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چکیده
پژوهش حاضر با هدف رابطه شفقت به خود با کیفیت زندگی زناشویی در زوجین با تعارضات زناشویی انجام شد .این پژوهش
مقطعی از نوع مطالعات همبستگی بود؛ به این منظور نمونهای به حجم  041نفر بر اساس فرمول فیدل و تاباخنیک با روش نمونهگیری
هدفمند از میان زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره و خانوادهدرمانی شهر تهران انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها از مقیاس
کیفیت زندگی زناشویی ،فرم تجدیدنظر شده ( )RADSو مقیاس شفقت خود ( )SCSاستفاده شد .با توجه به بیماری کرونا توزیع
پرسشنامهها به دو صورت چاپی ( 01نفر) و الکترونیکی ( 001نفر) در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها با
روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرمافزار  ،SPSS-20انجام شد .نتایج در کل نمونه نشان
داد که رابطه مؤلفههای شفقت به خود با کیفیت زندگی زناشویی معنادار است .همچنین مؤلفههای انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی
افراطی و شفقت به خود (نمره کلی) میتوانند کیفیت زندگی زناشویی را پیشبینی کنند ( .)P> 1/10به نظر میرسد که شفقت به
خود و مؤلفههای آنیکی از شاخصهای اصلی ارتقای کیفیت زندگی زناشویی و ازدواج پایدار میباشد و نقش تعیینکنندهای را در
کیفیت زندگی زناشویی زوجین ایفا میکند؛ بنابراین با توجه به نقش متغیرهای شفقت به خود مشاوران خانواده و روانشناسان
میتوانند در بحث و بررسی درمان مشکالت زندگی زناشویی به بررسی این متغیرها بیشتر اهتمام ورزند.
واژههای کليدی :کیفیت زندگی زناشویی ،شفقت به خود ،تعارضات زناشویی.
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مقدمه
بروز تعارض در زندگی زناشویی امری رایج و اجتنابناپذیر است .رابطه صمیمانه یک رابطه بدون تعارض نیست و وقوع تعارض
در زندگی زناشویی ،حتی در ازدواجهای موفق هم امری عادی تلقی میشود (جعفری و همکاران .)0102،بااینحال تحقیقات نشان
میدهد تنش ناشی از تعارض زناشویی در چهارچوب روابط بین زوجین باقی نمیماند و در مواردی میتواند دیگر اعضا بهویژه
فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث به وجود آمدن مشکالت رفتاری و هیجانی در اعضای خانواده گردد (سانفورد)0101،0
اگرچه آمار دقیقی از شیوع تعارضات زناشویی در ایران در دست نیست ،اما نظر به اینکه بسیاری از تعارضها درنهایت منجر به
طالق میشوند و همچنین با توجه به افزایش روزافزون آمار طالق در کشور (افزایش  2/0درصدی در سال  82نسبت به مدت مشابه
در سال قبل) ،میتوان اختالف و تعارض میان زوجین را امری در حال گسترش دانست (پهلوان و همکاران )0100،بر طبق آمارهای
رسمی و غیررسمی و اظهاراتی که توسط مسئولین دادگاه خانواده ارائهشده از هر چهار یا پنج مورد ازدواج ،یک مورد آن به طالق
میانجامد و کشور مابعد از کشورهایی چون آمریکا ،دانمارک و مصر عنوان چهارمین کشور پُر طالق دنیا را به خود اختصاص داده
است (محمودیان .) 0081،به همان میزان که تعارضات زناشویی منجر به بر هم خوردن تعادل روانی و عاطفی افراد میشود ابتال به
اختالالت روانی بخصوص در زنان شیوع بیشتری مییابد بهطوریکه آثار و پیامدهای آن حیات و سالمتی افراد جامعه را مورد تهدید
قرار میدهد و درواقع سبب بروز پیامدهای منفی روانی ،جسمانی ،اجتماعی و اقتصادی میشوند (حفاریان و همکاران.)0028،
در سایه عوارض تعارضات زناشویی یکی از مسائلی که بهیقین به دلیل عدم رسیدگی صحیح ،کیفیت آن را به مخاطره میافتد و
آسیبهای جدی بر پیکره خانواده وارد میکند تعامالت زناشویی است چراکه تعارضات زناشویی به کاهش تبادالت عاطفی بین
زوجین منجر میشود؛ بنابراین کیفیت نامطلوب در روابط عاطفی زوجین نهتنها با کاهش رضایت زناشویی در ارتباطات است
(ادوارت .)0102،بلکه بر کیفیت زندگی تأثیر گذاشته و با مشکالت جسمانی و روانشناختی همراه میشود (عسکری و
ترکاشوند )0081،بااینحال پژوهشها نشان میدهد از بین عوامل متعدد مرتبط با کیفیت زناشویی ،دشواریهای ارتباطی اگرچه تنها
علت تعارضات زناشویی نیست ،اما نشاندهنده پریشانی در روابط همسران است و مشکالت موجود را تشدید میکند .تعارضات
زناشویی بر رضایت ذهنی فرد از وضعیت زندگیاش در یک بافت فرهنگی و ارزشی جامعه که با اهداف ،انتظارات ،استانداردها،
عالیق او در ارتباطاند نیز مؤثر است که به آن کیفیت زندگی میگویند (هالت النستند .)0102،کیفیت روابط زناشویی مفهومی
چندبعدی و شامل ابعاد گوناگون روابط زوجین مانند سازگاری ،رضایت ،شادی ،انسجام و تعهد است .ابراز رضایت باال از رابطه،
داشتن نگرشهای مثبت به همسر و سطوح پایین خصومت و رفتارهای منفی ،نشاندهنده کیفیت زناشویی مطلوب میباشد .مطالعات
صورت گرفته نشان میدهد که کیفیت روابط زناشویی بر روی وضعیت سالمت جسمانی افراد ،عود سکتهی قلبی ،سندرم متابولیک
و میزان مرگومیر تأثیرگذار است (ارسالن ده ،حبیبی ،سلیمی ،شاکرمی و داورنیا )0082 ،همچنین بین سالمت روانشناختی و
خودشفقتورزی زوجین با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سالمت روانشناختی و خودشفقتورزی

. Sanford
فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1041

1

001

رابطه شفقت به خود با کیفیت زندگی زناشویی ...

