فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  25زمستان 7931

مقاله حاضر با هدف بررسي نقش ذهنآگاهي ،شفقت برخود و تنظيم شناختي هيجان در پيشبيني رضايت
زناشويي زنان معلم انجام شد .روش اين پژوهش از نوع توصيفي -همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش
شامل کليه زنان معلم مدارس آذرشهر در سال تحصيلي 4951-59ميباشد ،که تعداد آنها  184نفر بوده است؛
که از اين تعداد مطابق جدول مورگان  441نمونه آماري بهروش نمونهگيري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند.
براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي پنج عاملي ذهنآگاهي ( ،)FFMQشفقت برخود ()SCS؛ تنظيمشناختي
هيجان ( )CERQو رضايت زناشويي ( )ENRICHبر روي نمونه آماري اجرا شد .دادههاي پژوهش با استفاده
از نرمافزار  SPSSانجام شد .يافتههاي حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد؛ بين پنج مؤلفه ذهنآگاهي
و شش مؤلفه شـفقت برخود و نه مؤلفه تنظيمشناختي هيجان با رضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد.
همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بهروش گامبهگام نشان داد ،پنج خردهمقياس ذهنآگاهي (مشاهده،
توصيف ،عمل همراه با آگاهي ،عدم قضاوت ،عدم واکنش) در مجموع  95درصد از واريانس رضايت زناشويي را
تبيين کردند؛ مؤلفههاي شفقت برخود (ذهنآگاهي ،منزويسازي ،مهرباني برخود و همانندسازي افراطي) در
مجموع  93درصد از واريانس رضايت زناشويي را تبيين کردند؛ چهار خردهمقياس تنظيمشناختي هيجان (نشخوار
ذهني ،پذيرش ،ارزيابي مجدد مثبت ،تمرکز مجدد مثبت) در مجموع 94درصد ازواريانس رضايت زناشويي را تبيين
کردند .با توجه به اين يافتهها ميتوان نتيجه گرفت ذهنآگاهي ،شفقت برخود و تنظيمشناختي هيجان بر
رضايت زناشويي تأثير دارد و از آنها ميتوان در جهت ارتقاي کيفيت زندگي زوجين استفاده کرد.
ذهن آگاهي؛ شفقت برخود؛ تنظيمشناختي هيجان؛ رضايت زناشويي
4ـ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز (نويسنده مسئول)
4ـ دانشجوي کارشناسي ارشد علوم تربيتي

Email:dr.gharadaghi@gmail.com

از آنجا که خانواده نقش پرورش افراد را عهدهدار است ،سالمت آن موجب سالمت اعضاي
خانواده ميگردد .سالمت خانواده و در پي آن سالمت جامعه ،در گرو سالمت تک تک افراد
خانواده و نيز رابطه موجود بين اين افراد است (جاويدنيا .)4954 ،رضايت زناشويي ،4نشانگر
استحکام وکارايي نظام زوجين و از مهمترين تعيينکنندههاي عملکرد سالم نهاد خانواده
ميباشد (گريف4444 ،4؛ نوين و بهرامي احسان .)4959 ،رضايت زناشويي ارزيابي هيجاني،
شناختي و ذهني است که يک فرد از رابطه زناشويياش دارد(امانوئل،کالمباچ و سايسال،9
.)4444گاتمن ،)4551( 1معتقد است؛ نسبت تعامالت مثبت به منفي در ازدواج نشاندهنده
ميزان موفقيت در آن است؛ بدين معنيکه اگر ميزان تعامالت مثبت به منفي  9به  4باشد،
نشاندهنده سطح باالي رضايت در ازدواج است؛ در حالي که در دلزدگي احتماالً اين نسبت
کمتر يا معکوس ميشود .ميتوان گفت :رضايت زناشويي يک متغير بسيار مهم است
(توتارل ،کيسالک و کاباکا ،)4444 ،9که با مفاهيمي مانند؛ هوشهيجاني( 3سنگيسيز،7
 ،)4444احترام متقابل همسران( 8حامارتا ،دنيز ،ديلماک و آرسالن ،)4449 ،5فرسودگي
شغلي( 44کاپري و گوکاکان ،)4449 ،44رضايت از بازنشستگي( 44بوزوگنان،)4449 ،49
بهزيستيرواني( 41يسيلتيپ و کليک ،)4441 ،49همچنين با مواردي مانند ارتباط زوجين،
روابط بين فردي و سالمت مرتبط است (يدييرو حامارتا.)4449 ،43
در تبيين رضايت زناشويي ديدگاههاي نظري مختلف در دو سطح وجود دارد؛ در سطح
اول ،نظريهپردازان رويکرد صفات و روان تحليلگران قرار دارندکه بر نقش عوامل
درونفردي رضايت تأکيد دارند و بر اين باورند که ويژگيهاي روانشناختي زوجها موجب
پايداري ازدواج و رابطه زناشويي و بالعکس ناپايداري و بروز نارضايتي و مشکالت خانوادگي
2- Greef
4- Gottman
6- emotional intelligence
8- values of spouses
10- couple burnout
12- retirement satisfaction
14- well-being
16- Yedirir & Hamarta
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1- Marital Satisfaction
3- Emanuel, Kalmbach, & Ciesla
5- Tutarel–Kışlak & Çabukça
7- Cingisiz
9- Hamarta, Deniz, Dilmaç & Arslan
11- Çapri & Gökçakan
13- Bozoğlan
15- Yeşiltepe & Çelik

ميشود .و در ديدگاه ديگر که مورد پذيرش درمانگران رفتاري-شناختي است عوامل بين
فردي را در رضايتزناشويي مؤثر ميدانند و غالباً مسائل زناشويي و خانوادگي را به رفتارهاي
ناپخته همسران مربوط ميسازند (مالزاده .)4974 ،با توجه به کارکرد متعادل خانواده و
جلوگيري از متالشيشدن آن ،شناخت عوامل مرتبط با رضايتزناشويي که پايه
استحکامبخش زندگي است ،ضروري بهنظر ميرسد .بنابراين در صورت توجه به عوامل
مؤثر بر رضايت زناشويي ميتوان انتظار داشت که با افزايش سطح رضايتمندي زناشويي
بسياري از مشکالت رواني ،عاطفي و اجتماعي خانوادهها در کل جامعه کاهش يابد ،همچنين
با ارتقاء سطح رضايتمندي زناشويي و رضايت از زندگي ،افرادجامعه با آرامش خاطر بيشتر
به رشد و تعالي و خدمات اجتماعي فرهنگي و اقتصادي خواهند پرداخت و خانوادهها از اين
پيشرفت سود خواهند برد (ثنايي ،عالقبند و هومن.)4975 ،
يکي از عواملي که ميتواند در ميزان رضايت زناشويي افراد تأثير داشته باشد؛ ذهن
آگاهي 4است .ذهن پديدهاي پويشمند است؛ که نوآفريني ،انطباق اصولي با آن دارد .اين
نوآفريني ،به مشاهده تجربي محدود نميشود و در دو قلمرو پيوسته گسترشپذير است.
نوعي از آن رهيافت به قلمرو مفاهيم باز ميگردد ،که طرحي براي شناخت نظري است،
ديگر منبع انرژي آن از عناصر حسي تأمين ميشود و به واقع بنياد شناخت عملي را پي
ميافکند .براساس چنين بينشي هر نوع آگاهي در قلمرو پديدارهاي ذهني است(ادياني،
 .)4984ذهنآگاهي تعمّقي غيرعمد بر روي وقايع حاضر و جاري بوده ،به عنوان نوعي
آگاهي پذيرا و عاري از قضاوت از آنچه اکنون درحال وقوع است ،تعريف ميگردد(هيز و
ويلسون4449 ،4؛ رايان و براون .)4449 ،9پنج جنبه مختلف ذهنآگاهي وجود دارد :توانايي
مشاهده 1محيط دروني و بيروني ،توانايي توصيف 9تجربه دروني و بيروني ،توانايي عمل
براساس آگاهي ،3غيرقضاوتي بودن 7به تجربه دروني و عدم واکنش 8به تجربه دروني (بائر،
اسميت و آلن.)4441 ،5
2- Hayes & wilson
4- Obseaving
6- Acting with awarenes
8- Non reactivity

