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Abstract
The aim of this research was to study the effect
of self-compassion on the intimacy attitudes and
divorce tendency of women refering to family
consoling. This study was quesi experimental
with pretest, post test and control group. The
sample include 30 Womens (15 Womens in
group control and 15 Womens in experimental
group). They were selected voluntary. They were
requested to answer intimacy attitudes scale and
divorce tendency questionnaire. For analyzing
the results, it was used covariance. The results of
data analysis showed that self-compassion caused
in increase of intimacy attitudes and deacrease of
divorce tendency of experimental group of
women in comparison to the witness groups (p<
0/001). Since the divorce rate is increasing in our
country, this therapeutic approach can help
couples to increase marital adjustment and
prevents divorce through various effective
solution.
Keywords: intimacy attitudes, divorce tendency,
married women, self-compassion.

چکیده

 بررسی تأثیر آموزش شفقت خود بر میل،هدف از این پژوهش
به طالق و نگرشهای صمیییانه زنما متأهمل مراجعمهکننمد بمه
 پمژوهش حاضمر نییمه. بود4931 مرکز مشاور خانواد در سال
. پس آزمو با گمرو کنتمرل بمود- آزمایشی از نوع پیش آزمو
جامعه شامل زنا مراجعهکنند به دو مرکز مشاور شمرر اهمواز
 ز در گمرو آزممایش و41(  ز متأهل93 بود که از بین آ ها
 ز در گرو کنترل) بود که بهصورت نیونهگیری داوطلبانه41
انتخمماش شممدند؛ و بممه ابزارهممای پممژوهش کممه دبممارت بودنممد از
) و پرسشنامة میل به طالق1334( پرسشنامة صییییت باگاروزی
 بممرای تیلیممل داد همما از روش.) پاسممد دادنممد4391( روزولممت
 نتمایا حاصمل از.تیلیل کوواریانس چنمد متییمر اسمتفاد شمد
 آمموزش شمفقت خمود بادما ا مزایش،تیلیل داد ها نشما داد
نگرشهای صمیییانه و کماهش میمل بمه طمالق زنما در گمرو
 با توجه بمه.)p>3/334( آزمایش در مقایسه با گرو کنترل شد
 درما را حمل،ا زایش نرخ طالق در دو دهة گذشته در کشور
میور با کیک به زوجین برای توسعة را حلهای مؤثر میتواند
.سازگاری زناشویی را ا زایش و از طالق جلوگیری نیاید
 زنما، نگرشهای صمیییانه و میمل بمه طمالق:واژههای کلیدی
. آموزش شفقت خود،متأهل
zahradb2000@yahoo.com : نویسندۀ مسؤول.*
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مقدمه
خانواده نهادی است که به اعضاای خاود ااساام ات وات و

دریافت پسخوراند ت ظ از رواب بو شخصی و آگااهی از
ااساسات همسر تشاالت بو شخصی و تعارضات زوجو

آراتش تی بخشد .زندگی تشترک تبت ی بر قرارداد باو ز و

را کاهش داده و زتو ه بهبود رواب و رضایتم دی زناشویی و
خرسا دی در تحااو خااانواده را فااراه تاایسااازد (سوسااا

کودکا و ایجاد تهر و عطوفت است (کمپل.)3013 1

نارشهای صمومانه ظرفوت ب وادی افاراد در ت ظاو روابا

ترد برای ارضای نوازهای خود و به تبع آ انجام تمام کارکرد
آ شاتل رواواه هماااری تقساو کاار تربوات و پارورش
یای از تشاالت تهدیدک دة خاانواده هاا پدیاده الاال

تکدونا د روشب دیموساا و جومای .)3013 4بایاد گفات
امایت از فعا وتهای تشترک و انسجام گروهی اسات .ایا

است که اتروزه شووع آ در ایارا افایایش ناارا ک ادهای

توانااایی نقااش اساساای در زناادگی اجتماااعی دارد و نوااروی

داشته است .در بررسی علت الال توجاه باه علال فاردی و
روا ش ا اختی از جملااه تواال بااه الااال از اهمواات وی اژهای

