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ABSTRACT .

R
ec

ei
v

ed
: 

0
8

/0
5

/1
3

9
9

 -
 A

cc
ep

te
d

: 
0

2
/0

3
/1

4
0

0
 

Aim: Pathological jealousy toward spouse is one of the most common 
complaints of couples referring for couple therapy. The research aimed to study 
the effectiveness of integrated cognitive-behavioral therapy and mindfulnes on 
decreasing of marital conflict and anxiety in women withpathological jealousy 
toward spouse. Methods: For this purpose, a quasi-experimental pretest, posttest 
and follow up design with control group was used. The study sample included 34 
women with Pathological jealousy who were selected through purposive sampling 
among women referredto counseling centers in Isfahan. The intervention method 
included10integrated sessions of cognitive-behaviorla therapy and mindfulness 
that was implemented for experimental group. In order to assess variables Marital 
Conflict Questionnaire (Barati & Sanayi, 2000) and State Anxiety Inventory 
(Spielberger, et al., 1983) were used. The data analysis conducted by multivariate 
analysis of variance with pretest and control. Findings: The findings showed a 
significant decline in the mean scores of experimental group, both in anxiety and 
in marital conflict, in pretest and follow-up stages, but no tangible changes were 
observed in the control group scores. (p<0.0005). Conclusion: Thus, integration 
of cognitive-behavioral therapy and mindfulness has been effective in reducing 
marital conflict and anxiety in women with pathological jealousy toward spouse, 
and could be used by couple therapists and other psychotherapists. 

Keywords: Pathological jealousy, marital conflict, anxiety, mindfulness- 
integrated cognitive-behavior therapy and mindfulness 
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بررای هرای مراجعره کننرده  ترین شرکایات زووحسادت بیمارگون نسبت به همسر، یکی از شای  هد :
گراهی برر  ذهن -رفتاری درمانی است. این پژوهش برا هردف بررسری اثربخشری درمران تلفیقری شرناختی زوو آ

برردین منظررور از  روش:کرراهش تعررارض زناشررویی و اضررطراب زنرران دارای حسررادت بیمررارگون انجررام گرفررت. 
مونره پررژوهش آزمرون و پیگیررری برا گرروه گرواه اسررتفاده شرد. ن آزمرون، پر روش شربه آزمایشری برا قررر  پیش

گیری هدفمند از بین زنان مراجعره کننرده بره  زن دارای حسادت بیمارگون بود که به شیوه نمونه 24شامل 
-رفتاری ی گروهی درمان تلفیقی شرناختیجلسه 11مراکز مشاوره اصفهان انتخاب شد. روش مداخله شامل 

گاهی بود که برای گروه آزمایش اجرا شد. به منظور سرنجش متغیر ذهن هرا از پرسشرنامه تعرارض زناشرویی آ
( اسرتفاده شرد. تجتیرره و 1752صررفت )اشرپیلبرگر و همکراران، -( و اضرطراب حالرت1297)براتری و ثنرایی، 

 ها: یافتتهها با روش آمراری تحلیرل واریرانر چنرد متغیرری برا کنترر  پریش آزمرون انجرام گرفرت. تحلیل داده
زمایش در هر دو متغیر اضرطراب و تعرارض زناشرویی در نتایج کاهش معناداری را در میانگین نمرات گروه آ

گرررواه تغییرررر محسوسررری مشررراهده نشرررد.  مراحرررل پر گرررروه  آزمرررون و پیگیرررری نشررران داد، لررریکن در نمررررات 
(0005/1p< )گررراهی در کرراهش اضرررطراب و  ذهن -رفتاری بنرررابراین درمرران تلفیقررری شررناختی گیری: نتیجتته آ

ی متخصصررران توانرررد مرررورد اسرررتفادهمرررؤثر بررروده و مررری تعرررارض زناشرررویی زنررران دارای حسرررادت بیمرررارگون
 درمانی و روان درمانگران قرار گیرد. زوو

کلیتتدی:واژه -رفتاری حسررادت بیمررارگون، تعررارض زناشررویی، اضررطراب، درمرران تلفیقرری شررناختی هتتای 
گاهی ذهن  آ
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 مقدمه
شرررود.  تقسررریم می 2شناسررری بررره دو نررروع حسررادت عررراطفی و جنسررری در روان 1حسررادت

ت برراز می درواقررع ایررن نرروع تقسرریم گررردد. برره عبررارت دیگررر، در پاسررخ برره برری  بندی برره جنسرری 
سرازند.  وفایی، زنان بیشتر حسادت عراطفی و مرردان بیشرتر حسرادت جنسری را آشرکار می

ا هرگاه حسادت اشتاال ذهنی فرد را پوشش می که ایرن اشرتاال ذهنری بیرمعمرول  ام  دهد 
گونهاست و واقعی ن که حالت وسواس یست؛ به  زند. ایرن حسرادت در  ای را رقم می گونه ای 

رری می 3شناسرری، حسررادت بیمررارگون علررم روان گررردد )بیرجنرردی، قطبرری و  و یررا مرضرری تلق 
ی (. حسرررادت در روابرررگ عاشرررقانه یررره مشرررکل تقریبرررا معمرررول در تجربررره3127شرررعیری، 

شرود )لسرونا، سرورو عاشقانه تجربره مریبالینی درمانگران و مراجعان است و در بیشتر روابگ 
(. حسادت بیمارگون نسبت به همسر برا مرواردی همچرون نگرانری درمرورد 2021، 4و وینگن،

ازدست دادن عالقه، توجه و عشق همسر به دلیل وجرود یره رقیرب، افکرار وسواسری یرا وارد 
کالمری یرا فیزیکری برا  کردن تهمت شخصری دیگرر، های فراوان به همسر از نظر داشرتن رابطره 

کرره نشررانه سررو  کنترررل فعالیت ظن برره همسررر از نظررر داشررتن رابطرره عاشررقانه بررا  هررای همسررر 
کنترل اعمال همسر و محدودکردن فعالیت های او، خشم انفجراری نسربت  دیگری است، 

گیررر مشررخش می شررود  برره همسررر، سرررزنش همسررر، ترررس در مررورد تنهررا مانرردن و اضررطراب فرا
کیمیرررایی و باقریررران3221 5)الیرررری، هررریمن و جانگسرررما، (. حسرررادت 3120نژاد،  ، ترجمررره 

ترروان برره عنرروان ترکیبرری از احساسررات مختلررف چررون رنجررش، اضررطراب و  بیمررارگون را می
کره ویژگری اساسری آن براور بیرمنطقری در مرورد بری وفرایی همسرر اسرت.  کررد  خشم تعریرف 

کمررر مررداخالت زوج نی اسررت و درمررا حسررادت بیمررارگون یرره مشررکل شررایع ارائرره شررده در ا
کنرررد )نرررامنی، مررری یرررادی برررر رابطررره زناشرررویی وارد  (. ایرررن ترررثایر حرررداقل 3121توانرررد فشرررار ز

