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چکيده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیلکننده شفقت خود در رابطهه نهاوویی هیجهانی بهر د زدوهی زناشهویی زنهان
ناسازوار انجام شد.
روش  :پهژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و به روش همبسهتگی اجرا شد .روش نمونهویری پژوهش حاضرتصادفی
چند مرحله ای خوشهای بود و  103شرکتکننده در پژوهش حاضر به پرسشنامه سازواری زناشویی (اسپانیر ،)1976،مقیها
ناوویی هیجانی (باوبی و همکاران )1994،و مقیا

د زدوی زناشویی (پاینز )1996،پاسخ دادند .دادهها با استفاده از نرم افهزار

 SPSSدر سطح معناداری  0/05با آزمون رورسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار ورفت.
یافته ها :یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ناوویی هیجانی بر د زدوی زناشویی تأثیر مثبت معناداردارد و شهفقت خهود

بر روی د زدوی زناشویی تأثیر منفی معناداری دارد .همچنهین در رابطه بین ناوویی هیجانی با د زدوی زناشویی در زنان
ناسازوار شفقت خود نقش تعدیلکننده دارد.
نتيجه گيری :نتایج این مطالعه نشان داد که شهفقت خهود در رابطهه نهاوویی هیجهانی بهر د زدوهی زناشهویی نقهش
تعدیلکننده دارد .بر این اسا

هرچه میزان شفقت خود در فرد بیشتر باشد اثرناوویی هیجانی بر د زدوی زناشهویی

کمتر میشود.
واژگان کليدی :شفقت خود ،د زدوی زناشویی ،ناوویی هیجانی ،ناسازواری زناشویی.

 1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،ایران.
 2دکتری روانشناسیی ،اسیتادیار ،ویروه آموزعیی علیوم تربیتیی ،دانشیکده علیوم تربیتیی ،دانشیگاه آزاد اسیالمی ،واحید مشیهد ،اییران Email:
Saffarian.r44@yahoo.com
 3دکتری روانشناسی ،استادیار ،وروه آموزعی روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،ایران
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مقدمه
ازدواج مهمترین رویداد در چرخه زندوی انسان است که طهی آن زوجهها در یهک رابطهه دوطرفهه بها همسهر قهرار
میویرند .این رابطه مهمترین رابطه زندوی هر فردی اسهت .تعامهل ب هش جدا یناپه یر از رابطهه همسهری ،ماننهد
هروونه رابطه انسانی است و سازواری زناشویی یکی از مالکهای موفقیت تعامل زوجین است و بالطبع آنیکهی از
آسیبهای اساسی نظام خانواده بهویژه در آغاز ازدواج ،ناسازواری زوجین است (بایباخ .)2009 ،در مطالعهات اخیهر
نشان دادهشده است که سازواری زناشویی در چند سا او بهه اوج خهود میرسهد و بهرای سهالیان متمهادی ادامهه
مییابد ولی بعد از  10تا  20سا کاهش مییابد (سیرهینلیوولو ،تپد و سیرهینلیوولو.)2017،
د زدوی زناشویی ،فقدان تدریجی د بستگی عاطفی است که شامل کهاهش توجهه بهه همسهر ،بیگهانگی عهاطفی و
افزایش احسا

دلسردی و بیتفاوتی نسبت به همسر است (مازارانتانی .)2011 ،مطالعات نشان دادهاند کهه یکهی از

عوامل مؤثر بر سطح سازواری همسران پایین بودن کفایت عاطفی و هیجانی همسران است و بنیاد و اسا