علیخواه و همکار

زوجین میتواند تغییرات سازگاری زناشویی (احمدی و مرادی )0081 ،را تبیین نمایند و شیوة تعامالت و حل تعارضات بین
زوجین بهعنوان عوامل پیشبین و مؤثر بر کیفیت زناشویی (موسوی )0080 ،است.
بنابراین ،به نظر میرسد که یکی از عوامل پیشبینی کننده کیفیت زندگی زناشویی را میتوان شفقت به خود دانست .شفقت به خود،
تمایل به حمایت و دلسوزی نسبت به خود بهجای قضاوت سخت گیرانه نسبت به خود زمانی که فرد متوجه کاستیهای شخصی
میشود اشاره دارد .شفقت خود یکی از عوامل محافظتی است که منجر به رشد انعطافپذیری شناختی و مقابله در فرد میشود
(چائو ،فان ،لئو و ژئو .)0102 ،0نف و همکارانش پژوهشهای اخیر را در زمینه شفقت خود در میان روانشناسی غربی گسترش
دادهاند آنها شفقت خود را سازهای سه مؤلفهای شامل مهربانی با خود در مقابل قضاوت کردن خود ،اشتراکات انسانی در مقابل
انزوا و ذهنآگاهی در مقابل همانندسازی افراطی است (جاکبسون ،ویلسون ،کورز و کلوم )0102 ،0افراد با شفقت خود باال بیشتر
استراتژیهای سازگارانه برای مقابله با رویدادهای استرسزا دارند مثل بازسازی شناختی مثبت و کمتر از اجتناب و فرار استفاده
میکنند (ذاکری ،صفاریان طوسی و نجات .)0082 ،تحقیقات نشان دادهاند که شفقت به خود بهطور مثبت با سالمت روان و سازگاری
روانشناختی رابطه دارد .بهطور مثال سطوح باالتری از شفقت به خود با رضایت بیشتر زندگی ،پذیرش مشکالت ،هوش هیجانی،
ارتباط اجتماعی بهتر همراه است و از سوی مقابل سطوح پایین آن با نشانههای افسردگی ،اضطراب ،نشخوار فکری ،شرم ،انتقاد از
خود ،ترس از شکست همراه است (برنارد و کاری .)0100 ،0بهطورکلی بسیاری از پژوهشگران کیفیت زندگی زناشویی را بهعنوان
نتیجه تعامالت و روابط متقابل زوجین تعریف کردهاند؛ بنابراین در بررسی کیفیت زندگی زناشویی ،مفهوم کیفیت ارتباط زوجین از
اهمیت خاصی برخوردار بوده و در دهههای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت ارتباط
زناشویی رضایت زوجین و تأثیر آن در سالمت خانواده جلب شده است .بررسی پژوهشها نشان میدهد کیفیت ارتباط زناشویی
بر همه ابعاد کارکرد خانواده ازجمله پایداری و تداوم ازدواج ،شادکامی زوجین و حمایت از فرزندان تأثیر گذر است (پاتو ،حقیقت
و حسنآبادی)0080 ،؛ بنابراین ،باوجود اهمیت شناسایی و فهم عوامل تشکیلدهنده کیفیت زناشویی ،در کشور ما با توجه به فرهنگ
و رسوم خاصی که وجود دارد ،تعداد بسیار کمی از تحقیقات آنهم بهصورت کمی و نه کیفی بر روی این موضوع تمرکز کردهاند
که این خود یک شکاف بزرگ و مشکل اساسی در ادبیات این حوزه به شمار میرود (رجبی و همکاران)0081 ،؛ بنابراین با توجه
به وجود مشکالت خانوادگی شدید در جامعه و باال رفتن میزان طالق ،جهت حفظ سالمت و بهداشت روانی زوجین و درنتیجه
جامعه وجود اقداماتی برای بهبود روابط خانوادگی و بهخصوص پربارسازی ارتباطات میان زن و شوهر انجام پژوهشهای علمی
دقیق در این زمینه بسیار ضروری مینماید .از طرفی دیگر در جمعبندی پیشینهی پژوهشی میتوان به این نتیجه رسید که در مطالعات
پیشین داخلی و بینالمللی تقریباً هیچ پژوهشی به بررسی عوامل شفقت به خود بهعنوان پیشبینی کننده مؤثر در کیفیت زناشویی
نپرداخته است که همین مسئله خأل پژوهش حاضر را نشان میدهد .به همین دلیل استفاده از یافتههای این دست از پژوهشها ،از
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یکسو ،هزینهها و مشکالت مادی و روانی ناشی از اختالفات خانوادگی و پدیده طالق را کاهش داده و از سوی دیگر ،با افزایش
معرفت و شناخت بهویژه یافتههای حاصل از پژوهشهای کاربردی ،پیشنهادات مناسبی برای سیاست گذاریها و برنامهریزیهای
کالن اجرایی ارائه کرده تا بنیانهای خانواده استحکام بیشتری پیدا کند.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی زوجین با تعارضات زناشویی بودند که به دلیل
تعارضات زناشویی در سال  0410به شش مرکز مشاوره خانواده شهر تهران مراجعه کرده بودند .روش نمونهگیری بهصورت هدفمند
و به روش نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران )0811( 0استفاده شد .در این فرمول
در سطح اطمینان  %80و با جایگذاری داشتن اطالعات و پارامترهایی بهدستآمده از جامعه 041 ،نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین
