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Abstract
The aim of the present study is to investigate the
relationship between mindfulness and marital
satisfaction. It is a correlation study and the population
of the study includes all the married women and men
working in the Kurdistan Welfare Organization,
management branch in the year 1394 and according to
Cochran formula the sample was 66 people and the
participants were chosen by census. For collecting data
for the study ENRICH marital satisfaction the short
version and 14 item Freiburg mindfulness (2006) were
used. Pearson correlation coefficient was used to
analyze the data. The findings of the study show that
there is significant and direct positive relationship
between mindfulness and marital satisfaction of the
married women and men working in Kurdistan
Welfare Organization (p<0/05). Because of the
importance of the concept family in our society and the
ever increasing reports on divorce and familial
problems and crises, and also because there is not
enough research on the subject, the present study
investigates marital satisfaction based on mindfulness.
The general finding of the study is that marital
satisfaction and mindfulness have significant
relationship with one another.
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چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با رضایت
 این مطالعه از نوع همبستگی بوده که جامعه.زناشویی بود
آماری این پژوهش شامل تمامی زنان و مردان متاهل شاغل
 که با94 در مدیریت بهزیستی استان کردستان در سال
 نفر برآورد شد و66 استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه
 برای.بصورت سرشماری این شرکت کنندگان انتخاب شدند
گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
 گویه ای ذهن آگاهی14  پرسشنامه،( فرم کوتاهENRICH)
 جهت تجزیه و تحلیل داده ها.) استفاده شد2006( فرایبورگ
 نتایج پژوهش نشان دادند.از همبستگی پیِرسون استفاده شد
که بین ذهن آگاهی کارکنان متاهل و رضایت زناشویی آنان
( بصورت مستقیم وجودp<0/05) رابطه مثبت و معناداری
 به دلیل اهمیتی که خانواده در جامعه ما دارد و نیز بروز.دارد
نشانه هایی مبنی بر گسستگی خانواده و افزایش آمار طالق و
 این پژوهش رضایت،نیز محدود بودن پژوهش در این زمینه
.زناشویی را بر اساس ذهن آگاهی مورد بررسی قرار می دهد
این پژوهش به طور کلی بیان گر این نتایج می باشد که به
صورت همزمان رابطه ذهن آگاهی و رضایت زناشویی معنی
.دار می باشد
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یکی از نهادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت ،نقش و کاربردهای مختلف ،موردتوجه علمای مذهبی ،اخالقی
و صاحبنظران تعلیم و تربیت ،جامعهشناسی و روانشناسی قرارگرفته است ،نهاد خانواده است (بیابانگرد.)1381 ،
لذا اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی میگردند ،میتواند گامی مفید در
راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد .یکی از مهمترین عواملی که بر بقاء و دوام و رشد خانواده اثر میگذارد،
روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء بهویژه زن و شوهر است (افضلی .)1383 ،رضایت زناشویی1
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است .همه زوجها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی
خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند .رضایت زناشویی عبارت است از احساسات عینی از خشنودی،
رضایت و لذت تجربهشده توسط زن و شوهر موقعی که همه جنبههای ازدواجشان را در نظر میگیرند (الیس،2
.)1989
عوامل متعددی بر رضایت زناشویی تأثیر میگذارند؛ در پژوهشی با عنوان ”بررسی و مقایسهی عوامل فردی،
اجتماعی و شخصیتی در زوجهای سازگار و ناسازگار شهر کرمان“ ،عواملی همچون امور مالی ،رابطه جنسی ،اوقات
فراغت و باورهای مذهبی در گسستگی زندگی زناشویی ،تأثیرگذار گزارش شدند (بنی اسدی .)1375 ،مطالعات
مبتنی بر آسیبشناسی تحولی نیز رابطهی بین تجارب منفی اولیهی تحصیلی و خانوادگی و مشکالت افراد
بزرگسال در انجام تکالیف تحولی و مشکالت روانشناختی و شبکههای معیوب زناشویی را مورد تأکید قرار می
دهند (یانگ ،3کالسکو ،4و وایشار.)2003 ،5
یکی از راههایی که میتوان عملکرد و درک فرد را در روابط زناشویی افزایش داد ذهنآگاهی است .ذهن
آگاهی 6یعنی توجه کردن به زمان حال به شیوهای خاص ،هدفمند و بدون قضاوت (کابات-زین.)2009 7
ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست ،بدون قضاوت و بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق
میافتد؛ یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح (سگال ، 8تیزدیل ،9ویلیامز .)2002 ،10ذهن آگاهی در ادبیات
کهن نیز جایگاه منحصر به فردی دارد به طوری که موالنا در مثنوی معنوی میگوید:
هست مهمانخانه این تن ای جوان/هر صباحی ضیف تو آید دوان/هین مگو کاین ماند اندر گردنم /که هم
اکنون باز پرد در عدم /هر چه آید در جهان غیب وش /در دلت ،ضیف است ،او را دار خوش (مثنوی معنوی،
دفترپنجم).
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افرادی که ذهنآگاه هستند به محیط پیر امون خودآگاهی دارند و رفتارهای خود را با کنترل بیشتری انجام
میدهند و اصطالحاً از حالت راننده خودکار خارج میشوند .ذهنآگاهی جزو درمانهای موج سوم است که در
مراقبه بودائیسم گرفته شده است که ظرفیت توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه را (که فراتر از فکر است) افزایش
میدهد .تمرینهای مراقبه و ذهن آگاهی به افزایش توانایی خودآگاهی و پذیرش خود در بیماران منجر میشود.
ذهنآگاهی یك روش یا فن نیست ،اگرچه در انجام آن روشها و فنون مختلف زیادی بهکاررفته است .
ذهنآگاهی را میتوان به یك شیوه "بودن" یا یك شیوه "فهمیدن" توصیف کرد که مستلزم درک کردن
احساسات شخصی است (بائر .)2006 ،1در ذهنآگاهی ،فرد در هرلحظه از شیوه ذهنی 2خودآگاه میشود و پس از
آگاهی روی دو شیوه ذهن ،یکی انجام دادن و دیگری بودن ،یاد میگیرد ذهن را از یك شیوه به شیوه دیگر
حرکت دهد که مستلزم آموزش راهبردهای رفتاری ،شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن فرآیند توجه
است .تحقیقات کنونی درزمینهی ذهن آگاهی بخصوص ازلحاظ ارتباط کلی بین زوجین ،عملکرد جنسی ،و
تعامالت رفتاری نشاندهنده تأثیر مثبت مداخلههای ذهنآگاهی بر کیفیت و رضایت روابط زناشویی است