رضهایت

از روابط به توانایی فهم و کنتر هیجانات بستگی دارد و جزء مهمی از رضایت زناشویی محسوب میشود در تا یهد
این مطلب میتوان به نقش ابراز احساسات و هیجانات در رشد صمیمیت نیز اشاره کرد کهه باعهت تجربهه احسها
حمایت شدن در زوجین میشود و عامل مهمی در تمایز زوجهای راضی از ناراضهی بهه شهمار مهیرود (خواجهه و
خضری مقدم.)1395 ،
ناوویی هیجانی یک ساختار چندوجهی است که یک اختال به شمار نمهیرود بلکهه یهک صهفت ش صهیتی اسهت
(چااله و آیشه .)2017 ،در ناوویی هیجانی فرد با مشکل در شناسایی احساسات و تمایز دادن بین آنها و حسههای
بدنی ،مشکل در توصیف هیجانها برای دیگران ،زندوی خیالی و هیجانی درونی پهایین ،تفکهر معطهوف بهه بیهرون،
اجتناب از حل تعارضات جدی ،روبهروست (چااله و آیشه .)2017 ،کوردوا ،جی و وارن ( )2005نشهان دادنهد کهه
توانایی تش یص و ابراز هیجانها با سازواری زناشویی رابطه دارد .میرجین و کوردوا ( ،)2007سهانگیو و هیووانه
(()2009به نقل از خواجه و خضری مقدم ،)1395،بشارت و ونجی ( ،)1391امهانی ( ،)1391فهری کهاکس و کهالین
( ،)2013لی ( ،)2010هامفرز ،وود و پارکر ( )2009در پژوهشهای خود نشهان دادنهد کهه بهین نهاوویی هیجهانی و
رضایت زناشویی رابطه وجود دارد .مؤمنی و همکهاران ( )1396نیزنشهان دادنهد نهاوویی هیجهانی پیشبهین خیانهت
زناشویی است و یاقوتیان ،سلیمانیان و محمد زاده ( ،)1394صداقتی فرد و ابراهیمی ( ،)1395امیدی فهر و همکهاران
( )1395وکیانی ( )1395نشان دادند ناوویی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی با د زدوهی زناشهویی رابطهه دارد .البتهه
دراینبین پژوهش داوری ( )1396نشان داد ناوویی هیجانی در بین زوجهای متقاضی طالق با زوجهای غیر متقاضی
طالق تفاوت معناداری ندارد و کاروکیوی و همکاران ( )2014نیز بین ناوویی هیجهانی و رضهایت زناشهویی رابطهه
مستقیم معناداری یافت نکردند .افراد واجد ناوویی هیجانی الگوهایی از تعامالت بهین فهردی را نشهان میدهنهد کهه
شامل فاصلهویری ،کنارهویری است بهویژه ،ناوویی هیجانی با سرد بودن و فاصهله داشهتن در روابهط بهین فهردی و
بازداری احسا

اجتماعی در تعامالت اجتماعی همبسته است که نشاندهنده تأثیر ناوویی هیجانی در مشکالت بین

فردی و اجتماعی است (کافتسیو

و هس .)2019 ،بر این اسا

وجود راهبردههای مناسهب نظهم جهویی هیجهانی

ضروری به نظر میرسد و شفقت خود یکی از این راهبردهای نظم جویی هیجانی به شمار میرود بهرای زمهانی کهه
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احساسات دردناک یا تنشزا اجتنابناپ یرند چون آنها را آواهانه با مهربهانی ،درک و حهس مشهترک انسهانی نگهه
میدارد (چا و ،فان ،لیو و ژ و.)2018،
شفقت خود ،تمایل به حمایت و دلسوزی نسبت به خود بهجای قضاوت س تویرانه نسبت به خود زمانی کهه فهرد
متوجه کاستیهای ش صی میشود اشاره دارد (نف و جرمر .)2017،شفقت خود یکی از عوامل محافظتی اسهت کهه
منجر به رشد انعطافپ یری شناختی و مقابله در فهرد میشهود (چها و و همکهاران .)2018،شهفقت خهود ،واکهنش
احساسی معتد افراد به رویدادهای منفی است که به افراد کمک میکند تا خهود و تجهارب زنهدوی خهود را دقیهقتر
ارزیابی کنند و درنهایت موجب میشود واکنشهای غمگینی و اضطراب افراد به اتفاقات طبیعهی ،رویهدادهای منفهی
خیالی و واقعی کاهش یابد (نف ،هسیه و دجیت هیرات .)2005 ،نف و همکارانش پژوهشههای اخیهر را در زمینهه
شفقت خود در میان روانشناسی غربی وسترش دادهاند آنها شفقت خود را سازهای سه مؤلفهای شهامل مهربهانی بها
خود در مقابل قضاوت کردن خود ،اشتراکات انسانی در مقابل انزوا و ذهن آوهاهی در مقابهل همانندسهازی افراطهی
است (جاکبسون ،ویلسون ،کورز و کلوم  .)2018،افراد با شفقت خود باال بیشتر استراتژیهای سازوارانه برای مقابلهه
با رویدادهای استر زا دارند مثل بازسازی شهناختی مثبهت و کمتهر از اجتنهاب و فهرار اسهتفاده میکننهد (چها و و
همکاران.)2018 ،
در کنار مؤلفه ناوویی هیجانی بهعنوان مؤلفه منفی اثرو ار ،مؤلفه شفقت خود میتوانهد تهأثیراتی مثبتهی بهر زنهدوی
زناشویی بگ ارد؛ بر این اسا

