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چکیده
هدف :صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگیهای بارز یک ازدواج موفق بهشمار میآید .این ویژگی
بهوجود تعامل بین همسران اشاره میکند و نبود یا کمبود آن یکی از شاخصهای آشفتگی در روابط زناشویی است .این
پژوهش با هدف بررسی صمیمیت زوجین و رابطه آن با انعطافپذیری شناختی در زنان متاهل( مادران متاهل دانشآموزان
شهر تهران) انجام شد .روش شناسی تحقیق :جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانشآموزان مدارس دولتی شهر تهران
درسال 1398که در زمان اجرای پژوهش متاهل بودند و سی و پنج تا شصت و پنج سال سن داشتند ،تشکیل داده است .با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،نمونهای به اندازه پانصد و چهار نفر انتخاب شد .در این پژوهش از
پرسشنامه صمیمیت زوجین باگاروزی ،2001و پرسشــنامه انعطــافپــذیری شــناختی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها
از طریق آزمون همبستگی پیرسون و نرمافزارهای آماری انجام شد .یافته های تحقیق :نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان
دادند که بین باورهای ارتباطی ،ذهن آگاهی ،انعطافپذیری روانشناختی و کیفیت روابط زناشویی رابطه معنیدار وجود دارد .و
بین انعطافپذیریشناختی با نمره کل مثبتاندیشی و با مولفههای کارکرد مثبت روزانه ،خودارزیابی مثبت ،ارزیابی دیگران از
خویش ،انتظارات مثبت آینده ،خوداعتمادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بحث و نتیجهگیری :میتوان با آموزش انعطاف
پذیری به زوجهای جوان یا زوجهای مشکلدار با افزایش رضایت زناشویی و صمیمیت ،سازگاری و انعطافپذیری آنان را افزایش
داد.
واژههای كلیدی :ذهنآگاهی ،انعطافپذیری شناختی ،رضایت زناشویی ،سازگار ماندن زوجین،تهران
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مقدمه
خانواده از نهادهای اصلی هر جامعه و یکی از گرو ه هایی است که می تواند نیازهای عاطفی ،مادی و معنوی انسان را برطرف
سازد .امروزه دالیل اصلی ازدواج و انتظارات همسران از یکدیگر به طور چشمگیری تغییر یافته و نیاز به عشق و صمیمیت،
روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی از جمله دالیل اصلی زوجین برای ازدواج است(.فروغ و همکاران.)1398 ،
صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا موجب تعهد زوجین به ثبات رابطه و رضایت زناشویی می شود .صمیمیت به عنوان
فرایندی پویا عبارت است از نزدیکی ،تشابه و روابط شخصی عاشقانه همراه با احسا سها و هیجان های مثبت نسبت به شخص
دیگر که مستلزم شناخت ،درک عمیق از فرد دیگر ،بیان افکار و احساسات با یکدیگر است .از دیدگاه باگارو زی ،صمیمیت
واقعی فر ایندی پو ا و تعاملی است که بر اعتماد و احترام متقابل استوار است که شامل مولف هه اییست که به یکد یگر ارتباط
دارند( .داوودی و نسیمی فر)1391 ،صمیمیت نیازی اساسی برا ی انسان است .صمیمیت چیز ی نیست که شخص احتیاج
داشته و آرزو کند یا بخواهد که داشته باشد .در واقع یک نیاز واقعیست که ریش هها ی درونی داشته و از نیاز بسیار اساسی برا
ی دلبستگی نشات میگیرد( .کویکن و همکاران.)2016 1،
طبق تعریف ،یک رابطه زناشویی ناسازگار نمیتواند کارکرد خود را از لحاظ رشد عاطفی خود تحقق بخشد (کوالپینتو،1991 2،
به نقل از برواتی و دیگران .)1387 ،مینوچین ( )1974برچسب آسیبشناسی بیمارگون را برای روابطی در نظر میگیرد که
وقتی با یک موقعیت تنشزا مواجه میشوند ،انعطافناپذیری الگوهای تبادلی و مرزبندیهای خود را افزایش میدهند و بدین
ترتیب ،جلوی بررسی سایر شقها را می گیرند .از سوی دیگر ،روابط زناشویی بهنجار با حفظ تداوم رابطه و در عین حال،
انعطاف پذیری کافی برای مجاز دانستن بازسازی رابطه ،با فشارهای گریزناپذیر منطبق میشوند .پس رابطه زناشویی بهنجار بر
خالف رابطه زناشویی بدکارکرد با تغییرات ناشی از زندگی مشترک به شیوه صحیح برخورد میکند و موجب رشد زوجین
میشود (گلدنبرگ و گلدنبرگ.)1389 ،
بدیهی است که پدیده "ناسازگاری زناشویی "و عوامل مرتبط با آن را نمی توان با اتکاء به یک تئوری تبیین کرد .بنابراین در
اینجا از رهیافت ترکیبی جامعه شناسی-روان شناختی بهره می گیریم .به باور بسیاری از نظریه پردازان جامعه شناسی ،بعضی
از موضوعات شناخته شده ای که می توانند پدیدآورنده اختالف های زناشویی باشند ،چنین است :پول ،روابط جنسی ،روابط
خویشاوندی ،دوستان ،فرزندان ،خیانت جنسی ،مشکالت عاطفی ،مشکالت ارتباطی(گفت و شنود)،درگیری های شغلی و مانند
اینها(ثنایی وذاکر.)132 :1387 ،
تمرینات بصورت تمرکز بر روی افکار ،احساسات و ادراک انجام می شود .این مهارتها از طریق تمرکز بر روی تنفس تا تمام
فعالیتهای زندگی حاصل میگردد(سوینک و همکاران.)2018 3،
-1مفهوم شناسی
1-1رضایت زناشویی
یک جنبه ی مهم سازگاری با موضوع ازدواج و احساس رضامندی از زندگی زناشویی مرتبط است .ازدواج و زندگی زناشویی
مستلزم وجود سطح پایداری از سازگاری از جانب زوج ها است و احساس رضایت از ازدواج نقش مهمی در میزان کارکردهای
بهنجار خانواده ایفا می کند .الیس معتقد است سازگاری زناشویی عموماً به عنوان احساسات عینی خشنودی ،رضایت و لذت
تجربه شده از طرف همسر با در نظر گرفتن همه جنبههای زناشویی تعریف شده است .این مفهوم به وضوح یک متغیر نگرشی
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است .بنابراین رضامندی زناشویی مفهومی ایستا و ثابت نیست و اگر زوجها طی زندگی مشترک خود تغییرات جزئی را در
میزان رضامندی تجربه میکنند و در نتیجه آنها همواره ناگریزند خود را فعاالنه با جنبههای گوناگون و تغییرپذیر فیزیکی،
اجتماعی و روانی محیط خود سازگار کنند(گاداسی و همکاران.)2016 4،
رضایت زناشویی حالتی است که از جنبهی درون فردی با تجارب ذهنی خوشایند و از جنبهی بین فردی با هماهنگی میان
انتظارات یک طرف با رفتارهای طرف مقابل خود را نشان میدهد و در زمینههای گوناگون چون سبک زندگی ،ارتباط با
اطرافیان ،رابطه جنسی ،درآمد ،تصمیمگیری وقت آزاد با دوستان نمود دارد .خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که
تثبیت و تضمین سالمت فرد و بقای جامعه در این کانون شکل میگیرد .فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی ،بلکه از نظر
عاطفی-روانی و شخصی تی نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد ،چرا که خانواده جایگاهی است که فرد میتواند با تکمیل شخصیت
خویش رضایت زناشویی یکی از فاکتورهای مهم مؤثر بر سالمتی زنان و از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است که بر
میزان سالمت روانی زوجین نیز تأثیر میگذارد(.موحد و عزیزی.)1390،
1-1-1تعریف رضایت زناشویی
اگرچه رضایت زناشویی و عوامل مربوط به آن به طور گستردهای مورد پژوهش قرار گرفته ،اما این موضوع همچنان مورد توجه
و عالقه پژوهشگران است .این گستردگی در پژوهش ،اهمیت رضایت زناشویی را در سالمت فرد ،خانواده و جامعه نشان میدهد
(اوراتینکال و وانستینوگان و تپه .)2018 5،براساس متغیرهای مرتبط با تحول و کنشورزی فردی و جهتیابی خانوادگی و
محیط اجتماعی قابل مشاهده بوده است .برای توصیف رضایت زناشویی از اصطالحات متعددی مانند سازگاری ،رضایتمندی،
سازش ،خشنودی ،موفقیت و کیفیت زناشویی استفاده شده است .معموالً کیفیت سازگاری و رضایت زناشویی به جای هم به
کار برده میشوند(برنکر و همکاران.)2019 6،
الیس ( )1989معتقد است ،که برای تعریف رضایت زناشویی ،شیوههای مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف مربوط
به هاکینز ( ) 1989است؛ وی رضایت زناشویی را احساسات عینی از خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن وشوهر،
زمانی که همه جوانب ازدواجشان را در نظر میگیرند ،میداند .رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین خصوصیت فردی زن
و شوهر محسوب میشود .طبق تعریف فوق ،رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از
جنبههای مختلف روابط زناشویی خود دارند و نارضایتی زناشویی در واقع نگرش منفی و ناخشنود از جنبههای مختلف روابط
زناشویی است.
 .رضایت زناشویی ،مفهومی ایستا و ثابت نیست و اکثر زوجها در زندگی زناشویی خود ،تغییرات جزئی را در میزان رضایتمندی
تجربه می کنند و در نتیجه آن ناگزیرند همواره خود را فعاالنه با جنبههای گوناگون و تغییرپذیر فیزیکی ،اجتماعی و روانی
محیط خود سازگار نمایند(تامپسون و سالیوان.)2017 7،
رضایت زناشویی تا حدودی به شرایط زندگی زن و شوهر بستگی دارد .در مجموع ،هنگامی که زوجین با شرایط تنشزای
زندگی مواجه میشوند ،خطر بیشتری آنها را تهدید میکند .اما اگر این خانواده پیش از مواجهه با فشارهای روانی ،خانوادهای
باثبات و استوار باشد ،کمتر در معرض خطر خواهد بود (حسینشاهی برواتی.)1396 ،
 2-1-1نظریههایی درباره وجود رضایت و صمیمیت زناشویی
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نظریهها و فرضیههای مختلفی درباره عشق ،ازدواج و چگونگی رضایت زناشویی ارائه شده است .این نظریهها سعی در بیان علل
دوام و یا برعکس نارضایتی و فسخ ازدواجها دارند و برخی از آنها تالش نمودهاند تا خانوادههای موفق و یا بیمار را توصیف
کنند ،در ادامه به بیان برخی از آنها میپردازیم.
 1-2-1-1نظریه ساختاری -كاركردی
این نظریه با توجه به نیاز جامعه ،به خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مینگرد و اینکه جامعه برای بقای خود به چه
چیزهایی نیاز دارد؟ خانواده چگونه سازماندهی می شود؟ خانواده هنگام رویارویی با نیازهای جامعه چه کارکردهایی را ارائه می-
دهد؟ در این نظریه ،توجه معطوف به خانواده هستهای است .براساس دیدگاه ساختاری–کارکردی 8،موفقیت خانواده به میزان
تامین نیازها و توقعات جامعه بستگی دارد(سلتهمن ،موروس و کولوا.)2018 9،
 2-2-1-1نظریه سه وجهی اشترنبرگ درباره انوع عشق
وجهی12از