1- Mind fulness
3- Rayan & Brown
5- Decribing
7- Non-Judging
9- Baer, Smith & Allen
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النگر )4558( 4واژه ذهنآگاهي را براي توصيف يک رويکرد تحقيق عملي به کاربرد .به
نظر النگر ،ذهنآگاهي يک فرآيند شناختي خالق و سازنده است و زماني که يک فرد سه
ويژگي کليدي زير را بهکار ميگيرد آشکار ميشود .آن سه ويژگي عبارتند از -4 :خلق يک
طبقهبندي جديد  -4پذيرا بودن اطالعات جديد  -9آگاهي از ديد و زواياي ديد ژرفتر و
بيشتر (ساين 4و همکاران .)4449 ،بورپ و النگر ،)4449( 9يک ارتباط مثبت و قوي بين
رضايت زناشويي و ذهنآگاهي را گزارش کردهاند .در يک مطالعه طوالني مدت (برنز و
همکاران4447 ،1؛ غالمي .)4954 ،متوجه شدند؛ که ذهنآگاهي با سطح بااليي از
رضايتمندي از روابط ،عشق و تعهد و سطح پاييني از پاسخهاي هيجاني ،تعارض بين
فردي ،خصومت در هنگام بحث و گفتگو و خشم مرتبط بود .يکي از تصرفات و تأثيرات
سودمند ذهنآگاهي کاهش در واکنش اتوماتيکوار است (اسميت .)4449 ،9ذهنآگاهي
باعث افزايش و بهبود رضايت در روابط ،صميميت ،خودگرداني ،پذيرش وکاهش پريشاني در
روابط زوجين ميشود و بر خوشبيني شخصي و معنوي و آرامش فرد تأثير مثبتي دارد
(کارسون ،کارسون ،کارن و دونالد3؛ .)4441
متغير ديگري که در رضايت زناشويي افراد ميتواند تأثير بگذارد؛ شفقت 7بر خود است.
نف ،8شفقت برخود را بهعنوان سازهاي سه مؤلفهاي شامل اين موارد تعريف ميکند :مهرباني
بر خود 5در مقابل قضاوت ،44احساسات مشترک انساني 44در مقابل منزوي سازي 44و
ذهنآگاهي در مقابل همانندسازي افراطي( 49نف .)4449 ،در نظريه شفقت ،مهرباني برخود
بهعنوان مهرباني صرف تعريف ميشود .مهرباني نسبت به ديگران ،به معناي نشان دادن
مهرباني نسبت به کساني است که رنج ميکشند و معموالً بهراحتي از خود انتقاد ميکنند،
زماني که اين افراد شکست ميخورند ،رنج ميکشند و يا اشتباهي مرتکب ميشوند احساس
شرمندگي و بيکفايتي ميکنند و بهندرت نسبت به خود مهربان هستند؛ با اين حال نف ادعا
2- Singh
4- Barnes
6- Carson, Carson, Karen , Donald
8- Neff
10- Self-judgment
12- Isolation

 071

1- Langer
3- Burpee
5- Smitt
7- Self-compassion
9- Self-kindness
11- Common humanity
13- Over-idenfication

ميکند ،زمانيکه با موقعيتهاي دشوار مواجه ميشويم رئوف بودن و درک نسبت به خويشتن
اهميت دارد (نف .)4449 ،نظريه احساسات مشترک انساني بيان ميکند؛ که رنجکشيدن و
احساس عدمکفايت تجربه کلي براي تمامي انسانهاست و رنجکشيدن را بهعنوان تجربهاي
که تنها براي آنها اتفاق نميافتد در نظر ميگيرد (نف .)4449 ،نهايتاً شفقت برخود شامل
ذهنآگاهي است؛ ذهنآگاهي شامل دو معناست که عبارتنداز :حفظ آگاهي لحظه به لحظه از
افکار ،احساسات ،حسهاي بدني و محيط اطراف خودمان و پذيرش اين معنا که ما نسبت به
افکار و احساسات مان بدون قضاوت درباره آنها توجه نشان ميدهيم (وايس و هيکمن،4
)4449
در مطالعهاي نف و بريتواز .)4449( 4دريافتند که؛ رضايت همسران با شفقت برخود
رابطه معناداري دارد .با توجه به اين يافتهها ،افرادي که شفقت برخود بااليي دارند ،رفتار
مثبت بيشتري را نشان ميدهند و شفقت برخود باال با افزايش بهزيستي مانند :احساس
شايستگي ،شادبودن و توانمند بودن در ابراز عقايد مرتبط است (نف و بريتواز4449 ،؛ نف و
پاميير .)4449،9در واقع افراد داراي شفقت برخود احساس بهتري نسبت به خود دارند و
بنابراين رضايت بيشتري از روابط بين فردي را تجربه ميکنند (موراي ،هولمز و گريفين،1
 .)4553نف ( ،)4449بـيان کرده است؛ افـرادي که شفقت برخود پايين دارنـد ،بر روي
هيجانهاي منفيشان تمرکز ميکنند و اين موجب ميشود آنها رفتارهاي پرخاشگرانهتري
نسبت به همسرشان داشته باشند شفقت برخود ميتواند از راههاي مختلف بهعنوان يک
راهبرد تنظيم هيجان در نظرگرفته شود؛ که در آن از تجربه هيجانهاي آزاردهنده نامطلوب
جلوگيري نميشود؛ بلکه تالش ميشود تا احساسات بهصورتي مهربانانه مورد پذيرش واقع
شوند؛ بنابراين احساسات منفي به احساسات مثبت تغيير ميکند و فرد راههاي جديدي براي
مقابله پيدا ميکند (نف.)4448 ،
پژوهشهاي پيشين نه راهبرد متفاوت تنظيم شناختي را به صورت مفهومي شناسايي
کردند ،که عبارتند از؛ پذيرش ،9فرد در برخورد با شرايط ناگوار خود را ناچار به پذيرش شرايط
2- Beretvas
4- Murray, Holmes, & Griffin