که میتواند توانایی مقابله فرد را در مواجهه با شکستها بهاال ببهرد؛ چراکهه شهفقت

خود بهعنوان یک میانجی هنگامیکه افراد با یک شکست مواجه میشوند ،برای مداخله در ارزیابی منفهی از خهود و
از ارتباطشان کارساز است (اسبارا ،اسمیت و مهل .)2012 ،همچنین جاکبسون و همکاران ( )2018در بررسهی نقهش
خود شفقتی در روابط عاشقانه به این نتیجه رسیدند که خود شفقتی بر کیفیت روابط اثر میوه ارد .مطالعهه یارنهل و
نف ( )2012نشان داد ،افرادی که خود شفقتی باالیی دارند بهاحتما زیاد ،قادرند تعارض در رابطه عاشقانه خود را با
استفاده از راهحلهای مصالحه آمیز حلوفصل کنند که متعاد کننده و برطرفکننهده نیازههای خهود و طهرف مقابهل
است .در همین راستا رجبی ،حریزاوی و تقی پور ( ،)1395نشان دادندکه شهفقت خهود در روابهط زناشهویی نقهش
راهبرد مقابلهای در کاهش ناسازواریهای زناشویی و افزایش کیفیت زندوی دارد .ایزدی و سجادیان ( )1396رابطهه
شفقت خود و سازواری زناشویی و قزلسفلو و همکاران ( )1395نیز تهأثیر شهفقت خهود بهر رضهایت زناشهویی در
پژوهشهای خود نشان دادند .با توجهه بهه نقهش شهفقت خهود درتهرمیم روابهط زناشهویی از ایهن مؤلفهه بههعنوان
تعدیلکننده در پژوهش حاضر استفاده شد.
نظر به اهمیت نقش شفقت خود در بهبود روابط بین زوجین و وجود خأل پژوهشهی در بررسهی نقهش تعدیلکننهده
شفقت خود در رابطه متغیرهای م کور پژوهش حاضر قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد کهه آیها شهفقت خهود در
رابطه ناوویی هیجانی بر د زدوی زناشویی زنان ناسازوار نقش تعدیلکننده دارد.
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ناگویی هیجانی

دلزدگی زناشویی

خودشفقتی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش
پهژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ ههدف کهاربردی بهود .جامعهه آمهاری شهامل زنهان ناسهازوار
مراجعهکننده به مراکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی شهر مشهد در فاصله زمانی اردیبهشتماه تا خردادماه سها 97
بود .روش نمونهویری تصادفی چندمرحله ای خوشه ای بود .بدین وونه که در ابتدا فهرستی از تمامی مراکز مشهاوره
تحت پوشش بهزیستی مشهد تهیه شد وبر مبنای تعداد مراکز ( 100مرکز) 25 ،خوشه تشکیل شد و بر اسا

منهاطق

شهری در هر خوشه  4مرکز مشاوره قرار داده شد و از بین این  25خوشه یک خوشه بهصورت تصهادفی انت هاب و
پرسشنامهها به  156زن مراجع کننده به این مراکهز داده شهد؛  27نفهر از شهرکتکنندوان بهه علهت ناکامهل بهودن و
پاسخدهی تصادفی پرسشنامهها ،از روند پژوهش خارج شهدند و بهر اسها

نمهره حاصهل از پرسشهنامه سهازواری

زناشویی تعداد  103نفر برای نمونه در نظر ورفته شدند .مالک اصلی ورود به پژوهش برای شرکتکنندوان عبهارت
بود از تمایل به شرکت در پژوهش ،کسب نمره پایینتر از  101در پرسشنامه سازواری زناشویی ،حداقل تحصهیالت
دیپلم ،حداقل سن  20سا و و شتن حداقل  1سا از زندوی مشترک با همسر.
اپرسشنامه سازواری زناشویی اسپانیر 1:این ابزار  32سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی ازنظر زن و شهوهر یها
هر دونفری است که باهم زندوی میکنند .تحلیل عاملی نشان میدهد که این مقیا

چهار بعد را میسنجد که شامل

رضایت دونفری (سؤا  ،)32 ،31 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16:همبستگی دونفری (سهؤا ،)24،25،26،27،28
توافق دونفری (سؤا  ،)1،2،3،5،8،9،10،11،12،13،14،15 :ابهراز محبهت (سهؤا  .)4،6،29،30نمرهوه اری در یهک
مقیا

لیکرت است .نمره کل مجموع تمام سؤاالت بین  0تا  151است .نمرات باالتر نشاندهنده رابطه بهتهر اسهت.

