Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

Vol 18. No. 3 (Continuous No. 69)- Fall 2017

)69  (پیاپی،1396  پاییز،3  شمارۀ،سال هجدهم
56-64 صص

PP: 56-64

Predicting Marital Happiness
Based on self-compassion and
Flourishing in Married women
Zahra Shafiee, M. A
counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Rezvavsadat Jazayeri, Ph.D.
Academic member, University of Isfahan, Isfahan, Iran

پیشبینی شادمانی زناشویی بر اساس شفقت به
خود و شکفتگی در زنان متأهل
*شفیعی

زهرا

، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،کارشناس ارشد مشاوره خانواده
 ایران، اصفهان،دانشگاه اصفهان

رضوانالسادات جزایری
، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره،عضو هیئت علمی
 ایران، اصفهان،دانشگاه اصفهان

Abstract
In this study the role of self-compassion and
flourishing as predictors for marital happiness
was investigated. For this purpose, 140 married
women Isfahan city were selected by available
sampling method and and Marital Happiness
Scale (Tgryan, 1387), Self-Compassion (Neff,
2003) and Flourishing (Diener, 2009) responded.
Data was analyzed by using multiple regression
analysis Results showed that flourishing and selfcompassion were capable of predicting the
Marital happiness but among the six subscales of
self-compassion (self- kindness, self–judgment,
common humanity, mindfulness, isolation and
over-identification) only variable mindfulness
predicted marital happiness. As a result can
marital happiness married women based on
personality traits (self- compassion and
flourishing) they explained (p <0.001).
Keywords: Self- Compassion, Flourishing,
Marital happiness, Married women
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مقدمه
ازدواج نوعی پیوند اجتماععی صامیمعنه و عمیاق میاعن زن و

مورد استفعده قرار می دهند وفعلک ،گلوریع و اساتن

شوهر است که میتواند منشأ خوشی و شعدمعنی و یاع رنجای
عمیق بارای آنهاع شاود وپورمن انی کلاوری .)1392 ،باروز

 ،)2013شاکفت ی باع واکانشهاعی مثبات ،روابا مثبات بااع
دی ران ،رشد شخصی ،پذیرش خود ،امید به زندگی و ساح

رفتعرهعی منعسب از سوی زوجین میتواند باه ایجاعد روابا

پعیینی از تنهعیی و اف ردگی هماراه اسات وآکاین و آکاین،13

هاعرت،12

ریف،14

منعسب دو طرفه و به دنبعل آن تفعهم در بین آنهع کمک نمعید

 .)2015از سوی دی ر محعلععت وکیس ،شومعتکین و

وروزن گراندن ،معیرز و هعتی .)2014 ،1در این میعن از جملاه

 )2002نشعن داد که بارونگرایای ،وجادانگرایای و ساحو

شعخصهعیی که میتواند کیفیت زندگی زنعشویی را پیشبینی
کند شعدمعنی زنعشویی 2است وکمپدوش ،تیلاور و کرونجار،3

پعیینی از روان رنجوری بع شکفت ی در ارتبعط است؛ بناعبراین
افراد بع شکفت ی بعال ن بت به افارادی کاه شاکفت ی پاعیینی

 )2008منظور از شعدمعنی زنعشویی ،قضعوت و ارزیعبی فرد از

دارند از سآمت ج می و روانی محلوبتری برخوردارناد و

میزان بهزی تی و رضعیتی است که در رواب زنعشاویی خاود

برخورد منعسابتاری باع چاعلشهاعی باعلقوه زنادگی دارناد

تجربااه م ایکنااد و تااعکنون بااع واژههااعی مختلف ای از جملااه
رضعیت ،4سعزگعری 5و موفقیات 6زنعشاویی متاراد شامرده

واسکوتعنوس -دیجک ترا ،پیتارزی ،دروسارت ،وساترهوت،
گرا و همکعران .)2016 ،15نتعیج تنقیقعت نشعن داده اسات