اشترنبرگ1986(10؛ به نقل از آیزنک ،)200011یک نظریه سه
 14تصمیم یا تعهد15است.
شامل سه جزء صمیمیت13،شور و عشق و
وی در تعریف این اجزا چنین میگوید :صمیمیت به احساسهای نزدیکی ارتباط و پیوستگی در روابط عاشقانه اشاره دارد .شور
و عشق به احساس عاشقانه ،کشش جسمانی ،تمایل به روابط جنسی و پدیدههای ارتباطی در روابط جنسی اشاره دارد ،و جزء
تصمیم یا تعهد بدین معنا است که در کوتاهمدت فرد تصمیم میگیرد تا به شخص دیگری عشق بورزد و در طوالنی مدت به
حفظ این عشق احساس تعهد میکند.
16
اشترنبرگ (1986؛ به نقل از اتکینسون و همکاران  )1996معتقد است که براساس ترکیبهای مختلف این سه جزء با هم،
انواع مختلفی از عشق میتواند وجود داشته باشد .این ترکیبها و انواع آنها در جدول زیر ارائه شده است.
جدول :1-2انواع مختلف عشق از دیدگاه اشترنبرگ (1986؛ اقتباس از اتکینسون و همکاران )1996
اجزای عشق
انواع عشق
بدون عشق17

عشق ارائه کرده است .براساس نظریه وی عشق

صمیمیت

شورو عشق

تعهد و وفاداری

پایین
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دوست داشتن18

باال

پایین

پایین

عشق شیفتگی19

پایین

باال

پایین

عشق رویایی20

باال

باال

پایین

عشق پوچ21

پایین

پایین

باال

عشق همراهانه22

باال

پایین

باال

عشق احمقانه23

پایین

باال

باال

عشق کامل24

باال

باال

باال

 1-1-2-3الگوی آسیبپذیری ،تنیدگی  -سازش كارنی و برادبوری
کارنی25و برادبوری (1995؛ به نقل از اتکینسون و همکاران  )1996الگوی آسیبپذیری تنیدگی-سازش26را درباره ازدواج
مطرح کردهاند ،بر اساس این الگو سه عامل مهم کیفیت ،ثبات و تداوم ازدواج را تعیین میکنند.
 تداوم آسیبپذیریها :شامل نوروزگرایی باال ،کودکی ناشاد و ...است. وقایع تنیدگیزا :شامل وقایع کوتاهمدت یا بلند مدت زندگی است .مانند بیکاری ،بیماری ،مشکالت مالی و.... فرآیندهای سازشی :شامل فرآیندهای مقابلهای در جهت حل مشکالت است .یک فرض کلیدی در این الگو این است که اینعوامل با یکدیگر در تعاملند .استفاده از فرآیندهای سازشی ،تحت تاثیر آسیبپذیریها و وقایع تنیدگیزا قرار میگیرد .برای
مثال زوج هایی که در نوروزگرایی باال هستند یا والدینشان از هم جدا شدهاند ،گرایش دارند که فرآیندهای سازشی نسبت ًا
ضعیفی داشته باشند.
1-1-2-4نظریه خانواده بیمار از دیدگاه گاتمن
گاتمن)1998(27

ویژگیهای ثابت ازدواجهای ناسالم یا بیمار بسیار اندکند ،ولی به نظر
دوجانبه است که به نظر میرسد نتیجه شکست کوششهای آشتیطلبانه باشد.

اولین آنها ،عواطف منفی متقابل یا
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دوم ،الگوی تقاضا-کنارهگیری28است ،زنان به طور معناداری بیشتر احتمال دارد که انتقادگر باشند در حالیکه مردان بیشتر از
زنان احتمال دارد که بیتفاوتی نشان دهند.
سوم ،کمتر بودن رفتارهای مثبت ،نسبت به رفتارهای منفی است .به نظر گاتمن ( )1998در ازدواجهای باثبات ،رفتارهای
مثبت پنج برابر رفتارهای منفی است در حالیکه این نسبت در ازدواجهای بیثبات حدود  0/8است.
چهارم ،وجود و وفور رفتارهای منفی ،به خصوص  4رفتاری است که گاتمن ( )1998آنها را  4اسب سوار انهدام مینامد که
عبارتند از:
 .4بیتفاوت بودن32
 .3توهین کردن31
یا عیبجویی .2دفاعی بودن30
.1انتقادگری29
1-1-2-5نظریه خانواده خشنود از دید لیدر
199933؛ به نقل از مالزاده و همکاران  )1381یک روش واحد برای دو فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی
بنا بر اظهار لیدر (
خشنود وجود ندارد ،اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم میشود که گرچه الگوها متنوعند ،ولی قواعد مشترکی وجود دارد .برخی
از قواعد مشترکی که در ازدواجهای خشنود یا الگوهای عملکردی متنوع مشاهده میشود عبارتند از:
. 1همسران در یک زندگی زناشویی موفق ،با دوام و توام با رضایت ،به یکدیگر احترام میگذارند .هر یک از همسران بعضی
ویژگیهای قابل احترام را در دیگری مییابد ،مثل همسر خوبی بودن ،تامین مخارج کردن ،طبع و ذوق هنری داشتن و....
هرچه میدان احترامگذاری به یکدیگر در خانواده وسیعتر باشد ،زندگی زناشویی رضایتمندانهتر خواهد بود .این همسران تایید و
ارزشگذاری خود برای همسرانشان را نشان میدهند و به طور پیوسته کارهایی را انجام میدهند که عواطف ،عشق و
احترامشان را به یکدیگر نشان میدهد و کلمات و اعمالی را که اهداف مثبت ازدواجشان را حمایت و تایید میکند ،انتخاب می-
کنند.
 .2همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند .آنها درک میکنند که امکان فریب خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد،
انسان را آسیبپذیر میبینند و به این ترتیب میتوانند قصور و کوتاهی دیگری را بپذیرند.
 . 3همسران بر پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی میپردازند .تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوجهای دارای زندگی
زناشویی باثبات و رضایتبخش بنیان نهاده شده است و به آنها امکان صرف وقت ،انرژی ،رغبت و اطمینان به درگیر شدن در
فعالیتها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشوییشان را میدهد.
 . 4در یک ارتباط زناشویی توام با حس همکاری و مشارکت ،ممکن نیست زن و مرد همیشه با یکدیگر موافق باشند ،اما می-
توانند مخالفت خود را اعالم کنند و با هم به دنبال راهحلی که مورد تایید هر دو قرار گیرد ،بگردند .این افراد همواره مشکالت
زندگی را با یکدیگر حل می کنند و به طور منظم و صحیح برای تعریف و حل مشکالت کلی ،اگرچه خیلی ساده باشند ،به
گفتگو میپردازند.
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 1-1-2-6نظریه تحولی
نظریه تحولی34بر دو مفهوم اساسی استوار است :چرخه حیات خانواده و وظایف رشدی آن.
موفقیت خانواده در تحقق وظایف رشدی خود ،عالوه براینکه منجر به رضایت و تایید مقطعی در هر مرحله میشود ،مقدمات
موفقیت در مراحل بعدی را نیز فراهم میکند .از طرفی شکست خانواده ،منجر به ناشادمانی در خانواده ،بروز مشکالتی در
تحقق وظایف رشدی در مراحل بعدی تکامل خانواده و عدم تایید جامعه میگردد .رشد خانواده در هر مرحله از چرخه حیات،
مستلزم ارضای نیازهای ویژه خانواده در آن مرحله است .اعضای خانواده برای نیل به موفقیت باید توانایی سازگاری با انتظارات
و نیازهای سایر اعضای خانواده و انتظارات جامعه را داشته باشند .اعضای خانواده باید وظایف تضمینکننده بقای خانواده را
انجام دهند .وظایف خانواده را میتوان در پنج گروه ،طبقهبندی کرد )1 :بقای جسمانی )235اجتماعی کردن نقشهای درون و
برون خانواده )3 ،حفظ روحیه خانواده  )4مهار اجتماعی36و  )5فرزندآوری (از طریق توالد یا فرزند خواندگی) و به موقع روانه
کردن فرزندان به جامعه (متسچ و هیل.)201737،
 1-1-2-7نظریه تبادل
اساس نظریه تبادل38بر این پایه استوار است که افراد آنگاه وارد یک رابطه میشوند که بتوانند ضمن به حداقل رساندن
هزینهها39،منافع خود را به حداکثر برسانند (نای197840؛ به نقل از رایس  .)1994افراد در ارتباطهایی شرکت میکنند که
امید به پاداش و منافعی داشته باشند و از مصاحبتهایی دوری میکنند که احتمال بروز درد و رنج را داشته باشد.
حداقل انتظار افراد از یک رابطه این است که میزان رنجآوری و منافع حاصل از آن مساوی باشد (الدس197741؛ به نقل از
نجاریان و همکاران  .)1374نظریه عدالت42نیز یکی از انواع نظریه تبادل است و بر این پایه استوار است که تبادلهای بین
افراد باید منصفانه و عادالنه باشد ،به طوری که طرفین متقابالً نیازهای یکدیگر را برآورده سازند.
ال به یاری یکدیگر
آنها به جای آن که برای دریافت پاداش با یکدیگر به رقابت برخیزند ،برای دستیابی به نیازهایشان ،متقاب ً
میشتابند .آنها میآموزند که برای ارضای نیازهای خویش میتوانند به هم متکی باشند چرا که هر دو طرف برای تامین
رضایت یکدیگر به انگیزههای محکمی مجهز هستند (رایس.)2014 ،
197643؛ به نقل از آیزنک  ) 2000با ارائه نظریه مبادله اجتماعی معتقد است که احتمال دوام ازدواج به سه عامل زیر
لوینگر (
بستگی دارد:
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 .1جذابیت یا کشش متقابل که منجر به ایمنی هیجانی و رضایت جنسی میشود.
 .2وجود موانعی برای ترک یا رها کردن ازدواج مانند فشارهای اجتماعی و مالی.
 .3عدم وجود جایگزینی دلخواه ،یعنی فرد بداند با جدا شدن از همسر نمیتواند با فرد دلخواه دیگری ازدواج کند.
یکی از مزایای نظریه لوینگر این است که به ما کمک میکند که بفهمیم چرا عدم رضایت زناشویی به طور قوی جدایی بعدی را
پیشبینی نمیکند .به عنوان مثال ،بسیاری از ما زوجهایی را میشناسیم که از ازدواجشان راضی نیستند ولی به زندگی
مشترک ادامه میدهند ،زیرا موانع محکمی برای ترک ازدواج دارند و نیز جایگزینهای دلخواهی را سراغ ندارند.
 1-1-2-8نظریه سیستمها
نظریه سیستمها44بر وابستگی متقابل اعضای خانواده تاکید دارد .عواطف و رفتار هر یک از اعضا بر بقیه تاثیر میگذارد.
وابستگی متقابل اعضا به یکدیگر ،فقط محدود به امور مالی ،مسکن و غذا نمیشود ،بلکه در مورد عشق ،محبت ،رفاقت و
همراهی ،اجتماعی شدن و سایر نیازهای غیر محسوس نیز صادق است (به نقل از رایس.)2014 ،
1-1-2-9نظریه تعارض
تعارض45مانند