افرادی که نمره آنها  101و یا کمتر از آن باشد ،ناسازوار تلقی میشوند .نمره کل مقیا

با آلفای کرونبهاخ  0/96از

همسانی درونی قابلتوجهی برخوردار است .همسانی درونی خرده مقیا ها بهین خهوب تها عهالی اسهت :رضهایت
دونفری= ،0/94همبستگی دونفری=  ،0/81توافق دونفری=  0/90و ابهراز محبهت=( 0/73اسهپانیر 1976 ،بهه نقهل از
مسرت مشهدی و دولتشاهی .)1396،پایهایی مقیها

در پهژوهش شهارپلی و کهرو  0/96 ،)1982(2و در پهژوهش

اسپانیر و تامپسونا  0/91 ،)1982(3به دست آوردند .مالزاده و همکاران ( )1381همسانی درونهی بهاالیی ( )0/95در

1

Spanier Marital Adjustment Inventory

2

Sharply & Cross

3

Thompsonal
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را در کل

سرتاسر پرسشنامه به دست آوردند (مسرت مشهدی و دولتشاهی .)1396،پژوهش حاضر اعتبار این مقیا
نمرات با آلفای کرونباخ  0/93برآورد کرده است.

پرسشنامه ناوویی هیجانی تورنتو 1:که توسط باوبی ،پارکر و تیلور )1994(2ساخته شد و یک پرسشنامه خهود سهنجی
با  20سؤا است که سه بعد دشواری در شناسهایی احسها ها (سهوا  ،)1،3،5،8،11،17،19،دشهواری در توصهیف
احسا ها (سوا  )2،6،9،16،20:و تفکر عینی (بقیه سؤاالت) را در مقیا

لیکرت میسنجد .یهک نمهره کهل نیهز از

جمع سه بعد برای ناوویی هیجانی کلی به دست میآید .سؤا های  4،5،10،18و  19بهصورت معکو

نمرهوه اری

میشود .حداقل نمره  20و حداکثر نمره  100میباشد و هرچقدر نمره باالتر باشهد ،شهدت نهاوویی هیجهانی بیشهتر
است .تیلور ،پارکر و باوبی ( ،)1997آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/81وهزارش کردنهد .در نسه ه فارسهی ایهن
مقیا  ،ضریب آلفای کرونباخ برای ناوویی هیجانی کل و  3زیهر مقیها
محاسبه شد که نشانه همسانی درونی باالی این مقیا
حاضر اعتبار این مقیا
مقیا

آن بهه ترتیهب  0/75 ،0/82 ،0/85و 0/72

است( .تقوی ،نجفی ،کیان ارثهی و آقایهان .)1392 ،پهژوهش

را در کل نمرات با آلفای کرونباخ  0/76برآورد کرده است.

د زدوی زناشویی 3:پاینز ( )1996این ابزار خود سنجی را باهدف اندازهویری درجه د زدوی زناشویی در

بین زوجین ساخت .این پرسشنامه شامل  21ماده که شامل  3جزء اصلی خستگی جسمی (مثهل احسها
سستی و داشتن اختالالت خواب) ،از پا افتادن عاطفی (مثل احسها
افتادن روانی (مثل احسا
مقیا

خسهتگی،

افسهردوی ،ناامیهدی و در دام افتهادن) و از پها

بیارزشی ،سرخوردوی و خشم به همسهر) میباشهد .نمرهوه اری ایهن مقیها

 7درجهای لیکرت است؛ بنابراین دامنه نمرات بین  147 – 21قرار دارد 4 .ماده معکو

در یهک

نمرهو اری میشهود

و نمره باالتر نشانه د زدوی بیشتر است .ضریب اطمینان آزمون بهاز آزمهون  0/86بهرای یهک دوره یکماههه0/76 ،
برای یک دوره دوماهه و  0/66برای دوره چهارماهه بود .تداوم درونی برای اغلب آزمودنیها با ضریب ثابهت آنهها
سنجیده شده که بین  0/91تا  0/93بود (پاینزو نانس .)2003،نویدی ( )1385آلفای کرونباخ را  0/86به دسهت آورد.
در پژوهش نادری ،افت ار و آمالزاده ( )1388آلفای کرونبهاخ و تنصهیف بهه ترتیهب  0/78و  0/81محاسهبه وردیهد.
پژوهش حاضر اعتبار این مقیا
مقیا

را در کل نمرات با آلفای کرونباخ  0/79برآورد کرده است.

