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ذهن در رضایت زناشویی زنان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور 

 شکنی همسر: مطالعه تک آزمودنیمواجه شده با پیمان

  2حسنی جعفر و 2محمدخانی شهرام، *1پرواسیآزاده 
  17/8/95تاریخ پذیرش:  15/2/95تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

نی بر حضورذهن در رضایت زناشـویی  پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتاز این هدف     

هاي تجربـی تـک آزمـودنی از    شکنی همسر بود. پژوهش در چارچوب طرحشده با پیمانزنان مواجه

نفر از زنـان مراجعـه کننـده بـه مراکـز مشـاوره شهرسـتان         5تعداد  .اي اجرا شدنوع چند خط پایه

گیـري در دسـترس   صورت نمونهه هاي ورود بمبناي مالكشکنی همسر برسیرجان با مشکل پیمان

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن  مورداي دقیقه 120جلسه 8انتخاب شدند و به مدت 

خـط پایـه، دوم، چهـارم،     هـاي  ه)در جلسENRICHرضایت زناشویی انریچ (نامهقرار گرفتند. پرسش

رصـد بهبـودي، درصـد    هاي دها، شاخصششم، هشتم و پیگیري تکمیل شد. بازبینی دیداري نمودار

گیري مکرر نشـان  تحلیل واریانس با طرح اندازه ،چنین پذیري و هم، اندازه اثر و تغییرها نمرهکاهش 

داد که اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در افـزایش رضـایت زناشـویی زنـان مواجـه      

خت درمـانی مبتنـی بـر    توان گفـت شـنا  می روي هم رفته، شکنی همسر معنادار نبود.شده با پیمان

  .شکنی همسر نداردحضور ذهن تاًثیري بر رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمان

  

  .شکنیشناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن، رضایت زناشویی، پیمان: کلیدي هاي هواژ

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
  .دانشگاه خوارزمی تهران، کارشناسی ارشد -  

٢
  .دانشگاه خوارزمی تهران، دانشیار -  

  azadeh.parvasi@yahoo.com نویسنده مسئول مقاله: -*
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  پیشگفتار

ازدواج  گونـاگون  ییلـ هـا بـه دال  . انسـان رود بشـمار مـی  ترین قرارداد زندگی هر فـرد  ازدواج مهم    

شـود، عشـق، امنیـت اقتصـادي،     ل اولیـه ناشـی مـی   یکنند. در کنار تمایالت جنسی کـه از مسـا   می

محافظت، امنیت عاطفی، احساس آرامش و فرار از تنهایی نیز از جملـه عـواملی هسـتند کـه باعـث      

 این کـه هنجـار   با وجود ).2006، 2؛ به نقل از هریس2004، 1شوند (جانیتیوسگرایش به ازدواج می

تـرین و  پیمان شکنی یکـی از مهـم   ،آمریکا، تک همسري است هپذیرفته شده رفتار جنسی در جامع

 ). 2008؛ 3هاست (پالت، نالبون، کاسانوا و وتچلرترین مشکالت بسیاري از زوججدي

کنـد، آغـاز   یها، ازدواج و روابط زناشویی با عبارت تنها مرگ ما را از هم جدا ماز زوج برخیبراي     

؛ بـه نقـل از یوسـفی، عابـدین، فـتح ابـادي، تیرگـري،        2008، 4گردد (اسپرچر، وینزیل و هارويمی

ها در آغاز زندگی مشترك، خود را نسـبت بـه رابطـه زناشـویی متعهـد      از زوج برخی). اگرچه 1390

اشـی از نامالیمـات   هاي نقدر نباشد که در برابر طوفانها آنتعهد آن مقداراما ممکن است  ،دانند می

هاي زندگی زن و مرد بهتر، اگرچه در نخستین روز بیان ). به2004، 5زندگی مقاومت کنند (هیسیاو

 ند، ولی گاهی اوقات این تعهد همیشگی نیست.کننسبت به رابطه زناشویی احساس تعهد دائمی می

مخـالف شـواهد بیـانگر    هاي اجتماعی، فرهنگی و مذهبی پیرامون رابطه با جنس محدودیت با وجود

صورت روابط خارج از ازدواج بلکه در بین متاًهالن و به پیشاین است که روابطی از این نوع نه تنها 

هاي بزرگ در حال افزایش است و این امـر احتمـال طـالق را افـزایش داده اسـت      از ازدواج در شهر

شده یـا فـرض شـده    ان اظهارعبارت است از نقض پیم6).پیمان شکنی1382(برنشتاین و برنشتاین، 

)، در پژوهشـی  1997( 8ویـدرمن  ).2010 ،7رابطـه جنسـی و عـاطفی (نایـت     ریتمعطوف به انحصا

شرکت کننده؛ تجارب جنسی افراد را مورد بررسـی قـرار داد.    1700کشور و حدود  53گسترده در 

 ز همسرشان رابطـه کنون در طول ازدواجشان با فردي دیگر، جشرکت کنندگان درباره این که آیا تا

