 

درمان مبتني بر شفقت به خود، توانسته برافزایش معنای زندگي زنان دارای همسر معتاد مؤثر  که
 آموزش ( با عنوان تأثير7292های صادقي، شفيعي و مبشر )نتایج این پژوهش با یافته باشد؛

آذربو و سجادی ، (7291) محمودفخه هایيبررسو  شناختي پذیریانعطاف بر خود به دلسوزی
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های همسو و همچنين با پژوهش (7293عابدی ) و فر، حسينيان، صفاریانابراهيمي(، 7291)
طور غيرمستقيم به (7293آقابزرگي ) و شيخان، قدمپور ( و7293غضنفری ) و گودرزی قاسمي

 نسبت منفي فکارا ، ازشفقت که نداشتن در تبيين معنایابي محقق به این نتيجه رسيد. استهمخوان 

 ۀرابط تواندمي که است عواملي ازجمله مسئلهین و ا است شدهيل تشک گناه احساس و خویشتن به
 . آموزش شفقت به خود افراد را به مسئول بودن در برابرباشد داشته زنان در معنایيبي با نزدیکي

. ای به زندگي خود ببخشندتوانند معنای تازهگذاری برای خویش ميبا ارزش دارد کهيمواخود 
 و کاهش يجانيه یهاتکانه کنترل شیافزا با ین زناندر اآموختن شفقت به خود  ۀنتيج درواقع
 و نو رشينگ با و شوديم همراه معتادشان همسر و خود رشیپذ ليتسه و يعاطف یهايآشفتگ
 (. 2002گيلبرت، دهند )يمزندگي  ادامه معنادار

ود بر مبتني بر شفقت به خ آموزش این پژوهش در رابطه با فرضيه بخش دیگری از نتایج 
رفت، توان نتيجه گآزمون ميگروه آزمایش در پس ۀ. با توجه به افزایش نمراست رضایت جنسي

شفقت به خود بر افزایش رضایت جنسي زنان دارای همسر معتاد مؤثر است. نتایج این تحقيق با 
 شفقت بين رابطه بر شناسيوظيفه ميانجيگری نقش با عنوان بررسي، (7291) مصطوفيانهای یافته

های با عنوان سبک، (7291)، جزایری، بهرامي و محمدی زناشویي، قزلسفلو و رضایت خود
 رابطه بررسي، (7291خسروی ) و تحقيقات( 7291مطالعات موسوی ) وزوجي و شفقت به خود 

، همتي و بریخلعت، متأهل زنان در زناشویي رضایت با هيجاني هوش و شفقتي دگرخود شفقتي، 
 زناشویي رضایت و بدني تصویر بر شفقت بر متمرکز درمان با عنوان اثربخشي، (7291) محمدی

 زنان همسویي دارد. 
 هکگونه استدالل کرد توان ایندر تبيين فرضيه حاضر مي هاپژوهش نتایجبا توجه به  

زناشویي افراد متأهل  رضایت و پذیریانعطافگذشت، یش افزا برد خوبه  شفقت بر مبتنيمداخله 
( نشان 2072) 2(. نف و برت واس1207 ،7، سون و برینکي، استونکالچ، )مورین است اثرگذار

هربان م شانزندگيها چگونه با شریک مهرباني افراد با خودشان، با ميزاني که آن ۀدرج، دادند
ي خود را با شریک زندگ ي مطلوبيورز، سطح ارتباطافراد خود شفقت و ؛هستند در ارتباط است

                                                           
1. Morin, Collechi, Stone, Sood, & Brink 
2. Neff, & Beretvas 
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، 7کوک، بتس آلن و هانتات، آدامز، )ليریخود کنند و پذیرش باالیي نسبت به همسر برقرار مي
با توجه (. 2072، نف و برت واس) دارند شانزناشویيرضایت بيشتری از رابطه  همچنين و( 2001