                                
1.  Jealousy. 
2.  affective & sexual jealousy. 
3. morbid jealousy. 
4. Lecuona, O., Suero, M., Wingen, T. 
5.  O'Leary, K., Heyman, D., & Jongsma, J. 
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تاحرردودی برره خرراطر وجررود هیجانررات منفرری ماننررد ترررس و خشررم برره عنرروان اجررزای مرکررزی 
 (.2665 1حسادت است )گیوریرو، اسریتزبرد و یوشیمورا،

ی و رفتارهرررررای گررررررحسرررررادت بیمرررررارگون بررررره ویرررررژه برررررا خطرررررر محدودسرررررازی/کنترل 
کرردن، رفتارهرای تثییدکننرده ی پاییردن و بره طرور مرداوم آزارگرانه/خصمانه شرامل تعقیرب 

کرردن وسرایل همسرر بررای ردیرابی خیانرت مررتبگ اسرت. محققران نشران داده کره  چه  انرد 
-حسرررادت بیمرررارگون برررا رضرررایت زناشرررویی زنررران متثهرررل رابطررره دارد )بارلررردس و بارلررردس

کرراهش نمرررات سررازگاری دوتررایی، ( و سررطو2667 2دیجکسررترا، ا برراالتر حسررادت منجررر برره 
گررردد  کرراهش صررمیمیت ادراک شررده و افررزایش تعررارض و خشررونت معطرروف برره همسررر می

(. حسرادت بیمررارگون 2666 4؛ سریلوا، دیرچررو، النرگ و فرراری،2635 3)داندورانرد و الفونتینره،
کشرررمکش و تعررارض در رابطررره ایجررراد می نرررد، بلکررره باعرررش ک نرره تنهرررا اضرررطراب، نررراامنی، 

کنرد )سرلطانی،  شود، همسر بیرحسود نیرز احسراس بی می کنتررل برودن  اعتمرادی و تحرت 
3120  .) 

فرررد مبررتال برره حسررادت بیمررارگون برره طررور مررداوم در مررورد خیانررت همسررر خررود نگررران و 
سررازد و احسرراس  دلررواپس برروده و از نظررر شررناختی تصرراویری از خیانررت او در ذهررن خررود می

دهررد. در واقررع سررطح  سررو  ظررن و برری اعتمررادی مررداوم از خررود بررروز می اضررطراب، نگرانرری،
شررود. تحقیقررات نیررز نشررران  برراالیی از اضررطراب حترری در فقرردان رقیررب واقعررری تجربرره می

کرررره افررررراد دارای حسررررادت بیمررررارگون از اضررررطراب مررررداوم، خشررررم، افسررررردگی و  می دهنرررد 
کلفورد، تنرری رنررپ می اخررتالالت روان گفررت  (. بنررابراین می2662 5برنررد )ایسررتون و شررا ترروان 

تعرارض زناشررویی و اضررطراب از پیامرردهای مهررم حسررادت بیمررارگون در رابطرره زناشررویی برره 
گراالن، شمار می  (.  2623 6روند )راجا

                                
1. Guerrero, L. K., Spitzberg, B. H., & Yoshimura, S. M. 
2.  Barelds, D. P., & Barelds-Dijkstra, P. 
3. Dandurand, C., & Lafontaine, M. 
4. Silva, J. A., Derecho, D. V., Leong, G. B., Ferrari, M. M. 
5. Easton, J. A., & Shackelford, T. K. 
6. Rajagopalan, V. 
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کیفیررت زناشررویی و سررالمت روانرری  بررا توجرره برره تررثایرات مخرررب حسررادت بیمررارگون بررر 
کراهش آسریبی درمانی در زمینه همسران، طراحی و اجرای مداخالت روان هرای درمان یرا 

کرره مررتبگ برا آن حرائز اهمیررت اسرت. مررور پیشررینه مطالعرات درایرن زمینره نشرران مری دهرد 
های خرگ اول بررای مراجعران دارای حسرادت رفتاری ازجمله درمان –های شناختیدرمان

انرد )فرریمن و روند و بیشترین شواهد ااربخشی را در این زمینره داشرتهبیمارگون به شمار می
رفترراری بررر -هررای شررناختی (. چنرردین مطالعرره از تثایرگررذاری مثبررت درمان2635 1گررارتی،

کرررده کتررل، 3120انررد )سررلطانی، کرراهش عالئررم حسررادت بیمررارگون حمایررت  کورلینررگ،  ؛ 
گرارتی، 2637 3؛ باس و آبرامس،2631 2توتردل، پری، هاردی و بری، کلرت و 2635؛ فرریمن و  ؛ 

؛ 3220 6؛ بیشرررای، تررراریر، دوالن، بکرررت و هررراوود،3221 5؛ اینتیلررری و تررراریر،2633 4تررروتردل،
 (.7،3226؛ تاریر، بکت و هاروود3220دوالن و بیشای، 

کرررردن  –هررردف درمررران شرررناختی کمررره بررره افرررراد دارای حسرررادت بررررای رهرررا  رفتررراری 
مفروضررات بلررگ و تشررخیش روش بیرمنطقرری رفتررار بررا همسرشرران اسررت. انتخرراب ایررن 

کرره محققرر ی مرکررزی حسررادت بیمررارگون، ان معتقدنررد سرریمایهرویکرررد از آن جهررت اسررت 
هررای شرناختی و خطاهرایی در ادراک و تفسریر وقرایع و اطالعررات آمرادگی فررد بررای تحریرف

که منجرر است. به نظر می یابی شناختی تحریف شده است  رسد حسادت، پیامد یه ارز
ای، شرررود )دوالن و بیشررربررره تررررس از دسرررت دادن همسرررر یرررا از دسرررت دادن محبرررت او مررری

رفتررراری را بررررای  -سرررازی شرررناختی(. بررررهمین اسررراس، محققررران اسرررتفاده از مفهررروم3220
کننرد )براس و بندی مجدد شرناختی آن پیشرنهاد مری مقابله با حسادت از طریق چارچوب

 (. 2637آبرامس، 
رفتاری بر عالئم حسادت بیمرارگون، -های شناختیربم تثایرگذاری مثبت درمان علی

                                
1. Freeman, D., & Garety, P. 
2. Curling, L., Kellett, S., Totterdell, P., Parry, G., Hardy, G., Berry, K. 
3. Buss, D. M., Abrams, M. 
4. Kellett, S., Totterdell, P. 
5. Intili, R., & Tarrier, N. 
6. Bishay, N. R., Tarrier, N., Dolan, M., Beckett, R., & Harwood, S.  
7. Tarrier, N., Beckett, R., Harwood, S. 
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رفتاری به ویرژه در درمران -به دنبال برخی انتقادات از رویکرد شناختی های اخیر ودر سال
کره های تلفیقی متعددی پیشنهاد شده است. یکی از روش اختالالت خلقی، روش هرایی 