نظریههای تعامل نمادین ،سیستمها و تبادل نیست ،لیکن این نظریه
در ادبیات معاصر خانواده ،جایگاه نظریه
برای توصیف و فهم تعارض بین اعضای خانواده ،آنگاه که برای کسب قدرت و سلطهجویی46مبارزه میکنند ،مفید به نظر می-
رسد (اسپری  .) 1988در این نظریه فرض بر این است که وجود تعارض در خانواده حالتی عادی است و از جمله مطالبی که در
نظریه تعارض مورد توجه قرار میگیرد ،یافتن علت مشاجره های خانواده است و اینکه چه کسی ،چرا و چگونه در منازعه برنده
میشود؟ و چه اقدامهایی جهت رفع تعارض می توان انجام داد؟ هدف دوری از تعارض نیست ،بلکه شیوه مهار کردن ،مواجه
شدن و حل آن مورد نظر است .آن گاه که تعارض از نوع مخرب و منفی باشند ،تغییر ضرورت پیدا میکند و لذا رفع تعارض،
خود انگیزهای برای ایجاد رابطه معنادارتر و پاداشدهندهتر می شود .با برقراری ارتباط بهتر ،تقویت همدلی ،تفاهم و تقویت
انگیزههای تغییر ،میتوان تعارضها را برطرف کرد.
 -2عوامل مؤثر بر رضایتمندی و مثبت اندیشی زناشویی
از عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی میتوان به عوامل فردی ،عوامل ارتباطی و عوامل خارجی اشاره کرد .در ادامه
هریک3صص 359978از این عوامل به تفصیل ارائه میشوند.
 1-2عوامل فردی
جنسیت :بین دیدگاه مردان و زنان نسبت به رضایتمندی زناشویی چند تفاوت جنسیتی مشاهده شده است .مثالً