شده است که منعکسکننده کیفیت ازدواج و زندگی زنعشویی

که شکفت ی میتواند باه شاعدی و باه دنباعل آن ایجاعد یاک

است وفینچعم ،استنلی و بچ .)2007 ،7تنقیقعت انجاعم گرفتاه

زندگی محلوب ،شعد و رضعیتبخش کماک نمعیاد؛ بناعبراین

گویعی آن است که شعدمعنی زنعشویی میتواناد باه بهزی اتی

شکفت ی و شعدی در ارتبعط ه تند و هر دو به برداشتهاع و
ویااعنکینز،16

روانشنعختی ،عملکرد بهتر سی تم ایمنی بدن ،ایجاعد رو یاه
مثبات ،کاعهش اف اردگی ،روابا جن ای رضاعیتبخاش و

.)2010
تف اایرهعی فاارد مربااوط ماایشااود
پژوهش هعی سلی من مشخص ساعخته اسات کاه شاکفت ی

کااعهش ا تمااعل طااآ در آینااده کمااک نمعیااد وسااعندهیع،8

می تواند بع متغیرهعیی چاون ا

عساعت و هیجعناعت مثبات،

)2009؛ بنعبراین ،تمرکز بر این بعد از زندگی زنعشویی نهفق

رواب محلوب و رضعیتبخش ،ا

تضمین کننده سآمت ج می و روانی هم اران اسات بلکاه
می تواند در رشد سعلم فرزنادان تأثیرگاذار بعشاد وفینچاعم و

در ارتبعط م تقیم بع شعدی اسات مارتب بعشاد وسالی
 .)2011مجموع این محعلععت نشاعن مایدهاد کاه شاکفت ی

همکعران.)2007 ،

میتواند در شعدمعنی افراد تأثیرگذار بعشد.

بر این اسعس ،شاکفت ی 9ترکیبای از بهزی اتی هیجاعنی،
روانی و اجتمععی است ودینر ،وریتز ،توو ،کیم-پریتو ،چویی،

عس معنع در زنادگی کاه
من،17

هم عم بع گ ترش پاژوهشهاع در ایان زمیناه ساعزهای

جدید بع عنوان"شفقت به خاود" 18در روانشنعسای محار

اوشاای و بی ااواس-دینااره2010 ،10؛ هیپاار و سااو.)2013 ،11
تنقیقعت انجعم گرفته مشخص سعخته است که افاراد شاکوفع

شد .نف و )2003شفقت به خود را بهعناوان ساعزهای ساه
مؤلفه ای شعمل مهربعنی بع خود 19در مقعبل قضاعوت کاردن

عواطف مثبت چون :امید و خوشبینی را تجرباه مایکنناد و

خاااود ،20اشاااتراکعت ان اااعنی 21در مقعبااال انااازوا 22و
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است .بر این اساعس مهرباعنی باع خاود م اتلزم مآیمات،

که شفقت به خود و شکفت ی بهعنوان یکای از ویژگایهاعی

معیت و درک خود بهجعی سرزنش و انتقاعد از خاود باه

شخصاایتی در بهزی ااتی و سااآمت روان فااردی ،زوجاای،

خعطر کعستیهع و نقصهع همچناین ت اکین و آراماش باه

خعنوادگی و جعمعه نقش پویاعیی ایفاع نمعیاد از آنجاعیی کاه

خود در مواقع پریشعنی و نهعیتعً پذیرش بدون قیاد و شارط

شفقت به خاود و شاکفت ی در تاأمین بهداشات روان نقاش

خود است ،اشتراکعت ان عنی م تلزم درک این م ئله است

مهمی ایفع مینمعید بناعبراین مایتواناد در برقاراری و فا

که همه ان عنهع اشتبعه مایکنناد و شک ات مایخورناد و

ارتبعط ،توانعیی پاذیرش نقاص هاع و تفاعوت هاع در طارفین،

ذهنآگعهی م تلزم آگاعهی از درد و رناج تجرباه شاده در

توانعیی بیعن عواطف و هیجعنعت مثبت در ارتبعط بع هم ار و

زمعن عل بدون اینکه نه نعدیده گرفته شود و نه به نشخوار

به تبع دوام و پعیداری ازدواج نقش کلیدی ایفع نمعید .بع توجه

منتهی گردد ونف و کعستی ع)2014 ،1

به آنچه بیاعن شاد فرضایه هاعی پاژوهش عباعرت بودناد از:

تنقیقعت گویعی آن است که سح بعالی شفقت به خاود

 -1شکفت ی پیشبینیکنندة شعدمعنی زنعشویی است  -2ابعاعد

بع اف ردگی ،اضحراب ،کمعلگرایی نوروتیک ،نشخوار فکاری

شفقت به خود ومهربعنی بع خود ،ذهنآگعهی ،انزوا ،اشتراکعت

و سرکوب افکعر رابحه منفی ووان دام ،شپعرد ،فورسید و ارلی

ان ااعنی ،قضااعوت در مااورد خااود ،همعنندسااعزی افراطاای)

وین )2011 ،2و بع شعدی ،خوشبینای ،رضاعیت از زنادگی و

پیشبینیکنندة شعدمعنی زنعشویی است؛ و  -3شفقت به خاود

ان یزش درونی ،مهعرتهعی مقعبلاهای ،تاعبآوری و ساحو

و شکفت ی پیشبینیکنندة شعدمعنی زنعشویی است.

بعالیی از بهزی تی ععطفی بهطور مثبت در ارتبعط است وناف،
ه یه و دیجیرات .)2005 ،3عآوه بر آن در زندگی زنعشاویی
مشخص شده است که شفقت به خود بععث زندگی بعکیفیت
ووان دام و همکعران ،)2011 ،رضعیت از زندگی وناف ،راد و
کریااک پعتریااک)2007 ،4؛ رضااعیت زنعشااویی وقزل اافلو،
جزایری ،بهرامی و منمدی ،)1395 ،ل تعاعر

و چاعلش

ویعرنل 5و نف )2013،ازدواج پعیدار ودراین فاورس ،کعشای،
دونآن ،لوکعس)2010 ،6؛ اعتمعد به هم ار وکروکار ،کاعنولو،
)2008؛ رواب ععشقعنه محلوب ونف و بارات واس)2013 ،7؛
سعزگعری بع هم ر وبریناز و چاین)2012 ،؛ دوام و پعیاداری
زندگی زنعشویی وبعکر و مک نولتی )2011 ،8و رفتعر مثبات و
سعزنده در رابحه ودراین فورس و همکعران )2010 ،میگردد.
بر این اسعس شفقت به خود بهعنوان منبع مهمی از شعدی در
نظر گرفته میشود ورایعن و دسی .)2001 ،9در مقعبل افارادی
که در سح بعالیی از خودانتقعدی قرار دارند میزان رضعیت از
رابحه پعیینی را تجربه میکنند و در ایجعد صمیمیت بع هم ار
مشکل دارند ولینچ ،روبینز و مورس.)2001 ،10

روش
روش پ ژوهش ،جامع ه آم اری و نمون ه :ای ان پااژوهش
به صورت توصیفی  -همب ت ی بود .جعمعه آماعری پاژوهش
شعمل زنعن متأهل شهر اصفهعن در سعل  1395بودند .در ایان
پژوهش برای انتخعب آزماودنیهاع از روش نموناهگیاری در
دسترس استفعده گردید و نهعیتاعً  140زن متأهال باع میاعن ین
ساانی  28 /56بااهعنااوان نمونااه پااژوهش ،گاازینش شاادند و
پرسشنعمه هعی پژوهش را پعسخ دادند .در خصاو

رععیات

اصول اخآقی پژوهش الزم به ذکر است که شرکتکننادگعن
به صورت داوطلبعنه و بع رضعیت آگعهعنه در پژوهش شارکت
نمودند و هیچ نیعزی به ذکر نعم و نعم خعنوادگی آنهاع نباود و
تأکید شد که اطآععت آنهع بهصورت منرمعناه باعقی خواهاد
معند .عآوه بر این مقرر شد که نتاعیج بررسای پاس از پعیاعن
پژوهش در اختیعر آنهع قرار گیرد .مآک انتخعب جم نمونه،
داقل جم نمونه برای تنقیقعت همب ات ی باود کاه 100
نفر است ودالور.)1388،

این تنقیقعت ،توجه به عوامل شخصایتی و روانای را در

ابزار سنجش
مقیاس شکفتگی :این مقیعس در سعل  2008توس دینره تهیه

2. Van Dam, Sheppard, Forsyth, & Earleywine
4. Rude & Kirkpatrick
6. Dyrenforth, Kashy, Donnellan & Lucas
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10. Lynch, Robins & Morse

1. Neff & Costigan
3. Neff, Hseih, & Dejitthirat
5. Yarnell
7. Beretvas
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شده و دارای  8گویه است .شیوة نمرهگذاری این مقیاعس بار