رفتراری مررورد توجره محققران قرارگرفتره، اسررتفاده از -اخیررا بررای ترکیرب بررا رویکررد شرناختی
گاهی مداخالت ذهن گاهی، توجاست. ذهن 1آ کردن به طریقی خا  با هدف تمرکرز برر آ ه 

؛ طراهری، منشرئی و 3225 2گرانه است )کابات زیرن،ی حال و به شکلی بیرق اوتلحظه
کررره پیشرررنهاد مررری3122عابررردی،  یرررادی وجرررود دارد  هرررای کنرررد تلفیرررق مهرررارت(. شرررواهد ز
گاهی با الگوهای درمان شناختی ذهن کراربردن ایرن رویکردهررفتاری مری-آ ا بره توانرد از بره 

کند )کایون،  (.  3222 5؛ تیزدل،2661 4؛ بائر،2633 3تنهایی مزایای درمانی بیشتری تولید 
گاهی –رفتاری درمان تلفیقی شناختی یکری از جدیردترین رویکردهرای تلفیقری  6ذهن ا

گرراهی در سررالذهررن ذهررن  –رفتاری رود. درمرران تلفیقرری شررناختیهررای اخیررر برره شررمار مرریآ
گرراهی رویکرررد درمررانی سیسرر کرره اجررزای برنامررها گاهانرره را بررا  ی مراقبرره ذهنتماتیکی اسررت  آ

(. هرردف آن، آمرروزش 2633کنررد )کررایون،  رفترراری تلفیررق می-هررا و اصررول شررناختیمهررارت
کردن توجه به منظور تنظیم توجه و هیجران و تعمریم ایرن مهرارت هرا بره بیماران برای درونی 

که آسریبمحیگ حفرز شرده اسرت. منطرق تلفیرق هایشران درآن راه انردازی یرا هایی است 
گاهی به درمان شناختیذهن گراهی  –رفتاری رفتراری در درمران تلفیقری شرناختی-آ ذهرن ا

کرره  کمرره برره بی کررنش( اسررت  یررابی و وا کارآمررد و رفتارهررا )ارز عررد هیجررانی افکررار نا طرفرری ب 
کراهش احتمرال بریش ق راوت گرری و بریش موجب برقراری مجدد توازن در ایرن سیسرتم و 

کنش کرره درمرران تلفیقرری شررناختیمرریگررری  وا گرراهی  ذهن –رفتاری شررود. پیشررنهاد شررده  ا
کمره شرناخت روانتواند بره مردیریت مشرکالت  می ی همبرود از قبیرل افسرردگی و اضرطراب 

کرردن  کره بره مراجعران درونری  کند. این روش یه راهبرد درمرانی سراختاربندی شرده اسرت 
                                
1. mindfulness. 
2. Kabat-Zinn, J. 
3. Cayoun, B. A. 
4. Baer, R. A. 
5.  Teasdale, J. 

6. Mindfulness-integrated Cognitive Behaviour Therapy /MiCBT. 
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اسرتفاده ازایرن هیجانرات و توجره سرازی و توجه به منظور تنظیم هیجانات و سرس بیرونری
 (.2632، 1دهد )کایون و اوشاتنظیم شده برای مدیریت مشکالت خود را یاد می

کررررررارایی درمرررررران تلفیقرررررری  یررررررادی درمررررررورد  کنون مطالعررررررات تجربرررررری ز گرچرررررره تررررررا ا
گاهی انجام نگرفته، لیکن شواهد مقدماتی پیشنهاد می –رفتاری شناختی کره ذهن ا کنند 

کرراهش عالئررم و و مولفررهمبتنرری بررر ذهررنبرره طررورکلی رویکردهررای  گرراهی بررر  های شررناختی  آ
گیر)مومنی، شهیدی، موتابی و حیدری،  (، در فررو نشراندن فکرر 3127اختالل اضطراب فرا

گر  عنررانی سرررای،  و م لفرره کشررور شرراندیز، سررودا های هیجررانی بیمرراران مبررتال برره دیابررت )خا
کیفیرت خررواب، اضرطراب و خ3122ملیحری و همکراران،  سرتگی در بیمرراران مبرتال برره ( بررر 

( در درمررررران 2632 2فرررررد و فروبرررری، مولتیوررررل اسررررکلروزیس )پویررررانفرد، محمررررردپور، پرویزی
 ؛ فرهرررادی، موحررردی و3121اضرررطراب و پیشرررگیری از بازگشرررت نشرررانگان آن )مقتررردر، 

؛ هرافمن، 2662 4؛ لیکیرنس و برائر،2636 3،همکاران ؛ بوهلمیجر، پرنگر، تال و3122موحدی،
؛ 2630 6سرکه، قیطرانری و قهراری، ( و بهبود رابطره زناشرویی )خوش2636 5ساویر، ویت و اوه،

کمبرل و رج، کروسرمارک،  کروردوا،2667 7بارنس، برون،   9؛ برورپی و النگرر،2667 8؛ واتچرس و 
کوم،2661 گیل و با کارسون،  کارسون،   ( م ار هستند.2665 10؛ 
برررا توجررره بررره پیامررردهای منفررری و مخررررب حسرررادت ترررر بحرررش شرررد،  طورکررره پیش همان 

کیفیرررت رابطررره زناشرررویی افرررراد، اجررررای پرررژوهش در زمینررره  بیمرررارگون برررر بهداشرررت روانررری و 
کرار برا ایرن قبیرل زوجدرمان هرا ضرروری اسرت. مررور پیشرینه پرژوهش نشران هرای مر ار بررای 
کشور تحقیقات بسیار محد می کنون در زمینه حسادت بیمارگون در  که تا ودی انجام دهد 

                                
1. O’Shea, L. 
2.  Pouyanfard, S., Mohammadpour, M., Parvizifard, A., & Foroughi, A. 
3. Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P. 
4. Lykins, E. L. B., & Baer, R. A. 
5. Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. 
6.  KhoshSekkeh, M., Gheitarani, B., Ghahari, SH. 
7. Barnes, S., Brown, K. W., Krusemark, E., Campbell, W. K., & Rogge, R. D. 
8. Wachs, K., & Cordova, J. V. 
9. Burpee, L. C., & Langer, E. J. 
10. Carson, J. W., Carson, K. M., Gil, K. M., & Baucom, D. H. 
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کررراهش تعرررارض زناشرررویی و  شرررده و بررره ویرررژه ااربخشررری مرررداخالت روان درمرررانی درجهرررت 
اضررطراب در افررراد دارای حسررادت بیمررارگون برره لحرراه تجربرری بررسرری نشررده اسررت. ایررن 

که با توجه به تعامل بین ویژگی های شخصیتی و بافرت فرهنگری هرر جامعره درحالی است 
( الزم اسرت بررسری سرودمندی 2637 1یرری و اعتمرادی،)شریفی، فاتحی زاده، بهرامری، جزا

