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Abstract
The present study investigated the relationship
between relationship beliefs and couple burnout and
the role of mindfulness as a possible mediating variable. Method of the present study was correlational
and all married people in Yazd city were considered
as the statistical population with a sample size of 380
subjects (200 females & 180 males) who were selected through available sampling method in 2016. The
participants completed Belief Inventory (RBI), Mindfulness, Attention and Awareness Scale (MAAS), and
Couple Burnout Measure (CBM). As data analysis
showed that, there was a significant negative relationship between mindfulness and the relationship beliefs
subscales “disagreement is destructive to a relationship”, “partners cannot change themselves and their
relationship”, “one should be sexually perfect”, and
“there are differences between males’ and females’
personalities and relationship needs”. Also, there was
a negatively significant relation between mindfulness
and couple burnout. The findings also indicated that
relationship beliefs subscales were positively related
to couple burnout. In addition, data from path analysis indicated that mindfulness plays a mediating role
in relationship between irrational relationship beliefs
and couple burnout.
Keywords: relationship beliefs; couple burnout;
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چکیده
هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه بین باورهای

 به عالوه شناسایی نقش ذهن،ارتباطی و دلزدگی زناشویی

آگاهی بهعنوان متغیری بود که ممکن است دراینبین اثر
، روش پژوهش از نوع همبستگی.میانجی گر داشته باشد

جامعة آماری پژوهش شامل کلیة افراد متأهل شهر یزد در
 زن و200(  نفر380  و نمونة مورد نظر شامل1395 سال

. مرد) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند180

شرکتکنندگان در این پژوهش به سیاهه باورهای ارتباطی

 توجه و هشیاری، مقیاس ذهن آگاهی،ایدلسون و اپشتین
براون و ریان و اندازهگیری دلزدگی زناشویی پاینز پاسخ
 ذهن آگاهی با مؤلفههای باورهای، بر اساس یافتهها.دادند
 باور به،ارتباطی شامل باور به تخریبکنندگی مخالفت

 کمالگرایی جنسی و باور مربوط به،تغییرناپذیری همسر

 یافت ه دیگر.تفاوتهای جنسیتی رابطة منفی معنادار داشت

 رابطة منفی معنادار ذهن آگاهی با دلزدگی،این پژوهش
 همچنین مؤلفههای باورهای ارتباطی با.زناشویی بود
.دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنادار داشتند

، دلزدگی زناشویی، باورهای ارتباطی:کلید واژه ها
 تحلیل مسیر،ذهن آگاهی
1396/2/31 : تصویب نهایی1395/7/1 : دریافت مقالهo
* گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
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 lمقدمه
ازدواج در مقایسه با سایر روابط انسانی بهترین فرصت برای تجربة خوشبختی ،حمایت

اجتماعی و صمیمیت است و افراد را بهگونهای به هم پیوند میدهد که در روابط دیگر

میسر نیست (فاورز)۲۰۱۳ ،؛ اما افزایش نرخ طالق و وجود آشفتگیهای روابط زوجین،
انگیزة پژوهشگران برای کشف عوامل مؤثر و راهکارهای مناسب بهمنظور مقابله با فروپاشی

رابطه زوجین را افزایش داده است« .دلزدگی زناشویی» 1یکی از آشفتگیهای روانشناختی

است که بهتدریج عالقه بین زوجین را کمرنگ و گاهی بهطور کامل از بین میبرد و بستر
مشکالت روانی ،سردی رابطه ،طالق عاطفی و رسمی را فراهم میکند (پاینز ،نیل ،هامر و

آیسکسون .)۲۰۱۱ ،کیانفرد و همکاران ( )۲۰۱۴معتقدند که جمع شدن فرسودگی ،آرمان
زدایی و تنشهای زندگی هر فردی باعث فرسودگی روانی میشود و سرانجام به دلزدگی