(بروتو3

و هایمان2007 ،4؛ بروتو ،کریچمان 5و جیکوبسون2008 ،6؛ کارلسون .)2007 ،7تحقیقات همبستگی همچنین
رابطه مثبت معناداری را بین ویژگیهای ذهنآگاهی درون فرد و افزایش مهارتهای انطباقی ،هوش هیجانی و
بهزیستی عمومی افراد نشان داده است (اسپکا ،8کارلسون ،گودوین 9و آنگن2000 ،10؛ کارلسون 2003؛
واینشتاین ،11براون12

و رایان .)2009 ،13همچنین تحقیقات پیشین درزمینهی ذهنآگاهی کاربرد چندگانه

ویژگیهای مثبت سالمت بدنی و روانی را گزارش کرده است (پریسمان.)2008 ،14
مطالعه انجام شده در ایران نشانگر این است که شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش افکار خود-
آیند منفی ،نگرش ناکارآمد ،افسردگی و اضطراب با پیگیری  60روزه بهصورت آموزش کنترل توجّه مؤثر است.
همچنین ،این روش میتواند در پیشگیری از بازگشت افسردگی و اضطراب مؤثر باشد(کاویانی و جوهری.) 2005 ،
آموزش خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن ،کیفیت روابط زناشویی (یوسفی و باقریان ) 1390 ،و سرد مزاجی
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سال های اخیر موردتوجه محققان و دانشمندان علم روانشناسی قرارگرفته است .اساس ذهنآگاهی از تمرینهای
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زنان را بهبود میبخشد (نبوی حصار و احمدی .) 1391 ،در پژوهش دیگری بین مهارت های ذهنآگاهی و رضایت
زناشویی د ر نمونه ایرانی رابطه مثبت معناداری مشاهده شد (امیدبیگی ،خلیلی ،غالمعلی و قربانی .)1391 ،این
یافته های این پژوهش قابلیت پیش بینی رضایت زناشویی در هر دو جنس توسط متغیر ذهنآگاهی بود .افراد
ذهن اگاه هنگام روبرو شدن با استرس های محیطی ،خودمهارگری بیشتر ،سازگاری باالتر ،نگاه مثبت به همسر و
ارتباط موثر را تجربه می کنند .در مطالعه ای که توسط غالمی انجام شد( ،غالمی ،فتحی و آشتیانی )1391 ،نتایج
حاصله محققان این ب ود که این برنامه باعث بهبود معنویت و ذهن آگاهی  ،اختالل های روانی و نشانه های پزشکی
شد .از طرفی افزایش ذهن آگاهی با افزایش معنویت همراه بود .افزایش معنویت و ذهن آگاهی با کاهش اختالل
های روانی و نشانه های پزشکی مرتبط بود .بورپی و النگر ( )2005در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند
که رابطه ی قوی بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی وجود دارد .آنها نشان دادند که در زوجینی که رضایت
زناشویی باالیی دارند ،ذهن آگاهی باال میباشد .تحقیقات در زمینه ذهنآگاهی در سی سال گذشته به شکل
فزاینده ای گسترش یافته است .تحقیقات تصویربرداری عصبی در زمینه مغز ذهنآگاه نتایج منحصر به فردی از
فعالیت های عصبی و همچنین جنبه های شناختی و رفتاری مغز نشان داده است .مطالعات توجه نشان داده اند
که مراقبه ذهنی ذهن آگاهانه توانایی کنترل توجه را افزایش می دهد (ترِدوِی و الزار ،)2009 ،1منابع ذهنی مربوط
به توجه را حفظ کرده (سالگتر ،2لوتز ،3گرایشار ،4فرانسیس ،5نیووِنهوییز ،6و همکاران )2007 ،و محرک های
غیرمنتظره را شناسایی می کند (ولنتاین 7و سوییت .)1999 ،8مراقبه ذهنی همچنین خوگرفتگی به محرک هایی
که همواره حضور دارند را کاهش داده ،و نسبت به محرک های بیرونی "آگاهی و حساسیت بیشتری" نشان می
دهد (کاساماتسو 9و هیرای.)1973 ،10
فرضیههای پژوهش .بین ذهن آگاهی با رضایت زناشویی با میانجیگری سبكهای دلبستگی در زنان و مردان
متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان رابطه وجود دارد.
با توجه به مطالب باال ،پژوهش حاضر در پی بررسی این موضوع بود که آیا بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی
رابطه وجود دارد؟ ذهن آگاهی چند درصد از تغییرات رضایت زناشویی را توضیح میدهد؟
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پژوهش نشان داد که روابط زناشویی و هشیاری ذهن آگاهانه رابطه معنادار و مثبتی با یکدیگر دارند .از جمله دیگر
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روش
پژوهش حاضر یك پژوهش کمی کاربردی میباشد و از لحاظ نوع پژوهش یك پژوهش توصیفی همبستگی است.
مربوط به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای و برای گردآوری اطالعات برای آزمون فرضیات
وتحلیل همبستگی از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری شامل کل  66نفرکارکنان
متاهل مدیریت بهزیستی استان کردستان واقع در شهرستان سنندج در سال  1393بودند .حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران  66نفر برآورد شده است .داده های به دست آمده بااستفاده از نرم افزار  spss 21و روش های
آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و نیز تحلیل های همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.
ابزارهای پژوهش