درمررانی برررای افررراد دارای حسررادت بیمررارگون در فرهنررگ ایرانرری نیررز بررسرری  مررداخالت روان
کرره پرررداختن برره چنررین پررژوهش توانررد عررالوه برافررزایش دانررش هررایی مرریشررود. برردیهی اسررت 

کررار بررا زوج کررامتخصصرران در زمینرره  هش تعارضررات هررای دارای حسررادت بیمررارگون، در 
کررراهش شرررناخت روانهرررای زناشرررویی و آسررریب ی موجرررود در ایرررن قبیرررل روابرررگ وبررره تبرررع آن 

خشونت زناشرویی و میرل بره طرالق در جامعره مر ار باشرد. لرذا در پرژوهش حاضرر بره بررسری 
کراهش تعرارض زناشرویی و اضرطراب  ذهن -رفتاری تثایر درمان تلفیقی شناختی گراهی برر  آ
 ن پرداخته شد.زنان دارای حسادت بیمارگو

 روش پژوهش
آزمایشی با طرا پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برا دراین مطالعه ازطرا پژوهشی شبه

گررواه اسررتفاده شررد. روش مداخلرره شررامل درمرران شررناختی رفترراری مبتنرری بررر ذهررن  –گررروه 
گاهی بود. بدین منظور  کننردگان  15آ نفرر از زنران دارای حسرادت بیمرارگون ازبرین مراجعره 

کررز مشرراوره و روان درمررانی شررهر اصررفهان در سررال برره م انتخرراب شررد و برره صررورت  3122را
گرفتنرررد. پرررس از اخرررذ رضرررایت گرررواه قررررار  گرررروه آزمرررایش و  کتبررری از نامه تصرررادفی در دو  ی 

گرررروه  ذهن -رفتاری کنندگان، مداخلررره درمررران تلفیقررری شرررناختی شررررکت گررراهی برررر روی  آ
گواه مداخله گروه  یآزمایش اجرا شد و  روز آزمون پیگیرری بررای  56افت نکردند. پس از ای در

گروه اجرا شد و به منظور رعایت اخالق پژوهش پس از آزمون پیگیرری، مداخلره بررای  هر دو 
گواه نیز اجرا شد.   گروه 

هررای ورود برره نمونرره عبررارت بررود از: دارابررودن برررای انتخرراب نمونرره مررورد آزمررایش مررالک
                                
1.  Sharifi, M., Fatehizade, M., Bahrami, F., Jazayeri , R. A., Etemadi, O. 
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سرراختار یافترره و تشرررخیش  ی بررالینی نیمههعالئررم حسررادت بیمررارگون براسرراس مصررراحب
عرردم ابررتال  برره  ،1بنرردی اخررتالالت روانرری روانرزشرره بررر اسرراس راهنمررای تشررخیش و طبقه

 هرا زوجسایر اختالالت بالینی، عدم مراجعه به دادگاه برای طالق در زمران اجررای پرژوهش )
زمرران، دارا بررودن یررا درمرران هررم  هررای مشرراوره درحررال متارکرره نباشررند(، عرردم شرررکت در دوره

سرال، و داشرتن حرداقل  56ترا  26ی سنیحداقل تحصیالت دیولم، قرارداشتن در محدوده
هررای خرروج از پررژوهش نیرز عبرارت بررود از: بیبرت برریش از یره سرال زنرردگی مشرترک. مرالک

ی یررا شرررکت در سررایر شررناخت روانیرره جلسرره از جلسررات مشرراوره، شررروع مصرررف داروهررای 
کرره فرررد قررادر برره شررناخت روانهررای جسررمی یررا مرراریجلسررات آموزشرری و بررروز بی ی برره نحرروی 

 مشارکت در جلسات مشاوره نباشد. 
گردآوری داده  ها عبارت بودند از: ابزارهای 

 2صرررررفت اضرررررطراب –پرسشرررررنامه حالرررررت  صکککککفت اضکککککطراب: –پرسشکککککاامه حالکککککت 
کبس، گورسوچ، لوشن، واد و جرا کره بره عنروان پرسشرنامه اضرطراب 3211 3)اشریلبرگر،   )

گیرر را گزینره 56شرود شرامل ریلبرگر نیرز شرناخته مریاش ی خودگزارشری اسرت و اضرطراب فرا
ی اول، اضطراب حالرت )یعنری شرخش درحرال حاضرر چره احساسری ماده 26سنجد.  می

کلرری شررخش چرره احساسرری مرراده 26دارد؟( و ی بعرردی اضررطراب صررفت )یعنرری برره طررور 
مطلروبی برخروردار اسرت )اشرریلبرگر، سنجند. این مقیراس از اعتبرار و پایرایی دارد؟( را می

کرم قردیری، اسرماعیلی3211 4گورسوک، الچن و همکاران، ترکانبوری و  ؛ به نقل از شمس، 
کرره 3111خررانی،  ابراهیم (. در پررژوهش حاضررر از مقیرراس اضررطراب حالررت اسررتفاده شررد 
کرم= درجره 5ماده است و بر اساس طیف لیکرت  26شامل  کرم=3ای )خیلری  یراد=2،  ، 1؛ ز
یررراد=خیلررر گرررذاری می5ی ز کمر و حرررداقل نمرررره  ( نمرررره  اسرررت. مهررررام  16و  26شرررود. حررردا
یرابی ایررن آزمررون درشررهر مشررهد بررر روی3171) نفررر، پایررایی آن را بررا اسررتفاده از  066( درهنجار

                                
1.  Diagnostical & Statically Manual of Mental Disorder (DSM5) 
2. State-Trait Anxiety Inventory (STAI). 
3. Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R. Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. 
4. Speaburger, C. D., Gursuck, L., Lachen, N. & et all. 
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کرونباخ برای مقیاس اضطراب حالت  ، و 26، مقیراس اضرطراب صرفت23/6ضریب آلفای 
کرررده اسررت. همبسررتگ 25/6کررل مقیرراس  ای ی ایررن مقیرراس بررا مقیرراس پرسشررنامهگررزارش 

کترل  11/6تررا  72/6از  2ی اضررطراب آشرکار تیلرورو برا سریاهه 77/6تررا  71/6از  1اضرطراب 
هرای سرنجش  (. لرذا ایرن سریاهه برا سرایر مقیاس3172گزارش شده است )پنراهی شرهری، 

کرره نشرران کرری ایررن ابررزار اسررت. در پررژوهش  اضررطراب همبسررتگی خرروبی دارد  گر روایرری مال
کرونباخ حاض  به دست امد. 11/6ر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای 

( یره 3172پرسشرنامه تعرارض زناشرویی براتری و انرایی، )پرسشاامه تعارش زناشویى: 
که برای سرنجیدن تعارضماده 52مقیاس سراخته شرده اسرت. ایرن  هرا زوجهرای  ای است 