منجر میشود .الگوهای متنوعی برای توضیح پدیده دلزدگی رشد کردهاند ،الگوهای مسالخ،2
چرنیس ،3ادلویچ 4و روان تحلیلگری  -وجودی پاینز ،5سهم قابلتوجهی برای توضیح این

پدیده داشتهاند .بر اساس الگوی روان تحلیلگری – وجودی پاینز که مبتنی بر دیدگاه فرانکل

دربارة بودن و جستجوی معنی است ،دلزدگی زناشویی بهعنوان عالئم خستگی جسمی،
عاطفی و روانی درنتیجه احساس دائمی تنیدگی ،ناامیدی و به تله افتادن با از دست دادن

اشتیاق ،انرژی ،آرمانگرایی و چشمانداز و هدف تعریف میشود (کاپری .)2013 ،پژوهشهای
انجامگرفته درزمینة عوامل مرتبط با دلزدگی ،به عوامل مختلفی اشارهکردهاند که در این زمینه

میتوان به داشتن تصویر رؤیایی از عشق ،زوال خانوادة گسترده و تغییر نقشهای زن و شوهر

(پاینز ،)1384 ،ناباروری زوجین (بهزاد پور ،وکیلی ،مطهری ،و سهرابی« ،)1393 ،باورهای
ارتباطی غیرمنطقی» (ادیب راد و ادیب راد ،)1384 ،نارضایتی در حوزة مسائل جنسی (اسدی،
منصور ،خدابخشی و فتحآبادی )1392 ،اشاره کرد.

باور و نگرش هر فرد به ارتباط و شیوه باهم بودن میتواند با پدیدة دلزدگی زناشویی

ارتباط داشته باشد (ادیب راد و ادیب راد .)1384 ،طبق تعریف ایدلسون و اپشتین ( )1982به

نقل از آدیس و برنارد ( )۲۰۱۳منظور از باورهای ارتباطی ،دیدگاهی است که زوجین نسبت

به رابطة زناشویی خوددارند و آن را بهعنوان حقیقت پذیرفتهاند و منظور از باور ارتباطی
غیرمنطقی آن دسته از تفکراتی می باشد که مختص رابطة زناشویی است و در اثر استفاده
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افراطی ایجاد مشکل می کند .ایدلسون و اپشتین با توسعه ارزیابی باورهای غیرمنطقی ،پنج

باور ارتباطی غیرمنطقی شامل «باور تخریبکنندگی مخالفت»« ،توقع ذهنخوانی»« ،باور به
عدمتغییرپذیری همسر»« ،کمالگرایی جنسی»« ،باور مربوط به تفاوتهای جنسیتی» را که
در روابط زناشویی سهیم هستند ،مشخص کردند .الیس ( )1997به نقل از اسدی و همکاران

( )۲۰۱۱معتقد است که اکثر تعارضات بین فردی ازجمله تعارضات زناشویی با باورهای
غیرمنطقی مرتبط است .فرد واجد تفکر غیرمنطقی حکمهای از پیش تعیینشده داشته و
حاالت آشفتگی از قبیل افسردگی ،اضطراب دارد .مطالعات متعددی بر اهمیت باورهای

ارتباطی در زندگی زناشویی تأکید دارد .جکسون ،گراو و بیچامپ ( )2010نقش رابطة
منطقی بین زوجین را بهمنظور جلوگیری از وقوع پدیدة دلزدگی زناشویی مهم میدانند و عدم

توانایی در برقراری ارتباط منطقی با همسر را شایعترین مشکلی میدانند که زوجین ناراضی
مطرح میکنند .همچنین نتایج پژوهش شایسته ،صاحبی و علی پور ( )1385نشان میدهد که
بین باورهای ارتباطی با رضایتمندی زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

عامل دیگری که میتواند بر دلزدگی زناشویی تأثیر داشته باشد« ،ذهن آگاهی» 6است.