؛ 2073، کلوملسون، کرز، یکوبسن، ويج؛ 2077، ينالت مک و کري)ب مطالعات متعدد گذشته به
به خود و  نسبتشفقت ( 2002، 2يگليف و 2072و نف،  ارنلی؛ 2007، 2روبين و مرسو  نچيل

باال  ۀيزانگ ابو همچنين شفقت در زنان عالوه بر اینکه  بوده از مردان غالب شتريدر زنان ب، گرانید
ت مثب شناختيروان یمدهاپيا از یبسيار باهمراه است موجب اصالح اشتباهات بين فردی شده و 

 موجب ( و2077، 1تيلنا مک و )باکر دارد ارتباط شخصي تعارضات لح یبرا بيشترۀ انگيزد مانن
؛ 7291، زاهدی) نيزوج نيب يني، سازگاری و صميميت جنسيبخوش، سازنده اجتماعي تعامالت

 ؛(2072چن،  و نزیبر؛ 7292، یریجزا و يعيشف ؛2070، لوکاس و ، دانالنيفورس، کاش نیدرا
 ی تنظيم هيجانراهبردها یي و اتخاذزناشوروان، دوام و پایداری در روابط  سالمتافزایش 

؛ 7293اسدپور،  و ، زهراکاریي، کسایيبابا؛ 7291قزلسفلو، جزایری، بهرامي و محمدی، ) يانطباق
( و افزایش 2072نف و برات واس، مطلوب )؛ روابط عاشقانه (2077، ينولت مک و باکر
 . گردديم( 7293الهي،  و يمؤمنبگيان، کرمي، ) یآورتاب

ها نشان داده شد اعتياد یکي از عوامل مخرب در اجتماع و در که در بررسي طورهمان
 ۀسته عنوانبهزن عضو اصلي خانواده است و  ازآنجاکه و ها استنابساماني و فروپاشي خانواده

المتي س تأثيرتحت  شدت بهارد و سالمت جامعه اساسي در سالمت اعضا خانواده د ياصلي، نقش
 کنندهمينظتیک  عنوانبه خود به شفقتبا توجه به تحقيقات انجام شده،  نيز، از طرفي هاستآن

 یريادگی اب افرادد و شويمی زندگي دهایتهدشدن هر چه بيشتر انسان با  سازگارهيجاني، موجب 
 نف) نندک کسب را يشناختروان يستیبهز و يشادکام تواننديم آن با مرتبط یهامهارت انجام و
 و موجب بهبود کيفيت روابط گروهي نتيجه گرفت آموزش شفقت توانيم (2001ه، يهس و

 شود. مي ریپذبيآس قشر این در و ایجاد حس امنيت آوریتابافزایش 

                                                           
1. Leary, Tate, Adams, Batts Allen, & Hancock  
2. Lynch, Robins, & Morse 
3. Figley 
4. Baker, & McNulty 
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. محدود بودهایي این پژوهش به خاطر طرح شبه آزمایشي بودن آن شامل محدودیت 
 و تعداد جلسات و محدودیت زماني، کم بودن حجم نمونه ،زن() جنسشدن پژوهش به یک 

 ود کهشبنابراین پيشنهاد مي ، پژوهش را با محدودیت مواجه کرد؛عدم کنترل متغيرهای مزاحم
 شناختي جمعيت هایویژگيبا  بيشتر نمونهدر  هایيپژوهش، پذیریتعميمافزایش ميزان  برای

با گيرد. ار قر موردبررسيفردی  بين واجتماعي  مشکالت و هاتوانایيدر رابطه با نقص در  متنوع
بتدا ميزان اآموزشي، عنوان مدل ، بهتر است پيش از انتخاب شفقت بهپژوهش توجه به نتایج این

ایين ميزان این صفت در افراد خيلي پ کهدرصورتيخصيصۀ شفقت به خود افراد سنجيده شود و 
ار فکری افزایش نشخو امکان خودسپس اجرا شود. چراکه در صورت پایين بودن شفقت به  نبود،

 و شفقت گيرضربه هایویژگي دليل به. همچنين و ترس از انجام شفقت به خود وجود دارد
 رب عالوهی مانند مراکز ترک اعتياد پيشگير هایحوزه در کنترل هيجان آوری وتاب با آن ارتباط