شدند .برای انجام این پژوهش پس از اخذ رضایتنامه کتبی از شرکتکنندگان ،پرسشنامهها بین واحدهای پژوهش توزیع شد.
شرکتکنندگان  21دقیقه فرصت داشتند تا در حضور محقق به تکمیل پرسشنامهها بپردازند .تمامی پرسشنامهها در زمان اخذ از
مشارکتکنندگان ،بررسی شد تا چنانچه شرکتکنندهای به سؤالی پاسخ نداده است مجدداً از وی درخواست شود که پرسشنامهها را
بهطور کامل تکمیل نماید .جهت در نظر داشتن اخالق پژوهشی ،پرسشنامههایی بدون نام و نام خانوادگی و یا عالئم شناسایی بود
تا بدینوسیله پاسخهای ارائهشده از سوی شرکتکنندهها محفوظ باقی بماند .عالوه براین ،اطالعات ارائهشده در قالب پرسشنامهها
تنها در اختیار محقق بوده و از دستیابی افراد دیگر به اینگونه اطالعات ممانعت به عمل آمد تا اصل رازداری رعایت گردد .همچنین
افراد شرکتکننده مختار بودند در هرزمانی که بخواهند پژوهش را ترک کرده و از پاسخگویی به سؤاالت صرفنظر نمایند .همچنین
در این پژوهش مالکهای خروج از پژوهش شامل ،ابتال به بیماریهای روانی افراد برحسب خودگزارشدهی بود .تجزیهوتحلیل
دادههای حاصل با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون خطی ساده از طریق
نرمافزار  SPSS-22استفاده شد .برای گردآوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامههای زیر استفاده شد.
مقياس کيفيت زناشویی ،فرم تجدیدنظر شده: 2این پرسشنامه توسط به اسبی ،کران ،الرسن و کریستنسن (0880؛ به نقل از هولیست
و میلر ،)0110 ،0ساختهشده است که دارای  04سؤال است .فرم اصلی این مقیاس  00سؤال دارد که توسط اسپینر و بر اساس
نظریهی لیوایز و اسپینر در مورد کیفیت زناشویی ساختهشده است .برادبوری ،فینچام و بیچ ،)0111( 4نیز پس از مطرح کردن نظریهی
خود در مورد کیفیت زناشویی ،پرسشنامه  04سؤالی را بهعنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی میکنند .این
ال موافق نمرهی  0و پاسخ کامالً
پرسشنامهی  04سؤالی بهصورت طیف  2تایی از  1تا  0نمرهگذاری میشود ،طوری که پاسخ کام ً
مخالف نمرهی صفر میگیرد .این ابزار از سه خرده مقیاس توافق ،رضایت و انسجام تشکیلشده است که درمجموع نمره کیفیت
زناشویی را نشان میدهند و نمرات باال نشاندهنده کیفیت زناشویی باالتر است .خرده مقیاس توافق شامل عبارات  0تا  2میشود
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4
. Bradbury, Fincham & Beach
2
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که با طیف = 0توافق دائم داریم =4 ،تقریباً توافق دائم داریم =0 ،گاهی توافق داریم =0 ،اغلب اختالف داریم =0 ،تقریباهمیشه
اختالف داریم =1 ،همیشه اختالف داریم ،نمرهگذاری میشود .خرده مقیاس رضایت شامل عبارات  1تا  01میشود که با طیف –0
همیشه  –0بیشتر اوقات  –0اغلب اوقات  –4گاهی  0بندرت  –2هرگز نمرهگذاری میشود .خرده مقیاس انسجام شامل عبارات 00
تا  04میشود که عبارت  00تا  04با طیف  -1هرگز –0 ،کمتر از یکبار در ماه –0 ،ماهی یک یا دو بار -0 ،هفتهای یک یا دو بار،
 -4روزی یکبار –0 ،بیشتر اوقات ،نمرهگذاری میشود .اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی بوده که توسط محقق از زبان انگلیسی به
فارسی با دقت در واژهگزینی برگردانده شد و برای اطمینان بیشتر از صحت ترجمه و مطابقت دو نسخه انگلیسی و فارسی ،ترجمه
فارسی آن در اختیار دو نفر مسلط به زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شد تا با استفاده از روش ترجمه معکوس 0آن را به انگلیسی
برگردانند ،سپس مجدداً به زبان فارسی ترجمه شد .سرانجام روایی ظاهری و محتوایی آن توسط افراد متخصص (روانشناس خانواده،
مشاور متخصص خانواده با رویکرد بوون) تعیین گردید و اصالحات محدودی در آن انجام گرفت ،بدین ترتیب ،پس از چند مرحله
بررسی ،بازبینی و اعمال تغییرات و اصالحات ،فرم فارسی مقیاس برای اجرای پژوهش آماده شد .تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار سه
عاملی پرسشنامه را در آمریکا تأیید کرده است و روایی آن را نشان داده است (به اسبی و همکاران0880 ،؛ به نقل از یوسفی،)0081،