% زنـان  45% مـردان و  63جنسی داشتند؛ مورد سئوال قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد کـه  

؛ 2004و همکـاران،   9متأهل با فردي به غیر از همسر و خارج از ازدواج رابطه جنسی دارند (اشمیت

شـکن  همسران پیمـان هاي بسیاري بمنظورتعیین کردن آمار تقریبی پژوهش.)2010نایت،  گفتهبه 

                                                           
1-Janitius 
2-Harris 
3-Platt, Nalbone,  Cosaneva, &Wetchler,L 
4-Sprecher, Wenzel, & Harvey 
5-Hasiao 
6-Infidelity 
7-Khnight 
8-Widerman 
9-Schmitt 
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% 70% تا 15ها درصد افرادي که در روابط فرازناشویی هستند را بین گرفته است. این پژوهش انجام

 .)2005و همکاران،  1برآورد کردند (هرتلین

وفـاداري،   موردآنان را در یشین پهاي هاست چرا که باورافشاي خیانت بحرانی ناگهانی براي زوج    

        د کـه  نـ دههـاي علمـی نشـان مـی    بـالینی و بررسـی   هـاي  هبرد. مشاهدال میواعتماد و عشق زیر س

متخصصان گذارد. ها میدهنده و شدیدي بر زوجشکنی زناشویی تاًثیر مخرب، تکانمالشدن پیمانبر

دهند که افراد آسیب دیده از خیانت زناشویی عواطف شدید اغلـب بـین احسـاس    بالینی گزارش می

رمقـی  رد خطاکـار و اقـدام کننـده و احساسـالت درونـی خجالـت، افسـردگی، بـی        خشم نسبت به ف

؛ 1998، 2فرسا، احساس قربـانی شـدن و رهـا شـدگی در نوسـان هسـتند (یانـگ و دبالسـیو         طاقت

پیمـان شـکنی اعتمـاد موجـود در رابطـه و سـطح        ).2013،  4؛ بـراون 2004و همکاران،  3گوردون

شـکنی  دنبال پیمانیکی از عواملی است که به 5یت زناشوییرضا دهد.ها را کاهش میصمیمیت زوج

گیرد. نبود رضایت زناشویی باعث مشکالت و اختالفات زیـادي  زناشویی به شدت تحت تاًثیر قرار می

کشـاند کـه   را تا پاي میز طالق هم می اي موارد زوجین شود حتی در پارهها می در بسیاري از زمینه

 پوشیده نیست.  آن بر کسیبسیار بد و وخیم یامدهاي پ

شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اساس مدل کـاهش اسـترس مبتنـی بـر حضـور ذهـن           

کابات زین ساخته شده است. اساس این نوع درمان رابطه فرد با افکار و احساساتش است. هدف این 

شـامل حفـظ توجـه     نوع درمان ایجاد نگرش یا رابطه متفاوت با افکار، احساسات و عواطف است که

کامل و لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همـراه بـا پـذیرش و بـه دور از قضـاوت اسـت (سـگال؛        

MBSRي ي کـه در برنامـه  اهـاي مراقبـه  بر مهارت افزون). 2002، 6ویلیامز و تیزدل
آمـوزش داده   7

MBCTشوند،  می
ضـاوت از  اراي عناصري از درمان شناختی است که یک دیدگاه جـدا و بـدون ق  د 8

افکـار مـن تعیـین    «و  »افکار حقایق نیسـتند «مانند هایی تشود، شامل عبارافکار منفی را شامل می

آمـوزش  : اند عبارتند از سایر عناصر درمان شناختی که وارد این درمان شده». باشندکننده من نمی

کـه  افکار به جاي ایـن  شرکت کنندگان درباره ارتباط بین افکار و احساسات و درباره ارزیابی انتقادي

از عـود بیمـاري تمرکـز     »هاي خطـر نشانه«بر شناسایی  ،چنین عنوان حقایق بپذیریم. همها را بهآن

                                                           
1-hertlein 
2-Young, &DeBlasio 
3-Gordon 
4-Brown 
5-Marital Satisfaction 
6-Segal, Williams, & Teasdale 
7-Mindfulness-Based Stress Reduction 
8-Mindfulness-Based Cognitive Therapy 
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تواننـد در زمـان احسـاس خطـر و آشـفتگی از خـود       دهد که بیماران چگونه میکند و نشان میمی

کـه  حفـظ نماینـد، بـدون ایـن    گیرند تا ارتباط خود با لحظه حال را بیماران یاد می محافظت نمایند

 . )2009، 1درباره گذشته اندیشناك باشند و یا نگران آینده باشند (اسپلوین، اسـمیس و اسمیپسـون  

)، در پـژوهش خـود بمنظـور بررسـی اثربخشـی شـناخت درمـانی        1390رجبی و ستوده ناورودي (

تاًهـل از میـان   گروهی مبتنی بر حضورذهن بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشـویی زنـان م  

گیـري در دسـترس   نفـر را بـه روش نمونـه    28مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر اهواز تعـداد  

 7انتخاب کردند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه جاي دادند. گـروه آزمـایش در   

انتخـاب  جلسه تحت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهـن قـرار گرفتنـد. در ایـن پـژوهش بـراي       

گیري نتایج از مصاحبه بالینی ساختاریافته، پرسشنامه افسردگی بک و فرم کوتـاه  ها و اندازهآزمودنی

پرسشنامه رضایت زناشویی استفاده شد که نتایج پـژوهش نشـان داد شـناخت درمـانی مبتنـی بـر       

و  2برپـی حضور ذهن منجر به کاهش افسردگی، پایداري اثر درمان و افزایش رضایت زناشویی شـد.  