عرررد از تعارض کررره عبارتنرررد از: سررر هرررای زناشرررویی را می پرسشرررنامه هفرررت ب  (کررراهش 3نجد 
( افرزایش 5( افزایش جلب حمایت فرزنردان، 1های هیجانی،  ( افزایش واکنش2همکاری، 

کرراهش رابطرره خررانوادگی بررا خویشرراوندان همسررر و 1رابطرره فررردی بررا خویشرراوندان خررود،   )
کرررردن امرررور مرررالی از یکررردیگر. نمره7(کررراهش رابطررره جنسررری، و 0دوسرررتان،  گرررذاری  (جررردا 
کمررر اوقررات =1ی )همیشرره = گزینرره 1سرراس طیررف لیکرررت مقیرراس برا گرراهی =5، ا ، برره 1، 
کمر نمرررره 3و هرگرررز = 2نررردرت = اسرررت. طبرررق هنجرررار پرسشرررنامه،  52و حرررداقل  236(، حررردا

کرره نمررره خررام آن قرررار بگیرررد، از نظررر میررزان تعررارض در حررد  315تررا  331هررا در دامنرره افرررادی 
کمری براالتر هسرتند و نمرره خرام  براالتر نشرانه تعرارض شردید و روابرگ شردیدا  و 311بهنجار 

کررل ایررن پرسشررنامه بررا اسررتفاده از ضررریب  آسرریب پررذیر در زنرردگی زناشررویی اسررت. پایررایی 
کرونبرراخ در مطالعرره براترری و انررایی ) گررزارش شررده اسررت )جزایررری، 12/6( 3172آلفررای   ،

تحلیرل  (. پرسشنامه تعارض زناشویی از روایی محتروایی برخروردار اسرت. در مرحلره3121
کررل  محترروایی آزمررون، پررس از اجرررای مقرردماتی و محاسرربه همبسررتگی هررر سرروال بررا نمررره 

هررای ان، برره دلیررل همبسررتگی مناسررب تمررام سررواالت، هرریچ سرروالی  پرسشررنامه و مقیاس
یان و همکراران،  (. در پرژوهش حاضرر نیرز پایرایی 3122حذف نشرد )عینری، امینری، صرفدر

                                
1. Cattell Anxiety Questionnaire Scale (CAQ). 
2. Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). 
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کرونبا  به دست امد. 72/6خ پرسشنامه با استفاده از الفای 
گفته شرد،  ها به شیوه جهت اجرای پژوهش، پس از انتخاب نمونه که در باال  نفرر  37ای 

گرررروه آزمرررایش و  از آن گمرررارده شررردند. دو  37هرررا بررره صرررورت تصرررادفی در  گرررواه  گرررروه  نفرررر در 
گردیرد. سررس  صفت اضرطراب و تعرارض زناشرویی برر روی آن –پرسشنامه حالت  هرا اجررا 

گرفتنررد  ذهن -رفتاری جلسرره درمرران تلفیقرری شررناختی 36تحررت  گررروه آزمررایش گرراهی قرررار  آ
کررز  )هفترره یافررت نکردنررد. جلسررات در یکرری از مرا گررواه آموزشرری را در گررروه  ای دو مرتبرره(، و 

ها  ها برر روی نمونره شناسی انجام شد. پس از پایان جلسرات نیرز پرسرش نامره مشاوره و روان
گردید )مرحله پس آزمون(. مجدد گذشت  اجرا  گرروه تقاضرا  16بعد از  روز از اع ای هرر دو 

کنند )مرحله پیگیری(. سرس نمرات بدسرت آمرده از طریرق  شد پرسشنامه های را تکمیل 
گرفررت تررا معلرروم شررود فرضرریه روش های  هررای آمررار توصرریفی و اسررتنباطی مررورد بررسرری قرررار 

کلررری جلسرررات درمررران تلفیقررری شرررناخت آمررراری تاییرررد یرررا رد می  -رفتاری یشرررود. سررراختار 
گاهی در جدول ذهن  آورده شده است.  3آ

گاهی سلطانی ) ذهن -راتاری . ساختار جلسات درمان تلفیقی شااختی1جدول   (1326آ
 محتوا هدف جلسات

جلسه 
 اول

معارفه و آموزش 
مقدماتی ساختار 

 درمان

یرررابی توافرررق درمرررانی - کلررری -آشرررنایی و معارفررره، ارز آمررروزش اولیررره دربررراره سررراختار 
کوتراه درمران  -درمان کلی و اهرداف مداخلره، معرفری  گفتگرو در -معرفی خگ مشی 

کره تمررین بحرش درمرورد رازداری وحرریم -هرا برمبنرای آن تنظریم شرده مورد نگرشی 
گراهی واجررای یره تمررین بحش مقدماتی درباره ذهرن-خصوصی، بستن قرارداد  آ

گاهانرررره کشررررمش(سرررراده )خرررروردن ذهررررن آ ر توضرررریح در زمینرررره نقررررش افکررررار د-ی 
آشررنا شرردن بررا عالئررم جسررمی، فکررری و رفترراری -ها و رفتارهررا  برررانگیختن احسرراس

 حسادت

جلسه 
 دوم

آموزش استفاده از 
های تمرین
گاهی ذهن  آ

آمروزش تهیره دفتریادداشرت -هرای خرانگی ورفرع مشرکالت احتمرالی مرور تمرین-
گاهی و تعیین تکلیف خانگی  روزانه ذهن آمروزش تکنیره پرویش بردن و تمررین -آ

 های شناختی های مختلف افکار خودآیند و تحریف آموزش دسته-آن 

جلسه 
 سوم

بررسی 
های  سوگیری

گررراهی ازترررنفس - بررسررری تجرررارب مراجرررع از تمررررین ذهرررن -آمررروزش تمررررین ذهرررن آ
گاهی  ادامه شناسایی افکرار خودکرار مهرم در حسرادت )ذهرن خروانی، برچسرب -آ
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 محتوا هدف جلسات

شناختی مرتبگ با 
 حسادت

یرران هرفکررر  -شناسررایی دالیررل حسررادت روشررن سررازی و -زدن(  -بررسرری سررود وز
کررراهش سررررزنش -جسرررتجوی شرررواهدی لررره و علیررره هرفکرررر  بررسررری مزایرررا ومنرررافع 

کنترل اجباری همسر اصالا پیش فرض-خصمانه   ها درباره 

جلسه 
 چهارم

گاهی  استفاده از آ
گاهانه ذهن  ا

گاهی ف ای تنفس سره دقیقره - بررای بره کمره بره فررد  -ای  تمرین تکنیه ذهن آ
گرراه نسرربت برره تجربرره حسررادت درلحظرره  گررر ذهررن آ کرراربردن یرره موضررع مشرراهده 

کردن الگوهای عرادتی پاسرخ دادن بره تهدیردهای ادراک شرده -حال.  بررسری -رها
گاهانه به جای پاسخپاسخ کنشی های ذهن آ  های وا