الکسلی47

( ،)1980گزارش کرده است که خانمها نارضایتی و ناکامی بیشتری را در قبال رابطه گزارش میکنند و معتقدند که بیش از
 )198548بین سازگاری زناشویی مردان و زنان تفاوتی پیدا
همسرانشان مورد سوء تفاهم واقع میشوند (الیس .)2004 ،اسمیت (
 )199149در بررسی سازگاری و رضایتمندی دو نفره مشاهده کرد که مردان بیشتر از زنان ازدواج خود را با
نکرد .اما فاورز (
شاخصهای مالی ،والدینی ،خانواده و دوستان بررسی میکنند (آخرتی.)1386 ،
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هیتون50و بلیک ،)1999(51معتقدند که از آن جایی که مردان و زنان از نقشهای متفاوت برخوردار هستند و دید متفاوتی
نسبت به ابعاد گوناگون رابطه (از قبیل تقسیم وظایف ،فرزند پروری و جمعیت جنسی) دارند به شکل متفاوتی به ارزیابی رابطه
میپردازند .آنها هم چنین معتقدند که ارزیابی زنان از رابطه دقیقتر از مردان است چون آنها بر رابطه تأکید بیشتری میورزند.
این تفاوت ها برخی از پژوهشگران را بر آن داشته است تا بیان کنند که به الگوهای رضایت زناشویی مجزا برای مردان و زنان به
دلیل تفاوت در دیدگاه شان نسبت به رابطه ،نیاز میباشد (به نقل از غالمعلیان و احمدی.)1387 ،
سن ازدواج :بوث و همکاران ( ) 1987دریافتند که افرادی که در سنین کمتر از بیست سالگی ازدواج کردهاند ،کمترین
پایداری را در ازدواج داشتند .صرف نظر از طول مدت ازدواج ،نتایج منفی ازدواج زود هنگام بر پایداری زناشویی مشهود بوده
است .این محققان نتایج معکوسی را برای افرادی که دیرتر ازدواج کردهاند گزارش دادند .با وجود این فقط در هفت سال اول
زندگی می تواند مشکل وجود داشته باشد و پس از هفت سال اثر مشکالت ازدواج میتواند کاهش یابد .اگر چه سن به عنوان
یک عامل پیش بینی کننده سازگاری زناشویی تأیید نشده است ولی ارتباط آن با سازگاری کماکان مورد انتظار بوده است چرا
که عملکرد ضعیف در ایفاء نقش در ازدواج زود هنگام بیشتر دیده میشود (مرادی.)1379،
سالمتی :ممکن است نقصان در سالمتی با کاهش رضایت زناشویی رابطه داشته باشد که تحت تأثیر عواملی همچون کاهش
درآمد ،تغییر در بازار کار ،فعالیتهای مشترک اندک یا رفتار مشکل زا قرار میگیرد (بوث52و جانسون199753،؛ نقل از
الیس .)2004،فارل54و ماکیدز )1985(55در بررسیهای خود نشان دادند که نیازها و مشکالت مربوط به سالمت جسمانی
ممکن است انرژی ،زمان و توجهی که باید بر روابط زناشویی متمرکز باشد را به خود اختصاص دهد و کیفیت هیجانی مناسب
مورد نیاز در رابطه زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد .در یکی از مطالعات انجام شده درباره ارتباط بین ازدواج و سالمت جسمانی
مشخص شده که سازگاری زناشویی با سالمت همسران سنین باال مرتبط نبوده بلکه با سالمت سنین متوسط و جوان ارتباط
داشته است .از این رو رضایتمندی زناشویی چنانچه در سالهای نخست ازدواج باشد و انتظار مشکالت جسمانی وجود نداشته
باشد ،ممکن است با سالمت بیشتر ارتباط داشته باشد (آخرتی.)1386،
اثرات کیفیت زناشویی ممکن است برای همسری که سالم است قویتر باشد و کیفیت زناشویی زنان ممکن است نسبت به
بیماری مزمن همسر حساستر باشد (الیس .)2004 ،بررسی تحقیقات مختلف نشان میدهد که کیفیت پایین زندگی زناشویی،
آشفتگی زناشویی و طالق ،با افزایش آشفتگی روان شناختی و کاهش سالمتی کلی همبستگی دارد و تأثیرات بسیار مخربی بر
 56بوث ،2005 ،نقل از یاوری.)1387،
بهزیستی کلی ایجاد میکند (هاوکینز و
ویژگیهای شخصیتی :بر اساس تحقیقات کاستا57و مکگری )2005(58روابط زناشویی میتواند از مسائل مختلف تأثیر
بپذیرد ،که برخی از مهمترین آنها عوامل شخصیتی و سبکهای هیجانی ارتباطی و تجربی است که در طی زمان ثابت فرض
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شده است (سامانی .)1386،بنتلز59و نیوکام )1979(60مطالعات طولی درباره سازگاری زناشویی انجام دادند و اهمیت
متغیرهای شخصیت ،مانند ثبات هیجانی ،بیقراری ،عینیت ،رفتار سنجیده و درونگرایی و برونگرایی و روان آزردگی را تأیید
کردند (الیس.)2004،
هانسن ) 1984(61در تحقیقی نشان داد که شایستگی ارتباط به عنوان ویژگی افراد است که امکان برقراری ،تحول و حفظ
روابط ارضاء کننده دو جانبه را تسهیل میکنند .برای مثال ،ش واهد پژوهشی نشان داد که کمرویی و اضطراب اجتماعی از
ویژگی های اجتماعی مؤثر در هنگام آغاز ارتباط است .مطالعات آلن62و ریونسون )1984(63نشان داد که زوجینی که شباهت
بیشتری با هم دارند ،بیشتر از سایر زوجین که کمتر شباهت دارند ،احساس رضایتمندی میکنند .مشاهدات جانسون64و
 ،) 199965نشان داد که افرادی که کمترین تعارض را در ارتباط با والدین خود داشتهاند ،باالترین میزان رضایتمندی
تسکان (
را از خود نشان میدادند و کمترین تعارض را تجربه کردهاند (میراحمدی زاده ،نخعی ،طباطبایی و شفیعیان.)1382،
معموالً افراد با کسانی تمایل به ازدواج دارند که دارای شخصیت مشابه با خودشان باشد و اگر با هم احساس راحتی کنند به
احتمال قوی به یکدیگر وابسته میشوند .پس از شکلگیری رابطه نیز ممکن است احساس آزادی و مالکیت مردان دچار شک و
تردید واقع شود و یا زنان با کاستی و فقدان احساس نزدیکی و صمیمیت مواجه شوند که البته این میتواند منشاء فرهنگی نیز
داشته باشد و به تصورات قالبی آموخته شده در گذشته باز گردد (برنشتاین و برنشتاین.)1380،
به منظور بررسی ارتباط بین پرخاشگری فیزیکی و اختالل زناشویی ،یک تحقیق طولی صورت گرفته است .نتایج نشان دادهاند
که اختالل زناشویی در میان زوجین پرخاشگر رایج تر از زوجین غیر پرخاشگر است و نیز در میان زوجین با پرخاشگری شدید
معمول تر از زوجین با پرخاشگری کمتر است .محققان با کنترل حوادث استرس زا و ارتباطات منفی ،دریافتند که پرخاشگری
 66برادبوری)200167،
یک عامل پیشبینی کننده معتبر برای نتیجه زندگی زناشویی زوجین است (الورنس و
نحوه فرزندپروری :فرزند پروری ضعیف میتواند از طریق میانجیگری عوامل دیگر نظیر تعارض زناشویی بر کارکرد رابطه
تأثیر گذار باشد .اثرات فرزندپروری ضعیف ظاهراً به جنسیت ،شدت سوءاستفاده و بعد خاص کیفیت زناشویی بستگی پیدا می-
 68ابیدین69،نقل از آخرتی.)1386،
کند (بلت و
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کلی70و کونلی ،)1987(71گزارش کرده اند که ابعاد محیط اجتماعی اولیه همانند عدم ثبات روانی ـ اجتماعی و نزدیکی
هیجانی پیشبینیهای قویتری برای کیفیت زناشویی زنان محسوب میشوند (الیس.)2004 ،
وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و استخدام :احتماالً شرایط اقتصادی ـ اجتماعی مطلق از اهمیت کمتری در پیش بینی
کیفیت زناشویی برخوردار هستند تا انتظارات و ادراکات مربوطه .از این رو رضایت از سبک زندگی و وضعیت شغلی و اقتصادی
ـ اجتماعی میتواند به سطوح باالی رضایت زناشویی بینجامد (الیس .)2004 ،کانجر و همکاران ( ،)1990با ارائه توصیفی از
الگوهای کارکرد بد زناشویی در بعد مسائل اقتصادی ،معتقدند که این مسائل قبل از هر چیز با ایجاد احساس ذهنی ،فشار
روانی ـ اقتصادی ،تغییرات شناختی ،عاطفی و رفتاری به دنبال دارد .همچنین فشارهای اقتصادی با افزایش سطح رفتار
خصومت آمیز در مردان رابطه دارد .نتایج تحقیقات درباره و ضعیت اقتصادی و کیفیت زناشویی متناقص بوده است .به عنوان
مثال ،بوس72و همکاران ( ) 1984دریافتند که افزایش وضعیت اقتصادی زنان در افزایش طالق تأثیر بسزایی دارد (غالمعلیان و
احمدی.)1387 ،
از سوی دیگر ممکن است اثرات استرس شغلی از یکی از همسران به دیگری تسری پیدا کند .به عنوان مثال ،بولگر73و
همکاران (1989؛ نقل از الیس )2004 ،دریافتند که بین استرسهای کاری (همانند سر ریز نقش یا مشاجرات) یکی از زوجین
و استرسهای خانگی همسر دیگر رابطه وجود دارد.
نگرشهای مربوط به ازدواج و طالق :آماتو74و راجرز )1999(75به بررسی رابطۀ بین نگرشهای مربوط به طالق و کیفیت
زناشویی پرداختند .آنها پیشنهاد کرده اند که ممکن است تحمل طالق باعث تضعیف موانع موجود بر سر ترک یک ازدواج گردد
و نگرشهای مربوط به ازدواج برانگیزۀ سرمایه گذاری در آن تأثیرگذار باشد( .الیس.)2004 ،
عوامل ارتباطی
تعامالت :ممکن است ویژگی تعامالت میان زوجین برای کیفیت زناشویی مهمتر از صفات اجتماعی یا فردی باشد .مثالً ،لویس
و اسپانیر ( ،)1979گزارش کردهاند که احترام مثبت ،ارتباطات اثر بخش ،غیاب تعارض نقش و رضایتمندی به کیفیت زناشویی
باالتر میانجامد (غالمعلیان و احمدی.)1387 ،
برقراری و حفظ ارتباط زناشویی سالم و رضایت بخش بر اساس فراهم شدن فضای خانوادگی با همسرانی برخوردار از سالمت
و رضایت ،مثبت اندیشی ،مساوات ،انعطاف پذیری ،احساس مسؤلیت و عالم و عامل بودن ،تعهد و انصاف و خوش بینی ،حل
مسالمت آمیز مسایل و مانند اینها را الزمه تحکیم روابط زناشویی و در نتیجه داشتن زندگی رضایتمندانه میدانند (به پژوه و
رمضانی .)1384،برادبوری و همکاران ( )2000به گزارش مطالعاتی پرداختهاند که پیشنهادگر یک الگوی چرخهای از تقاضاهای
بسیار از یک همسر و احتراز بسیار از جانب دیگری میباشد که در نهایت به کاهش رضایت زناشویی میانجامد.
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شکست در برقراری ارتباط یکی از رایجترین مشکلهایی است که از سوی همسران ناراضی ابراز میشود .ده رفتار مانع از ارتباط
همسران به شرح زیر است :نق زدن ،حرف همدیگر را قطع کردن ،فاجعهآمیز کردن مسایل ،بگو مگو کردن در مورد چیزهای
کم اهمیت ،تعمیم بیش از اندازه ،منحرف شدن از موضوع اصلی ،پر توقع بودن ،توهین کردن ،ریشخند زدن و انتقاد گزنده
(برنشتاین و برنشتاین.)1380،
روابط جنسی :فعالیت جنسی تنها یک نمونه از رفتار متقابل زن و شوهر است و بدیهی است که رضایت از رابطه جنسی
ارتباط تنگاتنگی با رابطه کلی زن و شوهر دارد .یک ارتباط جنسی مشکلآفرین ممکن است بر تعامل عمومی زن و شوهرها
تأثیر زیان آوری داشته باشد .در عمل ممکن است چرخه معیوبی از تأثیر رخ دهد که در آن ناهماهنگی زناشویی در عملکرد
موفقیت آمیز جنسی تداخل نموده و ناهنجاری جنسی موجب بروز ناسازگاری زناشویی بیشتری گردد .وقوع هر یک از مشکالت
جنسی یا زناشویی ممکن است تأثیر زیانآوری بر سایر حوزهها بگذارد (باگاروزی .)1387،بنابراین جای شگفتی نیست که بین
میزان رضایت زناشویی و رضایت جنسی همبستگی باالیی وجود دارد .یاوری کرمانی ( )1387در پژوهش خود به بررسی رابطه
رضایتمندی زناشویی و جنسی در زنان پرداخت ،نتایج بررسی او نشانگر وجود همبستگی باال در این دو بود.
اکثر زن و شوهرهایی که برای اختالل جنسی به درمان روی میآورند ،نارضایتی زناشویی را نیز عنوان میکنند .به طور مشابه،
اغلب افرادی که برای درمان زناشویی مراجعه میکنند از مشکالت رابطه جنسی رنج میبرند .گاهی اوقات مشکالت مربوط به
رابطۀ غیر جنسی زوجین می تواند مسایل جزیی را که احتما ًال در زندگی جنسی آنان وجود دارد ،تشدید کند .بعضی مواقع
رابطه جنسی به میدان جنگ برای کشمکشهای زناشویی مبدل می شود .برای مثال ،برخی از همسران برای اثبات برتری یا به
دلیل حسادت و تنبیهگری ،ناخواسته مشکالت عمدهای را در رابطۀ جنسی میان خود و شریک جنسیشان پدید میآورند
(مرادی.)1379 ،
مدت ازدواج :این یافته که کیفیت زناشویی با گذشت زمان کاهش مییابد ،یافتهای متداول محسوب میشود (استتس76،به
نقل از غالمعلیان و احمدی .)1387،اکثر پژوهشها بر سالهای اولیۀ ازدواج تمرکز کردهاند .به عنوان مثال ،کارنی77و
 ،) 199778دریافتند که نمرات رضایت زناشویی در خالل چهار سال اول ازدواج کاهش یافته و سپس افزایش مییابد.
برادبوری (
ادعاهای اولیه مبنی بر اینکه ازدواجها بعدها در طی سالهای آتی بهبود مییابند توسط پژوهشهای اخیر تأیید نشدهاند.
مقایسۀ میان مطالعات پیشنهادگر آن است که کیفیت زناشویی در وهلۀ اول به سرعت کاهش یافته و سپس افزایش مییابد
(الیس.)2004 ،
روابط قبل از ازدواج :روابط قبل از ازدواج با فردی به غیر از همسر فعلی از رابطهای منفی با رضایت و ثبات زناشویی برخوردار
است (استتس1996،؛ به نقل از الیس .)2004 ،همچنین کیفیت زناشویی در ازدواجهای اول باالتر از ازدواجهای بعدی است.
روابط قبل از ازدوا ج از رابطۀ منفی با کیفیت زناشویی برخوردار است .اما با این حال مشخص نمیباشد که آیا واقعیت زندگی
کردن با هم یا نوع افرادی که قبل از ازدواج با هم زندگی میکنند در این اثر دخیل میباشد (الیس.)2004 ،
حضور کودکان :افراد با فرزند رضایت زناشویی بیشتری را در قیاس با افراد بدون فرزند گزارش میکنند و کاهش کیفیت
زناشویی در آنها کمتر است .اینکه فرزندان چگونه در طی دوران بارداری و طفولیت بر رضایتمندی زناشویی تأثیر بگذارند در
بین زوجین متفاوت است و ممکن است در این بین سبکهای تعاملی و فرزند پروری در تعیین اثرات تولد فرزندان بر
رضایتمندی زناشویی حائز اهمیتتر باشند (برادبوری و همکاران.)2000 ،
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همچنین به نظر می رسد پس از تولد فرزندان رابطه زناشویی بیشتر بر کارکردهای ابزاری و کمتر بر ابراز هیجان متمرکز میشود
بویژه برای زنان .تولد یک نوزاد از رابطه معنادار با اختالفات زناشویی ادراکی برخوردار است (راجرز200179،؛ به نقل از الیس،
.)2004
80
تقسیم وظایف :عدم توافق بر سر تقسیم وظایف در منزل یک منبع نارضایتی محسوب میشود .ویلکی و همکارانش ()1998
دریافتهاند که شوهران دارای نگرشهای سنتی در هنگامی که همسرانشان شاغل هستند از سطوح رضایت زناشویی پایینتری
برخوردار هستند.
ظاهراً ادراک از عدالت ،اثرات ترجیحات تقسیم وظایف و ترجیحات نقش بر رضایت زناشویی را متعادل میکند .رضایت
زناشویی همچنین متأثر از انتظارات نقش در بافت طبقۀ اجتماعی میگردد ،مثالً در طبقات پایینتر ممکن است زنان به خاطر
احتیاج روی به کار بیاورند و از زنان دارای تحصیالت باال انتظار کار کردن برود .بنابراین در اینجا این خود استخدام نخواهد بود
که برای کیفیت زناشویی حائز اهمیت است بلکه مسئله مهم میزان تطابق تجارب خانواده با استخدام خواهد بود (الیس،
.)2004
کیفیت زناشویی همسر :نشان دا ده شده است که کیفیت زناشویی زنان و شوهران از رابطهای معنادار و مثبت در هر یک از
مقاطع سنجش برخوردار است .راسل81و ولز ،) 1994(82دریافتند که کیفیت زناشویی همسر حائز بیشترین تأثیر بر کیفیت
زناشویی است .با پیشنهاد به اینکه عوامل مؤثر بر کیفیت زناشویی یکی از زوجین از تأثیر قابل مالحظه بر کیفیت زناشویی
دیگری برخوردار است (نقل از روشنی.)1390 ،
 -2-2عوامل خارجی
(الرانس83و