) طی پژوهشی با عنوان ذهن آگاهی و رضایت زناشویی، به این نتیجه رسـیدند کـه   2005همکاران (

توانـد  در مجموع بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی ارتباط معناداري وجود دارد و ذهن آگاهی مـی 

  با شادمانی گردد. همراهباعث استحکام بافت خانواده و تداوم روابط زناشویی 

هاي زیادي از روابط عاطفی و جنسی امروزي (نـوین) تغییـر یافتـه اسـت؛ تـک      که جنبهالیدرح    

عنوان یک وضعیت دردناك بـراي  شکنی بهعنوان یک توقع و انتظار و نیز پیمانچنان بههمسري هم

. پی بردن به این مسئله که یکی از زوجین روابـط جنسـی یـا    )2010ها باقی مانده است (نایت، زوج

کشاند و حتی ممکـن اسـت افـراد    ها میها و رفتاری دارد طرفین را به مردابی از افکار، احساسعاطف

هر چند خیانت زناشویی موضـوعی اسـت کـه زوج درمـانگران بـه       درگیر را به ورطه نابودي بکشاند.

مسـئله   اند در مفهوم سازي اینشوند، هنوز نتوانستههاي بالینی با آن مواجه میمیزان زیادي در کار

و همکـاران،   3یا چگونگی ایجاد یک طرح درمانی براي آن به راه حل مناسبی دسـت یابنـد (ویـزمن   

شـکنی زناشـویی ضـروري    ه مداخالت اثربخش براي افراد مواجه شده با پیمـان ی). بنابراین ارا1997

ز شکنی و خشـم و رنجـش حاصـل از آن از یـک سـو و ا     ي پیمانهست. باتوجه به ماهیت فرساینده

تعیـین اثربخشـی    با هدفسوي دیگر مکانیزم عمل مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی، پژوهش حاضر 

شـکنی همسـر   شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمان

  انجام شد.

  

                                                           
1-Splevins, Smith, & Simpson 
2-Burpee 
3-Whisman 
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  پژوهش روش

هـاي تجربـی تـک    رحها به طآوري دادهاساس شیوه گردپژوهش از منظر هدف کاربردي و براین     

کننـده  زنان مراجعـه  تمامیگانه تعلق دارد. جامعه آماري پژوهش شامل آزمودنی با خطوط پایه چند

نفـر بـه    5هـا  شکنی همسر بود کـه از بـین آن  به مراکز مشاوره شهرستان سیرجان با مشکل پیمان

هـاي  سایر اخـتالل هاي هاي ورود شامل نداشتن مالكمالك گیري در دسترس برمبنايروش نمونه

، داراي 20 – 40پزشـک، محـدوده سـنی    و مصـرف مـواد بـر اسـاس تشـخیص روان      IIو   Iمحـور 

هـاي  تحصیالت حداقل دیپلم، نداشتن سابقه دریافت مداخله درمانی دیگر، رضایت آگاهانـه از روش 

 120دت بار به مـ اي یکدرمانی و فرآیند پژوهش انتخاب شدند و به مدت هشت هفته متوالی، هفته

  دقیقه تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند.  

  

هاویژگی شرکت کننده  

دار با تحصیالت دیـپلم، فرزنـد چهـارم     ساله صاحب دو فرزند، خانه 32زنی : نخستشرکت کننده 

در یـک مهـدکودك    پیشگذشت، دو سال یک خانواده هشت نفره، سیزده سال از ازدواج ایشان می

شـود کـه همسـرش بـا همکـار وي رابطـه       از گذشت چند ماه متوجه می پسغول به کار شده و مش

کند همسرش کتمـان  کند و با همسرخود در این مورد صحبت میپنهانی دارد. کار خود را ترك می

  .پذیرد که با آن خانم رابطه داشته استنکرده و می

شناسی رشته مهندسی شبکه، فرزند پنجم ساله، دانشجوي ترم دوم کار 26زنی شرکت کننده دوم: 

از گذشت شش ماه از ازدواجـش   پسگذشت، یک خانواده هشت نفره، یک سال از ازدواج ایشان می

از ازدواج با وي در ارتباط بوده همچنـان در ارتبـاط    پیششود که همسرش با خانمی که متوجه می

-کند و او نیز موضوع را مـی ت میشود با همسرش صحبکه متوجه این موضوع می از این پساست. 