پرسشنامه رضایت زناشویی . ENRICHدر تحقیق حاضر به منظور اندازه گیری رضایت زناشویی از
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد .این پرسشنامه توسط اولسون )  ( 1989طراحی شده است که به
منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا و شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می
رود .این آزمون دارای دو فرم  115سوالی و  125سوالی است که از  12خرده آزمو ن تشکیل شده است .فرم
اصلی با توجه به زیاد بودن سواالت پرسشنامه موجب خستگی آزمودنی ه ا می شد .سلیمانیان )  ( 1376فرم
کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که  47سوال دارد .در فرم اصلی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پایایی
پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ 92 /.گزارش شده است .سلیمانیان پایایی فرم کوتاه پرسشنامه را از
طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  90 /.گزارش کرد( فاتحی زاده 1384 ). ،در پژوهش حاضر از فرم کوتاه
این پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ .این پرسشنامه در سال  2001توسط پاچ هیلد و همکاران ساخته شده است
 ،ضریب آلفای کرونباخ این آزمون  0/93گزارش شده است  .فرم کوتاه آن  14ماده دارد که پاسخ به سئواالت ،
صورت به ندرت  ،بعضی اوقات  ،اغلب اوقات و همیشه می باشد( 1تا  . )4ضریب آلفای کرونباخ و فرم کوتاه این
پرسشنامه 0/86و ضریب همبستگی آن درنمونه بالینی 0/31و درنمونه بهنجار 0/79گزارش شده است .در پژوهش
گل پور و همکاران ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فوق  0/73بدست آمد.
در فرم اولیه این پرسشنامه 4 ،عامل شامل حضور همراه ذهن آگا هی ( ،)Mindful presenceپذیرش بدون
قضاوت (،)Non-judgmental acceptanceگشودگی به تجربه ( ،)Openness to experienceو بینش
( )Insightبه دست آمد (قاسمی جوبنه ،عرب زاده ،جلیلی نیکو ،محمدعلی پور ،محسن زاده.)1394 ،
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یافتهها
مقادیر شاخص های توصیفی متغیرهای ذهن آگاهی و رضایت زناشویی در جدول ذیل آورده شده است

مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیرهای مدل ()n=64
متغیر

مؤلفههای

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمترین بیشترین

ذهن آگاهی

-

30/7

5/9

-0/208

0/328

16/0

45/0

رضایت زناشویی

-

163/5

35/8

-0/857

1/489

51/0

228/0

با توجه به میانگینهای تجربی میتوان نتیجه گرفت که «ذهن آگااهی» در اغلاب اوقاات وجاود داشاته اسات.
کمترین نمره ذهن آگاهی  16/0و بیشترین نمره ذهان آگااهی  45/0محاسابه شاد (حاداکثر نماره ممکان .)56
همچنین «رضایت زناشویی» در حد متوسط ارزیابی شد .کمترین نمره رضاایت زناشاویی  51/0و بیشاترین نماره
رضایت زناشویی  228/0محاسبه شد (حداکثر نمره ممکن .)235
برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای ذهنآگاهی و رضایت زناشویی از آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف یك
نمونهای ( )K-Sاستفاده شده است .نتایج نشاندهنده آن اسات کاه فارض نرماال باودن بارای کلیاه متغیرهاا را
نمیتوان رد کرد ( .) P<0/05نتایج این آزمون در جدول ذیل آورده شده است .به دلیل برقراری فرض نرمال بارای
متغیرهای مورد مطالعه ،برای بررسی روابط میتوان از ضریب همبستگی پیرسون نیز استفاده کرد.
جدول  -2نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف برای بررسی پذیره نرمال بودن متغیرهای مطالعه
متغیر

مؤلفههای

حجم نمونه

آماره آزمون

p

نتیجه

ذهن آگاهی
رضایت زناشویی

-

64
64

0/650
0/709

0/792
0/709

نرمال
نرمال
*

در سطح  0/05معنیدار

جهت بررسی رابطه بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی زنان و مردان متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی اساتان
کردستان از ضریب همبستگی پیِرسون (دادهها کمی و نرمال) .نتایج حاصل از ایان آزماون در جادول ذیال آماده
است.
جدول .3
ضریب همبستگی بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی در زنان و مردان متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان
متغیر
ذهنآگاهی

رضایت زناشویی
ضریب همبستگی پیرسون

P

تعداد

0/468

*>0/001

64

R2
0/220
*

در سطح  0/05معنیدار

Downloaded from fpcej.ir at 9:45 +0330 on Sunday October 21st 2018

جدول.1

رابطه ذهنآگاهی با رضایت زناشویی در زنان و مردان متاهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان

20

بحث و نتیجهگیری
تحقیقات نشان داده است که زوجینی که رضایت زناشویی باالیی دارند در واقع دارای هماهنگی ادراکی بیشتری
در مقایسه با زوجین ناراضی هستند (بوونك و همکاران 1999؛ پلچات و همکاران .)2004یکی از این عوامل
هماهنگی ادراکی ،ذهن آگاهی است .ذهن آگاهی یعنی درجه ای که زوج بصورت مشتاقانه ادراک خود از همسرش
را در یك موقعیت خاص ارزیابی مجدد می کند که می تواند انعطاف پذیری در موقعیتهای گوناگون را افزایش
دهد (النجر .)2002 ،1997 ،1989 ،استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ذهنآگاهی و رضایت
زناشویی در بین زنان و مردان متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان نشاندهنده رابطه معنی دار
بین این دو متغیر است .این رابطه به صورت مستقیم است یعنی با افزایش ذهنآگاهی ،رضایت زناشویی در زنان و
مردان متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان نیز افزایش پیدا میکند .در توجیه این یافته میتوان
گفت رابطه ی قوی بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی وجود دارد .در زوجینی که رضایت زناشویی باالیی دارند،
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مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ذهنآگاهی و رضایت زناشویی زنان و مردان متأهل شااغل در
مدیریت بهزیستی استان کردستان برابر  0/468محاسبه شد که نشاندهنده رابطه معنای دار باین ایان دو متغیار
است ( .)P>0/05این رابطه به صورت مستقیم و در سطح متوسط قرار دارد .یعنی با افزایش ذهنآگااهی ،رضاایت
زناشویی در زنان و مردان متأهل شاغل در مدیریت بهزیستی استان کردستان نیز افزایش پیدا میکند .این مسائله
با توجه به نمودار پراکنش و خط رگرسیون آن که در نگاره ذیل آورده شده قابل تأیید است .بر اسااس مقادار ،R2
ذهن آگاهی حدود  22درصد از تغییرات رضایت زناشویی را توضیح میدهد.
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ذهن آگاهی باال میباشد و همچنین پژوهش ها حاکی از آن است که آموزش خانواده درمانی مبتنی بر حضور
ذهن ،کیفیت روابط زناشویی (یوسفی و باقریان ) 1390 ،و سرد مزاجی زنان (نبوی حصار و احمدی ) 1391 ،را
نگاه مثبت به همسر و ارتباط موثر را تجربه می کنند ( امیدبیگی وهمکاران .)1391 ،شاید تغییرات بیولوژیکی
داخل مغز که به تمرینات مراقبه ای نسبت داده می شوند نیز بر نحوه تعامل اجتماعی افراد تاثیرگذار باشد .بخش
هایی از مغز که به گیرنده های داخلی مربوط هستند (آگاهی از حواس و ادراکات درونی) و شناسایی حواس نیز در
اثر مراقبه رخیم می شوند (ادورادز 1و مكماهن .) 2006 ،2توانایی آگاه بودن از حواس درونی می تواند در خنثی و
کمتر کردن احساسات شدید در جریان دعوا با همسر موثر باشد چراکه فرد می تواند احساس برانگیختگی را سریع
تر شناسایی کند .زمینه کار و تخصص جان گاتمن 3کاهش و خنثی سازی احساس برانگیختگی در زوجین است و
از طریق قرار دادن دتکتورهای خنثی ساز برانگیختگی فیزیولوژیکی 4بر مراجعان هنگامی که از مسائل نگران
کننده صحبت می کنند این کار را انجام می دهد .هنگامی که صدای دتکتور شنیده می شود ،به این معنی است
که ضربان قلب مراجع افزایش یافته است و باید قبل از اینکه بحث را ادامه دهد ،آن را متوقف کرده و خود را آرام
کند (گاتمن .)1999 ،5چنین به نظر می رسد که ذهنآگاهی کمك به ساخت یك دتکتورهای خنثی ساز
برانگیختگی فیزیولوژیکی درونی می کند ،چراکه ناحیه مرب وط به آگاهی حسی در مغز با رشد تمرینات ذهنآگاهی
رشد می کند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود نمونه هایی از جامعههای دیگر انتخاب شوند؛ همچنین میتوان
اینگونه پژوهش ها را روی نمونههای بالینی انجام داد؛گروههای مختلف سنی زوجین انتخاب شود؛تاثیر متغیرهای
دیگر بر رضایت زناشویی به طور همزمان مورد سنجش قرار گیرد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر می توان به کمبود منابع معتبر در این زمینه همانگونه که اغلب پژوهش ها با
این مشکل روبرو می باشند ،اشاره کرد .همچنین زیاد بودن تعداد سواالت که باعث ایجاد خستگی در پاسخ
دهن دگان می شد.عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه حتی بعد از تحویل گرفتن آن از طرف برخی از پاسخ دهندگان
و همینطور واضح و مفهوم نبودن برخی از سواالت طبق نظر برخی از پاسخ دهندگان.
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