براناویانده رفتارهای اجتماعی و رفتارهایی است که انساجام
5

گروهی را در پی دارد (ریف کتلوار و ویفری ک .)3010

توایا تمایال و

وری و هماارا  )3002( 6در چ د تطا عاه آزتایشای در

عالقهت دی زوجو به جدا شد و گسست روابا زناشاویی

ارتباط با شفقت خود نشا دادند که شفقت خود یک سازه
ته در تعدیل واک ش افراد به توقعوتهاای ناراااتک اده

برخوردار است .ت ظاور از توال باه الاال

2

الی تراال قانونی است (نظری رساو ی داورنواا اساو ی
بابایی گرتخانی  .)1394در بررسی عواتل تختلف در ایجااد

است .ذا برای افیایش صموموت و کاهش تول باه الاال در

کاهش صموموت زناشاویی باهخاوبی تشاهود

افراد تتأهل که سالتت تحو خانوادگی آناا تایتواناد بار

تول به الال

است (فاریابی و تحمودآبادی .)1394

سالتت اجتماع تأثور تستقو باذارد تیتوا از رویارد نوی

اگر نارش های صمومانه در زندگی زوجو پاایو باشاد
توجبات تعاتالت نات اسب در زنادگی زوجاو تایگاردد و
رضایت و شادتانی در رواب تختل تیگردد تیتواند ت جر به

تول به الال در زوجو گردد (ا د و تولور.)3013 3

8

آتوزش شفقت خود استفاده نماود (ب ات و گلما .)3001
نف )3003( 9آتاوزش شافقت خاود را باهع اوا ساازهایای
10

تؤ فهایی شاتل تهربانی با خاود در تقابال قضااوت کارد
خود

صموموت زناشویی یای از نوازهای رواب زوجو است.

11

اشتراک انسانی 13در تقابل انیوا 13و به هشاواری 14در

تقابل همان دسازی افراالای 15تعریاف کارده اسات و تعتقاد
است ترکوب ای تؤ فههای ترتب تشخصه هر فاردی اسات

بهالور تجربی تأیود شده است که کوفوت رواب بو شخصای
زوجو پووند عموقی با ابعاد روا ش اختی عاالفی و جسمانی

که به خود شفقت تیورزد .بایاد گفات در آتاوزش شافقت

بهییستی دارد (خانیاده  .)1390نارشهای صمومانه به افراد

خود تهربانی با خود درک خود بهجاای قضااوت خاود و

اجازه تی دهد با تحو اجتماعی خود تمام برقرار نماید و با

نوعی امایت نسبت به کاستیها و بیکفایتیهای خود است.

تحو خود پووند عموقی را برقرار نماید و از آسوب رسااند

3

اعتراف به ای که همه انسا ها دارای نقا هسات د اشاتباه
تیک اد و درگوار رفتارهاای ناساا تایشاوند تشخصاه

به دیارا و خود جلوگوری ک د (بارو کاه و ویل رایت
 .)3011نارشهای صمومانه ع صری ضروری بارای زنادگی

اشتراکات انسانی است .به هشواری در تقابال همان دساازی

زوجو است؛ زیرا که نارشهاای صامومانه پاسا دهای باه

افراالی در شفقت خود به یک آگااهی تتعاادل و روشا از

ااساسات را تسهول تیک د و فرای د زیر ب ایی شادی و نشاط

تجارب زتا اال تیانجاتد و باعا تایشاود ج باههاای
دردناک یک تجربه نادیده گرفته نشود و تارراً ذه را اشغال

در تحو خاانواده اسات .ناارشهاای صامومانه در تحاو
خانواده از الریق تاواناایی سهو شاد در اااالت هوجاانی
2. Alden & Teylor
4. Sousa, McDonald, Rushby, Dimoska & James
6. Leary and et al
8. Bent & Golman
10. self-kindness
12. common humanity
14. mindfulness

نا اد (نف  .)3013باید اظهار نمود که داشتا شفقت خاود
1. Campbell
3. Baron- Cohen & Wheel Wright
5. Rieffe, Ketelear &Wiefferink
7. self- compassion
9. Neff
11. self-judgment
13. isolation
15. over-identification
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در زندگی زناشویی نوازت اد ایا اسات کاه فارد باه خااالر