  .پذیرد

ساله، خیاط با تحصیالت دیپلم، فرزند دوم یک خانواده پنج نفره، یـک   25زنی شرکت کننده سوم: 

گذشت. از همان ابتداي ازدواجش متوجه رابطه پنهانی همسـرش بـا چنـد    سال از ازدواج ایشان می

ی اجاره کرده و با چندین خـانم در ارتبـاط   که همسرش بصورت پنهانی منزلاي گونهشود بهخانم می

پرسد وي نیز انکار نکرده و شدن از موضوع در این مورد از همسرش می باخبراز  پسبوده است. وي 

  پذیرد.موضوع را می

دیـپلم گرافیـک،   ساله صاحب یک فرزند، خانه دار با تحصیالت فـوق  38زنی شرکت کننده چهارم: 

در  پـیش گذشت. حدود سه سـال  ه، بیست سال از ازدواج ایشان میفرزند دوم یک خانواده شش نفر

شوند. زن در راه هاي سیرجان به دلیل مشترك بودن مسیر با خانومی همراه میمسیر یکی از روستا
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از گذشت چندین  پسگوید که همسرش فوت کرده و براي تاًمین مخارج فرزندانش مشکل دارد. می

شود که همسرش با همان خانم رابطه پنهانی دارد. سـپس  متوجه میشان  یکی از دوستان راهماه از 

  .پذیردپرسد وي نیز میدر این مورد از همسرش می

ساله، سرایدار مدرسه با تحصیالت دیپلم، فرزند چهارم یک خانواده نه  38زنی  شرکت کننده پنجم:

در  پـیش ی بوده و یک سال گذشت. شوهر وي نوازنده گروه موسیقنفره، ده سال از ازدواج ایشان می

از  پـس کنـد.  رود با خانمی آشنا شده و با او رابطه برقرار مـی یکی از مجالسی که براي نوازندگی می

شود همسرش نیز بیند و متوجه موضوع میگذشت چند ماه از این رابطه همسرش را با آن خانم می

  دهد.پذیرد و همه چیز را براي او شرح میموضوع را می

  

  پژوهش ابزار

 47هـا در ایـن پـژوهش از فـرم کوتـاه (     آوري دادهگـرد بـراي  پرسش نامه رضایت زناشویی انـریچ:  

 2و اولسـون  1نامـه توسـط فـاورز   شود. این پرسـش زناشویی استفاده مینامه رضایتی) پرسشپرسش

 بکـار رفتـه  متعـددي   هـاي  پـژوهش معتبر در  پژوهشعنوان یک ابزار ه ) تهیه شده است و ب1989(

ها تواند مشکالت بالقوه زوجهاست که میهایی در روابط زوجنامه دربرگیرنده زمینهاست. این پرسش

ها را مشخص نماید. فـرم اصـلی ایـن    هاي نیرومندي و تقویت آنتواند زمینهرا توصیف کند و یا می

سـب  بسـیار منا  یبدست آمده کـه ضـریب   92/0دارد. ضریب پایایی آزمون  پرسش 115نامه پرسش

بدسـت   FDA% 92نامه سازگاري زوجـی  نامه را با پرسش) روایی این پرسش1380نیا (است. شریف

% اعالم کرد و سلیمانیان نیز بـا روش  92نامه را با ضریب آلفاي کرونباخ آورد. اولسون پایایی پرسش

یی این آزمون با ) در بررسی روایی و پایا1373% برآورد کرد. سلیمانیان (93آلفاي کرونباخ پایایی را 

تـرین   را کـه داراي بـیش   پرسـش  47آزمون با نمـره کـل،    هاي پرسشاستفاده از همبستگی درونی 

ود. ه نمـ یـ زناشویی ارانامه رضایتعنوان فرم کوتاه پرسشهمبستگی با نمره کل بودند را انتخاب و به

اي از درجه 5لیکرت نامه در پرسش هاي پرسشبدست آمد.  9/0وي  ضریب پایایی آزمون در مطالعه

 سنجد که عبارتنـد از: بعد را می 10است. این فرم  شده) تنظیم 1) تا کامالً مخالف (5کامالً موافق (

هـاي   مهارت حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیـت  ل شخصیتی، رابطه زناشویی،یزناشویی، مسارضایت

  گیري عقیدتی.جهترابطه با بستگان، ، رابطه با فرزندان، رابطه جنسی اوقات فراغت،

فرد در تمـام   هاي نمرهگذاري کلی، نامه به این صورت است که براي نمرهگذاري این پرسشنمره    

دهد و براي تفسـیر بایـد آن را بـه نمـره     شوند که این نمره خام را شکل میماده با هم جمع می 47

                                                           
1-Fowers 
2-Olsen 
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 هـا  پرسـش  هـاي  نمـره کـه   ها به ایـن صـورت اسـت   گذاري خرده مقیاساستاندارد تبدیل کرد. نمره

 کنیم.  هاي مرتبط با هریک را با هم جمع می ماده

شـود. در  گـذاري مـی  اي از کامالً موافقم تا کامال مخالفم نمرهدرجه 5نامه در یک لیکرت پرسش     