1- Weiss & Hickman
3- Pommier
5- Acceptance
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شرايط و کنارآمدن با آن ميکند ؛ تمرکز مجدد مثبت ،4فرد در برخورد با شرايط ناگوار به
يادآوري تجارب مثبت خود ميپردازد .اتخاذ ديدگاه ،4کمکردن اهميت پيشآمد ناگوار
بهوسيله فرد از راه توسعه و وسعتدادن به ديدگاه فردي ميباشد .تمرکز مجدد بر
برنامهريزي ،9فرد در مواجهه با شرايط ناگوار اقدام به برنامهريزيکردن براي کمکردن
عوارض ناشي از اتفاق ميکند؛ ارزيابي مجدد مثبت ،1فرد در مواجهه با شرايط ناگوار به
تجارب ارزشمند ناشي از رويارويي با شرايط بوجود آمده ميپردازد و تأکيد بر سازندهبودن
شرايط دارد .سرزنش خود ،9فرد در مواجهه با شرايط و اتفاقات ناگوار فرد خود را مقصر و
متهم اصلي در بروز پيشامد ميداند؛ سرزنش ديگران ،3فرد در برخورد با موقعيت ناگوار
ديگران را مقصر اصلي در وقوع موقعيت ميداند .نشخوارذهني ،7بروز شرايط ناگوار موجب
ايجاد مشغوليت فکري پيرامون ابعاد گوناگون واقعه ميگردد و مدام احساسات و افکار ايجاد
شده بهدليل شرايط ناگوار بهوسيله فرد مرور ميشود؛ فاجعهآميزپنداري 8فرد شرايط
ايجادشده را شديدتر و وحشتناکتر از واقعيت آن واقعه ادراک و ابراز ميکند (گارنفسکي،
کرايج ،اسپينهاون .)4444 ،5برطبق مدل تنظيم هيجان گروس ( ،)4444تنظيم هيجان
شامل همه راهبردهاي آگاهانه و غيرآگاهانه ميشود که براي افزايش ،حفظ وکاهش
مؤلفههاي هيجاني ،رفتاري و شناختي يک پاسخ هيجاني بهکار برده ميشود .افزايش
مؤلفههاي يک پاسخ هيجاني فراتنظيم (تنظيم باال) يک هيجان ناميده ميشود و کاهش
اين مؤلفهها تنظيم پايين يک هيجان ناميده ميشود .اين مدل تنظيم هيجان را به دو مقوله
وسيع «راهبردهاي متمرکز بر پيشايند »44و«راهبردهاي متمرکز بر پاسخ »44تقسيم ميکند.
در اين مدل گروس 1نوع مختلف راهبردهاي تنظيم هيجان متمرکز بر هيجان را مشخص
ميکند ،که ميتوانند در مراحل مختلف توليد هيجان بکار روند -4:انتخاب موقعيت-4 44
تغيير و اصالح موقعيت -9 49گسترش توجه -1 41تغيير شناختي -9 49تعديل پاسخ 43يک راهبرد
2- Putting in to perspective
4- positive reappraisal
6- Oder-blame
8- Catastrophizing
10- Antecedent-Focused strategies
12- Situation Selection
14- Attentional Deployment
16- Response Modulation
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1- Positive refocusing
3- Refocus onplanning
5- Self-blame
7- Rumination
9- Granefski, Kraaij, & Spinhoven
11- Response Tendencies
13- Modification Change
15- Cognitive

متمرکز بر پاسخ است .ميرجيان و کوردوا .)4447( 4رابطه ميان مهارتهاي هيجاني،
صميميت و رضايت زناشويي را مورد بررسي قرار دادند ،نتايج نشان داد؛ که مهارتهاي
هيجاني ميتواند بهطور پايا در روابط همسران و رضايت زناشويي مؤثر باشد .همچنين
4
مهارتهاي هيجاني رابطه معناداري با صميميت و رضايت زناشويي دارد .تحقيق دانهام
( .)4448نشان داد؛ دشواري در تنظيم هيجاني با رضايت زناشويي و صميميت ايمن رابطه
منفي داشت.
مطالعات قبلي حاکي از آن است که ذهنآگاهي ،شفقت بر خود و تنظيمشناختي هيجان
با رضايت زناشويي رابطه دارد .مدني و حجتي ( )4951به اين نتيجه دست يافتند که؛ درمان
شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر رضايت زناشويي مؤثر است .يافـتههاي صفاييمقدم و
همکاران ( ،)4959اميدبيگي و همکاران ( )4959غالمي ( ،)4954نشان دادند؛ که ذهنآگاهي
با رضايت زناشويي رابطه معنادار دارد .نتايج تحقيقات اسدزاده و همکاران ( ،)4951نشان داد؛
راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان  34درصد از رضايت زناشويي زوجهاي دانشجو را پيشبيني
ميکند .نتايج کريم بهرام و همکاران ( ،)4959نشان داد راهبردهاي تنظيم هيجان در بين
زوجين با و يا بدون رضايت زناشويي يکسان ميباشد و تفاوت معناداري با هم ندارند.
قزلسفلو و همکاران ( )4959به اين نتيجه دست يافتند که؛ چهار خرده مقياس شفقت بر خود
(مهرباني برخود ،قضاوت در مورد خود ،احساسات مشترک انساني و ذهنآگاهي) رضايت
زناشويي را پيشبيني ميکنند .نتايج تحقيقات مصطفويان ( )4951نشان داد؛ بين شفقت
برخود و رضايت زناشويي رابطهاي ديده نشد .نتايج (اسميت )4449 ،نشان داد؛ بين ذهن
آگاهي و رضايت زناشويي رابطه مستقيم از لحاظ آماري معنيدار نيست بلکه ذهنآگاهي به
طور غيرمستقيم از طريق بهزيستي بر فرد تأثير ميگذارد .بالچ و همکاران ( )4441به اين
نتيجه دست يافتند که؛ مهار هيجان منفي همسران در طول تعارضات براي رضايت زناشويي
مفيد است و بهعنوان راه ارتباطي عمل ميکند .همچنين آرميتسو 9و همکاران ( )4441به
اين نتيجه رسيدند شفقت برخود افکار اتوماتيک مثبت را افزايش و در نتيجه رضايت از
زندگي را افزايش ميدهد .نتايج يافتههاي مارکس ( 1)4447نشان داد ،شفقت بر خود رضايت
2- Danham
4- Marks

1- Mirgain & Cordova
3- Armitso
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رضايت زناشويي را افزايش ميدهد و انگيزهاي براي اصالح اشتباهات فردي و سالمت
رابطه بين فردي است .پيشينه پژوهشي ارائه شده نشان ميدهد؛ که عليرغم پژوهشهاي
انجام شده در ارتباط با رضايت زناشويي؛ اما تا کنون پژوهشي که مستقيما در ارتباط با
موضوع اين پژوهش باشد ،انجام نشده است،؛ بنابر اين با توجه به خأل پژوهشي در اين
زمينه و اهميت رضايت زناشويي زوجين؛ افزايش تعداد زوجهاي مشکلدار ،بهم خوردن
تعادل خانوادهها ،مختلشدن روابط زوجين و نيز افزايش آمار طالق در سال هاي اخير توجه
به تأثير عواملي چون ذهن آگاهي ،شفقت بر خود و تنظيم شناختي هيجان بر بهبود رضايت
زناشويي ضروري است .بنابراين ؛ مبني بر اين يافتهها سؤال اساسي تحقيق حاضر اين است
که آيا ذهنآگاهي ،شفقت برخود و تنظيمشناختي هيجان قادر به پيشبيني رضايت زناشويي
زنان معلم مورد مطالعه ميباشند؟
تحقيق حاضر از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي 4از نوع توصيفي و
همبستگي است.
جامعة آماري پژوهش حاضر شامل کليه زنان معلم مدارس شهرستان آذرشهر ميباشد،
که طبق آمار گـزارش شـده از سوي مسئوالن سازمان شهر مربوطه تعداد آنان  184نفر
ميباشد که با استفاده از جدول مورگان  441نفر با استفاده از نمونهگيري تصادفي خوشهاي
تعيين و مورد مطالعه قرار گرفت .در اين پژوهش از نرمافزار  spssاستفاده شد .آزمون
رگرسيون چندگانه براي پيشبيني مؤلفههاي هر يک از متغيرهاي تحقيق بر روي رضايت
زناشويي محاسبه و نتايج بهدست آمد.