 داده آموزش هستند آسيب معرض درکه  های مختلفگروه به یامشاوره و يدرمان خدمات ارائه

 . شود

 

 منابع
  

(. 7293)ی، محمدرضا. عابد محمد و، يطوس انیصفار سيمين؛، انينيحس ؛مژگان، فريميابراه
 بر «فقتش بر متمرکز درمان» و «تعهد و رشیپذ درمان» بر يمبتن آموزش ياثربخش سهیمقا

، المتس یارتقا تیریمد. نابارور زنان در يزندگ یمعنا و روابط تيفيک ،یخودکارآمد
3(2 ,)70-73 . 

 هب شفقت بر مبتني درمان اثربخشي(. 7299). شکوفه، موسویمليحه و راد،  اميریالهه؛ اسلمي، 
فصلنامه مشهد،  شهر در معتاد همسر دارای زنان خودکارآمدی و خشم کنترل بر خود

 . 21-19، (29) 77، يشناختروان یهاها و مدلروش
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شناختي رفتاری بر های مدیریت خشم به روشاثربخشي آموزش مهارت(. 7297). افضلي، رضا
 نامه کارشناس. پایانميزان پرخاشگری همسران مردان معتاد )نارانان( شهرستان اميدیه

 شناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبایي، دانشکده پردیس. ارشد روان
 زنان در يزندگ از تیرضا و يجنس تی، رضایيزناشو تعهد سهیمقا(. 7290). میش، مريک آذر

 ياسالم آزاد ارشد، دانشگاه کارشناس نامهانیپا .دزفول شهرستان دارخانه وزنان شاغل
 . اهواز واحد

 یهیسرما و خود به یورز، شفقتيزندگ یمعنا نقش(. 7291. )مينس، یسجاد و منصور، آذربو
 فصلنامه .یسالمند یسرا سالمندان يشناخت-روان يستیبهز ينيبشيپ در يشناختروان

 . 0-0(, 1)1، سالمندان یپرستار
(. 7293) .لياسماع، اسدپور و انوشيکر، زهراکا؛ ميعبدالرحیي، کسا ي، محسن؛گرمخان یيبابا

 یيزناشو تیو رضا جانيه ميتنظ یبر شفقت، بر راهبردها يمبتن يمشاوره گروه ياثربخش
 . 92-12، (2)9، خانواده يدرمانمشاوره و روان. یبریسا انتيخ یدارا شکنمانيزنان پ

 ياثربخش سهیمقا(. 7291) .رضايعل ،وارسته وجواد ی، خلعتبر ؛بهمن ،یاکبر ؛دهيسپ، برغندان
 يزندگ تيفيک بر( CFT) شفقت بر يمبتن درمان و( ACT. )تعهد و رشیپذ بر يمبتن درمان

، المیا يپزشک علوم دانشگاه يوهشژپ يعلم مجله. پرخطر رفتار یدارا نوجوان دختران
22(2) ،713-723 . 

الگوی روابط ساختاری ولع مصرف بر اساس (. 7293)شيرین. ، احمدی و سجاد ؛بشرپور
حساسيت به تقویت، تحمل آشفتگي و دلسوزی به خود با نقش ميانجي خودکارآمدی 

 . 221-211، (11)72، اعتيادپژوهيترک. فصلنامه علمي 
 سهیمقا(. 7293. )، عادلهياله و ، خدامراديمؤمن ر؛ي، جهانگيکرم ، محمدجواد؛یمرز کوله انيبگ

 یسازکپارچهی و( CBASP) یرفتار -يشناخت ليتحل يدرمانروان ستميس ياثربخش
 يذهن درد اهشک بر ورز شفقت ذهن بر يمبتن يشناخت درمان با يکيالکتید يرفتاردرمان