شفقت خود 4:توسط نف ( )2003ساخته شد که مشتمل از  26وویه اسهت و بهصهورت لیکهرت نمرهوه اری

میشود .اجزای سازندهی این پرسشنامه اورچه ازلحاظ مفهومی باهم متفاوت هستند ،امها بهه لحهاظ نظهری بهه ههم
مرتبط هستند :انسانیت مشترک ،ذهن آواهی و خود مهربانی .اورچه ساختار اصلی با این سه جنبه تعریفشهده بهود،
اما تحلیل عاملی ،شش خرده مقیا

را نشان داد که نشاندهندهی جنبههای مثبت و منفی هر وجهه میباشهند (نهف،

 .)2003این شش خرده مقیا ها عبارتاند از :خود مهربانی (وویه 23 ،19 ،12 ،5:و  ،)26خود انتقادی (وویهه،8 ،1:
 16 ،11و  ،)21انسانیت مشترک (وویه 10 ،7 ،3:و  ،)15انزوا (وویه 18 ،13 ،4:و  ،)25ذههن آوهاهی (وویهه،14 ،9:
 17و  )22و همانندسازی افراطی (وویه 20 ،6 ،2:و  .)24وویه ههای  24 ،21 ،20 ،18 ،16 ،13 ،11 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1و
1

Toronto Alexithymia Scale

2

Bagby, Parker, Taylor

3

)Couple Burnout Measurement (CBM

4

Self-compassion Measurement
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 25دارای نمرهو اری معکو

میباشند .حداقل نمره صفر و حداکثر نمره  130است که هر چهه نمهره بهاالتر باشهد

میزان شفقت خود فرد باالتر است .مطالعات روایی همگرا و روایی افتراقی ،همسهانی درونهی و پایهایی بهاز آزمهایی
مناسب این مقیا

را نشان دادهاند (شیوندی ،نعیمی ،فرشاد .)1395،نف ( )2003ضهریب آلفهای کرونبهاخ نسه هی

اولیه این آزمون را  0/93وزارش کرده است .در پژوهش رستمی ،عبدی و حیدری ( ،)1393ضریب آلفهای کرونبهاخ
 0/83به دست آمد .در پژوهش خسروی و همکاران ( )1392ضریب آلفا برای نمهر کلهی مقیها

 0/76و ضهرایب

آلفای کرونباخ برای خرده مقیا های مهربانی با خود ،قضاوت نسبت به خود ،اشتراکات انسانی ،انزوا ،بهه هشهیاری
یا ذهن آواهی و همانندسازی افراطهی بهه ترتیهب  0/80 ،0/85 ،0/84 ،0/79 ،0/81و  0/83بهه دسهت آمهد .روایهی
پرسشنامه نیز مطلوب وزارش وردیده است .پژوهش حاضر اعتبار این مقیا