 FFMQمقياس خودسنجي  95مادهاي است که
توسط باير و همکاران از طريق تلفيق سوالهاي پرسشنامههاي فرايبرگ( 9باچلد،گراسـمن و
)2- five facet mindfulness questionnair (FFMQ
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1- Survey
)3- freiburg mindfulness inventory (FMI

واالچ ،)4444 ،4مقياس هشياري و توجه 4ذهنآگاهانه (براون و ريان ،)4449 ،مقياس
تجديدنظرشده ذهنآگاهي شناختي 9و هيجاني (فلدمن ،هايز ،کومار ،گريسون و لورنسو،1
 ،)4447پرسشنامه ذهنآگاهي 9فيالدفيا (چادويک و همکاران )4448 ،3و با استفاده از روش
تحليل عاملي ساخته شد FFMQ .پنج بعد ذهنآگاهي را تحت عنوان مشاهده ( 8آيتم)،
توصيف ( 8آيتم) ،عملکرد آگاهانه ( 8آيتم) ،عدمقضاوت در مورد تجارب دروني ( 8آيتم) و
عدم واکنش به تجارب دروني ( 7آيتم) اندازه ميگيرد و داراي  444گويه بود (بائر و
همکاران . )4443 ،طبق مطالعهاي در جمعيت ايراني توسط دهقاني و همکارانش (،)4959
 8آيتم  ،41،45،41،49،47،94،97روي هيچ عاملي بارگذاري نشد؛ لذا از مجموعه  95آيتم
اين پرسشنامه  94آيتم باقي ماند .در نهايت با بررسي محتواي آيتمهاي باقيمانده در شش
عامل بهدست آمد .عامل اول توصيف تجارب دروني ناميده شد و اين عامل حاوي شش آيتم
 4،7،44،43،44،93است .عامل دوم توجه و تمرکز آگاهانه نام گرفت داراي پنج آيتم
 3،44،49،48،99است .سومين عامل «عدم ارزيابي و قضاوت در مورد تجارب دروني» ناميده
شده است اين عامل متشکل از شش آيتم  91،47،94،44،94و  98است آيتمهاي عامل 1
مشاهده افکار ،احساسات و حواس بدني نام گرفته است و داراي  9آيتم  43،44،49،5و
 99،45ميباشد .عامل « 9عملکرد آگاهانه» ناميده شد داراي  9آيتم  48،49،8،9و99
ميباشد .در نهايت آيتمهاي  45،44،1و  94که روي عامل ششم بارگذاري شده بودند
«تنظيم واکنش به رويدادها» نام گرفت .ضرايب آلفاي کرنباخ براي هريک از عاملها
بهترتيب از  4/87 ،4/88 ،4/84 ،4/81 ،4/78 ،4/81 ،4/75بهدست آمد .مقادير پايايي اين
پرسشنامه نيز باالي  4/7بهدست آمد و مورد تأييد قرار گرفت.
 SCSاين مقياس يک ابزار خود گزارشدهي  43گويهاي است
که توسط نف ( ،4449الف) ساخته شده است .سؤاالت موجود در آن شش زيرمقياس
مهرباني با خود (پنجگويه) قضاوت در مورد خود (پنجگويه) ،احساسات مشترک انسان
(چهارگويه) ،منـزويسازي (چهارگويه) ،ذهـنآگاهي (چهارگويه) و بـزرگنمايي (چهار گويه)
)2- mindfull attention awareness scale (MAAS
& 4- Feldman, Hayes, Kumar, Greson
Laurenceau
6- Chadwick, Hember, Symes, Peters Dagnan

1- Buchheld, Grossman & Walach
3- cognitive and affective mindfulness scale
)(CAMS
)5- mindfulness questionnaire (MQ

 077

قرار ميگيرد .سواالت  43-49-45-44-9مربوط به مقياس مهرباني با خود سواالت -8-4
 44-43-44مربوط به مقياس قضاوت در مورد خود سواالت  49-44-7-9مربوط به مقياس
احساسات مشترک انساني سواالت  49-48-49-1مربوط به مقياس منزويسازي سواالت
 44-47-41-5مربوط به مقياس ذهنآگاهي سواالت  41-44-3-4مربوط به مقياس
بزرگنمايي .پژوهش انجام شده توسط نف ( ،4449الف) پايايي و روايي بااليي را براي
مقياس مذکور گزارش نموده است.پايايي کلي آن از طريق روش آلفايکرونباخ  454بهدست
آمد .در ايران نيز پژوهشي که توسط مؤمني و همکاران ( )4954انجام شده است نشان داد.
مقياس شفقت برخود از روايي و پايايي بااليي در جمعيت ايراني برخوردار است .مقادير
پايايي اين پرسشنامه نيز باالي  4/7بهدست آمد و مورد تأييد قرار گرفت.
اين پرسشنامه بهصورت خودسنجي است که در سال
 4555توسط ناديا گرنفسکي و يويان کريج ،فيليپاسپينهاون طراحي شده و در سال 4444
به چاپ رسيده است (گرنفسکي،کريچ ،اسپينهاون .)4444 ،نسخه اصلي اين پرسشنامه با 5
مؤلفه سرزنش خود شامل سؤاالت ،4-44-45-48پذيرش ،شامل سؤاالت 4-44-44-45
نشخوارذهني شامل سؤاالت 9-44-44- 94توجهمجددمثبت ،شامل سؤاالت -49-44-94
 1توجهمجدد به برنامهريزي ،شامل سؤاالت  9-41-49-94بازارزيابي مثبت شامل سؤاالت،
 3-49 -41- 99اتخاذ ديدگاه شامل سؤاالت 7-43-49-91-41 ،فاجعهآميز پنداري شامل
سؤاالت 8-47-43-99 ،سرزنش ديگران شامل سؤاالت  ،5-48-47-93داراي  93ماده
است .مواد اين پرسشنامه براساس سازههاي نظري و عملي طرحريزي شدهاند .هر چهار
ماده يک مؤلفه را تشکيل ميدهد که هر مؤلفه هم يک راهبرد را مورد سنجش قرار
ميدهد .در اين پرسشنامه راهبردهاي سرزنش خود،سرزنش ديگران ،نشخوار ذهني و
فاجعهآميزپنداري در مجموع راهبردهاي منفي تنظيم هيجان را تشکيل ميدهند و
راهبردهاي پذيرش توجه مجدد بر برنامهريزي ،توجه مجدد مثبت ،باز ارزيابي مثبت و اتخاذ
ديدگاه بر روي هم راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان را تشکيل ميدهند .از جمع کل نمرات
 93ماده نيز يک نمره کلي بهدست ميآيد که بيانگر استفاده از راهبردهاي شناختي تنظيم
هيجان است ميتواند در دامنهاي از  93تا  484نمره قرار گيرد .سازندگان اين پرسشنامه و
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پايايي آن را از طريقي آلفاي کرونباج براي راهبردهاي مثبت ،%54راهبردهاي منفي  %87و
کل پرسشنامه  %59گزارش کردند .ضرايب پايايي اين پرسشنامه نيز باالي  4/7بهدست آمد
و مورد تأييد قرار گرفت.
فرم اصلي اين پرسشنامه داراي  449سؤال است و
شامل  44خردهمقياس ميباشد -4 :تعريف آرماني  -4رضايت زناشويي  -9مسائل
شخصيتي  -1ارتباط زناشويي  -9حل تعارض  -3مديريت مالي  -7فعاليتهاي اوقات
فراغت  -8رابطه جنسي  -5فرزندان و فرزندپروري  -44خانواده و دوستان  -44نقشهاي
مساوات طلبي  -44جهتگيري مذهبي با توجه به طوالنيبودن فرم اصلي پرسشنامه(449
سؤالي) فرمهاي متعددي از آن تهيه شده است .اولين بار اولسون فرم  449سؤالي آن را
معرفي کرد و سپس فرم  17سؤالي آن ساخته شد .در اين پژوهش از فرم  17سؤالي استفاده
خواهد شد .نمره باالتر نشاندهنده رضايت زناشويي بيشتر است (يوسفي .)4985 ،ضرايب
آلفاي خردهمقياسهاي پرسشنامه انريچ در گزارش اولسون ،فورنيز و دراکمن)4585( 4بين
 %18تا  %54بوده است .اولسون و اولسون ( )4557اعتبار فرم  17سؤالي را با استفاده از
روش ضريب آلفاي کرونباخ %54 ،گزارش کرده اند( .يوسفي )4985 ،در ايران براي اولين بار
سليمانيان ( )4979اعتبار آن را از طريق محاسبه آلفا براي فرم بلند %59 ،و براي فرم کوتاه
 %59محاسبه و گزارش کرده است (سليمانيان ،4979 ،به نقل از يوسفي .)4985 ،نتايج
حاصل از آلفاي کرونباخ در مقاله حاضر براي تک تک مؤلفهها باالي  4/7بهدست آمد و
مورد تأييد قرار گرفت.