پایایی پرسشنامه به شیوهی آلفای کرونباخ در مطالعهی هولیست و میلر ( ،)0110از  1/21تا  1/81گزارششده است .یوسفی (،)0081
در پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پرداخت و نتایج را اینگونه گزارش کرد :نتایج بهدستآمده از روش
تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلمین مستقیم ،سه عامل کیفیت زناشویی (توافق ،رضایت و انسجام) را در جامعه
ایرانی نشان داد و با تحلیل و تحلیل عامل تأییدی آنها برازش شدند .ضرایب پایای همسانی درونی ازجمله آلفای کرونباخ و تصنیف
برای  04ماده و سه عامل در کل پرسشنامه (به ترتیب با مقدار  1/80و  )1/28رضایتبخش بودند .همچنین ضرایب روایی همگرا
کیفیت زناشویی با پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ،پرسشنامه ارزیابی همبستگی زوجین ،مقیاس سازگاری توافق دونفری به ترتیب
( 1/08و  1/02و  )1/00بهدستآمده است که معنادار است .بهعالوه تحلیل آزمون  Tنشان داد که بین زنان و مردان در عاملها
تفاوت وجود ندارد و همچنین تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین گروهای سنی هشتگانه ازلحاظ کیفیت زناشویی
تفاوت وجود ندارد .مقدار ضریب پایایی مقیاس کیفیت زناشویی از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر  1/10بهدستآمده
است .لذا پایایی پرسشنامه موردنظر مطلوب ارزیابی میشود.
مقياس شفقت خود (( 2)SCSنف :)2002 ،برای اندازهگیری سازهی شفقت بر خود از مقیاس شفقت بر خود (نف0110 ،؛ به نقل
از رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و قربانیان ،0084 ،ص  )04استفاده شد که متشکل از  02گویه است و برای اندازهگیری سه مؤلفه
مهربانی به خود ( 0ماده) در برابر قضاوت کردن خود ( 0ماده) ،اشتراک انسانی ( 4ماده) در برابر انزوا ( 4ماده) و ذهنآگاهی (4
ماده) در برابر همانندسازی افراطی ( 4ماده) تدوین شده است .مادهها در یک مقیاس لیکرت  0رتبهای ،از تقریباً هرگز= 0تا
تقریباهمیشه= 0تنظیم شده که نمره باالتر سطح باالتر شفقت خود را نشان میدهد .ضمناً مادههای  00 ،8 ،2 ،4 ،0و  00بهصورت
. Reverse translation
). Self-Compassion Scale (SCS
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معکوس نمرهگذاری میشوند .در تحقیق نف (0110؛ به نقل از رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و قربانیان )0084 ،تحلیل عامل تأییدی
روی این مقیاس انجام شد و یک عامل منفرد سطح باال یافت شد که همبستگی درونی این شش مؤلفه را تبیین میکند .تحقیقات
گوناگون بیانگر این است که این ابزار از اعتبار همزمان ،همگرا و تمییزی خوبی برخوردار است و دارای پایایی آزمون -باز آزمون
عالی است (نف0111 ،؛ نف0110 ،؛ به نقل از رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و قربانیان .)0084 ،نف ضریب آلفای کرونباخ نسخهی
اولیهی این آزمون را گزارش کرده است (نف0111 ،؛ به نقل از رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و قربانیان ،0084 ،ص  )00ضریب
همبستگی این مقیاس و مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران  1/20به دست آمد (قربانی ،واتسون ،ژئو و نورباال0100 ،؛ به نقل از
رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و قربانیان )0084 ،انجدانی ،قربانی ،فراهانی و حاتمی (0028؛ به نقل از رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و
قربانیان )0084 ،آلفای کرونباخ این مقیاس را  1/81گزارش کردند .در پژوهش رستمی ،عبدی و حیدری (0080؛ به نقل از رستمی،
قزلسفلو ،محمدلو و قربانیان )0084 ،ضریب آلفای کرونباخ  1/20به دست آمد .همچنین در پژوهش رستمی ،قزلسفلو ،محمدلو و
قربانیان ( )0084ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسها به ترتیب خرده مقیاس مهربانی با خود  ،1/18قضاوت در مورد خود ،1/12
مشترکات انسانی  ،1/12انزوا  ،1/11به هوشیاری  1/18و فزون همانندسازی  1/21به دست آمد .مقدار ضریب پایایی مقیاس شفقت
خود از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر  1/12بهدستآمده است .لذا پایایی پرسشنامه موردنظر مطلوب ارزیابی میشود.
یافتهها
در جدول  0شاخصهای جمعیت شناختی آزمودنیهای پژوهش ارائهشده است.
جدول  .1شاخصهای جمعيت شناختی
متغیر
جنسیت