)، نـه مـوافقم و نـه    4)، موافقم (5گذاري به این شکل است: کامالً موافقم (مستقیم نمره هاي پرسش

گذاري بـرعکس خواهـد   معکوس نمره هاي پرسش)، و در 1)، کامالً مخالفم (2)، مخالفم (3مخالفم (

)، 4)، مخـالفم ( 3)، نـه مـوافقم و نـه مخـالفم (    2)، موافقم (1بود. یعنی به این شکل: کامالً موافقم (

  ).5کامالً مخالفم (

  

درمانی مبتنی بر حضور ذهن خالصه برنامه شناخت  

هاي روزانه، وارسی هدایت خودکار و خروج از آن، حضور ذهن از فعالیت ی: شناساینخستجلسه     

بخش، هاي لذتجلسه دوم: سر و کار داشتن با موانع، واکنش به حوادث روزانه، جدول فعالیتبدنی. 

اي. جلسه سوم: حضور ذهن یا آگاهی از تنفس، حفـظ هوشـیاري، مراقبـه    دقیقه 10مراقبه نشسته 

هاي بدنی ناراحت کننـده. جلسـه چهـارم: مانـدن در زمـان      نفس و بدن، حساي تدقیقه 40نشسته

حال، دلبستگی، بیزاري و کسالت. جلسه پنجم: اجازه دادن/مجوز حضـور، پـذیرش تجـارب فـردي.     

توانیم به بهترین وجـه  میچگونه جلسه ششم: افکار حقایق نیستند، افکار فقط افکارند. جلسه هفتم: 

هاي افسردگی، تهیه آمیز، فهرست نشانهبخش و مهارتهاي لذتفعالیت مراقب خود باشیم، فهرست

جلسـه  سازي برنامه فعالیت تمرین خداحافظی کردن. برنامه فعالیت براي مقابله با افسردگی و آماده

  ها براي سر و کار داشتن و خلق آینده.هشتم: کاربرد آموخته

هـاي  فرود متغیر وابسته)، شـاخص  و ها (فرازي نمودارها از بازبینی دیداروتحلیل داده براي تجزیه    

تحلیـل واریـانس بـا     فچنینـ  مپذیري و هـ ، اندازه اثر و تغییرهاي نمرهدرصد بهبودي، درصد کاهش 

  گیري مکرر استفاده شد:طرح اندازه

MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Baseline Mean] × 
100 
MPR = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Treatment phase 
Mean] × 100 
Cohen's d = M1 – M2 / σ pooled 

Where σ pooled = √[(σ1²+ σ2²)0.02 
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  هایافته

  ها درج شده است.شناختی آزمودنیجمعیت هاي داده 1در جدول 

  .جمعیت شناختی هاي داده -1جدول 

  تحصیالت  سن  جنس  هاآزمودنی

  دیپلم  32  نز  نخست

  لیسانس  26  زن  دوم

  دیپلم  25  زن  سوم

  دیپلمفوق  38  زن  چهارم

  دیپلم  38  زن  پنجم

  

قـرار   20-40ها زن بـوده و در دامنـه سـنی    دهد همه آزمودنینشان می 1که جدول  گونههمان    

دیـپلم و یـک نفـر    داشتند در متغیر جمعیت شناختی سطح تحصیالت سه نفر دیپلم، یک نفر فـوق 

  لیسانس هستند.

هـا را طـی   آن هـاي  نمـره ها و میـانگین  خط پایه، پیگیري هر یک از آزمودنی هاي نمره 2جدول     

پـذیري  ، انـدازه اثـر و تغییـر   هاي نمرههاي درصد بهبودي، درصد کاهش شاخص چنینُ اخله و هممد

  دهد.ها در مقیاس رضایت زناشویی را نشان میآزمودنی هاي نمره

  

ها آزمودنی هاي نمرهپذیري ، اندازه اثر و تغییرهاي نمرههاي درصد بهبودي، درصد کاهش شاخص -2جدول 

  .در رضایت زناشویی
ی

دن
مو

آز
 

خط 

  پایه
  پیگیري

میانگین 

  مداخالت

SD 
  مداخالت

درصد 

کاهش 

  هاي نمره

درصد 

بهبودي 

پس از 

  درمان

پذیري  تغییر

پس از 

  درمان

اندازه اثر 

پس از 

  درمان

درصد 

بهبودي 

  پیگیري

 تغییر

پذیري 

  پیگیري

اندازه اثر 

  پیگیري

1  113  176  75/135  89/14  28/0 -  8/39 -  16/2 -  73/0 -  7/55 -  81/3 -  88/0 -  

  رضایت کاهش یافته است مقدار    19/52  88  113  127  2

  رضایت کاهش یافته است مقدار    22/6  86  83  91 3

4 109  159  75/141  98/9  25/0 -  33 -  62/4 -  92/0 -  9/45 -  43/2 -  77/0 -  

  رضایت کاهش یافته است مقدار    63/11  103  88  94  5

هـاي دوم، سـوم و پـنجم فـراز و     آزمـودنی  هـاي  هشود، نمرچه از جدول مشاهده میبر اساس آن    

هـا کـاهش   دهد و بطور کلی رضایت زناشویی آننشان می ها هفرودها و روند متغیري را در بین جلس

روند متغیري  ها هو چهارم نیز اگرچه تا حدودي بین جلس نخستهاي آزمودنی هاي نمرهیافته است. 