در ادامه فرضيه هاي پژوهش ،با تجزيه و تحليل آنها ارائه خواهد شد:
فرضيه اول :رضايت زناشويي زنان معلم از روي مؤلفههاي ذهنآگاهي (مشاهده ،توصيف،
عمل همراه آگاهي ،عدم قضاوت ،عدم واکنش) قابل تبيين است.

1- Olson, D.H., Fournier, D.G., & Druckman,
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4/144

4/314

44/53

4/953

بهمنظور تبيين ميزان رضايت زناشويي براساس مجموع مؤلفههاي 9گانه ذهنآگاهي
(مشاهده ،توصيف ،عملآگاهانه ،عدمقضاوت ،عدمواکنش) از رگرسيون چندگانه به روش گام
به گام استفاده شد که همه  9مؤلفه در شکل رگرسيوني باقي ماندند و ضريب همبستگي
چندگانه آنها با رضايت زناشويي برابر  R=4/314و ضريب تعيين برابر  R2=4/144و ضريب
تعيين خالص برابر  ̅̅̅̅=4/953بهدست آمده است و اين ضريب بيانگر آنست که حدود 95
درصد از واريانس رضايت زناشويي توسط مؤلفه هاي 9گانه ذهنآگاهي تبيين ميگردد و 34
درصد از واريانس رضايت زناشويي توسط متغيرهاي خارج از موضوع اين پژوهش ،مثالً
عوامل زيربناييتر قابل تبيين ميباشد.
B

Beta

Tolerance

T

مقدار ثابت
عدم قضاوت

39/94
4/754

4/473

8/71
1/43

4/444
4/444

عدم واکنش

4/997

4/434

4/44

4/499

عمل آگاهانه

4/544

4/443

9/99

4/444

مشاهده

4/354

4/489

4/85

4/441

توصيف

4/393

4/439

4/41

4/443

4/944
4/745
4/785
4/994
4/754

VIF

4/53
4/97
4/43
4/84
4/43

در مجموع طبقاطالعات جدول ( )4و باتوجه به ضرايب بتاهاي استاندارد نشده مالحظه
ميشود که مقدار ثابت ( )برابر ،39/94مؤلفه عدمقضاوت با بتاي  ،=4/754مؤلفه
عدمواکنش با بتاي  ،=4/997عمل آگاهانه با بتاي ،=4/544مؤلفه مشاهده با بتاي
 ،=4/354و مؤلفه توصيف با بتاي  ،=4/393در تبيين رضايت زناشويي سهم معناداري
دارند .در نهايت با حذف مقدار ثابت ( )ازطريق استانداردکردن مقادير متغيرهاي مستقل
مالحظه ميشود که بهترتيب مؤلفه عدم قضاوت با بتاي  ،=4/473مؤلفه عدم واکنش با
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بتاي  ،=4/434عمل آگاهانه با بتاي ،= 4/443مؤلفه مشاهده با بتاي  ،=4/489و مؤلفه
توصيف با بتاي  ،=4/439هرکدام در پيشبيني رضايت زناشويي تأثير مستقيمي دارند.
فرضيه دوم :رضايت زناشويي زنان معلم از روي مؤلفههاي شفقت برخود (مهرباني بر
خود ،قضاوت در مورد خود ،احساسات مشترک انساني ،منزويسازي ،ذهنآگاهي،
همانندسازي افراطي) قابل تبيين است.

4/937

44/44

4/347

4/984

بهمنظور تبيين ميزان رضايت زناشويي براساس مجموع مؤلفههاي  3گانه شفقت بر خود
از رگرسيون چندگانه بهروش گام به گام استفاده شد که در مجموع چهار مؤلفه (ذهنآگاهي،
منزويسازي ،مهرباني بر خود ،همانندسازي افراطي) در شکلگيري رگرسيوني باقي ماندند
که ضريبهمبستگي چندگانه آنها با رضايتزناشويي طبق اطالعات جدول ( )9برابر
 R=4/347و ضريب تعيين برابر  R2=4/984و ضريب تعيين خالص برابر ̅̅̅̅=4/937به-
دست آمده است و اين ضريب بيانگر آنست که حدود  93درصد از واريانس رضايت زناشويي
توسط متغيرهاي مستقل موجود در شکل تبيين ميگردد و  31درصد از واريانس رضايت
زناشويي توسط متغيرهاي خارج از موضوع اين پژوهش ،مثالً عوامل زيربناييتر قابل تبيين
ميباشد.

B

مقدار ثابت
ذهن آگاهي
منزويسازي
مهرباني بر خود
همانندسازي افراطي

88/85
4/18
-4/44
4/815
-4/747

Beta

4/994
-4/457
4/493
-4/473

t

48/41
1/88
9/54
9/44
4/94

VIF Tolerance

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444

4/198
4/594
4/133
4/117

4/48
4/49
4/41
4/49
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در مجموع طبق اطالعات جدول ( )1و با توجه به ضرايب بتاهاي استاندارد نشده
مالحظه ميشود که مقدار ثابت ( )برابر  88/85مؤلفه ذهنآگاهي با بتاي  ،=4/18مؤلفه
منزويسازي با بتاي  ،=-4/44مؤلفه مهرباني بر خود با بتاي  =4/815و مؤلفه
همانندسازي افراطي با بتاي  ،=-4/747در تبيين رضايت زناشويي سهم معناداري دارند.
در نهايت با حذف مقدار ثابت ( )از طريق استاندارد کردن مقادير متغيرهاي مستقل
مالحظه ميشود که بهترتيب مؤلفه ذهنآگاهي با بتاي  ،=4/994مؤلفه منزويسازي با
بتاي =-4/457و مؤلفه مهرباني برخود با بتاي ،=4/493مؤلفه همانندسازي افراطي با
بتاي ،=-4/473در پيشبيني رضايتزناشويي تأثير داشتهاند.
فرضيه سوم :رضايت زناشويي زنان از روي مؤلفههاي تنظيمشناختي هيجان (پذيرش،
تمرکزمجدد مثبت ،اتخاذ ديدگاه ،تمرکزمجدد بر برنامهريزي ،ارزيابي مجدد مثبت ،سرزنش
خود ،سرزنش ديگران ،نشخوارذهني ،فاجعهآميزپنداري) قابل تبيين است.