تحصیالت

مدت زمان ازدواج

تعداد

درصد

زن

01

04

مرد

001

42

کل

041

011

کمتر از  00سال

00

01/8

 00-01سال

42

00/8

 01-00سال

00

00/8

 00سال به باال

01

02/4

کل

041

011

زیر دیپلم

40

01/1

فوق دیپلم و لیسانس

14

00/8

فوق لیسانس و باالتر

00

02/4

 0تا  2سال

08

40/0

 2تا  8سال

42

00/8

 8سال به باال

00

00

کل

041

011
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جدول  .2یافتههای توصيفی زیرمقياسهای شفقت به خود
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

مهربانی به خود

00/20

0/804

00

2

قضاوت کردن خود

04/02

4/014

04

1

تجارب مشترک انسانی

00/20

0/041

08

4

انزوا

00/00

0/100

08

0

ذهنآگاهی

04/10

0/821

01

1

همانندسازی افراطی

00/01

0/188

01

2

کیفیت زندگی

00/18

0/001

22

40

در جدول  0یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای شفقت به خود (مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا،
ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی) ارائهشده است.
جدول  .2ضرایب همبستگی پيرسون بين زیرمقياسهای شفقت به خود با کيفيت زندگی زناشویی
متغیرها

سطح معناداری

ضریب همبستگی پیرسون

مهربانی به خود

*1/000

1/104

قضاوت کردن خود

**1/001

1/101

تجارب مشترک انسانی

*1/008

1/102

انزوا

**1/020

1/110

ذهنآگاهی

*1/002

1/108

همانندسازی افراطی

*1/000

1/141

* = p > 1/10 ** = p > 1/10

طبق جدول ( ،)0مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی
و همانندسازی افراطی به ترتیب برابر با ( 1/002 ،1/020 ،1/008 ،1/001 ،1/000و  )1/000بهدستآمده است؛ بنابراین بین مهربانی
به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی با کیفیت زندگی زناشویی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سبک یکپارچگی ،سبک ملزم شده ،سبک اجتنابکننده و سبک مصالحه
با کیفیت زندگی زناشویی به ترتیب برابر با ( 1/001 ،1/002 ،1/002و  )1/002بهدستآمده است؛ بنابراین بین سبک یکپارچگی،
سبک ملزم شده ،سبک اجتنابکننده و سبک مصالحه با کیفیت زندگی زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مقدار ضریب
همبستگی پیرسون بین سبک مسلط با کیفیت زندگی زناشویی برابر با ( )-1/008بهدستآمده است؛ بنابراین بین سبک مسلط با
کیفیت زندگی زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
جدول  .4نتایج تحليل رگرسيون چندگانه زیرمقياسهای شفقت به خود در پيشبينی کيفيت زندگی زناشویی
شاخصها
متغیرهای

منبع

مجموع

پیشبین

تغییرات

مربعات

رگرسیون

880/211

2

باقیمانده

2001/020

080

01/210

کل

8014/000

081

-

زیرمقیاسهای شفقت به
خود

df
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سطح

R

𝟐𝐑

020/240

0/840

1/111

1/001

1/018

-

-

-

-

-

-

-

-

مربعات

F

معناداری
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بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای پیشبین (زیرمقیاسهای شفقت به خود) و متغیر مالک (کیفیت زندگی زناشویی) از روش
رگرسیون چندگانه استفاده میکنیم .در جدول ( ،)4با در نظر گرفتن ( 𝛂 = 1/10خطای نوع اول آزمون) ،مشاهده میشود که مقدار
سطح معناداری برابر با  1/111بهدستآمده که کوچکتر از  1/10میباشد؛ بنابراین فرض صفر (مناسب نبودن برازش رگرسیون) رد
میشود و نشاندهندهی مناسب بودن برازش رگرسیون است .مقدار آماره آزمون در این فرضیه  0/840بهدستآمده است و مقدار
بحرانی با توجه به درجههای آزادی  2و  080و مقدار  𝛂 = 1/10از طریق جداول آماری برابر  0/01است .حال این دو عدد را باهم
مقایسه میکنیم .چون مقدار  0/840بزرگتر از  0/01میباشد پس فرضیه فوق پذیرفته میشود؛ بنابراین نتیجه میگیریم زیرمقیاسهای
شفقت به خود میتوانند کیفیت زندگی زناشویی را پیشبینی نمایند .در تحلیل رگرسیون ،زیرمقیاسهای شفقت به خود (مهربانی به
خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی) با کیفیت زندگی زناشویی دارای
همبستگی چندگانه میباشند که مقدار ضریب همبستگی برابر با  1/001است .با توجه به مقدار مجذور ضریب همبستگی ()1/018
حدود  01/8درصد از واریانس کیفیت زندگی زناشویی توسط زیرمقیاسهای شفقت به خود (مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود،
تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی) پیشبینی میشود.
جدول  .5ضرایب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد برای پيشبينی کيفيت زندگی زناشویی
شاخصهای آماری