زایش یافتـه اسـت. درصـد بهبـودي و انـدازه اثـر بـراي        ها افاما رضایت زناشویی آن دهدرا نشان می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 97                            95 زمستان/ ششسال هفتم/ شماره بیست و  شناختی / هاي روان ها و مدل روش

کـه درصـد   جایی آنبدست آمد. از 92/0و  33و براي آزمودنی چهارم  73/0و  8/39 نخستآزمودنی 

 MBCTتوان گفت که می دهداثربخشی درمان را نشان می 8/0و اندازه اثر باالي  50بهبودي باالي 

امـا رضـایت زناشـویی     هارم تا حدودي افزایش داده استو چ نخسترضایت زناشویی را در آزمودنی 

در رضـایت   MBCTتـر اثربخشـی    در سه آزمودنی دیگر کاهش یافته است که بـراي بررسـی بـیش   

هـر یـک از آزمـودنی در     هاي نمرهتغییر  1زناشویی از تحلیل واریانس استفاده شده است. درنمودار 

  شود.رضایت زناشویی نشان داده می

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

\
\\
\
\\
\ 
\
\\
\
\ 
\
\\
\\

  

  .ها در مقیاس رضایت زناشوییتغییرات آزمودنی - 1نمودار

ها از مرحله خط پایه تا جلسه پس از درمـان و  آزمودنی هاي نمره، روند متغیر 1با توجه به نمودار    

 .ماهه مشخص هستپیگیري دو

  ندازه گیري مکرر استفاده شد.ها از تحلیل واریانس با طرح ابمنظور تجزیه و تحلیل بیشتر یافته     

ارایـه    3آزمون تا پیگیري در جدول  میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در طول زمان، از پیش

  شده است.
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  .آزمون تا پیگیري میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی از پیش - 3ولجد

  انحراف استاندارد  میانگین  زمان آزمون  گروه

ضایت نمره کل ر

  زناشویی

  70/14  80/106  پیش آزمون

  52/25  20/117  2جلسه 

  90/20  40/111  4جلسه 

  50/52  60/95  6جلسه 

  22/30  40/119  8جلسه 

  91/41  80/123  پیگیري

  شخصیتی ها موضوع

  39/2  20/8  پیش آزمون

  88/2  40/9  2جلسه 

  51/2  60/8  4جلسه 

  39/3  9  6جلسه 

  51/4  40/10  8جلسه 

  40/5  20/11  پیگیري

  ارتباط زناشویی

  39/3  8  پیش آزمون

  27/3  20/9  2جلسه 

  96/3  80/9  4جلسه 

  04/4  40/9  6جلسه 

  38/4  80/10  8جلسه 

  79/5  11  پیگیري

  حل تعارض

  35/2  10  پیش آزمون

  51/3  40/11  2جلسه 

  58/3  60/11  4جلسه 

  30/2  60/11  6جلسه 

  24/2  12  8جلسه 

  63/3  80/12  گیريپی

  مدیریت مالی

  61/2  40/11  پیش آزمون

  15/4  40/12  2جلسه 

  63/3  80/11  4جلسه 

  66/4  80/13  6جلسه 

  44/4  80/13  8جلسه 
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  36/5  20/14  پیگیري

  اوقات فراغت

  52/1  60/11  پیش آزمون

  19/2  40/13  2جلسه 

  39/3  10  4جلسه 

  95/1  40/11  6جلسه 

  94/3  14  8جلسه 

  09/4  20/12  پیگیري

  رابطه جنسی

  21/4  80/8  پیش آزمون

  90/3  80/11  2جلسه 

  42/4  11  4جلسه 

  42/4  12  6جلسه 

  07/5  20/11  8جلسه 

  93/5  80/12  پیگیري

  ازدواج و فرزندان

  45/0  20/16  پیش آزمون

  79/1  60/15  2جلسه 

  89/0  60/16  4جلسه 

  30/2  60/16  6جلسه 

  41/1  16  8جلسه 

  36/3  40/17  پیگیري

  اقوام و دوستان

  95/1  40/15  پیش آزمون

  34/2  14  2جلسه 

  30/1  80/14  4جلسه 

  22/1  13  6جلسه 

  30/1  20/14  8جلسه 

  14/1  60/13  پیگیري

  گیري مذهبی جهت

  29/3  60/13  پیش آزمون

  14/6  80/13  2جلسه 

  87/4  80/13  4جلسه 

  36/3  60/13  6جلسه 

  63/5  80/11  8جلسه 

  05/7  20/13  پیگیري
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آزمـون تـا پیگیـري افـزایش یافتـه       از پیش میانگین نمره کل رضایت زناشویی3بر اساس جدول     