ارتقا سطح کوفی زندگی زوجو جوا شود .ازآنجاکه تداخله

شاستها یا نرسود به استانداردها به انتقاد سختگوراناه از

تبت ی بر شفقت خود تاک و در تاورد تشااالت ترباوط باه

خود نپردازد و ای تفهوم به تع ی توجه ناارد یاا اصاال
نارد ای شاستها نوست .زتانی که خود با ای بااور کاه

تتغورهای پژوهش انجام نشده اسات اذا هادف کلای ایا
پژوهش بررسی تأثور آتوزش شفقت خاود بار ناارشهاای

انتقاد خود تیتواند فرد را وادار به تغوور و پوشرفت ک د باه

صمومانه زنا تتأهل تراجعهک ده به ترکای تشااوره خاانواده

خاالر اشاتباهاتش باهساختی تاورد قضااوت قارار باوارد

است؛ ب ابرای فرضوه های پژوهش ااضار باه ایا صاورت

عملاردهای امایتی خود برای تهدید نشد ارتات خاود

تطر تیشود:

فرد در جهت پ ها کرد نواق
تیک د (ها

1

از خودآگاهی فارد عمال

 .1آتوزش شفقت خود بر نارشهای صمومانه و کاهش

 .)3014بایاد گفات فارد از الریاق شافقت

ورزید به خود یک ات وت هوجانی به وجاود تایآورد کاه
بتواند بدو ترم از سرزنش خود خودش را بهوضو ببو د

تول به الال در زنا تتأهل اثربخش است.
.3

آتوزش شفقت خود بر نارش های صمومانه در زنا
تتأهل اثربخش است.

و فرصت پودا تیک د تا با دقت بوشتری ا اوهاای ناساازگار
فاری هوجانی و رفتاری را درک و اصاال ک اد؛ ب اابرای

 .3آتوزش شفقت خود بر کاهش تول به الال در زناا
تتأهل اثربخش است.

شفقت خود ت جر به انفعال و ساو نمیشود (نف .)3013

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
در ایاا پااژوهش از روش تحقوااق نومااه آزتایشاای (الاار

نتایج پژوهش ها نشا تیدهد که تداخله تبت ی بر شفقت
خود بر افیایش گذشت انعطافپذیری و رضاایت زناشاویی
افراد تتأهل (توری و هماارا  )3015 3بر کاهش باورهاای
غورت طقی خود گسستای و نارضایتی زوجو تتقاضی الال

پوشآزتو و پسآزتو ) با گروه ک ترل اساتفاده شاد .تتغوار
تستقل آتوزش شفقت خود در گروه آزتایش اعمال شد و در

(دنوس و برکر )3015 3بر تویا گذشات و کوفوات زنادگی

گروه ک ترل هوچ گونه تداخله ای انجام نشد .تتغورهای وابسته
نارشهای صمومانه و تول به الال بودند .جاتعه آتااری در

زناشویی و گذشت زوجو (یاانه فار  )1391تاابآوری و
رضایت زناشویی (ترویجی  )1391ضریب ساختی نااگویی

پژوهش ااضر عبارت از کلوه زنا تتأهل جوا تراجعهک ده

زنا تتأهل (رضایی  )1393تاابآوری رضاایت از زنادگی

هوجااانی و همااد ی (هااال و ج وفاار 3014 4و دیویدسااو

 )3014و ت ظاو شا اختی هوجااانی زنااا تتأهاال (دانسااو

به یک ترکی تشاوره شهر اهواز در سال  1394بود .نمونه ای

5

پژوهش شاتل  30ز جوا از تجموع  53تراجعاهک اده باه

6

ترکی تشاوره بود که شاووه انتخااب آ هاا بار اساام توایا
تمایل آ ها به شارکت در ایا پاژوهش باود کاه باه شاووه

 3015و راهاادار و عطاااری  1393و دیمو ااوف )3013 2باار

نشاااخوار فااااری و تاااابآوری زناااا (پولفواااد 3014 8و
خانیاده  )1390تؤثر است.