، ينيبال يشناسروان مطالعات. يخودکش بهاقدام کننده  افراد يجانيه ميتنظ یهایدشوار و
9(21) ،21-22 . 
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آوری و رضایت زناشویي درماني ساختاری بر تاباثربخشي خانواده(. 7291). جدیدیان، علي
درماني، خانواده -شناسينامه کارشناس ارشد روان. پایانزوجين دارای عضو معتاد

 دانشگاه علم و فرهنگ. 
 دي، سيحاتم ؛ناي، ميليخل ینوروز؛ ثهیارت، حدیز یمناد ؛، ابوالفضلیآزاد؛ کاوه ديحجت، س

 اکیتر عوارض يگروه يدرمان شناخت ياثربخش(. 7291)ی. ، مهدیيرضاو  لياسماع
، جندريب يپزشک علوم دانشگاه مجلهمعتاد،  والد یدارا نوجوانان ادياعت به نگرش در
22(1) ،219-213 . 

 بر يگروه يدرمان ديام ياثربخش(. 7291). اصل، نرگس یيرجا؛ تاي، آناهیيکوال يخدابخش
 و یريشگيپ فصلنامهسم، ياوت کودک با مادران در یفرزند - يول رابطه و يزندگ تيفيک

 . 12-22، (1) 2، سالمت
 رضایت با هيجاني هوش و شفقتي، دگر شفقتيخود  رابطه بررسي(. 7291. )خسروی، فردین

نامه کارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه شهيد چمران . پایاناهواز شهر متأهل زنان زناشویي
 اهواز. 

(. اثربخشي درمان متمرکز بر شفقت 7291. )و محمدی، حبيبه خلعتبری، جواد؛ همتي ثابت، وحيد
زمایي آ سرطان پستان: یک مطالعه کاربر تصویر بدني و رضایت زناشویي زنان مبتالبه 

 . 3-20(، 2)77، های پستان ایرانفصلنامه بيماریآموزشي تصادفي شده، 
 دچار نيزوج یآورتاب و ينيبخوش بر شفقت بر يمبتن مداخله ريتأث(. 7291). میمر یزاهد

 . 723-722 ،(2)1، خانواده یسازيغن و ، مشاورهيشناسبيآس، تعارض
ي، لطف و بهيطی، جعفر ؛نيام، پور يعيرف ؛فائزه، مقدم ياسحاق ؛سمانهي، فراهان ؛زهراي، ساکن

 در ودخ به شفقت و خشم تجربه بهبود بر يذهن آگاه آموزش ياثربخش(. 7293. )سایپر
 . 22-7 ،(22)9، ينيبال يشناسروان مطالعات. يسرطان مارانيب

 تعهد و رشیپذ بر يمبتن درمان ياثربخش سهیمقا(. 7291. )يدرباني، رستم و نادرهي، سعادت 
(ACT )شفقت بر متمرکز درمان و (CFT )از پس یسازگار و نفسعزت تیتقو در 

 . 13-11، (2)2، خانواده يشناسنروا. زنان طالق
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 ربهض نشانگان بر شفقت بر متمرکز درمان ياثربخش(. 7293. )میزاده، مر يفاتح ا وني، ميسلطان
، یاررفت یهادرمان سوم موج یسراسر کنگره نيدومعاشقانه،  یرابطه قطع از پس عشق

 . کاشان

 متمرکز درمان ياثربخش(. 2073. )محمد، ايداورن و انوشيک، زهراکار، ده ارسالن ؛آرماني، ميسل
 افق يوهشپژ يعلم مجله. سیاسکلروز پليمالت به مبتال زنان روان سالمت بر شفقت بر

 . 727-721، (2)21، دانش
درماني گروهي مثبت (. اثربخشي روان7291اسمرود، فرامرز و جعفری روشن، فریبا. ) سهرابي

مسر وابسته به مواد مخدر. آوری، شادکامي و سالمت عمومي زنان دارای هنگر بر تاب
 . 27 -12(، 1)7، سال دوم، شناسي مثبتنامه روانپژوهش

ي شادماني زناشویي بر اساس شفقت بين(. پيش7292شفيعي، زهرا و جزایری، رضوان السادات. )
(، 2)73، شناسي کاربردیندانش و پژوهش در روابه خود و شکفتگي در زنان متأهل. 