ویژگی های والدین :نشان داده شده که غالب ًا رضایتمندی زناشویی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود
هولمان200284،؛ به نقل از سامانی .)1386،یک تبیین به عم ل آمده برای این مطلب آن است که کودکانی که در معرض
ازدواجهای دارای کیفیت پایین قرار میگیرند از الگوهای نقش مناسب کارکرد ارتباطی محروم مانده و از مهارتهای اجتماعی
مناسب برخوردار نمیشوند و یا اینکه پاسخهای ناسازگارانه ای را در قبال تعارضات اکتساب میکنند .لویس85و اسپانیر86
( )1999گزارش کرده اند که هر چه مواجهه فرد با الگوهای نقش مناسب برای کارکرد زناشویی بیشتر باشد کیفیت زناشویی
باالتر خواهد بود (الیس .)2004 ،طالق با کیفیت زناشویی پایین تر در بین فرزندان متأهل رابطه دارد .اثرات قویتر طالق والدین
بیشتر در سنین پایین تر و برای مردان مشاهده شده است که بسیاری از این عوامل با کیفیت زناشویی ضعیف نیز رابطه دارند.
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آماتور و بوث ( )1997دریافتند که سطح تحصیالت والدین و درآمد از رابطهای مثبت با کیفیت و کمیت روابط زناشویی
فرزندان برخوردار است .آنها پیشنهاد کردهاند والدینی که از منابع بیشتری بهرهمند هستند بهتر قادر به برطرف ساختن
فشارهای اقتصادی فرزندان و تسهیل رفاه اجتماعی ـ اقتصادی آنها خواهند بود (مثالً از طریق تسهیل ورود آنان به تحصیالت
 )200088پیشنهاد کردهاند که اثرات طالق والدینی از تأثیر قویتر به نسبت
عالی) (الیس .)2004،با این حال برنز87و دانلوپ (
اثرات ویژگیهای فردی برخوردار نیستند و این ویژگیها حائز تأثیر قویتری بر روابط فردی هستند .بنابراین ممکن است یک
مؤلفۀ توارث ویژگیهای روانی و شخصیتی در تأثیرات والدینی دخیل باشد.
ویژگیهای افراد مهم دیگر :لویس و اسپانیر ( )1996با مرور شواهد مربوطه پیشنهاد کردهاند که تأیید یا مخالفت با یک رابطه
از سوی خانواده و دوستان میتواند بر کیفیت زناشویی تأثیر معنادار بگذارد .در حالیکه یک شبکۀ اجتماعی قوی میتواند منجر
به افزایش کیفیت زناشویی شود ،مقاومت مستمر میتواند حائز تأثیری منفی بر کیفیت یک رابطه باشد (آخرتی.)1386 ،
رویدادهای استرسآور :ویلیامز )1995(89یک رابطۀ معنادار را بین رویدادهای استرسآور زندگی و کیفیت زناشویی گزارش
کرد .رویدادهای استرس آور زندگی از قبیل رویدادهای ضربه زا و فشارهای شغلی یا اقتصادی نیز میتوانند باعث افزایش
فشارهای خانوادگی و استرسهای ارتباطی از طریق پاسخ های انزجاری و نامؤثر به تعارضات گردند .با این حال زوجینی که قادر
به مقابله هستند ممکن است در این بین به تقویت رابطۀ خود بپردازند (برادبوری و همکاران.)2000 ،
 3-2ناسازگاری زناشویی
روزنبرگ )1983(90چنین مطرح میکند «هنگامی که رابطه زناشویی دچار مشکلی میشود ،میتوان چنین فرض کرد که
عملکرد ساختاری آن بدکار است» .بنابراین ناسازگاری زناشویی حکایت از آن دارد که قواعد نهان حاکم بر تبادلهای زوجین
شاید موقتاً بیتأثیر یا نامناسب شدهاند و باید مجدد ًا بر سر آنها مذاکره شود (گلدنبرگ و گلدنبرگ.)1389،
درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی از جمله درمان¬های موسوم به موج سوم رفتار درمانی است که تحول نوینی در عرصه
روان درمانگری در قرن حاضر به شمار میروند و همگی مبتنی بر مفهوم ذهن¬آگاهی می¬باشد که این درمان ابتدا به منظور
پیشگیری از عود افسردگی و اضطراب توسط سگال ،ویلیامز و تیزدل ( )2002معرفی شد.
در دیدگاه کارکردگرایانه ،خانواده دارای کارکردهای مختلف است .به زعم پارسونز ،باید بین نقش زن و مرد (هرکدام بر اساس
قابلیت خود)تفکیک قائل شد تا حالت تعادل حفظ و مانع از مختل شدن جریان زندگی شود.خانواده نظامی فرهنگی است که
تشکیل و بقای آن در گرو ازدواج زن و مرد با یکدیگر است.از آنجایی که افراد دارای ایده ها،ارزشها،اعتقادات،باورها و آداب و
رسوم هستند ،خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق می دهند و تعارضها و نارضایتی ها را به حداقل می رسانند.این سخن را
می توان به طور عام تر به میزان عام گرایی که یکی از متغیرهای الگویی در نظام کنش پارسونز و نقطه مقابل خاص گرایی
است ،مطرح کرد.به عبارتی بقای سیستم خانواده مستلزم کارکرد حفظ یکپارچگی است.این کارکرد متضمن قوانین حاکم بر
کنشگران(زن و مرد)/سیستم اجتماعی و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر در خصوص عملکرد صحیح سیستم است.یکی دیگر از
الزامات کارکردی پارسونز نهفتگی است که مشتمل بر دو مسئله است:کنترل تنش ها(تنش ها و فشارهای درونی کنشگران)و
حفظ الگو(نشان دادن رفتار مناسب) .در سیستم اجتماعی خانواده زن و مرد باید بتوانند ناکامی ها و سایر فشارهای روحی
خویش را توسط راه حل ها و سازوکارهای اخالقی به حداقل برسانند(.دیلینی.)386،1387:
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در دیدگاه کنش متقابل نمادین ،هدف اصلی زناشویی و ازدواج ،شکل دادن حقوقی و رسمیت دادن به محرکات غریزی است که
بنیان آن به شمار می رود(.توسلی  .)279:1382از آنجایی که زندگی مرکب از کنش و واکنش اعضای جامعه است که با
یکدیگر ارتباط نمادی دارند،کنش متقابل نمادی بر این اصل اساسی استوار است که کنشگران اعمال یکدیگر را تعبیر و تفسیر
می کنندو پاسخ آنان مبتنی بر معنایی است که به آن عمل نسبت می دهند.یعنی ازدواج با توجه به معنایی که در جامعه پیدا
کرده پاسخ افراد نسبت به نیاز غریزی و معنایی است که در زندگی اجتماعی دارند.بر اساس فرضیه ششم پژوهش که میزان
انعطاف پذیری زن و مرد در خانواده را با سطح ناسازگاری زناشویی مرتبط می داند ،زن و مرد به عنوان کنشگران خانواده ،باید
نسبت به اصول و تفکرات و باورهای طرفین از انعطاف و سازگاری مناسبی برخوردار باشند تا سطح تعارضات کاهش یابد .با
تکیه بر تئوری کنش متقایل نمادی ،انسان ها با افزایش سطح انعطاف پذیری خود می توانند با"من مفعولی "خویش که وجه
قضاوت کننده و کنترل کننده است بر "من فاعلی"که وجه خالق و خیالی "خود"است ،غالب شوند و در پی انطباق
برآیند".مید "معتقد است:کنشگران با تالش فکری خالقانه و در نظر گرفتن دایره ارزشهای جامعه در پی اخالقی کردن امور
هستند .احساس کردن متضمن نگرش و نوعی کردار است که با تعهد قلبی همراه است و تعهد به دنبال انتخاب می آید.به
عبارتی وقتی زن و مرد به صورت اخالقی اقدام به حل مسائل و تعارضات خویش می کنند ،با نگرشی سخاوت مندانه مدارا و
مسامحه دارند و با بهره گیری از هوش فکورانه سعی در کنترل رفتار خود داشته ،در این صورت می توانند فرایند تکامل را در
جهت دستیابی به شرایط اجتماعی خانوادگی بهتر برقراری رابطه کارآمدتر تسریع کنند.
تئوری مبادله ،به رفتار عقالنی به معنای حداکثر رساندن پاداشها و به حداقل رساندن هزینه ها و نوع ارزشها و استانداردهای
حاکم بر جامعه اشارت دارد.از آنجایی که ازدواج نوعی اعتبار برای زن و مرد است،در همسرگزینی نیز اعتبار (پاداش)ناشی از
ازدواج میان زن ومرد با یکدیگر مبادله می شوند .برای زنان اعتبار است که با مردی ازدواج کنند که دارای ثروت ،خانه،
تحصیالت،و ......باشد و برای مردان ازدواج مبادله است تا زن زیبا ،همسر و مادر خوب برای فرزاندانش و ..بدست آورند.در واقع
بدست آوردن اینها برای شان نوعی رضایت ایجاد می کند(.اعزازی.)42:1388
در جوامع جدید برخالف دنیای سنتی ،فرد کنترل بسیاری از عوامل موثر در زندگی خویش را از دست داده و نهادهای بیرونی
کنترل فرد و زندگی او را به دست گرفته اند".مارکس"در مکتب تضاد ،با تکیه بر مفهوم "ازخودبیگانگی " بر آن است که به
موازات رشد نیروهای تولیدی به ویژه در عصر سرمایه داری ،فرد کنترل وضع و حال زندگی خویش را به تأثیرات پرقدرت تر
ماشین و بازارها تسلیم می کند.بنابراین،هرچه نظام های اجتماعی جدید گسترده تر می شوند ،فرد از اختیارات خود بیشتر
محروم می گردد که در نهایت امر ،فرد انسانی صرفا به صورت ذره ای ناچیز در میان انبوه عظیمی از ذرات دیگر حضور خواهد
داشت.
جامعه شناسی،در مورد فلسفه روشنگری معتقد است که صنعتی شدن و علم ،امکان خلق جامعه¬ای عقالنی-تر،انسانی تر و
دمکراتیک تر را فراهم ساخته اند.در آثار "وبر " ،مدرنیته از نظر جامعه شناسی درتفاوتهای ساختاری جامعه و فرهنگ– عرصه
ای ارزشی -ریشه دارد که به استقالل نهادها و عمل می انجامد .بر اساس برداشت وبر ،مفهوم کنش متقابل ذهنی بیانگر نقش
فزاینده عامل یا کارگزار است.از این رو مدرنیته متضمن و بیانگر نوعی اراده گرایی ،انتخاب و هدفمندی فزاینده بود(.نوذری
 )459،1379و با جوامعی که در بافت اجتماعی خود(،سنت) نقشی اساسی در پیوند بین کنش و چارچوب های وجودی ایفا می