شود، البته معنـاداري آمـاري   محسوس مشاهده نمی یهایها تفاوتاست، ولی در تک تک زیرمقیاس

  قرار گیرد. هاي ایجاد شده در طول زمان باید مورد آزمونتفاوت

 هـاي گـروه  پی بردن به این موضوع که مداخله انجام شده منجر به تغییر معنـادار میـانگین   براي    

، از تحلیـل واریـانس بـا    نهنمونه در متغیرهاي وابسته در مراحل پس آزمون و پیگیري شده است یا 

  گیري مکرر بهره گرفته شد.  طرح اندازه

 
 .نتایج تحلیل چندمتغیري - 4جدول

منبع 

  اثر

آماره 

  مالك

ارزش 

  آماره
  Fنسبت 

df 
 فرضیه

df 
  خطا

  معناداري
ضریب 

  اتا

توان 

  آزمون

  زمان

  914/0  424/0  342/0  75  50  11/1  12/2  پیالئی

  841/0  494/0  267/0 53/53  50  19/1  033/0  ویلکز

  907/0  576/0  200/0 47  50  28/1  79/6  هتلینگ

 هاي نمرهشاخص آماره مالك آزمون در مورد تفاوت دهد هیچ یک از سه  نشان می 4جدول     

ها را نشان  جزئیات تفاوت  5دار نشده است. جدول  متغیرهاي مورد مطالعه در طول زمان معنی

 .دهد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 101                            95 زمستان/ ششسال هفتم/ شماره بیست و  شناختی / هاي روان ها و مدل روش

  .ها در رضایت زناشوییهاي آزمون اثر درون آزمودنیخالصه یافته - 5جدول 

  متغیر
منابع 

  تغییر

مجموع 

  مجذورات

درجات 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
  معناداري  Fنسبت

درصد 

بهبودي 

8  

اندازه اثر 

  8کوهن 

درصد 

  بهبودي

اندازه اثر 

  کوهن

  نمره کل
  54/0  16  53/0  79/11  455/0  85/0  56/1442  79/1  97/2582  زمان

  -   -   -   -   -   -  10/1703  16/7  87/12197  خطا

موضوعات 

  شخصیتی

  72/0  36  61/0  8/26  378/0  09/1 25/18  77/1  27/32  زمان

  -   -   -   -   -   -  74/16  07/7  40/118  خطا

ارتباط 

  زناشویی

  63/0  36  71/0  35  510/0  78/0 46/12  47/2  70/30  زمان

  -   -   -   -   -   -  97/15  86/9  47/157  خطا

  حل تعارض
  62/0  28  83/0  25  596/0  59/0 25/9  27/2  97/20  زمان

  -   -   -   -   -   -  79/15  07/9  20/143  خطا

مدیریت 

  مالی

  66/0  5/24  66/0  21  154/0  34/2 53/16  12/2  10/35  زمان

  -   -   -   -   -   -  07/7  50/8  07/60  خطا

اوقات 

  فراغت

  19/0  1/5  80/0  6/20  160/0  47/2 46/31  66/1  30/52  زمان

  -   -   -   -   -   -  71/12  65/6  53/84  خطا

رابطه 

  جنسی

  78/0  50  51/0  6/38  203/0  91/1 51/20  27/2  67/46  زمان

  -   -   -   -   -   -  77/10  10/9  98  خطا

ازدواج و 

  فرزندان

  50/0  4/7  کاهش یافته است  203/0  13/2 69/13  43/1  50/19  زمان

  -   -   -   -   -   -  43/6  70/5  67/36  خطا

اقوام و 

  دوستان

  کاهش یافته است  کاهش یافته است  272/0  53/1 97/8  02/2  17/18  زمان

  -   -   -   -   -   -  85/5  10/8  33/47  خطا

گیري جهت

  مذهبی

  کاهش یافته است  کاهش یافته است  827/0  259/0 68/5  59/2  70/14  زمان

  -   -   -   -   -   -  92/21  36/10  13/227  خطا

 
رضایت زناشویی تغییر  هاي نمرهدهد مداخله انجام شده نتوانسته است در نشان می 5جدول    

ثر متوسط . تنها در مورد رابطه جنسی بهبود نسبی و اندازه اکندایجاد  P=05/0معنادار در سطح 

 شود. مشاهده می

  

  گیريبحث و نتیجه

درمانی مبتنی بـر حضـور ذهـن در رضـایت زناشـویی       پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت    

هـا  نتایج بدست آمـده از تحلیـل فـردي آزمـودنی    شکنی همسر انجام شد. زنان مواجه شده با پیمان

ن رضـایت زناشـویی را در دو آزمـودنی    که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهـ ند نشان داد

هـاي دوم،  اما این آموزش رضـایت زناشـویی آزمـونی    ،و چهارم تا حدودي افزایش داده است نخست

ها از تحلیل واریـانس بـا   تر این یافته سوم و پنجم را کاهش داده است. بمنظور تجزیه و تحلیل بیش

بخشـی شـناخت   کلی اثربطورند ن نشان دادگیري مکرر استفاده شد که نتایج حاصل از آطرح اندازه
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شـکنی همسـر   رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمـان درمانی مبتنی بر حضور ذهن در افزایش 

هاي رضایت زناشویی نیز نتایج بدست آمده نشان داد که مداخله دار نبود. در مورد خرده مقیاسمعنا

بود نسبی و اندازه اثر متوسـطی را ایجـاد کـرده    انجام شده تنها در مورد زیرمقیاس رابطه جنسی به

  است.