ضرایب غیراستاندارد
بتا

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

t

سطح معناداری

متغیرها
مقدار ثابت

02/200

0/800

-

00/480

1/111

مهربانی به خود

1/011

1/112

1/040

0/020

1/100

قضاوت کردن خود

1/024

1/112

1/000

0/020

1/100

تجارب مشترک انسانی

1/040

1/180

1/041

0/208

1/118

انزوا

1/020

1/010

1/044

0/010

1/100

ذهنآگاهی

1/004

1/010

1/001

0/002

1/100

همانندسازی افراطی

1/002

1/011

1/002

0/020

1/100

طبق جدول ( ،)0مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی با ضریب
بتای به ترتیب برابر با ( 1/004 ،1/020 ،1/040 ،1/024 ،1/011و  )1/002رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی زناشویی دارند
()p<1/10؛ بنابراین به ازای هر واحد که به مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و
همانندسازی افراطی افزوده میشود به ترتیب به میزان ( 1/004 ،1/020 ،1/040 ،1/024 ،1/011و  )1/002کیفیت زندگی زناشویی
افزایش مییابد.
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بحث و نتيجهگيری
نتایج نشان داد که مهربانی به خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی رابطه مثبت و معناداری با
کیفیت زندگی زناشویی دارند .قضاوت کردن خود رابطه مثبت با کیفیت زندگی زناشویی دارد ولی معنادار نیست .در تبیین یافته
فوق میتوان گفت که ازآنجاکه منظور از مهربانی با خود در مقابل قضاوت خود ،آن است که فردی که از شفقت خود برخوردار
است ،هنگام مواجهه با رنج ،ناکارآمدی یا شکست بهجای سرزنش کردن خود ،با گرمی و فهمی واقعبینانه خود را میپذیرد؛ و منظور
از انسانیت مشترک در مقابل انزوا ،شامل تشخیص این امر میشود که نقص داشتن و روبهرو شدن با دشواریهای زندگی بخشی از
تجربهی مشترک همهی انسانها است و تنها مختص به یک فرد نیست؛ همچنین منظور از ذهنآگاهی در مقابل همانندسازی افراطی،
این است که افراد نمیتوانند نسبت به احساسات سرکوبشده و ناشناخته خود مشفقانه برخورد کنند ،شفقت خود نیازمند اتخاذ
دیدگاهی متعادل نسبت به تجارب منفی است تا احساسات دردناک نه سرکوب شوند و نه مبالغهآمیز جلوهگر شوند .شفقت خود
مستلزم آن است که فرد فاصلهی مناسبی را از عواطف خود داشته باشد تا درحالیکه با عینیتی ذهن آگاهانه به آنها مینگرد ،بتواند
عواطف خویش را تجربه کند .لذا میتوان گفت افراد با شفقت به خود باال ،بهراحتی از همسر خود و دیگران به دلیل اشتباهات
رخداده ،عذرخواهی میکنند؛ و در پی بهبود جنبههای آسیبزای رابطهشان با دیگران هستند .در پژوهشی به تعیین رابطه سپاسگزاری،
کیفیت خواب و خود شفقت ورزی با رضایت زناشویی در پرستاران زن شهر تهران پرداختند .یافتهها نشان داد که رضایت زناشویی
با سپاسگزاری ،کیفیت خواب و خود شفقت ورزی رابطه مثبت و معنیداری دارد .نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که
به ترتیب اهمیت خود شفقت ورزی ،کیفیت خواب و سپاسگزاری قادر به پیشبینی  21/1درصد از تغییرات رضایت زناشویی در
پرستاران زن بودند که با یافته فوق همخوانی دارد .فهیم دانش و نوفرستی ( )0082در پژوهشی به پیشبینی رضایت زناشویی بر
اساس بخشش ،خوش بینی و شفقت به خود پرداختند .یافته نشان داد که شفقت به خود بهطور معنیداری میتواند رضایت زناشویی
را در نمونه مورد بررسی پیشبینی کند که با یافته فوق همخوانی دارد .همدانی و شریفی اصفهانی ( )0082در پژوهشی به بررسی
نقش شفقت خود بهعنوان متغیر پیشبین برای رضایت زناشویی در زنان متأهل شاغل شهر اصفهان پرداختند .نتایج نشان داد که بین
متغیر شفقت خود با رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .عالوه براین ،شفقت خود با ضریب بتای 1/080
پیشبینی کننده معنادار رضایت زناشویی در زنان متأهل شاغل است که با یافته فوق همخوانی دارد .موسوی ( )0082در پژوهشی به
بررسی ابعاد تعامل زناشویی و شیوههای حل تعارضهای زناشویی در پیشبینی کیفیت زناشوییِ زنان و مردان متأهل پرداخت .نتایج
نشان داد که شیوههای حل تعارض درگیری در مسئله ،سازگاری و انطباق ،اجتناب و کنارهگیری میتوانند کیفیت زناشویی را
پیشبینی کنند که با یافته فوق همخوانی دارد .پورحیدری و عبدی ( )0082در پژوهشی به بررسی نقش شفقت خود بر کیفیت
زندگی و مقایسه آن در زنان شاغل و زنان خانه دار پرداختند .نتایج نشان داد که بین شفقت خود و کیفیت زندگی همبستگی مثبت
وجود دارد و زنانی که شفقت خود باالتری دارند از کیفیت زندگی بهتری نیز برخوردارند که با یافته فوق همسو میباشد .ارقش و
حاجی علیزاده( )0082در پژوهشی به بررسی رابطه بین شفقت خود و کیفیت زندگی دانشجویان زن پرداختند .نتایج نشان داد که
بین شفقت خود و کیفیت زندگی دانشجویان زن رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد که با یافته فوق همسو میباشد .موسوی
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( )0082در پژوهشی به بررسی ابعاد تعامل زناشویی و شیوههای حل تعارضهای زناشویی در پیشبینی کیفیت زناشویی زنان و
مردان متأهل پرداختند .نتایج نشان داد که بین متغیرهای موردمطالعه همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسیون
گامبهگام نشان داد که مؤلفههای تعامل فعالیتهای هیجانانگیز ،بازشناسی سودمند ،مکالمات کوچک و بازخورد و از شیوههای حل
تعارض درگیری در مسئله ،سازگاری و انطباق ،اجتناب و کنارهگیری میتوانند کیفیت زناشویی را پیشبینی کنند که با یافته فوق