موتعبی و یادری و )1392ضارایب پعیاعیی آلفاعی کرونباع

اسعس طیف لیکرت  7گزینهای کاعمآً مخاعلفم و )1تاع کاعمآً
مااوافقم و )7تنظایم شااده اساات؛ کااه شاارکتکنناادگعن بعی اد

خرده مقیاعس هاعی اشاتراکعت ان اعنی و ذهان آگاعهی ،0/71
مهربعنی بع خود  ،0/75انزوا  0/72و همعنندساعزی افراطای را

مشخص کنند که هر گویه تع چه اد در ماورد آنهاع صاعد

 0/65گزارش نمودناد و ضاریب همب ات ی ایان مقیاعس و

است .در این راستع نمره بعالتر مباین میازان شاکفت ی باعالتر

مقیعس عزتنفس  0/22گزارش دادند .در این پژوهش پعیعیی

است .سؤاالتی معنند "از فععلیتهعی روزانهام لذت میبرم" و

پرسشنعمه به روش آلفعی کرونبع برای کال پرسشانعمه 0/82

"من زندگی هدفمند و بعمعنعیی دارم" از نمونه سؤاالت ایان
مقیعس است .در ایران هنجعریعبی این پرسشنعمه توس مرادی

مقیاس شادمانی زناشویی :باهمنظاور سانجش شاعدمعنی

سا ایعه افشاااعدی ،قعسااامی و قمرانا ای و)1394و )1393روی

زنعشویی از پرسشانعمه شاعدی زوجاین کاه دارای  47ساؤال

به دست آمد.

نمونهای بع جم  200نفر از بین دانشاجویعن دانشا عه علاوم

است و هد

پزشکی اصفهعن صورت گرفته که ضریب آلفاعی کرونباع و
ضریب پعیعیی توصیفی به ترتیب  0/82و  0/80بارآورد شاده

اجتمععی ،از بین بردن ا عساعت منفای ،خاوشبینای ،بیاعن
ا عسعت ،ساح توقعاعت پاعیین ،خاود باودن ،صامیمیت،

است .در این پژوهش بهمنظور بررسی پعیعیی از روش آلفاعی

برنعمه ریزی ،توجه به زماعن اعل ،اولویات دادن باه شاعدی،

کرونبع استفعده شد که برای مقیعس شکفت ی  0/80به دست

خآقیاات ،دوری از ن راناای ،پاارورش شخصاایت سااعلم و

آمد.

پرورش شخصیت اجتمععی است استفعده شد .سؤالهعی ایان

اصلی آن سنجش شعدی کلای فععلیات ،روابا

مقی اس ش فقت ب ه خ ود :ایاان اباازار یااک مقیااعس

پرسشنعمه بهصورت طیف لیکارت وپانج گزیناهای) از کاعمآً
موافقم ونماره  )5تاع کاعمآً مخاعلفم ونماره  )1نمارهگاذاری

سنجش میزان شفقتورزی سعخته شده و از  6خرده مقیاعس:

ماایشااود .در ایاان پرسشاانعمه سااؤاالت 43-24-20-19-2

مهربعنی به خود و 5معده) ،قضعوت در ماورد خاود و 5ماعده)،

به صورت معکوس نمره گذاری میشود .این پرسشنعمه توس

اشتراکعت ان عنی و 4معده) ،انازوا و 4ماعده) ،ذهان آگاعهی و4
معده) و همعنندسعزی افراطی و 4معده) تشکیل شده اسات کاه

ت ریعن و )1387هنجعریعبی شده اسات و بارای ساعخت ایان
پرسشنعمه از ابععد پرسشنعمه شاعدی فاوردایس اساتفعده شاده

کیفیات رابحااه فاارد بااع تجااعرب خااود را مایساانجد .ش ایوة

است .برای بررسی روایی منتوایی این پرسشانعمه در اختیاعر

نمرهگذاری این مقیعس بر اسعس طیف لیکرت  5گزیناهای از

پنج متخصص در زمینه مشعوره خاعنواده در دانشاکده علاوم

تقریبعً هرگز وصفر) تع تقریبعً همیشه و )5تنظایم شاده اسات.