هـاي پیشـین از جملـه یافتـه برپـی و همکـاران       از پـژوهش  بدسـت آمـده  هاي این یافته با یافته    

  )مغایر بود.1390) و رجبی و ستوده ناورودي (2004)، کارسون و همکاران (2005(

هـاي پیشـین   هاي حاصـل از پـژوهش  یافتهپژوهش با  این هاي حاصل ازدر تبیین مغایرت یافته    

هاي متعددي که محیط، تجارب شخصی و وراثت افـراد بـا هـم دارنـد،     توان گفت که: گاه تفاوتمی

زنـان   ،هاي مختلفی به یک روش درمان پاسخ دهند. بـراي مثـال  تواند باعث شود تا افراد به گونهمی

با خود داشته  گذشتهی که ممکن است از بر مشکالت خلق افززونشکنی همسر مواجه شده با پیمان

کننـد کـه سـایر زنـان     هایی را تحمل مـی شدن از خیانت همسر شرایط و فشار با خبرباشند پس از 

شـکنی  انـد. پیمـان  انـد، تجربـه نکـرده   ها بکار گرفته شـده عنوان نمونه در سایر پژوهشمتاًهل که به

دیـده از  دهـد. همسـران آسـیب   اهش مـی هـا را کـ  اعتماد موجود در رابطه و سـطح صـمیمیت زوج  

 .دهنـد شکنی، در ابعاد عاطفی، روانـی و جسـمانی در برابـر ایـن بحـران واکـنش نشـان مـی         پیمان

هاي روانی و عاطفی شامل احساس خشـم، احسـاس گنـاه، دلسـردي و ناامیـدي، شکسـتن        واکنش

(بهرامـی و   شـود یمدت افسردگی و اضـطراب مـ  هاي طوالنینفس و دورهاعتماد، آسیب دیدن عزت

شکنی همسر، منجر به درهم شکستن فرضیات اساسی فـرد در  پیمان افزون بر این،). 1386رضوان، 

زنگی، خشـم  بهشکنی، گوششود که به تفکرات وسواسگونه پیرامون پیمانمورد زندگی زناشویی می

ز تحلیل فردي بایـد  ا بدست آمدههاي ). در مورد یافته2005بک خواهد انجامید (اسپرینگ، و فالش

دلیل داشتن فرزند مایل به ادامه زندگی بوده و موضوع خیانت و چهارم به نخستهاي گفت آزمودنی

از  پـس اما سه آزمودنی دیگـر کـه فرزنـدي نداشـتند      ،هایشان پنهان کرده بودندهمسر را از خانواده

د را در جریان گذاشته بودند که هاي خومال کرده و خانوادهشدن از خیانت همسر موضوع را بر باخبر

تر کرده بـود و در مـدت زمـانی    این خود باعث دخالت خانواده در این موضوع شده و مسئله را وخیم

هاي قهر و آشتی را سپري کردند که ها و دورهکردند کشمکشآموزشی شرکت می هاي هکه در جلس

  ها باشد.تواند دلیلی براي این یافتهخود می

رضـایت   لفـه مو ،چنـین  تواند دلیل اثرگذار بر این یافته باشد و همپژوهش میاین نمونه  بنابراین    

کـه  زناشویی متغیري چندبعدي است که در ثبات و تغییر آن همسـر فـرد نیـز تـاًثیر دارد درحـالی     

  هاي این پژوهش فقط زن بودند.آزمودنی
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هـاي  اسـتفاده از ابـزار  در دسـترس و   گیريهاي این پژوهش استفاده از نمونهاز جمله محدودیت    

تـري اسـتفاده   پژوهشگران در آینده از حجم نمونه گسـترده شود باشد. پیشنهاد میمی گزارشیخود

با در نظـر   ،چنین هاي فردي موجود بین افراد را در نظر گرفته و همتوان تفاوتکنند با این روند می

ها دست یافت. اجـراي  تر از یافتهدقیق يه تفسیرتوانند دخیل باشند، بداشتن عوامل دیگري که می

 ،چنـین  کنـد و هـم  شکنی کرده است به تعمیم نتایج کمک میپژوهش بر زوجینی که زن نیز پیمان

بخشـی  تر اثر اي که هر دو زوج در درمان شرکت داشته باشند به بررسی بیشگونهاجراي پژوهش به

  کند.این درمان کمک می
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