کند،در تعارض است.در جوامعی که روشهای عملیاتی سنتی حکم فرماست زندگی طیف پهناوری از "روش های مرسوم"را به
آینده می کشاند .زمان تهی نیست و نوعی " شیوه هستی"قاطع و بی چون وچرا آینده را به گذشته متصل می سازد .افزون بر
این،سنت مفهوم خاصی از تقدیرگرایی و قوام امور به وجود می آورد که به طور معمول عناصر شناختی و اخالقی را در هم می
آمیزد.دنیا چنین است که هست،چون عمال همان طور است که باید باشد.
یکی دیگر از ابعاد جامعه مدرن،در عرصه سیاسی تمایل به دموکراسی در جوامع بشری است.این تمایل ،عالوه بر حوزه سیاست
به دیگر حوزه های زندگی انسانی و روابط اجتماعی انسان ها نیز قابل تسری است .وجود ارتباط سالم دوطرفه ،اعتماد متقابل
در روابط،مشارکت جمعی و فقدان خشونت ازویژگیهای دموکراسی محسوب می شود که با گسترش روند جهانی شدن ،روابط و
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الگوهای خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده اند،بروز پدیده ای به نام «دموکراسی عاطفی» در روابط جدید خانوادگی از نتایج
جنبی جهانی شدن است که در آن زندگی خانوادگی و احساسات بر مبنای شاخص های دموکراتیک شکل میگیرد و به
دموکراتیک شدن روابط اجتماعی در سطوح مختلف منجر میشود .نظریه پردازان معتقدند که وجود دموکراسی در روابط
خانوادگی به استحکام خانواده در حوزه خصوصی و در نهایت به استحکام بنیان های جامعه ای مبتنی بر مشارکت محلی در
حوزه عمومی منجر خواهد شد(.گیدنز .)56:1392،
در سنت مطالعات ناسازگاری زناشویی ،پژوهشگران معتقدند که در صورت بروز ناسازگاری ،افراد دچار تنش ها و فشارهایی می
شوند که در برابرآنها به صورگوناگون نگرشی و رفتاری عکس العمل نشان می دهند .فقدان تطبیق در ابعاد مختلف پایگاه زن و
مرد از جمله ثروت ،قدرت ،منزلت و دانش که بدنبال رشد و گسترش عواملی چون شهرنشینی ،تحصیالت و غیره فراهم می
آید،انتطارات و توقعاتی را به وجود می آورد که اجابت آنها از عهده بسیاری از زوجین خارج است.این وضعیت می تواند برای
آنان منشأ روحیات منفی روانی نظیر افسردگی ،اضطراب و یأس باشد؛ می تواند عده ای را محافظه کار ،اقتدارگرا ،مخالف با
تغییرات و نوگرایی و عده ای را دارای گرایشات مثبت ،منعطف و نوگرا کند.
درباره بهزیستی روانی ،دیدگاههای متفاوتی چون مکاتب رفتارگرایی ،انسان گرایی،روان شناسی اجتماعی و....بحث نموده
اند.دیدگاه انسان گرایی بر ابن باور است که هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطوح پایین نگه دارد و مانع
شکوفایی او شود ،باعث ایجاد اختالل رفتاری در وی خواهد شد.مازلو در دیدگاه انسان گرایی بر این باور است که نظام ارزش
های دینی فرد معتقد ،بر پایه پذیرش فیلسوفانه حیات اجتماعی و طبیعت و واقعیت جسمانی حیات استوار است (دیلینی،
 .)1387در واقع بخشی عمده از قضاوت و ارزش گذاری های هر روزه این گونه افراد از پذیرش واقعیت سرچشمه می
گیرد.چاهن نیز یکی از شرط های الزم برای دستیابی به سالمت روان را برخورداری از یک نظام ارزشی می داند :بهره مندی از
یک سلسله ارزشهای شخصی مبتنی بر باورها ،آرزوها و آرمانهایی که با سعادت و تحقق خود و اطرفیان فرد پیوندی نزدیک
دارد و شرط الزم برای سالمت روان است.
باورها ،شناخت ها و تفکرات هریک از زوجین در نحوه ارتباطات آنها تأثیر غیرقابل انکاری دارد.
ازدواج یکی از قدیمی ترین پیوندهای انسانی است که ارضاکننده و رشددهنده شخصیت آدمی به شمار می آید و اکثر قریب به
اتفاق افراد حداقل یکبار در زندگی خود ،دست به این تجربه و انتخاب می زنند.
افزایش روزافزون اختالفات زناشویی و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سالمت روانی زوجین و فرزندان ،موجب شده است تا
مشاوران و آنان که با خانواده و زوجین سروکار دارند .راهکارهایی ارائه دهند تا تالش خود را در جهت تحکیم این پیوند مقدس
به کار ببندند.
زندگی مشترک با این باور زوجین که تنها مرگ می تواند ما را از هم جدا کند ،شروع می شود .در آغاز زندگی مشترک ،زوجین
نسبت به این باور اعتقاد کامل دارند؛ اما واقعیت چیز دیگریست؛ زندگی مشترک در ادامه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می
گیرد که پاره ای از آنها ممکن است زندگی را به طرف اختالف و درگیری ،جدایی روانی یا طالق خاموش و حتی طالق رسمی
سوق دهد و این عوامل ،ازدواج را که می توانست عرصه کمال آنها باشد به عرصه پیکار مبدل می کند(.حسینی نسب و دیگران،
)1388
تحقیقات مختلف نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل مشکل ساز در زندگی مشترک ،اختالل در ارتباط یا به عبارتی
اختالل در فرآیند تفهیم و تفاهم است .به عنوان مثال در گزارشی که توسط آژانس مشاوره و خانواده تهیه شده است نشان می
دهد که مشکل اساسی  87درصد از زوج های شرکت کننده در پژوهش ،مشکل ارتباطی بوده است .در تحقیق دیگری تأثیر
نگرش ها و تفاسیر زوجین از رفتارهای یکدیگر بر سازگاری زناشویی آنها بررسی و رابطه مثبتی میان این دو متغیر دیده شد.
همچنین دیده شده که نگرش های مثبت در رفتارهای هر یک از زوجین امید به داشتن روابط زناشویی خوشایند را بیشتر می
کند .محققان بیان می دارند که پیش فرض های زوجین در زمینه ماهیت زن و مرد و توانایی افراد برای تغییر دادن عملکرد
زناشویی آنها نیز در این زمینه مؤثر است( .حسینی نسب و دیگران)1388 ،
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همسرانی که مهارت های ارتباطی را بلد باشند ،هرگز با طعنه ،زخم زبان ،کنایه و پایین آوردن حرمت یکدیگر به ابراز
احساسات ناخوشایند نمی پردازند( .حسینی نسب و دیگران)1388 ،
نباید تصور کنیم که یک زندگی ایده آل بدون هر گونه اختالف نظر است .واقعیت این است که اختالف نظر و تفاوت عقیده
همیشه وجود خواهد داشت ،نکته ای که مهم است نحوه برخورد و حل اختالف است.
زوجین نیاز دارند که با مطالعه تفاوت های زن و مرد و کسب مهارت های ارتباطی به تدریج به باورهای منفی و کلیشه های
غلط و ویرانگر را به افکار مثبت مبدل کنند .همیشه گفته می شود که تنها چیز ثابت در زندکی «تغییر» است .باید با تمرین و
ممارست تغییر را ایجاد کرد .نباید از روند کند «تغییر» خسته شویم .بدانیم که ارتباطات رشدیافته نیازمند این تغییر و تغییر
زمان بر است و آنچه به زندگی ما هدیه می کند بسیار لذتبخش خواهد بود.
 -3روش پژوهش
روش شناسی تحقیق :جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانشآموزان مدارس دولتی شهر تهران درسال 1398که در زمان
اجرای پژوهش متاهل بودند و سی و پنج تا شصت و پنج سال سن داشتند ،تشکیل داده است .با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،نمونهای به اندازه پانصد و چهار نفر انتخاب شد .در این پژوهش از پرسشنامه صمیمیت زوجین
باگاروزی ،2001و پرسشــنامه انعطــافپــذیری شــناختی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون همبستگی
پیرسون و نرمافزارهای آماری انجام شد .پس از طی مراحل زیر برای افراد در مورد منطق درمان وهدف پژوهشی درمان
توضیحاتی داده خواهد شد و همچنین به آن ها اطمینان داده خواهد شد که تمام اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند .در مرحله
بعد که همان پیشآزمون خواهد بود ،پرسشنامههای پژوهش به منظور اندازهگیری متغیرهای وابسته در اختیار آنان قرار خواهد
گرفت .بعد از این مرحله با آزمودنیه ای گروه آزمایشی به منظور شرکت در جلسات درمانی قرارداد بسته خواهد شد .پس از
اتمام جلسات درمانی آزمودنی های هر دو گروه مجددا از لحاظ متغیر وابسته به عنوان پسآزمون مورد بررسی قرار خواهند
گرفت .در نهایت دادههای به دست آمده از پیشآزمون و پسآزمون تجزیه و تحلیل خواهند شد .به منظور تجزیه و تحلیل
دادهها در این تحقیق از روشهای آماری زیر استفاده خواهد شد.
-4یافته های تحقیق
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی صمیمیت و مثبت اندیشی بر انعطافپذیری شناختی و رضایت زناشویی مادران متاهل
دانش آموزان شهر تهران بود .در بخش اول از فصل چهارم تحلیل توصیفی پژوهش ارائه شد .به منظور درک بهتر ویژگیهای
جمعیت شناختی نمونه شامل جنسیت و سن با استفاده از جدول توزیع فراوانی و اشکال توضیح و در نهایت برای پاسخ دادن به
فرضیههای تحقیق ،با درنظر گرفتن نوع دادهها ،آزمونهای تجزیه و تحلیل کوواریانس به کارگرفته شد .محاسبات انجام شده
در دو بخش آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ارائه شده است.
 -1-4تحلیل توصیفی
بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین فراوانی مربوط به در دو گروه مربوط به گروه سنی  20تا  25سال میباشد.
جدول  :1-4فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل
گروهها
كنترل