تصادفی  15ز در گروه ک تارل و  15ز در گاروه آزتاایش

در راستای ضرورت ای پژوهش تیتوا گفات کاه اگار

گماشته شدند .تالک ورود زنا به پژوهش دارا بود سالتت

زوجو نارشهای صمومانه ت اسبی در زندگی زناشویی ابراز

روا اداقل سه سال زندگی تشترک و کسب نمره پایو تار

نا د اتاا دارد دچار کشماشهای درو خانواده شاوند و
بر سالتت جاتعه اثرات زیانباری باذارد .اذا آتاوزش هاای

از نقطه برش نارشهای صمومانه (نمره زیر  )150و تول باه
الال (نمره باالتر از  )44تالک خروج زنا از روند پژوهش

روا ش اختی در ای زتو ه ضارورت تاییاباد تاا عاالوه بار

عدم داشت سالتت روا گرفت نمارات نرتاال و خاارج از

افیایش نارش های صمومانه زوجو با توجه به چاا شهاای

تعوو نقطه برش بود .آزتودنیها شااتل  30ز تتأهال شاهر

عاالفی اقتصادی و تضادهای نقش خاانواده -شغال بااع
2. Moryen and et al
4. Hal & Jenifer
6. Danson
8. Pilfid

داواللبانه انتخاب شدند و سپس از توا نمونه پژوهش بهالور

اهواز با تواناو س ی  346ساال باود کاه  13نفار شااغال
1. Hen
3. Denis & Beker
5. Dividson
7. Deminof
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و  18ز خانه دار  13نفر دارای تکفرزناد و  12نفار دارای
دو فرزند به باال  14نفر با تدت ازدواج زیر  5سال و  16نفار
با تدت ازدواج  5سال به بااال بودناد .باه هماه آزتاودنیهاا
تضمو داده شد که کلوه االالعاات شخصای آ هاا تحرتاناه
باقی بماند.

هماراه با پارسش اته رضاایت زنااشویی ه زتا بااهوساولة
 30زوج پاس داده شد که ضریب همبساتای باو نتاایج دو
آزتو بوانار همبستای تع یدار  -0/65به دست آتد .پایایی
آ با استفاده از آ فای کرونبا برای کل نمونه  0/88به دست
آتد .در پاژوهش ااضار پایاایی پرسشا اته باا روش آ فاای
کرونبا  0/83به دست آتد.

ابزار سنجش
پرسشننامة نیازهننای صنمیمیت باگنناروزی ( :)1441ایا
پرسش اته دارای  41سؤال است و نوازهای صاموموت زوج را
تورد بررسی قرار تیدهد .در ای پرسش اته پاس ها در یاک
الوف ده گیی های از  1تا  10درجهب دیشاده اسات کمتاری
نمره  41و بوشتری نمره  410اسات .ایا پرسشا اته توسا
اعتمااادی نااوابی نااژاد ااماادی فاارزاد ( )1384ترجمااه و
ضریب پایایی کل پرسشا اته باا روش ا فاای کرونباا 0/93
بود .در تطا عهای دیار خمسه و اسو وا ( )1382در تعواو
پایایی پرسش اته با روش بازآزتایی ضریب آ فای کرونبا را
برای صموموت کل  0/ 83به دست آوردناد و جهات تعواو
روایی آزتو ایا پرسشا اته هماراه باا پرسشا اته واکار و
تاتپسو ه زتا بهوسوله  30زوج پاس داده شد که ضریب
همبستای بو نتایج دو آزتو صاموموت بواانار همبساتای
تع یدار  0/65به دست آتد (خمساه و اساو وا  .)1382در
پژوهش ااضر پایای پرسش اته با روش آ فای کرونبا 0/28
به دست آتد .دو نمونه از پرسشهاای ایا آزتاو باه ایا
صورت اسات - :در جساتجوی روابا صامومی هسات و-
برقراری رواب صمومی برای ته است.
آزمون میل به طالق زارعی :ای تقوام کاه او او باار
توس روزو ت و هماارا  )1986( 3الراای شاد و توسا
زارعی تحمودآبادی ( )1391در ایرا ه جاریابی شده اسات
ای تقوام یک ابیار  14سؤا ی است و برای ارزیابی زوجو
تستعد و تتقاضی الال به کار تایرود .ایا ابایار دارای 3
خرده تقوام است که هرکدام توس  6سؤال تورد سا جش
قرار تیگورد .خرده تقوامها شاتل :تمایل برای خارج شد
(تمایل به الال ) و تمایل به تساتحه است .هر سؤال در یک
الوف درجهب دی  2تایی نمارهگاذاری تایشاود .نماره ایا
پرسش اته با جمع نمرات سؤالها به دست تیآید .دو نموناه
از سؤالهای ای تقوام به ای صورت است :تا اغلاب باه
خارج شد از ای رابطه تایاندیش و تا اغالب در تاورد
جدایی فار تیک  .جهت تعوو روایی آزتو ای پرسش اته