مفهوم ذهن آگاهی بهعنوان یک متغیر عاطفی – شناختی در سالهای اخیر تحت تأثیر تفکر
بودائی موردتوجه روانشناسان و محققان قرارگرفته است (وینزل ،ویرسون ،هیرچمولر و

کوبیاک .)۲۰۱۵ ،ذهن آگاهی بهعنوان حالت توجه هدفمند و همراه با پذیرش در مورد

تجربیات در حال وقوع در لحظة کنونی ،تعریفشده است (تانای ،لوتان و برنشتین.)۲۰۱۲ ،

از مهمترین مشخصههای ذهن آگاهی حضور فیزیکی و ذهنی در زمان حال است

(التزمن و ماسودا .)۲۰۱۳ ،حضور در زمان حال این فرصت را فراهم میکند تا انسان واقعیت
را با تمام ابعادش ببیند و سوگیریهای شناختی و نشخوار فکری در ارتباط با گذشته و آینده

خود ،همسر و فرزندانش را کاهش دهد (مطهری ،احمدی ،بهزاد پور و آزموده.)1391 ،
شواهد تجربی نشان داده که بین ذهن آگاهی و رضایتمندی زناشویی رابطة مثبت معنادار

وجود دارد (برپی و النگر )2005 ،همچنین نتیجة پژوهش مطهری و همکاران ( )1391نشان
میدهد که آموزش ذهن آگاهی بر کاهش دلزدگی زناشویی مؤثر است .رسیدن افراد به ذهن
آگاهی منجر به تفکر منطقی میشود .ذهن آگاهی به دنبال تغییر افکار فرد نیست بلکه به دنبال
تغییر رابطة فرد با افکار است .ذهن آگاهی به دنبال انکار باورهای غیرمنطقی نیست بلکه
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بر پذیرش تأکید دارد .ذهن آگاهی تأکید دارد که پذیرش باورها در افراد نخستین گام تغییر

است (دیوید ،لین و الیس .)2009 ،به عقیدة اپشتین ( )1986پایدارترین متغیر شناختی که در
نارضایتی زناشویی نهفته میباشد ،باورهای افراطی در مورد خود ،همسر و ماهیت تعامالت

زناشویی است .ذهن آگاهی به افراد کمک میکند که فرآیند خودکار چسبندگی به باورهای

غیرمنطقی خود را شکسته و آنها را بهعنوان پدیدهای گذرا ببینند که تنها قسمتی از وجود را

فراگرفته و نه تمام آن را (استرانگ2011 ،؛ به نقل از امید بیکی.)1391 ،

ذهن آگاهی در پژوهشهای مختلف بهعنوان متغیر واسطهای در نظر گرفتهشده است.

نتیجه پژوهش جاللی ،آقایی ،طالبی و مظاهری ( )1393نشان داد که ذهن آگاهی نقش
میانجی در رابطة بین تنیدگی شغلی و پیامدهای آن ایفا مینماید .همچنین نتایج پژوهش

جونز ،هاستینگز ،توتسیکا ،کین و رول ( )2014نشان داد که ذهن آگاهی و پذیرش در رابطه
بین مشکالت رفتاری بچه و تندرستی والدین دارای فرزندان مبتالبه «اختالل اوتیسم» 7نقش
میانجیگرانه ایفا میکنند .با توجه به مسائل مطرحشده و تأثیر سازه ذهن آگاهی بر روابط
زوجین و اثبات نقش واسطه ای آن در پژوهش های ذکرشده ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی

«نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی است» .در

این پژوهش فرضیه های زیر آزمون شدند .۱ :بین ذهن آگاهی و باورهای ارتباطی رابطة منفی
وجود دارد .۲ .بین ذهن آگاهی و دلزدگی زناشویی رابطة منفی معنادار وجود دارد .۳ .بین

باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی رابطة مثبت معنادار وجود دارد .۴ .باورهای ارتباطی
باواسطه ذهن آگاهی بر دلزدگی زناشویی اثر دارد.
تخریب کنندگی مخالف
توقع ذهن خوانی
عدم تغییرپذیری همسر
ذهن آگاهی
کمال گرایی جنسی
تفاوت های جنسیتی