44/33

4/943

4/994

4/979

بهمنظور تبيين ميزان رضايت زناشويي براساس مجموع مؤلفههاي 5گانه تنظيمشناختي
هيجان از رگرسيون چندگانه بهروش گام بهگام استفاده شد که در مجموع طبق جدول ()9
چهار متغير مستقل مهم (نشخوار ذهني ،پذيرش ،ارزيابي مجدد مثبت ،تمرکز مجدد مثبت،
اتخاذ ديدگاه) در شکلگيري رگرسيوني باقي ماندند که ضريب همبستگي چندگانه آنها با
رضايت زناشويي برابر R=4/979و ضريب تعيين برابر R2=4/994و ضريب تعيين خالص
برابر ̅̅̅̅=4/943بهدست آمده است و اين ضريب بيانگر آنست که حدود  94درصد از
واريانس رضايت زناشويي توسط متغيرهاي مستقل موجود در شکل تبيين ميگردد و 35
درصد از واريانس رضايت زناشويي توسط متغيرهاي خارج از موضوع اين پژوهش ،مثالً
عوامل زيربناييتر قابل تبيين ميباشد.
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Beta
-4/419

t
43/35
9/98

4/444
4/444

پذيرش

4/43

4/411

9/94

4/444

ارزيابي مجدد مثبت

4/549

4/439

4/17

4/441

تمرکز مجدد مثبت

4/841

4/497

4/17

4/441

مقدار ثابت
نشخوار ذهني

B
54/74
-4/41

Tolerance

4/787
4/194
4/948
4/395

VIF

4/474
4/441
4/545
4/948

در مجموع طبق اطالعات جدول ( )3و با توجه به ضرايب بتاهاي استاندارد نشده
مالحظه ميشود که مقدار ثابت ( )برابر ، 54/74مؤلفه نشخوارذهني با بتاي ،=-4/41
پذيرش با بتاي  ،=4/43مؤلفه ارزيابي مجددمثبت با بتاي ،=4/549و تمرکز مجددمثبت
با بتاي  ،=4/841در تبيين رضايت زناشويي سهم معناداري دارند.
در نهايت با حذف مقدار ثابت ( )از طريق استاندارد کردن مقادير متغيرهاي مستقل
مالحظه ميشود که به ترتيب مؤلفه نشخوار ذهني با بتاي  ،=-4/419پذيرش با بتاي
 ،=4/411مؤلفه ارزيابي مجدد مثبت با بتاي ،=4/439تمرکز مجددمثبت با بتاي =/497
در پيشبيني رضايت زناشويي تأثير داشته است.

مقاله حاضر با هدف تبيين نقش ذهنآگاهي ،شفقتبرخود و تنظيمشناختي هيجان در
پيشبيني رضايت زناشويي زنان معلم مدارس آذرشهر درسال تحصيلي  4951-4959انجام
شده است .يکي از نتايج نشان داد؛ مؤلفههاي ذهنآگاهي با رضايت زناشويي رابطه معنيدار
دارند و بهميزان  %95بهترتيب اولويت عدم قضاوت؛ عدم واکنش ،عملآگاهانه ،مشاهده ،و
در نهايت توصيف توانستند ،رضايت زناشويي زنان معلم را پيشبيني کنند .مطابق با نتايج
اين پژوهش عدم قضاوت و عدم واکنش قويترين پيشبينيکنندههاي رضايت زناشويي
هستند .در راستاي اين نتايج تحقيق (بائر و همکاران4443،؛ به نقل از آمبر )4445 ،4نشان
دادند مؤلفه عدم قضاوت ذهنآگاهي ،با سرکوبي تفکر همبستگي منفي دارد .اين عامل ذهن
1- Amber
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آگاهي ،کمک ميکند که فرد بدون ارزيابي هيجانها بهصورت خوب يا بد ،آنها به همان
صورتيکه رخ ميدهند تجربه کند .حالت عدم قضاوت بر اتخاذ يک موضع غيرارزيابانه
نسبت به تجارب خصوصي اشاره دارد و کمک ميکند زوجين بدون ارزيابي هيجان ها به
صورت خوب ،يا بد آنها را به همان صورتيکه رخ ميدهند تجربه کنند ذهن آگاهي ميتواند
واکنشپذيري به تهديد و تشويشها را در موقعيت اجتماعي تقليل دهد (آلن و نايت.)4449 ،
جنبه مهم ديگر ذهنآگاهي ،احساسات مثبت نسبت به ديگران است که افراد آن را به
صورت طوالني مدت تجربه ميکنند .اين احساسات شامل احساس تغييرناپذير اعتماد در
زندگي ،عميقتر شدن دلسوزي و احساس عشق واقعي ميشوند (مک .)4448 ،مراقبه ذهن
آگاهانه کاهش قابل مالحظهاي در گرايش به نشخوار فکري و استفاده از سبکهاي
شناختي انعطافناپذير در حل مساله ايجاد مينمايد (جين 4و همکاران.)4447 ،
ذهنآگاهي ميتواند در رهاسازي افراد از افکار اتوماتيک ،عادتها و الگوهاي رفتاري
ناسالم کمک کند و از اينرو نقش مهمي را در تنظيم رفتاري ايفا کند ،بهعالوه با افزودن
وضوح و حيات به تجربيات ميتواند سالمتي و شادماني را به همراه داشته باشد .ذهنآگاهي
روشي است ،براي ارتباط بهتر با زندگي که ميتواند دردهاي جسماني را کاهش دهد و
زندگي را غنا بخشد و معنادار کند ،ذهنآگاهي اين کار را با هماهنگ شدن با تجربه لحظه
به لحظه و ارائه بينش مستقيم در مورد نقش ذهن در ايجاد دلشورههاي بيمورد را انجام
ميدهد (سيگل .)4444 ،4بارنس ،براون ،کراسمارک ،کمپل و راگ)4447( 9نشان دادند که
ذهنآگاهي با رضايتزناشويي و پاسخهاي انطباقي بيشتر همراه است .افراد ذهنآگاه هنگام
روبرو شدن با استرسهاي محيطي خودمهارگري بيشتر ،سازگاريباالتر ،نگاه مثبت به
همسر و ارتباط مؤثرتر را تجربه ميکنند .تحقيقات مختلفي در راستاي تأييد اين پژوهش
انجام شده است .نتايج يافتههاي لطفاهللزاده و قمري ( )4959نشان داد که مؤلفههاي
ذهنآگاهي رابطه مثبت و معناداري با زيرمقياسهاي رضايت زناشويي دارند؛ همچنين
تحليل دادهها با اسـتفاده از روش رگرسيون نشان داد ،مؤلفه ذهـنآگاهي بهصورت معناداري
2- Segal
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1- Jain
3- Campbell & Rogge