یافتهها
قبل از تحلول کوواریاانس آزتاو کلماوگروف -اسامورنف
بهت ظور بررسی پاوشفار نرتاال باود توزیاع نمارات و
همچ و آزتو وی جهت پوشفار ترباوط باه هما ای
واریانس ها برای گروهها در هر دو تتغوار انجاام شاد .نتاایج
پوشفر نرتال بود توزیع نمرات و همچ و پاوشفار
تربوط به هما ی واریاانس هاا ( F=1/53و  )p< 0/13بارای
گروهها را تأیود نمود.

2. Rosvelt and et al

1. Intemasy needs Bagaroozy Questaionary

1

روش اجرا و تحلیل دادهها
جلسات آتوزش شفقت خود در الی  8جلسه  90دقوقاهایای
برگیار شد و جلسات بر اساام آتاوزش تبت ای بار شافقت
گولبرت ( )3009بدی صورت برگیار شد:
جلسة اول :اجرای پوشآزتاو ت طاق درتاا تبت ای بار
شفقت و تفهو شفقت و شفقت به خود؛
جلسة دوم :از زوجها خواسته تایشاود کاه ساعی ک اد
نحوه تفار و رفتار خود را نسابت باه خودشاا را ش اساایی
ک د؛
جلسة سوم :استفاده از تهارت تصویرپردازی شفقت گونه
و استفاده از ف ت فس تساو بخش؛
جلسة چهارم :استفاده از ف به هوشواری برای زوجهاا و
نحوه ابراز نارشهای صمومانه برای زنا ؛
جلسة پ ج  :در ای جلسه ف نوشت ناته شفقتورزاناه
و ارتقا شفقت خود بهوسوله تخلوه هوجانی صورت گرفت؛
جلسة شش  :در ای جلساه آساوبش اسای عاواتلی کاه
توجب ترم و دافعه زنا نسبت به شافقت خاود تایشاود
بررسی شد؛
جلسة هفت  :آتوزش روشهای تقابله باا عواتال شافقت
خود و استفاده از ف آرامسازی؛
جلسة هشت  :جمعب دی جلسات ارائه پوش هادهای نهایی
و تمری و نهایتاً اجرای پس آزتو و قارار زتاانی تشاخ
برای اجرای آزتو پواوری.
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جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرات پسآزمون نگرشهای صمیمانه و میل به طالق گروههای
آزمایش و کنترل با کنترل پیشآزمون
نام آزمون

مقدار

DF

DF

فرضیه

خطا

F

p

اندازه اثر

توان

آزمون اثر پیالیی

0/92

3

13

120/61

0/001

0/82

1

آزمون المبدای ویلکز

0/03

3

13

120/61

0/001

0/82

1

آزمون اثر هتلینگ

43/32

3

13

120/61

0/001

0/82

1

آزمون بزرگترین ریشه روی

43/32

3

13

120/61

0/001

0/82

1

آماری

هما الوری که در جدول  1نتایج تحلول کوواریانس چ د

ارائه شده است .تویا تأثور یا تفااوت برابار باا  0/82اسات.

تتغوره نشا تیدهد با ک ترل پوشآزتو سطو تع ایداری

بهعباارتدیاار  82درصاد تفااوتهاای فاردی در نمارات

همه آزتو ها بو زنا گروههای آزتایش و ک ترل اداقل از

پسآزتو نارشهای صمومانه و تول به الال زناا ترباوط

حاظ یای از تتغورهای وابساته (نگرشهای صمیمانه و میل

به تأثور آتوزش شفقت خود است .تاوا آتااری برابار باا 1

بننه طننالق) تفاااوت تع اااداری وجااود دارد ( F=120/61و

است به عبارت دیار اتاا خطای ناوع دوم وجاود نداشاته

 .)p>0/001برای پی برد به ای ناته که از حاظ کدام تتغور

است؛ ب ابرای فرضوه اول پژوهش تأیود تیشود.