جلسه 
 پنجم

آموزش تحمل 
 ابهام

گراهی اشرعه-  -معایرب ابهرام )تردیرد(  بررسری مزایرا و-هرای خورشرید تمرین ذهن آ
تمرررین برقرره سررازی خررود بررا  -هررایی از پررذیرش ابهررام در زنرردگی روزانرره  ارائرره ی مثال

 های ابهام پیام

جلسه 
 ششم

بررسی 
های  طرحواره

 ذهنی درباره همسر

گاهی افکار- هرای  شناسرایی طرحواره-هرای ذهنری  معرفی طرحواره -تمرین ذهن آ
 های ذهنی درباره همسر طرحوارهتعدیل -ذهنی درباره همسر 

جلسه 
 هفتم

های طرحواره
 ذهنی درباره خود

گراهی مراقبره مهررو محبرت  - هرای ذهنری منفری  شناسرایی طرحواره-تمرین ذهن آ
تمرررین نامرره نگرراری -هررای ذهنرری منفرری دربرراره خررود  تعرردیل طرحواره-دربرراره خررود 

 دلسوزانه به خود

جلسه 
 هشتم

آموزش 
های تنظیم  مهارت

 هیجان

گاهی تنفس مهرورزانره تمرین ذهن- تشرویق بره "ترایم  -مردیریت شردت هیجران -آ
هرررای ذهرررن  اسرررتفاده ازمهارت-اوت" خرررود تحمیلررری درزمررران حسرررادت و خشرررم 

گاهی برای تنظیم هیجانات منفی درزمان تجربه حسادت  آ
جلسه 
 نهم

تعهد به خود 
 مراقبتی

یدن به دیگرانآموزش تمرین ذهن- گاهی "عشق ورز -بدون ازدسرت دادن خرود "  آ
 ریزی برای تعهد به خود مراقبتی برنامه

جلسه 
 دهم

جمع بندی و 
 اختتام

کننرردگان - بررسرری میررزان رسرریدن برره -بررسرری برنامرره ریررزی خررود مراقبترری شرررکت 
بررسرررری تجررررارب مررررراجعین ازجلسررررات و رفررررع مشررررکالت -اهررررداف تعیررررین شررررده 

 ادامه روند تاییربرنامه ریزی همراه با مراجعین برای -احتمالی 

 یافته ها

گرروه 12/1سال )انحراف استاندارد  05/22میانگین سنی نمونه درگروه آزمایش  ( و در 
 ( بود.26/1سال )انحراف استاندارد  61/16گواه 
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کراهش  ذهن -رفتاری در این پژوهش جهرت بررسری درمران تلفیقری شرناختی گراهی برر  آ
یرررررانس تعررررارض زناشررررویی و اضرررررطراب زنرررران دارای حسررررادت  کووار بیمرررررارگون ازتحلیررررل 

ها برای ایرن روش  چندمتایره استفاده شد. ابتدا توضیحاتی در رابطه با رعایت پیش فرض
 آماری آورده شد.

یانس که نتایپ نشران دادکره در  1ها از آزمون لوین به منظور بررسی برابری وار استفاده شد 
اسرررت؛  61/6بزرگترررر از  آزمرررون و پیگیرررری، سرررطح معنررراداری هرررردو متایرررر، در مراحرررل پس

یررانس در داده کووار هررای پررژوهش بالمررانع برروده و پایررایی نتررایپ برره دسررت  اسررتفاده ازتحلیررل 
یرررع متایرهرررا از آزمرررون آمرررده ازآن تثییرررد می هرررای گرررردد. بررره منظرررور بررسررری نرمرررال برررودن توز

کررره نترررایپ نشررران داد سرررطح  3ویلکرررز_ و شررراپیرو  2اسرررمیرنف_ کلمررروگروف  اسرررتفاده شرررد 
یرع نیرز برقررار اسرت.  61/6ی در هر دو متایر بزرگتر از معنادار است؛ لذا فرض نرمال بودن توز
آزمرون نمررات تعرارض زناشرویی و  آزمرون و پس های توصیفی مربو، به نمرات پیش شاخش

کنترل در جدول  گروه آزمایش و   شود.  مشاهده می 2اضطراب در دو 

 آزمون و پیگیری تعارش زناشویى و اضطراب آزمون، پس. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش 2جدول 

 گروه متغیر

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
 )انحراف استاندارد(

 میانگین
 )انحراف استاندارد(

 میانگین
 )انحراف استاندارد(

 تعارض زناشویی

 آزمایش
53/310 
(1/33) 

7/327 
(16/5) 

6/321 
(13/0) 

 کنترل
32/376 
(05/30) 

7/301 
(16/5) 

2/301 
(13/5) 

 اضطراب

 آزمایش
61/10 
(6/36) 

21/10 
(71/0) 

37/11 
(15/0) 

 کنترل
12/11 
(6/33) 

12/11 
(51/36) 

25/1 
(17/36) 

                                
1. levene's test. 
2. kolmograv-smirnov. 
3. shapiro-wilkz. 
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کررره در متایرهرررای تعرررارض  نشررران می 2هرررا( درجررردول  نترررایپ توصررریفی )میانگین دهرررد 
آزمررون و پیگیررری نسرربت برره  هررای پس زناشررویی و اضررطراب درگررروه آزمررایش، میررانگین نمره

گواه، تاییر محسوسی مشاهده نمی پیش گروه  کاهش یافته، ولی در نمرات   شود.  آزمون 

کوواریانس چاد3جدول  کلی تحلیل  متغیره دردوگروه آزمایش وکاترل . نتایج 
 آزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهش آزمون، پس ازلحاظ نمرات پیش

 معااداری  خطا F مقدار نام آزمون
مجکککککذور 

 اتا

تکککککککککککککوان 
 آماری

1آزمون اار پیالیی
 231/6 16/76 27 6661/6 23/6 666/3 

یلکز 2آزمون المبدای و
 617/6 16/76 27 6661/6 23/6 666/3 

3اار هتلینگ آزمون
 55/36 55/76 27 6661/6 23/6 666/3 

یشه روی 4آزمون بزرگترین ر
 55/36 55/76 27 6661/6 23/6 666/3 

 
کره در جردول همان یرانس  شرود، آزمون مشراهده می 1گونره  کووار هرای چهارگانره تحلیرل 

چنررردمتایری مربرررو، بررره تفاضرررل متایرهرررای پرررژوهش از لحررراه آمررراری معنرررادار هسرررتند. 
یکرری از دو متایررر مررورد مقایسرره تفرراوت معنررادار  گررواه حررداقل در بنررابراین دوگررروه آزمررایش و 

گاهی حرداقل از لحراه یکری  ذهن -رفتاری دارند. به عبارت دیگر درمان تلفیقی شناختی آ
گرواه در مرحلره پس گرروه  گروه آزمایش نسبت به  آزمرون ترثایر  از متایرهای وابسته بر میانگین 

درصررد  23% اسررت. یعنرری  23(. میررزان ایررن تررثایر یررا تفرراوت برابررر بررا p<6661/6داشررته اسررت )
گروهری  تفاوت های فردی در نمرات تعارض زناشرویی و اضرطراب مربرو، بره ترثایر ع رویت 

گروه کفایررت حجررم نمونرره اسررت. برره منظررور مقایسرره  هررا در  اسرت. ترروان آمرراری یرره نمایررانگر 
کنتررل پریش آزمرونمتایرهای تعارض زناشویی و اضرطراب از تحلیرل و یرانس برا  اسرتفاده  ار

که نتایپ در جدول   ارائه شده است.  1و  5شد 

                                
1. pillai, s trace. 
2. wilk,s lambda. 
3. hotelling trace. 
4. roy, s largest root. 