 . 12-21(، 29پياپي )
 ریتصو بر يشفقت خود آموزش ريتأث(. 7293. )، رضايآقابزرگ و الهپور، عزتقدم حانه؛یخان، ريش

ي، درمانيميش تحت متاستاز بدون نهيس سرطان به مبتال زنان يزندگ تيفيک و يبدن
 . 711-727، (21)9، ينيبال يشناسروان مطالعات

 بر خود به یدلسوز آموزش ريتأث(. 7292. )مبشر، عاطفه و ، معصومهيعيشف ، مسعود؛يصادق
 نقص هب منجر نيم انفجار با شده مواجه افراد در يزندگ یمعنا و يشناخت یریپذانعطاف

 . 27-21، (2) 70، جانباز طب يپژوهشي علم نامهفصل. عضو
، ينیآفردرد، فاجعه شدت با خود شفقت رابطه. (7292. )لنازیان، ایسجاد و ماي، شيصالح

 يعلم فصلنامه. ياسکلت -يعضالن درد مبتالبه زنان در عواطف و درد یخودکارآمد
 . (2)3، درد و يهوشيب يپژوهش

 بر يگروه يمعنادرمان ياثربخش(. 2020. )رايسم، يليوکی و هاد، ينیرزيهاشم ه؛يسم، یطاهر
 . 223-272، (71)11 ،يپژوه ادياعت. معتاد همسر یدارا زنان يزندگ تيفيک و يافسردگ
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 بر يقيتلف ینگر مثبت فنون آموزش ياثربخش(. 7291. )فاطمه، ترکاشوندو  محمدی، عسگر
ي، نيبال يشناسروان مطالعات. يدرمان مراکز بهکننده مراجعه زنان یيزناشو تیرضا

3(27) ،97-772 . 
 و یفرزندپرور ن، مشکالتیوالد ادياعت(. 7293)ي. رستم ، رضایقمصر يمتق سادات هيعط

 . 72-9، (2)3، يشناسروان شیرو هینشرفرزندان،  در يروان يشناسبيآس
 (. بررسي7291)عليپورحيدری، محمود.  ساریچلو، محمد و غزلي، سارا؛ مرادی بگلویي، محمد؛

 ریهنش. مواد سوءمصرف مبتالبه مردان همسران برتاب آوری گروهي درماني معنا تأثير

 . 20-11(، 2)2، پرستاری روان

 بر متمرکز درمان ياثربخش(. 7292. )شکوه، نژاد ينوابي و رستمی، مظاهر ي؛مجلس، زاده اله فتح
، يتشناخروان مطالعات. يعاطف دهیآزارد زنان یانتقاد خود و شده يدرون شرم بر شفقت

72(2) ،717-723 . 
ی مندتیرضا بر معتاد افراد همسران يوابستگهم متغيّر تأثير(. 7297). راد، معصومه فروغي

 عمومي. وزارت يشناسروان رشته در ارشد کارشناسي نامهانیپا. آنان زناشویي زندگي

 . اجتماعي علوم دانشکده( ره) خميني امام يالمللنيب فناوری، دانشگاه و علوم

 نظم بر شفقت بر يمبتن درمان ياثربخش(. 7293. )روزهيفی، غضنفر و ترايمی، گودرز ؛نداي، قاسم
 ادافر گناه و شرم تجربه یبرا يآمادگ و يآگاه ذهن یهامهارتجان، يه يشناخت یيجو

-711، (21)9، ينيبال يشناسروان مطالعات. مختلط يافسردگ اضطراب اختالل به مبتال
722 . 