ب او دو گااروه تفاااوت وجااود دارد دو تحلو ال کوواریااانس
یکراهه در تت تاناوا انجام گرفت که نتایج ااصل در اداته
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس آنکوا بر روی میانگین نمره پسآزمون نارشهای صمومانه و تول به الال گروههای آزمایش و
کنترل با کنترل پیشآزمون
متغیر

نارشهای صمومانه
تول به الال

مجموع

میانگین

F

P

اندازه اثر

توان آماری

14935/58

1

14935/58

63/53

0/001

0/29

1

35891/93

1

35891/93

41/39

0/001

0/91

1

مجذورات

هما الوری که در جدول  3تشاخ

DF

مجذورات

اسات باا ک تارل

خود با توجه به تواناو تول به الال در زنا گروه آزتاایش

پوشآزتو بو زنا گروه آزتایش و گاروه ک تارل از حااظ
نااارشهااای صاامومانه ( p>0/001و  )F=63/53تفاااوت

نسبت به تواناو گروه ک ترل توجب کاهش تول باه الاال
گروه آزتایش شده است .ذا فرضوه سوم نوی تأیود تیگاردد.

تع ی داری وجود دارد .ذا فرضوه دوم تأیود تیگاردد .توایا

تویا تأثور یا تفاوت برابر با  0/91است .بهعباارتدیاار 91

تأثور یا تفاوت برابر با  0/29است .بهعبارتدیار  29درصاد

درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزتو تول باه الاال

تفاوت های فردی در نمرات پسآزتو نارشهای صامومانه

تربوط به تأثور آتوزش شفقت خود است.

زنا تربوط به تأثور آتوزش شفقت خود است.
همچ و با ک ترل پوشآزتو بو زناا گاروه آزتاایش و

گروه ک ترل از حاظ تول به الاال ( p>0/001و )F=41/39
تفاوت تع ی داری وجود دارد .به عبارت دیار آتوزش شفقت

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش بررسی تأثور آتوزش شفقت خود بر تول به
الال و نارش های صمومانه زنا تتأهال تراجعاهک اده باه

اثربخشی آموزش شفقت خود بر میل به طالق و نگرشهای صمیمانه زنان متأهل 43 / ...

ترکی تشاوره خانواده بود .پژوهش ااضار نوماه آزتایشای از

بو زنا ااسام بهه پووستای به وجود تایآورد و تسابب

نوع پوش آزتو  -پسآزتو با گروه ک ترل بود .نتایج ااصال

جذابوت رفتار شایسته ت اسب و اعتمااد باو افاراد تتأهال

بااا توجااه بااه نتااایج جاادول  3و  3نشااا داد کااه بااا ک تاارل
پوشآزتو بو زنا گروه آزتایش و گاروه ک تارل از حااظ

تی شود و هر چه شافقت خاود بوشاتر باشاد صاموموت در
رواب بو زنا بوشتر تیشود زتو ه خشا ودی و خرسا دی

ناااارشهاااای صااامومانه ( p>0/001و  )F=63/53تفااااوت

هوجانات تثبت در رضایت از زندگی زناا بوشاتر تایشاود.

تع ی داری وجود دارد .بهعبارت دیار آتوزش شفقت خود با

درنتوجه تیتوا گفت آتوزش شفقت خود تویا نارشهای

توجه به تواناو نارشهای صمومانه در زنا گروه آزتاایش

صمومانه زنا را افیایش تیدهد.