همخوانی دارد .قزلسفلو و همکاران ( )0084در پژوهشی به بررسی سبکهای زوجی و شفقت خود بهعنوان پیشبینهای رضایت
زناشویی پرداختند .نتایج نشان داد که بین شش خرده مقیاس شفقت خود و سبکهای زوجی (مستقل و سنتی) با رضایت زناشویی
همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که چهار خرده مقیاس شفقت خود (مهربانی با خود،
قضاوت در مورد خود ،اشتراکات انسانی و ذهنآگاهی) و سبکهای زوجی (مستقل و سنتی) میتوانند رضایت زناشویی را پیشبینی
کنند که با یافته فوق همخوانی دارد .محسن زاده و همکاران ( )0084در پژوهشی به شناسایی انواع سبک حل تعارض زوجی در
چارچوب نظریة گاتمن و مقایسة کیفیت رابطة زناشویی بین سبک های زوجی مختلف پرداختند .نتایج نشان داد که پروفایلهای
حاوی سبک اعتبار بخش با بهترین میزان کیفیت رابطة زناشویی همراه است؛ جز زمانی که یکی از زوجین از سبک خصمانه استفاده
کند که با یافته فوق همخوانی دارد .واگنر و همکاران ( )0108در پژوهشی به بررسی تعارض ،حل تعارض و کیفیت زندگی زناشویی
در یک نمونه از برزیل جنوبی پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که کیفیت زناشویی با چگونگی حل اختالف زوجین و دالیلی که در
مورد آنها بحث میشود همراه بود .استفاده از استراتژیهای سازنده حلوفصل تعارض ،پیشبینی کننده کیفیت زندگی زناشویی بود
که با یافته فوق همخوانی دارد .مالکی و همکاران ( )0108در پژوهشی به بررسی ارتباط باوجدان بودن و شفقت به خود با رضایت
زناشویی در میان کارکنان متأهل ایرانی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین شفقت به خود و رضایت زناشویی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .لی ( )0100در مطالعه ای به تأیید تأثیر واسطه ای رضایتمندی اساسی نیازهای
روانشناختی و سبک های حل تعارض منفی در رابطه بین سبک های دلبستگی ناپایدار و رضایت زناشویی زنان متأهل پرداختند.
نتایج نشان داد ،بین دلبستگی بزرگساالن ،ارضای نیازهای اساسی روانشناختی ،استراتژیهای حل تعارض منفی و رضایت زناشویی
رابطه معنیداری وجود داشت که با یافته فوق همخوانی دارد .جینینگز و فیلیپ ( )0104در پژوهشی به بررسی رابطه بین شفقت به
خود و رضایت از زندگی در مردآنهمجنس گرا پرداختند .نتایج نشان دادند که شفقت به خود با رضایت از زندگی زناشویی رابطه
مثبت دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .پرون -مک گاورن و همکاران ( )0104در پژوهشی به بررسی تأثیر همدلی و سبک های
حل تعارض بر برانگیختگی روانشناختی و رضایت از روابط عاشقانه پرداختند .نتایج نشان داد که میزآنهمدلی و رضایت از رابطه
در زوجین بستگی به سبک حل تعارض در روابط زناشویی دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .کوئک و فیتزپاتریک ( )0100در
مطالعه ای به بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و جهت گیری های ارزشی فرهنگی (جمع گرایی  -فردگرایی) ،خودشناسی و
سبکهای حل تعارض در بین زوج های سنگاپوری پرداختند .نتایج نشان داد که خودافشایی و سبک های حل تعارض پیشبینی
کننده رضایت زناشویی زوجین است که با یافته فوق همخوانی دارد .وان دام و همکاران ( )0100در پژوهشی تحت عنوان "شفقت
به خود پیشبینی کننده ی بهتر از ذهنآگاهی از شدت عالئم و کیفیت زندگی در اختالل مختلط اضطراب و افسردگی است" ،نشان
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دادند که بین شفقت به خود با کیفیت زندگی زناشویی رابطه وجود دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .نتیجه حاصل از تحلیل
رگرسیون چندگانه حاکی از پذیرفته شدن فرضیه فوق بود؛ بنابراین نتیجه میگیریم زیرمقیاسهای شفقت به خود میتوانند کیفیت
زندگی زناشویی را پیشبینی نمایند .حدود  01/8درصد از واریانس کیفیت زندگی زناشویی توسط زیرمقیاسهای شفقت به خود
(مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی) پیشبینی میشود .همچنین
نتایج نشان داد که مهربانی به خود ،قضاوت کردن خود ،تجارب مشترک انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و همانندسازی افراطی رابطه مثبت
و معناداری با کیفیت زندگی زناشویی دارند .در تبیین یافته فوق میتوان گفت ازآنجاکه مهربانی با خود ،درک خود بهجای قضاوت
خود و نوعی حمایت نسبت به کاستی ها و بی کفایتی های خود است .اعتراف به این که همه انسانها دارای نقص هستند ،اشتباه
میکنند و درگیر رفتارهای ناسالم می شوند ،مشخصه اشتراکات انسانی است .بهوشیاری در مقابل همانندسازی افراطی در شفقت
خود ،به یک آگاهی متعادل و روشن از تجارب زمان حال می انجامد و باعث میشود جنبههای دردناک یک تجربه نادیده گرفته
نشود و مکررا ذهن را اشغال نکند؛ بنابراین میتوان اظهار داشت که افرادی که شفقت خود را دارند و سطح باالیی از وجدان دارند،
برای بهبود و برطرف کردن اشتباهات متعهد خود تالش زیادی میکنند .به همین دلیل ،آنها انگیزه باالیی برای حفظ روابط زناشویی
دارند .ورعی و همکاران ( )0088در پژوهشی به تعیین رابطه سپاسگزاری ،کیفیت خواب و خود شفقت ورزی با رضایت زناشویی
در پرستاران زن شهر تهران پرداختند .یافتهها نشان داد که رضایت زناشویی با سپاسگزاری ،کیفیت خواب و خود شفقت ورزی
رابطه مثبت و معنیداری دارد .نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت خود شفقت ورزی ،کیفیت خواب
و سپاسگزاری قادر به پیشبینی  21/1درصد از تغییرات رضایت زناشویی در پرستاران زن بودند که با یافته فوق همخوانی دارد.
فهیم دانش و نوفرستی ( )0082در پژوهشی به پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس بخشش ،خوش بینی و شفقت به خود پرداختند.