را در کل نمهرات بها آلفهای کرونبهاخ

 0/81برآورد کرده است.
تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرمافزار  SPSSدر دو ب ش توصیفی و
استنباطی (همبستگی پیرسون ،رورسیون سلسه مراتبی) انجام پ یرفت.
یافتهها
سن شرکتکنندوان این پژوهش در دامنه  25تا  48قرار داشهت و  %35از شهرکتکنندوان شهاغل بودنهد .جهدو 1
همبستگی بین متغیرهای موردمطالعه را نشان میدهد .همانوونهه کهه در جهدو  1مشهاهده میشهود نتهایج آزمهون
معنیداری ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیدار بین متغیهر نهاوویی هیجهانی بها متغیهر
د زدوی زناشویی و رابطه منفی و معنیدار بین متغیر شفقت خود با د زدوی زناشویی است .جههت بررسهی نقهش
تعدیلکننده بودن یک متغیر میتوان از آزمون تغییر ضریب تعیین در رورسیون سلسله مراتبی استفاده نمود .دو مهد
را که در آنها متغیر د زدوی زناشویی در نقش متغیر مالک است ،در نظر ورفته میشود.
نتایج تحلیل رورسیون سلسهمراتبی جهت بررسی نقش تعدیلکننده بودن شفقت خود در جدو  2ارا هشهده اسهت.
نتایج تحلیل در مد یک نشان داد که رابطه بین ناوویی هیجانی و شفقت خود  0/40است که  0/33درصد واریانس
نمرات د زدوی زناشویی را بهطور معنادار تبیین میکند .مد  2انداز رابطه بین ناوویی هیجهانی و شهفقت خهود را
پس از ورود اثر تعدیلکننده شفقت خود نشان میدهد .مقایسه دو مد  1و  2نشان میدهد کهه شهفقت خهود 0/06
درصهد ضریب تعیین را بهصورت معنادار افزایش داده است که این افزایش معنیدار است درنتیجه میتوان په یرفت
که در رابطه بین ناوویی هیجانی با د زدوی زناشویی در زنان ناسازوار شفقت خود نقش تعدیلکننده دارد؛ بنهابراین
فرضیه پژوهش تا ید میشود.
در جدو  3معنیداری تأثیر متغیر مستقل و برآورد پارامتر آن در دو مد وزارششده است .نتایج نشان میدههد کهه
در مد  1متغیر ناوویی هیجانی در سطح خطای  5درصد تأثیر مثبت و معنیداری بر روی د زدوی زناشویی دارنهد
و مقدار پارامتر (ضرایب) برآورد شده آن  0/427است.
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جدو  :1ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

د زدوی زناشویی ناوویی هیجانی خود شفقی
د زدوی زناشویی

1

ناوویی هیجانی

**0/572

1

شفقت خود

**-0/368

-0/141

p ≤0/01

1

**

جدو  :2خالصه اطالعات مد های  1و  2در رورسیون سلسهمراتبی

مد

ضریب تعیین

جدو آنالیز واریانس ضریب تعیین

تغییرات ضریب تعیین

آماره فیشر

مقدار احتما

تغییرات ضریب تعیین آماره فیشر مقدار احتما
مد 1

0/396

0/396

32/840

0/000

32/840

0/000

مد 2

0/465

0/069

12/751

0/001

28/716

0/000

جدو  :3برآورد پارامترها در مد های  1و 2

مد

متغیرها در مد

مد 1
مد 2

برآورد پارامتر خطای برآورد برآورد استاندارد آماره تی مقدار احتما

عرض از مبدأ

1/810

0/252

ناوویی هیجانی

0/427

0/063

عرض از مبدأ

1/250

0/285

ناوویی هیجانی

0/400

0/060

0/501

شفقت خود

-0/183

0/051

-0/267

0/534

7/187

0/000

6/798

0/000

4/384

0/000

6/687

0/000

-3/571

0/001

در مد  2تأثیر متغیرهای ناوویی هیجانی و شفقت خهود در سهطح خطهای  5درصهد بهر روی د زدوهی زناشهویی
معنیدار است و مقدار پارامتر برآورد شده آنها به ترتیب  0/4و  - 0/183است که نشاندهنده تهأثیر مثبهت نهاوویی
هیجانی بر د زدوی زناشویی و تأثیر منفی شفقت خود بر روی د زدوی زناشویی است .در مد  2با توجه به اینکهه
مقدار ضرایب استاندارد متغیر ناوویی هیجانی ( )0/501بیشتر از مقدار ضریب استاندارد شفقت خود است ،میتهوان
دریافت که تأثیر ناوویی هیجانی بر د زدوی زناشویی بیشتر از شفقت خود است.
بحث و نتيجه گيری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در رابطه ناوویی هیجانی با د زدوی زناشویی در زنان ناسازوار شفقت خود نقهش
تعدیلکننده دارد؛ که در بررسی پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از ایران ،پژوهشی که دقیقاً بهه ایهن عنهوان
پرداخته باشد یافت نشد اما با پژوهشهای کوردوا و همکهاران ( ،)2005سهانگیو و هیهو وانه

( ،)2010بشهارت و

ونجی ( ،)1391امانی ( ،)1391فری کاکس و کالین ( ،)2013لی ( ،)2010هامفرز و همکهاران ( ،)2009میهر چهین و
کوردوا ( )2007و کوردوا و همکاران ( ،)2005مؤمنی و همکاران ( ،)1396امیهدی فهر و همکهاران ( ،)1395کیهانی
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( )1395همسواست و با پژوهشهای داوری ( )1396که نشهان داد نهاوویی هیجهانی در بهین زوج و کهاروکیوی و
همکاران ( )2014ناهمسو است.
در تبیین نتایج این یافته پژوهش شفقت خود با انسانی ساختن رابطه زناشویی که بر اسها