تربیتی دانش عه اصفهعن قرار گرفت و مورد تأیید متخصصاین

سؤاالت خرده مقیعسهعی قضاعوت در ماورد خاود ،انازوا و
همعنندسعزی افراطی بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

قرار گرفت .منقق برای تعیین روایی هم را از آزمون شاعدی
آک فورد و بهمنظور تعیین روایی واگارا از آزماون اف اردگی

در ایران هنجعریعبی این پرسشانعمه توسا بشارپور در ساعل

بک استفعده کرد .پرسشنعمة شعدی زوجین بع پرسشنعمه شعدی

 1392انجعم گرفته و ثبعت درونای ایان پرسشانعمه باه روش

آک فورد همب ت ی مثبت /8؛ و بع پرسشانعمه اف اردگی باک

آلفعی کرونبع  0/93گزارش شده است .ضرایب پعیعیی آلفعی
کرونبع کل مقیعس  0/92و برای خرده مقیعسهع از  0/75تاع

همب ت ی منفای  -./78داشات .منقاق بارای تعیاین روایای
سؤالهع نیاز ضاریب همب ات ی هار ساؤال را باع نماره کال

 0/81و ضریب پعیعیی بعزآزمعیی وباه فعصاله دو هفتاه) 0/93

منعسبه کرد .برای تعیین هم عنی درونای از آلفاعی کرونباع

گزارش شده است ونف .)2003 ،همچناین در تنقیاق دی ار

استفعده شاد کاه برابار باع  ./8منعسابه گردیاد .پعیاعیی ایان

نااف ،پی ااتی سااعنو و هی ااه 1و )2008ای ان مقی اعس را در

پرسشنعمه به روش اسپیرمن براون برابار باع /75؛ و باه روش

کشورهعی تعیلند ،تعیوان و آمریکع مورد آزمون قارار دادناد و
ضرایب آلفعی کرونبع را برای هرکدام از کشورهع به ترتیاب

گعتمن برابر بع  ./7بود وشفیعی محلق .)1389،در این پژوهش
پعیعیی به شیوه آلفعی کرونبع  0/91به دست آمد.

خودگزارشی  26سؤالی است که توسا ناف و )2003بارای

 0/95 ،0/87و  0/86بااه دست آوردناد .ماؤمنی ،شهیاادی،
1. Neff, Pisitsungkagarn & Hsieh
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روش اجرا و تحلیل دادهها
بع توجه به اینکه نمونه این پاژوهش شاعمل زناعن متأهال

استفعده گردید .همچنین داده هع بع استفعده از نرمافازار آماعری

بود؛ لاذا پاس از تهیاه ابزارهاعی الزم و بار اساعس اهادا
پژوهش از آزمودنیهع درخواست شد تاع در صاورت تمعیال

 SPSS20تنلیل شد.

ن ابت بااه تکمیال پرسشاانعمههاعی پژوهشای اقادام نمعینااد.

یافتهها
میعن ین و اننرا

آزمودنیهع ،به آنهع اعآم گردید که اطآععتشعن کعمآً منرمعنه

سعل؛  3نفر دارای مدرک کمتر از دیپلم 37 ،نفر دیپلم 9 ،نفار

خواهد معناد و فقا توسا پژوهشا ر و بارای انجاعم امار
پژوهش مورد تجزیهوتنلیل قرار میگیرند .در ایان پاژوهش

فو دیپلم 57 ،نفر لی عنس و  34نفار فاو لی اعنس و باعالتر

همچنین بهمنظور رععیت اصول اخآ و برای جلاب اعتماعد

برای پعسخ ویی به ساؤالهاعی تنقیاق از روش آماعرههاعی
توصیفی ومیعن ین و اننرا

معیاعر) و آماعرههاعی اساتنبعطی

وضریب همب ت ی پیرسون و تنلیل رگرسیون چند متغیری)

معیعر سن شرکتکنندگعن 28/56 ± 5/80

بودنااد؛ میااعن ین و انناارا

معیااعر طااول ماادت ازدواج

شرکتکنندگعن  7/16 ± 6/39سعل ،نوع آشنعیی  85/7درصاد
از شاارکتکنناادگعن در پااژوهش ساانتی و  49/3درصااد از
شرکتکنندگعن در پژوهش خعنهدار بودند.

جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری شادمانی زناشویی با روش همزمان ()Entry
متغیر مآک

شعدمعنی زنعشویی

متغیرهعی پیشبین

B

β

T

p

ضریب تنمل

ععمل تورم واریعنس

شکفت ی

1/417

0/326

4/151

0/001

0/809

1/236

شفقت به خود

0/782

0/336

4/272

0/001

0/809

1/236

ذهنآگعهی

1/744

0/224

2/308

0/023

0/609

1/643

انزوا

-1/005

اشتراکعت ان عنی

0/658

0/114
0/095

-1/263

0/209

0/703

1/422

1/048

0/296

0/703

1/422

قضعوت در مورد
خود

-1/017

0/172
-

-1/777

0/078

0/612

1/633

همعنندسعزی افراطی

-1/175

0/176
-

-1/940

0/055

0/695

1/438

مهربعنی به خود

0/319

0/054

1/683

0/051

0/903

1/108

همعنگونه کاه یعفتاههاعی جادول و )1نشاعن داد ترکیاب

شااافقت باااه خاااود و β=0/336و  )t=4/272و شاااکفت ی

خحی متغیرهعی پیش بین شکفت ی و شفقت به خود در تبیین
متغیر مآک برابر بع  F=31/528بع درجاه آزادی و 2و  )137و

و β=0/326و  )t=4/151بااهطااور مثباات پاایشبااین شااعدمعنی
زنعشویی است .ترکیاب خحای متغیرهاعی پایشباین وخارده

مقعدیر  Rوهمب ات ی چندگعناه) و  R2ومجاذور همب ات ی

مقیعسهعی شفقت به خود) در تبیاین متغیار ماآک برابار باع

چندگعنه) به ترتیب  0/561و  0/315به دست آمده اند ،یعنای

 F=8/195بع درجه آزادی و 5و  )134معنعدار اسات و مقاعدیر

در اادود  23درصااد واریااعنس متغیاار مااآک وشااعدمعنی
زنعشویی) توس متغیرهعی پیش بین قعبل تبیین اسات .متغیار

R2

 Rوهمب ت ی چندگعنه) و ومجذور همب ات ی چندگعناه)
به ترتیب  0/484و  0/234به دست آمدهاند ،یعنی در ادود

پیشبینی شادمانی زناشویی بر اساس شفقت به خود و شکفتگی در زنان متأهل 61 /

 23درصد واریعنس متغیر مآک وشعدمعنی زنعشاویی) توسا

این یعفته هع می توان اینگونه اظهعر داشت که ذهنآگاعهی باه

متغیرهعی پیشبین وشکفت ی و شفقت به خاود) قعبال تبیاین
است و)p>0/001؛ بنعبراین فرضایه اول و ساوم ماورد تأییاد

افراد کمک میکند تع بهواسحة ذهنآگعهی از افکعر خودکعر و
همچناین عاعدات و ال وهااعی رفتاعری نعسااعلم رهاعیی یعبنااد

قرار گرفت .بر این اساعس مایتاوان گفات کاه شاکفت ی و

درنتیجه میتواند به بهزی تی روانشنعختی و شاعدمعنی منجار
رایعن،1

 .)2000از سوی دی ار مشاخص شاده

شفقت به خود توانعیی پیش بینی شعدمعنی زنعشاویی را دارناد

شود ودسی و

و .)p>0/05در مااورد فرضاایة دوم ی عنااه متغیاار ذهاانآگااعهی

است که از جمله تأثیرات سودمند ذهنآگعهی تعدیل در بروز

و β=0/224و  )t=2/308بااهطااور مثباات پاایشبااین شااعدمعنی
زنعشویی است ولی متغیرهعی انازوا و β=0/114و ،)t=1/263

 .)2015در ایان راساتع
واکنشهعی اتومعتیک است
محعلععت شعپیرو ،براون ،تورسن و پآنت 3و )2011نشاعن داد

اشتراکعت ان عنی و β=0/095و  ،)t=1/048قضعوت در ماورد

که واکنشهعی متععدل یک راه سعلم بارای مقعبلاه باع شارای

خااااود و β=0/172و  ،)t=1/777همعنندسااااعزی افراطاااای

استرسزاست ،کعهش استرس ادراک شاده ،افازایش امیاد در

وβ=0/319

رابحه و همدلی بیشتر در ارتباعط باع هم ار اسات؛ بناعبراین
نهفق به افزایش آرامش در ارتبعط کمک میکند بلکه به دیاد