یافته نشان داد که شفقت به خود بهطور معنیداری میتواند رضایت زناشویی را در نمونه مورد بررسی پیشبینی کند که با یافته فوق
همخوانی دارد .همدانی و شریفی اصفهانی ( )0082در پژوهشی به بررسی نقش شفقت خود بهعنوان متغیر پیشبین برای رضایت
زناشویی در زنان متأهل شاغل در اداجات دولتی شهر اصفهان پرداختند .نتایج نشان داد که بین متغیر شفقت خود با رضایت زناشویی
همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .عالوه براین ،شفقت خود با ضریب بتای  1/080پیشبینی کننده معنادار رضایت زناشویی در
زنان متأهل شاغل است که با یافته فوق همخوانی دارد .پورحیدری و عبدی ( )0082در پژوهشی به بررسی نقش شفقت خود بر
کیفیت زندگی و مقایسه آن در زنان شاغل و زنان خانه دار پرداختند .نتایج نشان داد که بین شفقت خود و کیفیت زندگی همبستگی
مثبت وجود دارد و زنانی که شفقت خود باالتری دارند از کیفیت زندگی بهتری نیز برخوردارند که با یافته فوق همسو میباشد .ارقش
و حاجی علیزاده ( )0082در پژوهشی به بررسی رابطه بین شفقت خود و کیفیت زندگی دانشجویان زن پرداختند .نتایج نشان داد
که بین شفقت خود و کیفیت زندگی دانشجویان زن رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد که با یافته فوق همسو میباشد .قزلسفلو
و همکاران ( )0084در پژوهشی به بررسی سبک های زوجی و شفقت خود بهعنوان پیش بین های رضایت زناشویی پرداختند.
نتایج نشان داد که بین شش خرده مقیاس شفقت خود و سبک های زوجی (مستقل و سنتی) با رضایت زناشویی همبستگی معناداری
وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که چهار خرده مقیاس شفقت خود (مهربانی با خود ،قضاوت در مورد
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خود ،اشتراکات انسانی و ذهن آگاهی) و سبک های زوجی (مستقل و سنتی) می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی کنند که با
یافته فوق همخوانی دارد .مالکی و همکاران ( )0108در پژوهشی به بررسی ارتباط با وجدان بودن و شفقت به خود با رضایت
زناشویی در میان کارکنان متأهل ایرانی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین شفقت به خود و رضایت زناشویی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .جینینگز و فیلیپ ( )0104در پژوهشی به بررسی رابطه بین شفقت به خود و
رضایت از زندگی در مردآنهمجنس گرا پرداختند .نتایج نشان دادند که شفقت به خود با رضایت از زندگی زناشویی رابطه مثبت
دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .وان دام و همکاران ( )0100در پژوهشی تحت عنوان "شفقت به خود پیشبینی کننده ی بهتر
از ذهنآگاهی از شدت عالئم و کیفیت زندگی در اختالل مختلط اضطراب و افسردگی است" ،نشان دادند که بین شفقت به خود با
کیفیت زندگی زناشویی رابطه وجود دارد که با یافته فوق همخوانی دارد .استفاده از روش همبستگی چراکه روابط کشف شده را
نمیتوان بهعنوان روابط علی فرض کرد .استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی ،چراکه بسیاری از این ابزارها ممکن است پاسخ هایی
را جمع آوری کنند که دیگران فکر میکنند باید درست باشد .افراد ممکن است خویشتن نگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه به
گویه ها پاسخ ندهند .الزم به ذکر است که در بررسی روابط میان زوجین ،بهترین یافته ها در صورتی کسب خواهند شد که زن و
شوهر هر دو در پیمایش شرکت داشته باشند و تحلیل زوجی انجام شود که در این تحقیق به دلیل محدودیت هایی مانند عدم
دسترسی به غیر از جامعه دانشجویی و دانشجو نبودن زوجین این امکان محقق نشد .استفاده از سایر روشهای پژوهش مانند روش
علی -مقایسه ای میتواند با مقایسه نتایج حاصله و تایید تاثیرپذیری کیفیت زندگی زناشویی از متغیرهای بررسی شده صحت
یافتههای فوق را آشکارتر نماید .استفاده از مصاحبه بهعنوان مکملی در دادههای کسب شده میتواند در دستیابی به نتایج عینی تر
مؤثر باشد .پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی با حجم نمونه وسیع تر و در میان دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز انجام شود تا نتایج
بهدستآمده قابلیت تعمیم پذیری بیشتری داشته باشد .ازآنجاکه نتایج نشان داد شفقت به خود میتوانند کیفیت زندگی زناشویی
زوجین را پیشبینی نمایند ،لذا برنامه ریزان ،درمانگران و مشاوران باید به نشانه های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها
برنامه هایی را برای بهبود کیفیت زندگی زناشویی و ارتقاء سازگاری زوجین طراحی کنند و اقدامات سازمان یافته و مدونی توسط
مراکز و سازمان های مرتبط با سالمت صورت پذیرد و یک برنامه جامعه برای افزایش کیفیت زندگی زناشویی طراحی و از طریق
کارگاه های آموزشی توسطه اساتید خبره ،مجرب و کارآزموده اجرا شود .ازآنجاکه نتایج نشان داد شفقت به خود میتواند کیفیت
زندگی زناشویی زوجین را پیشبینی نماید ،لذا بر اساس این پژوهش میتوان یک رویکرد پیشگیری از طالق تدارک دید و یافتههای
این پژوهش را در محیطهای بالینی و مشاوره ای برای کمک به همسران مشکل دار و در مشاوره قبل از ازدواج به کار برد .ازآنجاکه
نتایج نشان داد سبک های حل تعارض میتواند کیفیت زندگی زناشویی زوجین را پیشبینی نماید ،لذا بر اساس نتایج برای ارتقای
کیفیت زندگی زناشویی باید با آموزشهای الزم انتظارات زوجین را منطقی و تعارضهای زناشویی در زندگی آنان را کاهش داد.
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