 1411پاییز ، 97شماره ، 31جلد ، پژوهشهای مشاوره.................................................................................. 343

 

کاترل پیش4جدول آزمون مربوط به تعارش  . نتایج تحلیل واریانس با 
کاترل در پس گروه آزمایش و   آزمون و پیگیری زناشویى در دو 

متغیرهای 
 پژوهش

 مرحله
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
سطح 

 معااداری

مجذور اتا 
)میزان 
 تأثیر(

 توان
 آماری

تعارض 
 زناشویی

پس 
 آزمون

611/2613 3 611/2613 12/11 6661/6 11/6 3 

 3 11/6 6661/6 22/11 31/1221 3 31/1221 پیگیری

 
کرره در جرردول  گونرره  آزمررون بررر  نشرران داده شررده اسررت، پررس از حررذف تررثایر پیش 5همرران 

کررره برررین  محاسررربه شرررده، مشررراهده می Fروی متایرررر وابسرررته و برررا توجررره بررره ضرررریب  شرررود 
کرررل شرررررکت میانگین کنندگان برحسررررب  هرررای تعرررردیل شرررده نمرررررات تعرررارض زناشررررویی 

گرواه( در مرحلره پس گرروه  گروهی )گروه آزمایشی و  ( و پیگیرری F=12/11آزمرون ) ع ویت 
(22/11=F( تفاوت معنادار وجود دارد )6661/6>p؛ لذا می) کره درمران گرفرت  تروان نتیجره 

پررس  ذهن -رفتاری قرری شررناختیتلفی گررروه آزمررایش در کرراهش تعررارض زناشررویی  گرراهی بررر  آ
(. میزان این ترثایر در هرر دو مرحلره p<6661/6آزمون و پیگیری تثایر معناداری داشته است )

 درصد بوده است. 11آزمون و پیگیری  پس

کاترل پیش5جدول آزمون متغیر اضطراب  . نتایج تحلیل واریانس با 
گروه  کاترل در پسدر دو   آزمون و پیگیری آزمایش و 

متغیرهای 
 پژوهش

 مرحله
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
سطح 

 معااداری

مجذور اتا 
)میزان 
 تأثیر(

 توان
 آماری

 اضطراب

پس 
 آزمون

71/2063 3 71/2063 50/376 6661/6 11/6 3 

 3 17/6 6661/6 33/230 17/2222 3 17/2222 پیگیری
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کرره در جرردول  همان آزمررون بررر  نشرران داده شررده اسررت، پررس از حررذف تررثایر پیش 1گونرره 
کررره برررین  محاسررربه شرررده، مشررراهده می Fروی متایرررر وابسرررته و برررا توجررره بررره ضرررریب  شرررود 

کررل شرررکت میانگین کنندگان بررر حسررب ع ررویت  هررای تعرردیل شررده نمرررات اضررطراب 
گرررررواه( در مرحلررررره پس گرررررروه  ( و پیگیرررررری F=50/376آزمرررررون ) گروهررررری )گرررررروه آزمرررررایش و 

(17/2222=F( تفرراوت معنرراداری وجررود دارد )6661/6>p؛ لررذا می)  کرره گرفررت  ترروان نتیجرره 
گررررروه آزمررررایش در  ذهن -رفتاری درمرررران تلفیقرررری شررررناختی کرررراهش اضررررطراب  گرررراهی بررررر  آ

(. میرزان ایرن ترثایر در مرحلره p<6661/6آزمون و پیگیرری ترثایر معنراداری داشرته اسرت )پس
 درصد بوده است. 17ی پیگیری صد و در مرحلهدر 11آزمون  پس

 گیری نتیجهبحث و 
گررراهی برررر  ذهن -رفتاری هررردف ازایرررن پرررژوهش بررسررری ترررثایر درمررران تلفیقررری شرررناختی آ

کاهش تعارض زناشرویی و اضرطراب زنران دارای حسرادت بیمرارگون نسربت بره همسرر برود. 
کراهش تعرارض زناشرویی زنران دا که ایرن درمران برر  رای حسرادت بیمرارگون نتایپ نشان داد 

(، 2630تثایر معناداری داشته است. این یافته با نتایپ مطالعات خوش سرکه و همکراران )
کرروردوا )2667بررارنس و همکرراران ) کارسررون و 2661(، بررورپی و النگررر )2667(، واتچررس و  ( و 

گرراهی بررر رفترراری مبتنرری بررر ذهررن –ی تررثایر مررداخالت شررناختی( درزمینرره2665همکرراران ) آ
گفررررت احتمرررراال  های فرررروق می یررررت زناشررررویی همسررررو اسررررت. در تبیررررین یافتررررهکیف ترررروان 

گررراهی از تکنیررره هرررای شرررناختی مرررورد اسرررتفاده در ایرررن پرررژوهش برررا شناسرررایی و ایجررراد آ
مفروضات بلگ فرد دارای حسادت و شناسایی عوامل محیطی مرتبگ برا ایرن مفروضرات، 

 ی حسادت نقش به سزایی داشته است. درکاهش تجربه
ها و رفتارهررا برره  ایررن مداخلرره، ضررمن توضرریح نقررش افکررار در برررانگیختن  حسرراسدر 
کشررف و  شرررکت کمرره شررد تررا منشررث احسرراس حقررارت یررا جررذاب نبررودن خررود را  کنندگان 

هرای بیرمنطقری تعامرل برا همسرر خرود را بیرمنطقی بودن مفروضات بلگ خود را درک و راه
 بازبینی نمایند. 
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کمره  کنتررل هیجانرات و رفتارهرا آمروزش داده شرد. بره همچنین راهبردهایی بررای  بره 
کرررار برررردن یررره موضرررع  رسرررد، بخرررش الحررراقی ذهن نظرررر می گررراهی نیرررز بررره افرررراد بررررای بررره  آ
گرراه نسربت برره تجربررهگر ذهررن مشراهده کردن الگوهررای ی حسررادت در لحظرهآ ی حررال، رهررا