سن

فراوانی

درصد فراوانی

 25-20سال

5

0.25

 30-25سال

9

0.45

 30سال به باال

6

0.30

 25-20سال

10

0.50
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آزمایش

 30-25سال

6

0.30

 30سال به باال

4

0.20

كل

40

100

جدول :2-4فراوانی توزیع متغیر تحصیالت در دو گروه آزمایش و کنترل
گروهها
كنترل

آزمایش

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم و فوق دیپلم

6

0.30

لیسانس

12

0.60

فوق لیسانس

2

0.10

دیپلم و فوق دیپلم

12

0.60

لیسانس

5

0.25

فوق لیسانس

3

0.15

كل

40

100

بنابر اطالعات جدول 4-4در گروه کنترل بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس و در گروه آزمایش بیشترین فراوانی مربوط به
دیپلم و فوق دیپلم است.
جدول :3-4نتایج مقایسه سن دو گروه کنترل و آزمایش
متغیر

سن

انحراف معیار آماره T

گروه

تعداد

میانگین

آزمایش

20

33.30

7.139

كنترل

20

33.43

7.39

-0.071

درجه

سطح

آزادی

معناداری

38

0.943

همانگونه که در جدول  3 -4مشاهده میشود نتایج  tمستقل نشان میدهد که بین دو گروه از لحاظ سن تفاوت معناداری
وجود ندارد ( .)P <0/05بنابراین گروهها از نظر سن با هم همتا هستند.
دراین قسمت در جدول ( )4-4نتایج آزمون خی دو برای سنجش فرض عدم تفاوت گروهها در متغیر تحصیالت ارائه شده است.
جدول :4-4نتایج آزمون خی دو جهت سنجش فرض عدم تفاوت
متغیر

جمعیت آماره خی دو

درجه آزادی

معنی داری

شناختی
0/76
2
0/101
تحصیالت
توجه
با
به جدول  6-4آماره مجذور خی دو برابر با  0/101ومقدار سطح معناداری برابر با  0/76و از  0/05بزرگتر است.؛ بین دو گروه
آزمایش و کنترل از لحاظ فراوانی توزیع متغیر تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد.
 2-4تحلیل استنباطی
 1-2-4بررسی پیشفرضهای تحلیل
در این قسمت اطالعات حاصل از اجرای پرسشنامه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار
میگیرد .جهت سنجش بررسی اثربخشی ذهنآگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و رضایت زناشویی زوجین سازگار از روش
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .در تحلیل کوواریانس چند متغیره ،تفاوت گروهها در چند متغیر با کنترل یک یا
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چند متغیر دیگر که ممکن است بر نتایج اثر بگذارد ،اندازهگیری می شود؛ بنابراین برای مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای دو
گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره،
باید پیشفرضهای آن مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ابتدا پیشفرضهای انجام این آزمون بررسی شد.
پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها :برای اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  5-4ارائه شده است.
جدول  :5-4آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر

 Zاسمیرنف

سطح معناداری

انعطافپذیری شناختی

1/137

0/084

رضایت زناشویی

1/087

0/064

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است ،دادههای بهدست آمده از اجرای پرسشنامه انعطافپذیری شناختی و
رضایت زناشویی دارای توزیع نرمال هستند (آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در هیچ یک از متغیرها معنادار نمیباشد)؛ بنابراین
پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها رعایت شده است.
پیشفرض همگنی واریانسها :مفروضه همگنی واریانس های متغیرها با استفاده از آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این آزمون در جدول  8-3ارائه شده است.
جدول  :6-4آزمون  M.Boxبرای اطمینان از همگنی واریانسهای انعطافپذیری شناختی و رضایت زناشویی
F
سطح معناداری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 1
شاخصها
انعطافپذیری شناختی

1/37

3

154785/00

0/142

رضایت زناشویی

1/22

4

239412/00

0/216

همان طور که مشاهده میشود نتایج نشان داد که آزمون باکس معنیدار نمیباشد ( )F)154785،6/=1/376،( P= 0/248و
( )F)239412،6/=1/22،( P= 0/248که نشان دهنده این است که واریانسها همگن هستند؛ بنابراین آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیره قابل اجراست.
 2-2-4آزمون فرضیات پژوهش
آزمون فرضیه اول؛ آموزش مثبت اندیشی بر انعطافپذیری شناختی مادران متاهل دانش آموزان شهر تهران
اثربخش است.
جدول  :7-4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
نام آزمون