نسبت به تواناو گروه ک ترل توجب افایایش ناارشهاای
صمومانه زنا گروه آزتاایش شاد .نتوجاه باهدساتآتاده باا
پژوهش هاای رضاایی ( )1393دیویدساو ( )3014هاال و

همچ و با توجه به نتایج جدول  3تشخ

شد با ک ترل

پوشآزتو بو زنا گروه آزتایش و گاروه ک تارل از حااظ

تول به الاال ( p>0/001و  )F=121/69تفااوت تع ایداری

ج وفاار ( )3014دنااوس و برکاار ( )3015و خااانیاده ()1390

وجود دارد .بهعبارت دیار آتوزش شفقت خود با توجاه باه

همسو است .در تبوو نتوجه پاژوهش در ایا بااره تایتاوا
گفت آتوزش شفقت خاود سابب گساترش تهرباانی درک

تواناو رضایت زناشویی در زنا گروه آزتاایش نسابت باه
تواناو گروه ک ترل توجب افیایش رضایت زناشاویی زناا

خود و پرهوی از انتقاد و قضاوتهای ناگوار نسابت باه خاود

گروه آزتایش شد .نتوجه فرضوه آخر پژوهش با پژوهشهاای

تیشود .آتوزش شفقت خود به د وال ای ااه تسابب شافقت

یاانااه فاار ( )1391ترویجاای ( )1391تااوری و هماااارا

خود به پذیرش تهربانی و عادم قضااوت همسار تایشاود

( )3015دنااوس و برکاار ( )3015ویاا ( )3014اسااتوو

توجب تیشود زوجو در ه اام تجربه شاسات و نااتوانی
باه صموموت بوشتری ارائه ک د خودت ظومی تثبتی از خاود

( )3010همسو است .ای پژوهشها نشا دادند که آتاوزش
شفقت خود بار افایایش توایا رضاایت زناشاویی در زناا

نشا ده د و با افیایش عیت نفس زنا در روابا زناشاویی

تتأهل اثربخش است.

شاد ناارش هاای صامومانه زناا در جهات زنادگی

در تبوو نتوجه به دست آتده تایتاوا گایارش کارد کاه

باع

هدفم دتر ارتقا پودا ک د و توجب شد در زوجو داد پاس
تثبت یع ی بخ د زد صمومی و صموموت قاوت بخشاد و

زوجااو گاااهی بااه دالیاال ش ا اختی و هوجااانی اجتماااعی
وضعوت رضایت زناشویی تتی ی ی را تجربه تایک اد .الباق

سبب گردد زنا بهنوبة خود با عاالفاه تثبات پاسا ده اد و

دیدگاه آ وس )1989( 1رضایت زناشویی ااساسات عو ای از

زوجو به ها ناارشهاای صامومانه بااالیی را ا قاا ک اد.

خش ودی رضایت و ذت تجربه شده توس ز یا ترد است

هما گونه که نف ( )3003بوا داشت افراد با شافقت خاود

و با رشد خود ترتب است (ویا

 .)3014تداخلاه آتاوزش

باال نسبت به خود و دیاارا تهرباا ترناد و ساعی در درک
رویدادها دارند باید گفات آتاوزش شافقت خاود در زناا

شفقت خود در زنا به د ول ای اه تسابب توانم اد سااخت
شخ در ابعاد ذه ی خود شد بهبودی و ساالتت ذها را

توجب تسهول پذیرش بوشتر بازخوردهاای تثبات و تواناایی

افیایش داد و به د ول ای اه ش اختهای خود به کمک زناا

برخورد با بازخورد خ ثی تیشود و نارش های صامومانه در

بازش اسی بوشتری شد زنا صحتوسق ابعاد تشااالت در

پاس دهی به ااساسات همسر را تسهول ک د و توجب سهو
شد در ااالت هوجانی زوجو آگاهی از ااساسات همسر

ادراک رضااایتم دی زناشااویی را بازش اساای کردنااد .در ای ا
آتوزش به د ول ای اه زنا فارا گرفت اد کاه تخلواه هوجاانی

و تشاالت بو شخصی با توجه باه شافقت خاود شاود؛ و

ت اسبی با شفقت ورزی داشته باش د نحوه تفار و رفتار خود

افراد تتأهل در رویدادهای استرمزا زندگی با رابطه همدالنه

را نسبت به خودشا را ش اسایی ک د و سابب گردیاد زناا

و ااسام بهه پووساتای ااساام تعلاق و همبساتای باا

ش اختها ااساسات و واک شهای خود را نسبت به اا ات

تشاالت تقابله ک د .درنتوجه تی توا گفت آتوزش شافقت
خود در زوجو نارشهای صمومانه زناا تقاویت تایک د