گرراهعررادتی پاسررخ دادن برره تهدیرردهای ادراک شررده و ایجرراد ف ررا و زمرران برررای  تر شرردن و  آ
کمره نمروده و درکراهش تعرارض هرای تصمیمات مبتنی بر واقعیت درباره رابطه با همسرر، 

 بین فردی آنان م ار بوده است.
که درمان تلفیقی شناختی هم گاهی  ذهن -رفتاری چنین نتایپ این پژوهش نشان داد  آ

کاهش میزان اضطراب زنان دارای حسادت بیمارگون تثایر معنراداری دا شرته اسرت. ایرن بر 
(، برررروهلمیجر و 3122(، فرهررررادی و همکرررراران )3121یافترررره بررررا نتررررایپ مطالعررررات مقترررردر )

( همسررررو اسررررت. بهبررررودی در 2661( و بررررائر )2636(، هررررافمن و همکرررراران )2636همکرررراران )
های تنظیم هیجران ی ارتقای توانایی فرد در مهارتدهنده اضطراب ممکن است انعکاس

کسررب توانررایی یررا ی هیجانررات منفرری برره جررای تررالش برررای تمایررل بیشررتر برره تجربرره برره ویررژه 
گررررایش بررره رسرررد ذهرررن هرررا باشرررد. همچنرررین برره نظرررر میسرررکوبی یرررا اجتنررراب از آن گررراهی  آ

کراهش اضطراب را با جهت کردن آن از جریران فکرری نشرخوارگرانه  دهی مجدد توجه و دور 
گراهی برا انجرام تکلیرف  هنرسرد آمروزش تهیره دفترر یادداشرت روزانره ذ دهد. به نظر میمی آ

بندی افکررار  خررانگی و آمرروزش تکنیرره پررویش برردن و تمرررین مررداوم آن برره مرردیریت و دسررته
کررررده و ایرررن افرررزایش مهرررارت خودآینرررد و تحریف کمررره  هرررای شرررناختی و هرررای شرررناختی 

کرراهش عالئررم جسررمانی اضررطراب  رفترراری بررر مرردیریت عالئررم و نشررانه یرره و  های فیزیولوژ
های ارایره شرده در جلسرات ایرن درمران، افرراد یراد در واقع ازطریق تمرینتثایر داشته است. 

که حسمی هرای های بدنی شدید و هیجانرات ناراحرت خرود را بوذیرنرد و برا مهرارتگیرند 
کارآمرد  کسب شده، فرصت بازشناسی فعالشناختی شدن خودکار فرایندهای شناختی نا
کرره نسرر و عررادت کررنش نشرران داده یررا از ان وار را برره خررود بدهنررد برردون ایررن  بت برره آنهررا وا

کنند.   اجتناب 
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گاهانرررهعرررالوه برررر مررروارد فررروق، بخرررش ذهرررن  ی ایرررن دوره معطررروف بررره قرررادر سررراختن آ
کرردن بره عالیرم هشرداردهنده شرکت  -هرای عاطفرهی اضرطراب، چرخرهکنندگان به توجره 

کررار یررادی بررر  کیررد ز کردن بررر روی درک فکررر مکرررر و تمرکررز زدایرری از افکررار منفرری بررود. درمرران تث
هررای کنندگان از طریررق تمرررین ی تجررارب داشررت و شرررکتشررناخت روانابعرراد شررناختی و 

گرراه شرردن از شرریوه ذهن گرراهی، ضررمن آ کرره ی ذهنرری خررود در هررر لحظرره، یرراد مرریآ گرفتنررد 
گررراهچگونررره ذهرررن خرررود را از شررریوه کننرررد و آ تر برررودن از افکرررار و  ای بررره شررریوه دیگرررر منتقرررل 

هررای عررود بررالقوه و پاسررخ دادن برره ایررن افکررار و احساسررات برره ناحساسررات منفرری در زمررا
کررره اجرررازه دهرررد، را تمررررین نمودنرررد. آور مررری ی جداشررردن از فراینررردهای اضرررطرابطریقررری 
گرراهی، شرررکت هررای مبتنرری بررر ذهن هررا و تکنیهی تمرررین احتمرراال، برره واسررطه کنندگان  آ
کررده و از طرنسبت به فعالیت گاهی پیدا  گراهی لحظره بره لحظره از های روزانه خود، آ یرق آ

ها مسرلگ شرده و از ذهرن خودکرار متمرکرز برر های جسمانی بر آنافکار، احساسات و حالت
که این مهارتگذشته و آینده رها می کاهش اضطراب آنان تثایر داشته است. شدند   ها، بر 

کره حفرز ترثایرات درمرانی در بلنرد در خصو  ماندگاری اارات درمان مری گفرت  تروان 
های رفتراری و کنندگان در اجرا و تمرین مهارت توانمندسازی شرکت ی دهنده ت نشانمد

گراه هرای ذهرنبه ویژه تمرین کره بتواننرد "ذهرن آ گراهی در زنردگی روزمرره اسرت. بره نحروی  آ
کمر اوقات شبانه روز و در ضمن فعالیت کرار بررده و درواقرع بره بودن" را در ا های مختلف بره 

هرا تبردیل شرود. بره طرورکلی نترایپ ایرن پرژوهش از ترثایر رفتاری آن بخشی از الگوی ذهنی و
کراهش تعرارض زناشرویی و اضرطراب زنران  ذهن -رفتاری درمان تلفیقی شناختی گاهی بر  آ

کرار برا  کند و میدارای حسادت بیمارگون حمایت می تواند در تنظیم مداخالت درمرانی در 
کیفیررت مراجعرران دارای حسررادت بیمررارگون و برره منظررور بهبرر ود وضررعیت سررالمت روان و 

گیررد. برا توجره بره  زناشویی این افرراد مرورد اسرتفاده متخصصران خرانواده و زوج درمرانی قررار 
گرفتره، و بررا اینکره ایرن مطالعرره برر روی نمونرره کروچکی از زنرران زریرن شررهر اصرفهان انجررام  ی 

ر عنایرررت بررره مالحظرررات فرهنگررری خرررا  ایرررن منطقررره، الزم اسرررت تعمررریم نترررایپ بررره سرررای
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های فرهنگی با احتیا، انجام پرذیرد. همچنرین ایرن مطالعره برر روی زنران اجررا شرده و گروه
آسرریب شناسرری، سررنجش و اجرررای ایررن مداخلررره برررای مررردان نیرراز برره ایجرراد تاییررررات و 

هررای دیگررری بررا حجررم شررود پررژوهشاصررالحاتی در فراینررد درمرران دارد. لررذا پیشررنهاد مرری
گروهی بزردنمونه نگی متفاوت بره منظرور تثییرد بیشرتر ااربخشری ایرن مداخلره های فرهتر و 

گیرررد. همچنررین پیشررنهاد مرری شررود ااربخشرری ایررن مداخلرره برررروی مررردان نیررز بررسرری انجررام 
 شود.
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