و β=0/176و  )t=1/940و متغیر مهربعنی باه خاود
و  )t=1/638تااوان پاایشبیناای شااعدمعنی زنعشااویی را ندارنااد
و.)P>0/05

واسمیت،2

مثبت زوجین ن بت به یکدی ر منجر میگاردد وماعی سال و
کعرنی .)2012 ،4همچنین ذهن آگعهی باه شاعدی ،رضاعیت و

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی نقش شفقت به خاود و شاکفت ی

ا

عس بهزی تی در زندگی منجر میگردد وبورپی و الن ر،5

 ،)2005این مؤلفههع میتواند در زندگی زنعشاویی تأثیرگاذار
بعشد و بهواسحة این بهزی تی فردی ،ا عس استرس کمتار،

به عنوان پیشبین هعی شعدمعنی زنعشویی پرداخته شد .یعفته هاع
نشعن داد که شکفت ی پایش بینای کننادة شاعدمعنی زنعشاویی

ا

است .در این راستع ،پاژوهشهاع نشاعن داده اسات کاه افاراد

شعدمعنی زنعشویی بین زوجین کمک کند وواتچز و

شکوفع دارای هیجعنعت و ا

عسعت مثبت ه اتند عاآوه بار

عس همدلی بعالتر و واکنشهاعی عاعطفی منعسابتار باه
کاردووا،6

 .)2007در مقعباال وجااود اناازوا ،قضااعوت در مااورد خااود،
همعنندسعزی افراطی و نشخوار هیجاعنهاعی منفای در ماورد

آن ثباااعت عاااعطفی ،نشاااعط و سااارزندگی ،خاااوشبینااای،
انعحع پذیری ،ا عس شعی ت ی ،معنع در زنادگی و روابا

خود میتواند بهواسحة غر شادن در افکاعر ماعنع صامیمیت

مثبت بع دی ران از دی ر ویژگیهعی افراد شکوفع است وهیپار

محلوب در رابحه شود ونف وبرات واس.)2012 ،

و سو .)2013 ،عآوه بر این ،افراد شکوفع قاعدر باه گ اترش

از سوی دی ر در مورد فرضیة سوم نتاعیج نشاعن داد کاه

صمیمیت و اعتمعد در رواب خود بع دی ران میبعشند ودینر و

شفقت به خود و شکفت ی پیشبینیکنندة شاعدمعنی زنعشاویی
است .این یعفتههع بع نتعیج پژوهش نف و برات واس و،)2012

همکعران ،)2010،بنعبراین می توانند این صمیمیت و اعتمعد را
به رواب زنعشویی انتقعل دهند .درنتیجه می توان محر نماود

بعکر و مک نولتی و ،)2011لینچ و همکعران و ،)2001یعرنل و

که زوجینی کاه از شاکفت ی باعالیی برخوردارناد ،شاعدمعنی

نااف و ،)2013قزل اافلو ،جزایااری و همکااعران و )1395و

زنعشویی بعالتری را در زندگی تجربه کنند.

قزل فلو و همکعران و )1395همخاوان اسات .در تبیاین ایان

در مااورد فرضاایة دوم یعفتااههااع نشااعن داد ی عنااه متغیاار
ذهنآگعهی بهطور مثبت پیشبین شعدمعنی زنعشویی است ولی

یعفتههع میتوان بیعن کرد کاه افاراد باع شافقت باه خاود باعال
میتوانند عآوه بر ارائه معیتهعی بین فاردی ،اعتماعد باین

متغیرهعی انزوا ،اشتراکعت ان اعنی ،قضاعوت در ماورد خاود،

فردی را نیز در رواب خود تجربه نمعیناد وکروکار و کاعنولو،

همعنندسعزی افراطی و متغیر مهربعنی به خود توان پایشبینای

 ،)2008عآوه بار ایان به هن عم بروز تععرضعت و مشاکآت

شعدمعنی زنعشویی را ندارند .این یعفتههع بع پژوهش قازل فلو،

بعلقوه در زندگی زنعشویی راه لهعیی را مورد اساتفعده قارار
میدهند که نیعزهعی خاود و هم ار در نظر گارفته شود کاه

2. Smith
4. Maisel & Karney
6. Wachs & Cordova

1. Deci & Ryan
3. Shapiro, Brown, Thoresen, & Plante
5. Burpee & Langer

جزایری ،بهرامای و منمادی و )1395هم و است .در تبیین
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جمل ی این م عئل منجر به بروز رفتعر سعزنده و به دنباعل آن
رواب سعزنده بین هم ران خواهد شد وناف و بارات واس،
 .)2012افراد بع شفقت به خود بعال عآوه بار انعحاع پاذیری
رواناای ،هن ااعم بااروز مشااکآت بااعلقوه در زناادگی از خااود

تشکر و قدردانی
در انتهع از تمعمی شرکتکنندگعن که بخشی از وقات خاود را
بااه مشااعرکت در ایاان پااژوهش اختصااع
قدردانی به عمل میآید.