رضايت زناشويي را پيشبيني ميکنند .همچنين نتايج يافتههاي صفاييمقدم و همکاران
( ،)4959اميدبيگي و همکاران ( ،)4959مدني و حجتي ( ،)4951غالمي ( ،)4954بورپ و
النگر ( )4449نشان دادند که ذهنآگاهي با رضايتزناشويي رابطه معنادار دارد ،همچنين
يافته اسميت ( )4449نشان داد بين ذهن آگاهي و رضايت زناشويي رابطه مستقيم از لحاظ
آماري معنيدار نيست بلکه ذهن آگاهي به طور غيرمستقيم از طريق بهزيستي بر فرد تأثير
ميگذارد .بهطور خالصه ميتوان گفت :در مؤلفه مشاهده ،زوجين هيجانات ،شناختها،
صداها ،بوها ،افکار ،حواس بدني يکديگر را بهوضوح ميبينند .در مؤلفه توصيف تجارب
دروني ،زوجين با استفاده از کلمات و توصيف تجربههاي خود ارتباط نزديکي با هم دارند و
ميتوانند افکار و احساسات خود را پذيرش کنند؛ هرچند افکار و احساسات نامناسب باشد.
بنابراين يافتن راهحلهاي کامل و کمالگرايانه کاهش مييابد و به انعطافپذيري پاسخها
کمک ميکند و از نشان دادن افکار اتوماتيک واز جلوگيري ميکند .حالت عدم قضاوت بر
اتخاذ يک موضع غيرارزيابانه نسبت به تجارب خصوصي اشاره دارد و کمک ميکند زوجين
بدون ارزيابي هيجانها بهصورت خوب ،يا بد آنها را به همان صورتيکه رخ ميدهند تجربه
کنند در حالت عدم واکنش زوجين به همديگر اجازه ميدهند افکار و احساسات خود را
مشاهده کنند بدون اينکه درگير آنها شوند يا تحت تأثير آنها قرار بگيرند .در حالت عمل
همراه با آگاهي زوجين فعاليتهايي که در زمان حال انجام ميدهند با آگاهي کامل است .در
واقع ذهنآگاهي باعث ميشود فرد قبل از پاسخدهي مکث کند و فرصت رهايي از خشم،
ترس و قضاوت را در بسياري از موقعيتها مخصوصاً در رابطه زوجين فراهم کند .با
ذهنآگاهي فرد از افکار ،رفتار و هيجانات و انگيزههاي خود آگاه است و بهتر ميتواند آنها را
مديريت کند .بهعبارتي وقتي زوجين ذهن آگاه هستند توجه خود را از گذشته و آينده به حال
معطوف ميکنند و واقعيت را با تمام جنبههاي دروني و بيروني بدون اينکه قضاوتي در مورد
آنها داشته باشد ميبينند ،بنابراين رفتارهاي خودکار و اتوماتيک انجام نميدهند بلکه با
آگاهي و بدون عکسالعمل سريع با موارد و موقعيتهاي پيشآمده برخورد ميکنند .پس
زوجين ذهنآگاه با توجه به حضور ذهن خود درمييابند که تمام افکار واقعي نيستند و صرفاً
افکار هستند بنابراين راحتتر افکار را رها ميکنند و با زندگي در لحظه حال لذت و شادي و
رضايت بيشتري را در ارتباط با همسر خود دارند.
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نتيجه ديگر تحقيق حاصل از رگرسيون چندگانه بهروش گام گام نشان داد ،از بين
مؤلفههاي ششگانه شفقت برخود؛ مؤلفه ذهنآگاهي ،درگام اول؛ منزويسازي ،در گام دوم؛
مهرباني با خود ،در گام سوم؛ همانندسازي افراطي در آخرين گام به ميزان  93درصد رضايت
زناشويي زنان معلم را در پيشبيني ميکنند .در اين پژوهش مهرباني با خود و همانندسازي
افراطي قويترين پيشبينيکنندههاي رضايت زناشويي هستند .شواهد نشان ميدهد که
سازههاي شفقت بر خود به خود يک نيروي مثبت انساني است که ويژگيهاي مثبتي چون
مهرباني بهخود ،متانت ،مروت ،همدردي و احساسات پيوستگي با ديگران را به ارمغان
ميآورد و به افراد کمک ميکند تا موقع مواجه شدن با دشواريهاي زندگي انجام رفتارهاي
نامطلوب نسبت به خودشان مهربان بوده ،به زندگي اميدوار شده ،معنايي دوباره از زندگي
پيدا کنند (نف.)4449 ،
پژوهشگران دريافتهاند که شفقتبرخود با افزايش ميزان رضايت از زندگي و افزايش قوه
ابتکار فردي داراي همبستگي است (نف4449 ،؛ نف ،رود و همکاران .)4447 ،نف ()4445
معتقد است« :افراد داراي شفقت بر خود از انگيزه الزم براي تحقق دستاوردها برخوردار
هستند ولي سائق مربوط به تحقق اين هدف تمايل به تقويت خودانگاره نيست بلکه همانا
تمايلي دلسوزانه است براي به حداکثر رساندن تندرستي و توان بالقوه فرد» .در راستاي تأييد
اين پژوهش نتايج يافتههاي قزلسفلو و همکاران ( )4951اين است که شفقت برخود در
رضايت زناشويي تأثير دارد .نتايج يافتههاي (مصطفويان )4951 ،نشان داد ،بين شفقت
برخود و رضايت زناشويي رابطهاي ديده نشد (مصطفويان .)4951 ،همچنين آرميتسو و
همکاران ( )4441به اين نتيجه رسيدند شفقت برخود افکار اتوماتيک مثبت را افزايش و در
نتيجه رضايت از زندگي را افزايش ميدهد .نف و بريتواز ( )4449نشان دادند درجه مهرباني
افراد با خودشان با ميزاني که آنها چگونه با شريک زندگيشان مهربان هستند در ارتباط
است .به اندازهاي که يک فرد داراي شفقت برخود ،توسط همسرخود بهطور قابل توجهي
مراقبتکننده (مهربان ،گرم و بامالحظه) توصيف ميشود .بنابراين افراد داراي شفقت برخود،
با خود و ديگران مهربان بوده و فرد احساسات خود را بازگو ميکند که اين فرايند موجب
شکستن چرخه انزوا ميشود .در نتيجه بهم پيوستگي و ارتباط افزايش يافته و فرد رضايت
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بيشتري از بودن در کنار همسر خود احساس ميکند ،از طرفي افراد داراي شفقت برخود به
دليل داشتن ويژگي مشترک انساني عالوه بر اينکه ارزشهاي فرهنگي خود را حفظ ميکنند
به ارزشهاي فرهنگي همسر خود احترام ميگذارند و تالش ميکنند خود و ديگران را
تحمل کنند .همچنين افراد داراي شفقت برخود ذهن آگاه هستند يعني همسران ،در مواجهه
با افکار و احساسات رنجآور به جاي اجتناب و بدون بزرگنمايي با هيجانهاي خود مواجهه
ميشوند و با همکاري هم از راهبردهاي مسئله محور استفاده ميکنند؛ به عبارتي افراد
داراي شفقت برخود از کلماتي که داراي هيجانات منفي هستند کمتر استفاده ميکنند و
وقتي نقاط ضعفشان را از نظر ميگذارنند اضراب کمتري را تجربه ميکنند بنابراين
هيجانهاي منفي به هيجانهاي مثبت تبديل ميشود و زوجين فرصت درک دقيقتر شرايط
و انتخاب کارهاي موثر براي تغيير خود يا شرايط را بهصورت اثربخش و مناسب دارند در
نتيجه رضايت بيشتري از رابطه زناشويي خود دارند .نتيجه ديگر تحقيق حاصل از رگرسيون
چندگانه بهروش گام گام نشان داد ،ازبين مؤلفههاي نهگانه تنظيمشناختي هيجان؛ بهترتيب
اولويت نشخوار ذهني ،پذيرش ،ارزيابي مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهريزي بهميزان
 94درصـد از رضايت زناشويي زنان معلم مورد مـطالعه را پيشبيني نـمودند .با توجه به
يافتههاي پژوهش مؤلفه نشخوار ذهني و پذيرش قويترين پيشبينيکنندههاي رضايت