نمودار  .1مدل مفروض رابطه بین متغیرهای پژوهش

دلزدگی زناشویی
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 lروش
روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح آن از نوع طرحهای همبستگی

مبتنی بر تحلیل مسیر است« .جامعة آماری» پژوهش حاضر ،شامل کلیه افراد متأهل شهر یزد
در سال  1395میباشد .برای برآورد حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه کالین ()2005
استفاده شد .براین اساس تعداد  380نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به

سؤاالت پرسشنامه ها پاسخ دادند .پس از بازبینی پرسشنامه هایی که بهطور کامل پاسخ داده

نشده بودند حذف و درنهایت پرسشنامه  380نفر با میانگین سنی  34/98سال و انحراف

معیار  200( 9/60نفر زن و  180نفر مرد) که بهطور کامل و قابلقبول به ابزارهای پژوهش
پاسخ داده بودند ،وارد تحلیل شدند .میانگین و انحراف معیار طول مدت ازدواج گروه نمونه

به ترتیب  12/53و  8/57سال بود .برای تحلیل داده ها از دو نرمافزار  SPSSو AMOS
استفاده شد.

 lابزار
□ الف :اندازه گیری دلزدگی زناشویی :8این ابزار توسط پاینز ( )1996طراحیشده

است .ابزار دلزدگی زناشویی  21ماده دارد که نشاندهندة نشانگان جسمی ،عاطفی و
روانشناختی دلزدگی است .ارزیابی اعتبار این ابزار نشان داد که همسانی درونی بین متغیرها

در دامنه  0/84و  0/90است .روایی این ابزار به وسیلة همبستگیهای منفی با ویژگیهای
ارتباطی مثبت مانند :کیفیت مکالمه ،احساس امنیت ،احساس هدفمندی ،جاذبة عاطفی نسبت

به همسر و کیفیت رابطة جنسی آنها به ثبت رسیده است (پاینز2003 ،؛ به نقل از اسدی و
همکاران .)1392 ،در پژوهش ادیب راد و ادیب راد ( )1384نیز ضریب اطمینان آزمون  -باز

آزمون 0/89 ،برای یک دورة یکماهه 0/76 ،برای یک دورة دوماهه و  0/66برای یک دورة
 4ماهه به دست آمد .تداوم درونی برای اغلب آزمودنیها با ضریب آلفا سنجیده شد که بین
 0/91تا  0/93بود .در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ این ابزار  0/87محاسبه شد.

□ ب :مقیاس ذهن آگاهی ،توجه و هشیاری :9این مقیاس  15سؤالی توسط ریان
و براون ( )2003بهمنظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به تجارب جاری زندگی
روزانه ساخته شد .سؤاالت ،سازة ذهن آگاهی را در مقیاس  6درجهای لیکرت (از نمره 1
تقریب ًا همیشه تا نمره  6تقریب ًا هرگز) میسنجد .همسانی درونی سؤاالت بر اساس ضریب
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آلفای کرونباخ از  0/80تا  0/87گزارششده است .روایی این مقیاس با توجه به همبستگی
منفی آن با ابزارهای سنجش اضطراب و افسردگی و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش

عاطفه مثبت و حرمت خود کافی گزارششده است (ریان و براون .)2003 ،در ایران نیز در

پژوهش جاللی و همکاران ( )1393ضریب آلفای کرونباخ برای یک نمونه  233نفری 0/78
به دست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  0/85محاسبه شد.