آنهمهه انسهانها دارای

نقص هستند ،اشتباه میکنند ،درویر رفتارهای ناسالم میشوند و همچنین باعهت درد و رنهج همسهر خهود میشهود؛
باعت به جریان انداختن و تقویت ب شش زناشویی خواهد شد (رجبی و همکاران )1395،و ب شندوی از دو طریهقِ
کاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبهت ،باعهت کهاهش تعهارض زناشهویی و بههتبع آن کهاهش د زدوهی
میشود .در حقیقت ،افزایش احساسات مثبت ناشی از ب شیدن یا ب شیده شدن ،تقویتی است برای انجام دوباره این
عمل که متعاقباً تعارضها را کاهش میدهد و از بروز د زدوی زناشهویی جلهوویری میکنهد (سهاداتی و همکهاران،
 .)1393در همین راستا ،مطالعه یارنل و نف ( )2013نشان داد ،افرادی که شفقت خود بهاالیی دارنهد بههاحتما زیاد،
قادرند تعارضهای رابطه با شرکای عاشقانه خود را با اسهتفاده از راهحلههای مصهالحه آمیهز حلوفصهل کننهد کهه
متعاد کننده و برطرفکننده نیازهای خود و طرف مقابل است .آنهها همچنهین کمتهر احتمها دارد کهه آشهفتگی را
تجربه کنند و بهاحتما زیاد در هنگام حلوفصل تعارضها اصالت دارند و موفق عمل میکنند که این نشهان میدههد
رفتار سازنده افراد خود شفقت در روابطشان ،ممکن است منافع فردی و همچنین بین فهردی بیشهتری بهه بهار آورد؛
بنابراین میتوان وفت حتی زمانی که روابط عاشقانه این افراد دچار شکست شود شفقت خود باال ،بهه آنهها کمهک
خواهد کرد که آشفته نشوند و بهجای بروز نشانههای بالینی ،بتوانند راهحهل مناسهبتری را بهرای برخهورد بها ایهن
شکست بیابند .همچنین شفقت خود با ایجاد برخی ویژویهای مثبت چون ادراک معقو از خود ،صبر و بردبهاری و
تعاد هیجانی در طو تجربههای دشوار و همچنین یادآوری این نکته به ش ص که نامالیمهات و بهدبیاریها بهرای
همگان اتفاق میافتد ،از اثرات منفی آنها پیشگیری میکند (رجبی و همکاران.)1395،
افراد با شفقت خود نسبت به خود ،هیجانات مثبت تولید میکنند (نهف و کاسهتیگان )2014 ،و هیجانهات مثبهت بهه
افراد کمک میکنند که اجتماعیتر باشند و روابط بین فردی موفقتری داشته باشند .این امر به ایهن دلیهل اسهت کهه
هیجانهای مثبت احسا

فرد از خویشتن را بهوونهای وسعت میدهند که دیگران را نیز شامل میشود .این موضوع

در طو زمان منجر به شکلویری احسا

همپوشانی خود -دیگری یا بهنوعی احسا

«وحدت» میشود .احسها

خود -دیگری پیشبینی کنندهی درک بیشتر نسبت به دیگران است که خود به وسترش و تداوم روابهط بهین فهردی
میانجامد (علوی و همکاران .)1395 ،درواقع شفقت خود واکنش احساسی معتد افراد به رویهدادهای منفهی اسهت
که به افراد کمک میکند تا خهود و تجهارب زنهدوی خهود را دقیهقتر ارزیهابی کننهد و درنهایهت موجهب میشهود
واکنشهای غمگینی و اضطراب افراد به اتفاقات طبیعهی ،رویهدادهای منفهی خیهالی و واقعهی کهاهش یابهد (نهف و
همکاران .)2005،همچنین شفقت خود بهعنوان کیفیت در تما

بودن با رنجها و آسیبهای خود و احسا

کمهک

کردن برای رفع مشکالت خود تعریف میشود و مؤلفههای مثبت روا نشناختی همانند نوعدوستی ،مهربانی و شهادی
همراه است .لیری و همکاران ( )2007در چند مطالعه آزمایشی در ارتباط با شفقت خود نشان دادند که شفقت خهود
یک سازه مهم در تعدیل واکنش افراد به موقعیتهای ناراحتکننده شامل شکست ،طرد ،خجالهت و دیگهر حهواد
منفی است براین اسا