، یخودانتقاد بر شفقت بر يمبتن درمان ياثربخش(. 7299. )، سارایآزاد و ی، محمدهادیریقد
 يالمللنيب کنفرانس نيپنجمالم، یا شهر يرستانيدب آموزان دانش اضطراب و يافسردگ

 . تهران، يشناسروان و تیری، مديتيترب علوم در قيتحق و ینوآور
(. 7291. )اهللرحمتقزلسفلو، مهدی؛ جزایری، رضوان السادات؛ بهرامي، فاطمه و محمدی، 

امه دو فصلنهای رضایت زناشویي، بينعنوان پيشهای زوجي و شفقت خود بهسبک
 . 19-92(، 2)1، مشاوره کاربردی
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پ اول، افيضي. چ ليع و اثباتي هرنوشم ۀ، ترجمدرمان متمرکز بر شفقت. (7291. )لگيلبرت، پ
 . نايسانتشارت ابن

، ترجمۀ پروانه محمدخاني و مریم ورزیذهن برای شفقتآموزش (. 7291). لگيلبرت، پ
 قهرماني. چاپ اول، انتشارات پرکاس. 

بيني بهزیستي ذهني بر اساس معنای زندگي و شفقت به خود در (. پيش7291)محمودفخه، هيمن. 
 . 772-722، (72)1. ر علوم انسانيپویش دنور مهاباد.  بين دانشگاه پيام

 شناسي بر رابطه بين شفقت خود وبررسي نقش ميانجيگری وظيفه(. 7291مصطفویان، راضيه. )
اس نامه کارشن. پایانرضایت زناشویي بين کارمندان متأهل دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ارشد مشاوره خانواده، دانشکده شهيد چمران اهواز. 

 های شناختي در بافت جنسي ووارهبيني برانگيختگي طرحمدل پيش(. 7291)موسوی، فرشيد. 
ارشناسي نامه ک. پایانگری شفقت به خودناگویي هيجاني بر رضایت جنسي با ميانجي

 ارشد. مشاوره خانواده. دانشگاه پيام نور اصفهان. 

 شیافزا بر يمعنادرمان ياثربخش يبررس(. 7297. )سارا، مقدم يرجب و قاسملابوا ديس، نژاد یمهر
 . 12-29، (3)2، ينيبال يشناسروان مطالعات، مدتکوتاه ترک با معتادان يزندگ به ديام

 عضو معتاد همسر دارای زنان زناشویي تعارض و زندگي کيفيت مقایسه(. 7291)نظافت، محبوبه. 
 شگاهبخشي، دانتوان ارشد، مشاوره کارشناس نامهپایان .عضو غير معتاد همسران با نارانان

 . مرودشت

 یانتقاد خود و اضطراب زانيم بر ورز شفقت ذهن پرورش ياثربخش(. 7297). نورباال، فاطمه
 . یيباطباط عالمه دانشگاه ينيبال يشناسروان ارشد کارشناس نامهانیپا. افسرده مارانيب

 افراز. ، نشر کيانچاپ دوم، آگاهيذهنشفقت و (. 7291نوری، حميدرضا. )
(. ارزشيابي آموزش 7291)عليزاده، کبری. زاده، مریم؛ درتاج، فریبرز؛ دالور، علي و حاجيولي

ه فصلنامسازی خودکارآمدی، متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهي و تأثير آن بر فعال
 . 7-27(، 22، )9. گيری تربيتي دانشگاه عالمه طباطبائياندازه
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آوری و معناداری زندگي با بهزیستي بررسي رابطه بين تاب(. 7291یث. )زواره، حدطبایيهاني
نامه کارشناس ارشد گرایش عمومي، دانشکده پایان شناختي زنان دارای همسر معتاد.روان

 آزاد علوم و تحقيقات شاهرود. 
 . ندزاده. چاپ سوم، انتشارات ارجم، ترجمۀ انوشه اميناکت به زبان ساده(. 7291هریس، راس. )

بررسي رابطه رضایتمندی جنسي در رابطه با رضایتمندی زناشویي (. 7232یاوری کرماني، مریم. )
 .الينيب شناسيروان ارشد کارشناسي نامه پایان بيرجند، دانشگاه. تهران 71 منطقه در زنان متأهل
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