□ ج :سیاهة باورهای ارتباطی :10این سیاهه توسط ایدلسون و اپشتین ( )1982تهیهشده

و شامل  40سؤال و  5خرده مقیاس است و هر سؤال در طیف لیکرت بهصورت  6گزینه ای
ال غلط) تا ( 5کام ً
از ( 0کام ً
ال درست) پاسخ داده میشود ۵ .خرده مقیاس این سیاهه شامل  .1باور

مخرب بودن مخالفت  .2باور عدمتغییر پذیری همسر  .3توقع ذهنخوانی  .4کمالگرایی
جنسی  .5باور در مورد تفاوتهای جنسیتی میشود .ایدلسون و اپشتین ( )1982ضریب
آلفای کرونباخ خرده مقیاسها را در دامنه  0/72تا  0/81گزارش کردهاند .نسخة فارسی این

سیاهه توسط مظاهری و پور اعتماد ( )1382به نقل از عبدالمحمدی ( )۱۳۸۵با استفاده از

ترجمه و ترجمة مجدد تهیه و ضریب آلفای کرونباخ کل آن را  0/75گزارش کردند .در
پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های باور به تخریب کنندگی

مخالفت ،توقع ذهنخوانی ،باور به عدمتغییرپذیری همسر ،کمال گرایی جنسی و باور مربوط

به تفاوت های جنسی به ترتیب  0/62 ،0/60 ،0/62 ،0/72و  0/64محاسبه شد.
 lیافته ها

در بخش نخست به یافته های آمار توصیفی و پسازآن به نتایج حاصل از تحلیل

آمار استنباطی پرداخته می شود .در این بخش بهمنظور استخراج ویژگی های توصیفی

شرکتکنندگان از شاخص های آمار توصیفی از قبیل شاخص های مرکزی و شاخص های
پراکندگی استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۱ارائهشده است .با توجه به نتایج این جدول به

نظر می رسد تفاوت محسوسی بین میانگین نمرات زنان و مردان در متغیرهای موردپژوهش
وجود ندارد .پس از بررسی شاخص های آمار توصیفی ،به بررسی فرضیه های پژوهش

پرداخته شد.

در بخش آمار استنباطی در ابتدا به بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد.

به این منظور از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۲ارائهشده
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جدول .1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

زن

مرد

انحراف معیار میانگین

انحراف معیار میانگین

کل
انحراف معیار

باورهای ارتباطی

تخریب کنندگی مخالفت

2/37

0/70

2/09

0/75

2/24

0/74

توقع ذهن خوانی

2/68

0/60

2/58

0/62

2/63

0/61

عدمتغییرپذیری همسر

1/88

0/57

1/81

0/56

1/85

0/56

کمال گرایی جنسی

2/43

0/55

2/47

0/61

2/45

0/58

تفاوت های جنسیتی

2/59

0/48

2/59

0/57

2/59

0/52

ذهن آگاهی

66/39

10/91

66/96

11/52

66/66

11/19

دلزدگی زناشویی

1/90

0/69

1/73

0/68

1/82

0/69

است .با توجه به جدول  ،۲بین ذهن آگاهی و همة مؤلفههای باورهای ارتباطی بهجز توقع

ذهن خوانی رابطة معنادار وجود داشت ( .)p> 0/01بین ذهن آگاهی و دلزدگی زناشویی
رابطة منفی معنادار وجود داشت ( .)p> 0/01همچنین از بین مؤلفههای باورهای ارتباطی

غیرمنطقی فقط توقع ذهنخوانی با دلزدگی زناشویی رابطة معنادار نداشت ()p> 0/05و
سایر مؤلفهها با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت معنادار داشتند ( .)p> 0/01برای آزمون فرضیه
چهارم ،به انجام مراحل تحلیل الگوی مسیر پرداخته شد .به این منظور ابتدا با استفاده از

شاخص «فاصله ماهاالنوبیس» ،11فرض طبیعی بودن تک متغیره و نرمال بودن چند متغیره

بررسی شد .نتایج این آزمون نشان داد که داده های این مطالعه از فرض طبیعی بودن تک

متغیره و چند متغیره برخوردارند .به دنبال آن به برآورد و آزمون مدل تحلیل مسیر پرداخته
شد .نتایج حاصل در نمودار  2و جدول  3ارائهشده است.

جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای متغیرهای پژوهش
متغيرها

.۱تخریب کنندگی مخالفت
 .2توقع ذهن خوانی

.3عدمتغییرپذیری همسر
 .4کمال گرایی جنسی

 .5تفاوت های جنسیتی
 .6ذهن آگاهی

 .7دلزدگی زناشویی

1

2

**0/33
**0/30

1

1

*0/13
**0/18

**-0/30
**0/29

0/04
0/08
0/08

-0/07
0/07

3

1

*0/12

4

1

5

6

*0/12
0/01
**
**
-0/15
-0/15
1
**-0/28
**
*
**
0/15
0/12
-0/43
**0/19
1

p < 0/01

**

p < 0/05,

*
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تخریب کنندگی مخالف
*-0/07

توقع ذهن خوانی

0/02

عدم تغییرپذیری همسر -0/02

*
0/17
0/07

*-0/21

ذهن آگاهی

-0/09

0/06

کمال گرایی جنسی

*-0/36
0/07

*-0/11

تفاوت های جنسیتی

دلزدگی زناشویی

p < 0/05

نمودار  .2مدل تحلیل مسیر دلزدگی زناشویی با ضرایب مسیر

نتایج آزمون مدل پژوهش حاضر نشان داد که مقدار خی دو ،در این پژوهش معنادار

نیست ( )p< 0/05و این امر بر برازش الگوی فرضی داللت دارد .مقدار شاخص برازش
تقریب ریشه میانگین مجذور خطا ( )RMSEAبرای مدل پژوهش حاضر  ۰/۰۲۷شد و

مدلهای قابلقبول دارای مقدار  ۰/۰۵یا کوچکتر هستند .مقدار هر سه شاخص «برازش
تطبیقی» (« ،)CFIنیکویی برازش» ( )GFIو «نیکویی برازش تعدیلیافته» ( )AGFIبرای

مدل پژوهش حاضر بزرگتر از  ۰/۹۰به دست آمد که نشاندهنده برازش مدل است .مقدار

شاخص«برازش هنجار شده» ( )NFIبرای مدل پژوهش حاضر  0/98شد که نشان میدهد
مدل از سادگی الزم برخوردار است.

جدول  .3شاخصهای برازش برای مدل تحلیل مسیر دلزدگی زناشویی
x2

Df

p

RMSEA

CFI

AGFI

GFI

NFI

5/129

4

0/274

0/027

0/995

0/973

0/996

0/981

پس از بررسی شاخص های برازش به بررسی ضرایب و وزن های رگرسیونی مدل و

سطح معنی داری پرداخته شد نتایج آن در جدول  ۴ارائهشده است .با توجه به این جدول اثر

مستقیم و غیرمستقیم باور تخریب کنندگی مخالفت معنادار است و اثر مستقیم و غیرمستقیم

توقع ذهنخوانی معنادار نیست .سایر خرده مقیاس ها شامل باور عدمتغییرپذیری همسر،
کمالگرایی جنسی و باور به تفاوت های جنسیتی اثر غیرمستقیم بر دلزدگی زناشویی دارند

و اثر مستقیم آنها معنادار نیست .بر اساس این نتایج فرضیة چهارم مبنی بر نقش واسطه ای
ذهن آگاهی در رابطه بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی تائید شد.
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جدول  .4پارامترهای اصلی در مدل تحلیل مسیر دلزدگی زناشویی
متغیرها

مسیرها
تخریب کنندگی مخالفت  >--ذهن آگاهی
تخریب کنندگی مخالفت  >--دلزدگی
توقع ذهن خوانی  >--ذهن آگاهی

باورهای ارتباطی

توقع ذهن خوانی  >--دلزدگی
عدمتغییرپذیری همسر  >--ذهن آگاهی
عدمتغییرپذیری همسر  >--دلزدگی
کمال گرایی جنسی  >--ذهن آگاهی
کمال گرایی جنسی  >--دلزدگی
تفاوت های جنسیتی  >--ذهن آگاهی
تفاوت های جنسیتی  >--دلزدگی
ذهن آگاهی  >--دلزدگی

پارامترها وزن رگرسیونی استاندارد سطحمعناداری
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
گاما
بتا