شفقت خود بهعنوان یک میانجی هنگامیکه افراد با یهک شکسهت مواجهه میشهوند ،بهرای

مداخله در ارزیابی منفی از خود و از ارتباطشان کارساز است (اسبارا و امری.)2005،
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تجربه احساسات منفی همچون درماندوی ،نومیدی ،فریب و نگرش منفی نسبت بهه خهود ،کهار و زنهدوی در میهان
زوجینی که د زدوی زناشویی بر روابط آنها حاکم است ،نیاز به نگرش امیدوارانه و درک کننده نسهبت بهه خهود و
برداشتی متعاد داشتن از احساسات منفی و یادآوری تجربههای مشترک انسانی را برجسته میکند .افهراد بها شهفقت
خود باال تعارضات بین ش صی خود را با در نظر ورفتن نیازههای خهود و دیگهران حهل میکننهد (اسهبارا و امهری،
 .)2005سازه شفقت خود با سبکهای مقابله و تنظیم وری هیجانها نیز مرتبط است .مؤلفه ذهن آوهاهی در شهفقت
خود مفاهیم زیربنایی درمان ذهن آواهی که یکی از درمانهای پیشرو در درمانهای موج سوم شهناختی رفتهاری بهه
شمار میرود را در بردارد .ذهن آواهی پ یرش لحظه حا بدون قضاوت است که بر اسا
دردناک و ناراحتکننده اجتناب نمیشود ،بلکه فرد با مهربانی ،فهم و احسا

آن دیگهر از احساسهات

اشتراکات انسهانی ،بهه آنهها نزدیهک

میشود؛ بنابراین هیجانهای منفی به حالت احساسی مثبتتری تبدیل میشوند و به فرد فرصت درک دقیقتر شرایط
و انت اب کارهای مؤثر برای تغییر خود یا شرایط به صورتی اثرب ش و مناسب میدهد درواقع همان فرصتی کهه در
یک رابطه آسیبدیده زناشویی نیاز آن احسا

میشود.

پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز روبرو بود ازجمله دادهها با استفاده از ابزار خود سنجی جمعآوریشده است
که احتما میرود در بعضی موارد با دقت پاسخ داده نشده باشد؛ پژوهش حاضر تنها در  4مرکز و شهر مشهد
انجامشده است ،نتایج آن نمیتواند نماینده کل جمعیت زنان ناسازوار کشور باشد و ازآنجاکه پژوهش از نوع
همبستگی است ،امکان نتیجهویری علی وجود ندارد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود در تحقیقات
آینده برای طرحریزی پروتکلهای درمانی م تص این وروه زنان به مقایسه زنان باد زدوی زناشویی با زنان فاقد
د زدوی زناشویی در مؤلفههای م تلف شفقت خود ،ناوویی هیجانی و مشکالت بین فردی پرداخته شود .پیشنهاد
میشود در تحقیقات آینده متغیرهای تعدیلکننده یا واسطهای ازجمله میزان سن ،سطوح فرهنگی -اقتصادی و
تحصیلی لحاظ شود؛ بنابراین انجام پژوهشهای مکمل که بتواند این متغیرها را بهطور همزمان موردبررسی قرار
دهند ،برای پژوهشهای آینده پیشنهاد می شود.
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Investigating the role of Self-Compassion moderator on the
relationship between Alexithymia and Couple Burnout in
incompatible women
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the moderating role of self-compassion in the
relationship of emotional distress on marital distress in maladaptive women.
Method: The present study was applied in terms of purpose and was conducted by correlation
method. The sampling method of this study was multi-stage cluster random sampling and 103
participants in the present study answered the Marital Adjustment Questionnaire (Spanier, 1976),
Emotional Consciousness Scale (Bobby et al., 1994) and Marital Satisfaction Scale (Paines, 1996).
Data were analyzed by SPSS software at the significant level of 0.05 using hierarchical regression
test.
Results: The findings of the present study showed that emotional distress had a positive effect on
marital disgust and self-compassion had a significant negative effect on marital disgust. It also has a
moderating role in the relationship between emotional distress and marital lust in maladaptive women
of compassion.
Conclusion: The results of this study showed that self-compassion has a moderating role in the
relationship of emotional distress to marital disgust. Accordingly, the higher the level of selfcompassion in a person, the less the effect of emotional distress on marital satisfaction.
Keywords: Self-Compassion, Couple Burnout, alexithymia, Marital incompatibility