دادنااد تشااکر و

پعسخ هعی سعزنده تری از خود نشعن دهند که ایان م ائله باه
ارتبعط سعلم و سعزنده کمک مینمعید ودسی و رایاعن)2000 ،

منابع

بنعبراین بهواسحة ا عس رضعیت از رابحه زنعشویی به شعدی
بعالتری در زندگی زنعشویی دست یعبند .برعکس افرادی کاه

بشرپور ،س .و .)1392ویژگیهعی روانسنجی ن خة فعرسی مقیعس

شفقت به خود در آنهع پعیین است بع هم ر خود م اتبدانه و
کنتاارلگرانااه برخااورد م ایکننااد ،ن اابت بااه هم اار خااود
پرخعش ری کآمی نشعن می دهناد و از ساوی دی ار وجاود
نشخوار هیجعنعت منفی ،ا عس تنهعیی و قضعوت و انتقعد از
خود معنع ایجعد صمیمیت در رواب میشود وگیلبرت و میلز،

دل ااوزی بااه خااود در دانشااجویعن .پااژوهش در سااآمت
روانشنعختی7 ،و.66-75 ،)2
پورمن نی کلوری . ،و .)1392رابحه فععلیت سی تمهعی مغزی-
رفتعری بع بخشش و رضعیت زنعشاویی زوجاین .روانشنعسای
مععصر.26- 17 ،8 ،

ت ریعن ،ن .و .)1387بررسی تأثیر زوج درمعنی معناوی بار اعل و
هوای خعنواده و شعدی زوجین شهرستعن خمینیشهر .پعیعننعمه

 .)2000عآوه بر این شکفت ی به واسحة ایجعد یاک زنادگی
محلوب ،شعد و رضعیتبخش میتواند به شعدی باین افاراد و

کعرشنعسی ارشد مشاعوره خاعنواده ،دانشاکده علاوم تربیتای و

بااهوی اژه هم ااران کمااک نمعیاد ویااعنکینز)2010 ،؛ بنااعبراین
شکفت ی میتواند بع متغیرهعیی چون ا عساعت و هیجعناعت

روانشنعسی دانش عه اصفهعن.
دالور ،ع.و .)1388روش تنقیق در روان شنعسای و علاوم تربیتای.
تهران :نشر ویرایش.
شاافیعی محلااق ،س .و .)1389بررساای رابحااه سااعده و چندگعنااه

زندگی که در ارتبعط م اتقیم باع شاعدی اسات مارتب بعشاد

سبک هاعی دلب ات ی و ویژگای هاعی شخصایتی باع رضاعیت
زنعشااویی در زن و شااوهرهعی شااهر گچ ااعران .پعیااعننعمااه

مثبت ،روابا محلاوب و رضاعیتبخاش ،ا

اعس معناع در

وسلی من .)2011 ،مجموع این محعلععت نشاعن مایدهاد کاه
شااکفت ی و شاافقت بااه خااود مایتوانااد در شااعدمعنی افااراد
تأثیرگذار بعشد.
بع توجه به تأثیر شکفت ی و شفقت به خاود در شاعدمعنی
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کعرشنعسی ارشد رشته مشعوره .اصفهعن :دانشکده علوم تربیتای
و روانشنعسی.
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سبکهعی زوجی و شفقت به خاود باهعناوان پایشباینهاعی

همچنین انجعم مداخآت آزمعیشی باه منظاور سانجش اناواع

رضعیت زنعشویی ،دو فصلنعمه مشاعوره کاعربردی5 ،و79- ،)2

مااداخآت روانشاانعختی و تااأثیر آن باار میاازان شااکفت ی و
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پیشاانهعدهااعی کااعربردی ایاان پااژوهش اساات کااه در سااعیه
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