-0/207
0/167
0/022
0/020
-0/209
0/036
-0/085
0/035
-0/108
0/065
-0/358

0/0005
0/001
0/655
0/677
0/0005
0/466
0/078
0/453
0/012
0/162
0/0005

 lبحث و نتیجه گیری
 oیافتههای پژوهش با تائید فرضیة اول نشان دادند که بین ذهن آگاهی و باورهای
ارتباطی رابطة منفی وجود دارد .در تبیین رابطة ذهن آگاهی با باورهای ارتباطی میتوان
گفت افراد دارای سطح ذهن آگاهی باالتر آگاهی بیشتری از افکار و هیجانات خود دارند ،در

پذیرش و کنترل افکار و احساسات خود تواناتر هستند و درنتیجه باورهای ناکارآمد در آنها
تعدیل میشود (آبات و همکاران .)۲۰۱۴ ،ملیانی و همکارانش ( )۱۳۹۳نیز در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به افراد کمک میکند که تا
افکار منفی خود را در هشیاری حفظ نمایند بیش از آنکه آنها را حذف نمایند .اغلب فرض

میشود زمانی که زوجین بتوانند یکدیگر را درک کنند ،ازدواج پایدار خواهد ماند اما وقتی
عقیدهای دریکی از زوجین شکلگرفته باشد ،غالب ًا بررسی مجدد و تغییر آن تقریب ًا غیرممکن
است ،چراکه انسان ایجاد ناپایداری درروان خود را تهدیدکننده تلقی میکند.

 oدر تائید فرضیة دوم ،یافتهها حاکی از رابطة منفی بین ذهن آگاهی و دلزدگی
زناشویی بود .در تبیین این یافته میتوان گفت زوجین ذهن آگاهتر قادرند از مشکالت آگاهی

داشته ،راهحلهای مناسبی پیداکرده و به تعبیر برپی و النگر ( )2005به یک هماهنگی مفهومی

دست یابند که آنها را قادر میسازد تا مشکالت موجود در زندگی مشترک خود را ارزیابی
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و باز ارزیابی کنند.
 oنتایج پژوهشهای برپی و النگر ( )2005و بارنز ،براون ،کروس مارک ،کمبپل و
راج ( )2007حاکی از این است که ذهن آگاهی رابطة معناداری با رضایت زناشویی دارد.

همچنین نتیجه پژوهش امید بیکی ( )1391نشان داد بین ذهن آگاهی و خودشناسی منسجم با
رضایت زناشویی رابطة مثبت معنادار دارد .مطهری و همکاران ( )1391نیز در پژوهش خود

به این نتیجه رسیدند که آموزش ذهن آگاهی بهطور معناداری در کاهش دلزدگی زناشویی

مؤثر میباشد .نتایج این مطالعات با یافته مطالعة حاضر همسو می باشد.

 oدر وارسی فرضیة سوم ،یافتهها نشان دادند که بین باورهای ارتباطی و دلزدگی
زناشویی رابطه مثبت وجود دارد .در تبیین این یافته باید بیان نمود که باورهای ارتباطی نقش

بسیار مهمی در وقوع پدیدة دلزدگی زناشویی دارد .باورهای غیرمنطقی دربارة موقعیتهای
منفی به عواطف ،تعارضات و تعامالت منفی منجر میشود و میتواند با ایجاد مزاحمت

در ابراز عشق به دلزدگی منجر شود .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که باور

عدمتغییرپذیری همسر ،باور تخریبکنندگی مخالفت ،کمالگرایی جنسی و باور مربوط

به تفاوتهای جنسیتی با دلزدگی زناشویی رابطة مثبت دارند .همبستگی مثبت بین باور
عدمتغییرپذیری همسر و دلزدگی زناشویی نشان میدهد که اکثر افراد بدون داشتن اطالعات
علمی کافی در خصوص رفتار آدمی و تحول شخصیت این باور را با خود حمل میکنند

که ویژگیهای رفتاری ژنتیکی و پایدار است و فرد همین است که هست .نکته مهم در
اینجا حضور این باور خاص است که در شرایط نا رضایتمندی زناشویی ،این مشکالت

همسر است که ایجاد نا رضایتمندی نموده و او باید تغییر کند ولی متأسفانه اگر بخواهد هم
نمیتواند .درواقع هیچیک از همسران به این نکته توجه نمیکنند که هر دو باید تغییر کنند.