زناشويي هستند .در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت :تنظيم شناختي هيجان يکي از مهمترين
تکاليف براي سالمت جسمي و روانشناختي بهويژه در روابط زناشويي ميباشد (کرينگ و
ورنر .)4441 ،4برخورداري از تکنيکهاي ذهنآگاهي و تنظيم هيجاني باعث افزايش توانمندي
افراد در سازش با انواع موقعيتهاي تنشزا و پرچالش ،مديريت موثرتر چنين موقعيتهايي و
همچنين باعث افزايش اعتمادبهنفس و رضايت از زندگي ميگردد (باير.)4449 ،
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان هم بهنحوه تفکر افراد پس از بروز يک تجربه منفي
يا واقعه آسيبزا براي آنها اطالق ميگردد .راهبردهاي ناکارآمد شامل؛ سرزنش خود،
سرزنش ديگران ،نشخوار ذهني ،فاجعهآميزپنداري است .مثالً در نشخوار فکري ،زوجين مدام
احساسـات و افکار ايـجاد شده بهدليل شرايط ناگوار را مرور کـرده در نتـيجه عاطفه منفي را
1- Kring& werner
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تجربه کنند ،مدام از يکديگر فاصله گرفته ،توان درک و همدلي يکديگر را نداشته باشند و
رضايت زناشويي کمتري را تجربه کنند؛ در مقابل راهبردهاي کارآمد شامل (پذيرش ،ارزيابي
مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهريزي ،تمرکز مجدد مثبت ،اتخاذ ديدگاه) اين امکان را
براي فرد فراهم ميسازند تا در عرصه روابط عاطفي و اجتماعي بتوانند هيجانات را مديريت
و در نتيجه رابطه خود با همسر و رضايت زناشويي خود را افزايش دهند ،مثالً در تمرکز
مجدد مثبت زوجين در برخورد با شرايط ناگوار به يادآوري تجارب مثبت خود ميپردازند و
ميتواند جنبههاي مثبت زندگي خود را ديده و در نتيجه احساس کنترل زندگي را داشته و
رضايت بيشتري را تجربه کنند .يا در ارزيابي مجدد مثبت فرد به تجارب ارزشمند ناشي از
رويارويي با شرايط بوجود آمده ميپردازد و تأکيد بر سازنده بودن آن دارد .در پذيرش شرايط،
زوجين با توجه به موقعيت همديگر را درک کرده و کمالگرايانه فکر نميکنند و در نتيجه،
آرامش و رضايت بيشتري را تجربه ميکنند .بهعبارتي افرادي که از راهبردهاي کارآمد
تنظيمشناختي هيجان استفاده ميکنند ،از مهارتهاي فردي و بين فردي توسعه يافتهتري
برخوردارند ،ميتوانند هيجانات خود و ديگران را بهتر درک کرده و متناسب با شرايط
هيجانات خود را تنظيم کنند؛ در نتيجه آسيبپذيري کمتر و رضايت زناشويي بيشتري را
تجربه ميکنند نتايج عيسيزاده ( .)4959نشان داد؛ راهبردهاي پذيرش ،ارزيابي مجدد مثبت،
نشخوار ذهني ،توانايي معنيداري براي پيشبيني رضايت زناشويي هستند .اسدزاده و
همکاران ( .)4951به اين نتيجه رسيدند بين مؤلفههاي تنظيمشناختيهيجان و رضايت
زناشويي رابطه معنادار وجود دارد .همچنين  34درصد از رضايت زناشويي توسط راهبردهاي
تنظيمشناختي هيجان مثبت و منفي پيشبيني ميشود .محمدي و همکاران ( ،)4954اقبال
و حيدري ( )4954به اين نتيجه رسيدند بين دشواري در تنظيم هيجان و رضايت زناشويي
رابطه منفي معناداري وجود دارد ،همچنين بالچ 4و همکاران ( )4441به اين نتيجه رسيدند
مهار هيجان منفي همسران در طول تعارضات براي رضايت زناشويي مفيد است .يان 4و
همکاران ( .)4444نشان دادند؛ هيجان مثبت در رضايت زناشويي موثر است.
تـنظيم هيجان با شفقت برخود نيز مرتبط است.افراد هيجانهاي منفي مثل غم ،ناراحتي،
2- Yan
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دلزدگي و شکست در زندگيشان را تجربه ميکنند .بهمنظور مقابله با چنين هيجانهاي
منفي ،آنها نيازمند تسکيندادن و رفعکردن و از همه مهمتر نيازمند غلبهکردن بر چنين
هيجانهاي منفي بدون هرگونه آسيب هستند .اين افراد بايد با شفقت برخود ،خودشان را در
ارتباط با اين نوع از هيجانهاي منفي افزايش دهند .شواهد پژوهشي نشان ميدهد ،شفقت
برخود تابآوري هيجان را نيز باال ميبرد .چنانکه افراديکه داراي درجات باالتري از اين
خصيصه شخصيتي هستند ،گرايش کمتري به فرونشاني يا نشخوار افکار دارند (نف،
کرکپاتريک ،و رود .)4447 ،شفقت برخود عالوه بر آنکه فرد را در مقابل حاالت رواني منفي
محافظت ميکند در تقويت حاالت هيجاني مثبت نيز نقش دارد .اگر چه شفقت برخود با
عواطف مثبت ،ارتباط دارد اما اين ويژگي ،صرفاً يک شيوه تفکر مثبت نيست ،بلکه توانايي
نگه داشتن هيجانات منفي در هشياري غيرقضاوتي بدون فرونشاني يا انکار جنبههاي منفي
تجربه است .بهعنوان مثال اينطور نيست که افرادي که نسبت بهخود شفقت دارند ،زمانيکه
نقاط ضعفشان را توصيف ميکنند از کلماتي که بيانگر هيجانات منفي هستند کمتر استفاده
ميکنند ،آنها فقط زماني که نقاط ضعفشان را از نظر ميگذرانند ،اضطراب کمتري را تجربه
ميکنند (نف و همکاران .)4447 ،بنابراين شفقت برخود بيشتر ،مواجههشدن با هيجان را
مدنظر قرار ميدهد تا اجتنابکردن از آن را ،بنابراين افراد داراي شفقت برخود اجتناب
کمتري دارند و بيشتر از راهبردهاي مساله محور استفاده ميکنند که اين امر در کاهش
تجربه اضطراب و افسردگي بسيار بااهميت است (نف.)4444 ،
با توجه به اينکه ذهنآگاهي ،شفقت برخود و تنظيمشناختي هيجان پيشبينيکننده
رضايت زناشويي هستند لذا پيشنهاد ميشود بهمنظور کاهش مشکالت مربوط به رضايت
زناشويي برگزاري کارگاههاي آموزشي ويژه زوجين موردتوجه قرار گيرد .با توجه به تأثير
ذهنآگاهي در رضايت زناشويي ،پيشنهاد ميشود مطالعهاي مداخلهاي با تمرينات ذهن
آگاهي براي افزايش رضايت زناشويي ،انجام شود .و همچنين با توجه به اهميت شفقت
برخود ،در رضايت زناشويي و انجام پژوهش هاي محدود دراين زمينه پيشنهاد ميشود به
بررسي نقش اين متغير در سـالمت خانواده و ازدواج ،پرداخته شـود .و همچنين پيشنهاد
ميشود مهارتهاي تنظيم شناختي هيجان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج به زوجين آموزش
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داده شود تا رضايت زناشويي افزايش و طالق کاهش يابد .بهتر است اين تحقيق توسط
مشاوران و روانشناسان در کـمک به خانوادهها استفاده شـود .همچنين با توجـه به يـکي از
محدوديتهاي اين پژوهش که جامعه آماري مورد مطالعه است ،پيشنهاد ميشود پژوهش
مورد نظر در بين مردان انجام شود ،همچنين قشرهاي مختلف با فرهنگهاي متفاوت در
بين مردان و زنان مورد ارزيابي قرار گيرد ،تا قابليت تعميم نتايج بيشتر شود.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:
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