هوجانی و ارتباط با همسر خود را ارتقا ده د و باا ناریسات
به الرف روش قضایاا و تشاالت بوا شخصی زنااشویی و
1. Eliss
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ادراک بوشتر همسر ارتباالات صمومی بوشتری با همسر خود
برقرار سازند و ای نوع آتوزش بر برداشت از رفتار همسر و
درک باااالتر بااروز هوجااا شااادی و کاااهش تعارضااات در
زندگی زناشویی اثربخش بود و سبب شاد زناا باا شافقت
خود عیتنفس بوشتری را در رضایت زناشویی اباراز نمای اد
و ارتباالااات بهتااری برقاارار سااازند در ااال تعارضااات و
تشاالت تا ی زنادگی زناشاویی هماد ی بوشاتری را نشاا
ده د .آتوزش شفقت خود با ارائه ف نقشپذیری خود باع
شد زنا بتوان د با بررسی تشااالت باهالاور تاؤثری آ را
ال ک د و توجه ک د که بههراال در زندگی روزتره هار
آ تما است برای ز و شاوهر تشااالتی پاوش بوایاد و
ته ای است که ز و شوهر چاونه بتوان د با تسالله ک اار
بوای د و ای تداخله سبب برقراری ارتباط درست و صاحوح
افیایش صموموت ج سی و زناشویی شد .درواقع فاردی کاه
بهدرستی به خود شفقت بورزد از سالتتی و بهییستی روانای
بوشتری برخوردار است .ای اتر به ای تع ا است که فارد باا
تالیمت خاود را بارای تغووارات زنادگی ترغواب نماوده و
ا اوهای رفتاری تضر و ناتطلوب خود را اصاال تایک اد؛
ب ابرای خود شافقت ورزی تایتواناد از راهاهای تختلاف
بهع وا یک راهبرد ت ظو هوجا در نظر گرفته شود کاه در
آ از تجربه هوجا هاای آزارده اده و نااتطلوب جلاوگوری
نمیشود بلاه تاالش تایشاود تاا ااساساات باهصاورتی
تهربانانه تورد پذیرش واقع شوند؛ ب ابرای ااساسات ت فای
به ااساسات تثبت تغوور تیک د و فرد راههای جدیدی برای
تقابله پودا تیک د (نف  .)3008افرادی که خود شفقت ورز
هست د سالتت روانی بوشتری را نسبت به افرادی کاه خاود
شفقت ورزی کمتری دارند تجربه تیک د؛ زیرا تجربه درد و
شاست از الریق خود تحاومسازی ( ای  .)3013ااساام
انیوا (وندام شپارد فورسوت و ار ووی  )3011بیرگ ماایی
افاار و ااساسات (رایس  )3010تقویت تیشود .همچ و
داشت ااسام خود شفقت ورزی دال ت بر ای دارد که فرد
تالش تیک د که از تجربه درد جلوگوری نماید .ای اتر ت جر
به بروز سبکهای تقابله فعال در جهت ارتقا و افظ سالتت
روانی تیشود.
آتوزش خودشفقتورزی در زنا باا توجاه باه ایا کاه
توانست پریشانی ناشی از تجارب ت فی و ااساساتی که خود
را تهدید تیک د تعدیل نمایاد و زناا باا خودشافقتورزی
تاهوت ناارااتی تجاارب صامومی خاود را بوشاتر بش اسا د

بهالور کل تیتوا گفت آتوزش شفقت خود با توجه به فا
سختی بر خود و اشتوا تهربانی با خود درک خود بهجاای
قضاوت خاود سابب شاد زناا دارای ااساام بوشاتری از
انسجام و تسلو وت های تشاترک شاوند و باه تاداوم رابطاه
تمایل زیادی داشته و در پی افظ و بهباود رابطاه زناشاویی
باش د درای باره فداکاری و سرتایهگذاری ک د و بو اهداف
شخصی سعادت و شادکاتی شریک خود رابطه برقرار ک اد.
درنهایت باید گفت فرد از الریق شفقت ورزیاد باه خاود
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