بنابراین افرادی که این باور را دارند امیدی به تغییر همسر ندارند و همین مسئله منجر به
وقوع دلزدگی زناشویی می شود.

 oیافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های سالیوان و سوبیل ( )1995و آدیس
و برنارد ( )۲۰۱۳که نشان داد بین باورهای ارتباطی غیرمنطقی و ناسازگاری و نارضایتی
زناشویی رابطة مثبت معنادار وجود دارد و نتیجه پژوهش بشرپور و همکاران ( )1391که
نشان داد باورهای ارتباطی میتوانند دلزدگی را پیشبینی کنند و همچنین نتیجة پژوهش
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بختیار پور و عامری ( )1389که نشان داد بین باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی رابطه
مثبت معنادار وجود دارد ،همسو می باشد.

 oدر بررسی فرضیة چهارم مبنی بر نقش واسطهای ذهن آگاهی در رابطه بین باورهای
ارتباطی و دلزدگی زناشویی یافتهها نشان داد که خرده مقیاس های باورهای ارتباطی شامل
باور تخریبکنندگی مخالفت ،عدمتغییرپذیری همسر ،کمالگرایی جنسی و باور مریوط به
تفاوتهای جنسیتی اثر غیرمستقیم بر دلزدگی زناشویی دارند .بر اساس نتایج بهدستآمده

به نظر میرسد که باورهای ارتباطی باواسطة ذهن آگاهی بر دلزدگی اثر دارد .در تبیین نقش
واسطهای ذهن آگاهی در رابطه بین این دو متغیر میتوان گفت که باورهای ارتباطی غیرمنطقی

با کاهش سطح ذهن آگاهی بهعنوان یک سازة شناختی پویا که قادر است پاسخدهی افراد به

موقعیتهای تنیدگی زا را تعدیل نماید به دلزدگی منجر میشود.
یادداشت ها

 lمنابع

2. Maslach
1. couple burnout
4. Edelwich
3. Cherniss
6. mindfulness
5. Pines
8. Couple Burnout Measure
7. autism disorder
)9. Mindfulness, Attention and Awareness Scale (MAAS
11. mahalanobis distance
10. Relationship Beliefs Inventory

ادیب راد ،نسترن؛ ادیب راد ،مجتبی ( .)1384بررسی رابطة باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن
در زنان متقاضی طالق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک .تازهها و پژوهشهای مشاوره،)13( 4 ،
.110-99
اسدی ،عدالت؛ منصور ،الدن؛ خدابخشی کوالیی ،آناهیتا؛ فتحآبادی ،جلیل ( .)1392بررسی رابطة بین دلزدگی
زناشویی ،باورهای بد کارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان دارای همسر مبتال به دیابت و مقایسه
آن با زنان دارای همسر غیر مبتال .فصلنامة خانواده پژوهی.311-324 ،)35( 9 ،
امید بیکی ،مهسا؛ خلیلی ،شیوا؛ غالمعلی لوسانی ،مسعود؛ قربانی ،نیما ( .)۱۳۹۳رابطه ذهن آگاهی و خودشناسی
منسجم با رضایتمندی زناشویی .مجلة روانشناسی.۳۴۱-۳۲۷ ،)۳(۱۸ ،
بختیار پور ،سعید؛ عامری ،زینب ( .)1389رابطة بین وابستگی خاص نسبت به همسر و باورهای غیرمنطقی با
دلزدگی زناشویی در دبیران متأهل شهر اهواز .فصلنامة یافتههای نو در روانشناسی.70-53 ،)10(4 ،
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