مقدار

 DFفرضیه

 DFخطا

F

p

اندازه اثر

آزمون المبدای ویلکز

0/245

3

36

45/71

0/001

0/29

توان
آماری
1

میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/29میباشد .به عبارت دیگر %29 ،تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون مربوط به تاثیر آموزش
مثبت اندیشی میباشد.
جدول :8-4تایج تحلیل كواریانس چندمتغیری میانگین خرده مقیاسهای انعطافپذیری شناختی
متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات
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میزان

توان

تاثیر

آماری
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275/59
240/70

جایگزینها
کنترل
برای
جایگزینهایی
58/64
رفتارهای انسانی

1
1

275/59
240/70

26/67
14/18

0/001
0/001

0/20
0/19

1

58/64

38/64

0/002

0/25

1
1
1

با توجه به آمارههای جدول  10-4می توان بیان نمود کنترل پیش آزمون بین زوجین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ
خرده مقیاسهای انعطافپذیری شناختی تفاوت معنیداری وجود دارد.
به عبارت دیگر در مولفه جایگزینها ( )P< 0.001توان آماری برابر  0.20شده است که نشان میدهد  %20از تغییرات این
متغیر ناشی از آموزش مثبت اندیشی می باشد .بنابراین و با توجه به سایر نتایج به دست آمده از جدول فرضیه اول مورد تایید
قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان میدهد آموزش مثبت اندیشی بر انعطافپذیری شناختی زوجین سازگار اثربخش است..
آزمون فرضیه دوم؛ آموزش صمیمیت زوجین بر رضایت زناشویی مادران متاهل دانش آموزان شهر تهران اثربخش
است.
همان طوری که در جدول  11-3مشخص است ،با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که
بین گروه های آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد (F =279/37و
 .) p>0/001برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل کواریانس یک راهه
در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول  12-4ارائه شده است.
جدول  :9-4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
p
F
توان آماری
اندازه اثر
 DFفرضیه  DFخطا
مقدار
نام آزمون
آزمون المبدای ویلکز

0/166

8

0/001 279/37

16

1

0/31

میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/31میباشد .به عبارت دیگر %31 ،از تفاوتهای فردی پاسخدهندگان در نمرات پس آزمون
مربوط به تاثیر آموزش صمیمیت زوجین میباشد.
جدول  :10-4نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات رضایت زناشویی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

جاذبه

2047/27

1

2047/27

56/37

تفاهم

402/33

1

402/33

37/50

0/001

طرزتلقی
سرمایهگذاری

319/77
297/16

1
1

319/77
297/16

46/72
34/68

0/001
0/001

متغیر ها

میزان

توان

تاثیر

آماری
1

F

معناداری
0/001

0/17
0/16

1

0/14
0/18

1
1

همان طوری که در جدول  11-4مشخص است ،با کنترل پیش آزمون بین زنان گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ
مولفههای رضایت زناشویی تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج به دست آمده نشان داد در متغیر جاذبه میزان تاثیر آموزش صمیمیت زوجین بر این متغیر برابر  %17است و سطح
معناداری برابر ( )P< 0.001که نشان میدهد  %17از تغییرات این متغیر ناشی از آموزش صمیمیت زوجین است بنابراین با
توجه به سایر نتایج به دست آمده از جدول فرضیه دوم مورد تایید قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان میدهد آموزش
ذهنآگاهی بر رضایت زناشویی زوجین سازگار اثربخش است.
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نتیجه گیری
با کنترل پیش آزمون بین زنان گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ مولفههای رضایت زناشویی تفاوت معنیداری وجود دارد و
میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/31میباشد .به عبارت دیگر %31 ،از تفاوتهای فردی پاسخدهندگان در نمرات پس آزمون
مربوط به تاثیر آموزش ذهنآگاهی می باشد .نتایج به دست آمده نشان داد در متغیر جاذبه میزان تاثیر آموزش ذهنآگاهی بر
این متغیر برابر  %17است و سطح معناداری برابر ( )P< 0.001که نشان میدهد  %17از تغییرات این متغیر ناشی از آموزش
ذهن آگاهی است بنابراین با توجه به سایر نتایج به دست آمده فرضیه دوم مورد تایید قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان
میدهد آموزش ذهنآگاهی بر رضایت زناشویی زوجین سازگار اثربخش است.
این یافتهها همسو با نتایج جهانیان و سپهری شاملو( )1396بود .مدنی و حجتی ( )1394در پژوهشی به بررسی تأثیر درمان
شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی نشان دادند که ،درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی موثر است .همچنین کریم پور و حاجی ( )1393در پژوهشی به بررسی اثربخشی برنامه
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی ،نشان داد روش ذهن آگاهی به طور معنی داری در افزایش کیفیت
زندگی تاثیر داشت .سون و همکاران ( )2013در پژوهشی به مقایسه تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی
بیماران دیابتی پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی با بهبود کیقیت زندگی بیماران دیابتی از
هر دو بعد جسمانی و روانی ،میتواند نقش بارزتری در سالمت روان این بیماران داشته باشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که ،ذهن آگاهی با مراقبه و و مشاهدهگری میتواند پاسخهای هیجانی را که به وسیله تجارب
ناخوشایند پیشین فراخوانی شدهاند ،کاهش میدهد .بنابراین تمرین مهارت ذهن آگاهی ،توانایی مراجعان ،برای تحمل
حالتهای هیجانی منفی را افزایش میدهد و آنها را به مقابله مؤثر قادر میسازد .به نظر میرسد چنین حالتی میتواند کیفیت
زندگی را باال ببرد .در واقع ،انجام مستمر تمرینهای ذهن آگاهی ،شناخت و آگاهی ما را از بدن ،احساسات و افکارمان افزایش
میدهد .در ذهن آگاهی ،توجه به بدن و تنفس تمرین میشود و ما از حسهای مختلفی که در بدن و حتی تنفس خود تجربه
میکنیم ،آگاه میشویم .همچنین در مییابیم زمانی که در حالت خشم و عصبانیت بدنمان گرم میشود و یا در حالت ترس،
ضربان قلبمان افزایش مییابد و تنفس مان تغییر میکند و کوتاه و تند میشود و و این آگاهی کنترل بعدی را زمینهسازی
میکند(کاویانی ،حاتمی و شفیع آبادی.)1387 ،
همچنین در مورد مکانیسم اثر مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بررضایت زناشویی نیز میتوان گفت زوجین با مشاهده واقعیت
زندگی خود در مییابند که شادی می تواند وابسته به عناصر درونی و فارغ از تغییرات دنیای بیرونی باشد و با تغییرات ذهنی و
جدایی از افکار واحساسات از پیشتعیین شده با تکیه بر وضعیت موجود ،موقعیتهای شادتری فراهم نمایند .آموزش حضور
ذهن میتواند منجر به پذیرش بدون داوری شرایط گردد و همین امر میتواند به آنان کمک نماید بدون قضاوت ،تفکرات
منطقی تری نسبت به خود و زندگی و نحوه ارتباط با یکدیگر بیابند .مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند با افزایش توان
آگاهی از حواس درونی و کمتر کردن تکانش های رفتاری و احساسات نامعقول از برانگیختگی هر یک از زوجین جلوگیری نماید
و با شناسایی احساسات میان زوجین نیز بهبود یافته که به نوبه خود رضایت زناشویی را افزایش میدهد.
در تبیین نتایج فوق می توان گفت ،شدت نیاز به صمیمیت و ابعاد نُه گانه آن ،برا ی هر فرد متفاوت از دیگران است .زوجین
ممکن است در میزان ،نوع ،عمق و فراوانی تجارب مشترک صمیمانه ای که با هم دارند ،هنوز احساس نارضایتی نمایند .این
اغلب وقتی اتفاق می افتد که طرفین دارا ی تفاو تها ی گسترد ها ی در شدت نیازها ی همان مولفه از نیازهایشان هستند.
عمق صمیمیتی که دو نفر در روابطشان ایجاد می کنند به مقدار زیادی به توانایی آنان در بیان افکار ،احساسات ،نیازها،
خواسته ها و آرزوهایشان به صورت روشن و دقیق ،بستگی دارد .بنابر این یادگیری چگونگی برقرار ی ارتباط ،اولین گام در فر
ایند ایجاد یا افز ایش صمیمیت در هر رابطه است .یکی از وظایف اولیه درمانگران ،کمک به زوجین بر ای درک و پذیرش
تفاوت در شدت نیاز به صمیمیت است.افرادی که عاطفه مثبت را تجربه می کنند الگوهایی از تفکر نشان می دهند که به طور
غیر قابل مالحظه ای غیر معمول ،منعطف و نوآورانه است که نشان می دهند ،عاطفه مثبت ،تمایل به تنوع طلبی فرد را افزایش
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می دهد و گزینه های متعدد رفتاری را بر ای او ایجاد می کنند .عاطفه مثبت ،موجب سازمان شناختی منعطف و گسترده می
شود و توانایی یکپارچه کردن موضوعات گسترده را برا ی فرد فراهم می کند .زمانی که مردم آرام و شاد هستند تفکرشان
وسعت یافته ،خالقیت و قوه تخیلشان نیز گسترش می یابد.
پیشنهادها :پیشنهاد می شود به زوج های در حال ازدواج ،زو ج های مشکل دار و زو ج های جوان با هدف افزایش صمیمیت
و انعطا ف پذیری آموزش داده شود .همچنین پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر شهرها با نمونه های متفاوت انجام شود.
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