Quarterly of Clinical Psychology Studies

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی

Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،تابستان  ،79ص  79تا 79

Vol. 8, No. 31, Summer 2018

تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی
روانشناختی ،تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان
سازگار
فاطمه فروزش یکتا ،1حميد یعقوبی ،2فرشته موتابی ،3رسول روشن ،4محمد غالمی فشارکی،5
عبداله

اميدی7

تاریخ وصول96/00/06 :

تاریخ پذیرش97/05/52 :

چکیده
ارتقای رضایت زناشویی یکی از راهکارهای مهم برای تقویت انسجام خانوادهها و ارتقای سالمت جامعه
است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی
روانشناختی ،تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان انجام شد .روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی
و با طرح پیشآزمون -پسآزمون-پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل باالی
 0۱سال شهر تهران در سال  0۹96بودند .نمونه پژوهش  60زن متأهل دارای رضایت زناشویی متوسط بودند
که با استفاده از نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و بهطور تصادفی در  5گروه آزمایش و گواه گمارده
شدند .و گروه آزمایش  ۱جلسه  90دقیقهای در برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردند.
شرکتکنندگان در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس
( ،DASSلوی باند و لوی باند ،)0992 ،پرسشنامه دشواریهای تنظیم هیجان ( ،DERSگراتز و روئمر)500۲ ،
و شاخص خشنودی زوجی ( ،CSIفانک و راگ )5007 ،پاسخ دادند .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 .0دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .5دانشیار روان شناسی بالینی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) yaghubi@shahed.ac.ir
 .۹استادیار پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .۲استاد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .2استادیار آمار زیستی دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .6دانشیار روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
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آگاهی در بهبود پریشانی روانشناختی ( ،)F= ۱/62 ،P>0/0بهبود تنظیم هیجان ( )F=۹0/۹9و ارتقای
رضایت زناشویی ( )F=09/95زنان متأهل مؤثر بوده است ( .)P>0/0بر اساس این نتایج ،برنامه کاهش استرس
مبتنی بر ذهن آگاهی ضمن کاهش پریشانی روانشناختی و افزایش مهارتهای تنظیم هیجان در زنان ،در
زمینه زوجدرمانی نیز سودمند است و میتواند بهعنوان یکی از روشهای ارتقای رابطه زناشویی مورد استفاده
قرار گیرد.

واژگان کلیدی :برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ،پریشانی روانشناختی ،تنظیم هیجان،
رضایت زناشویی ،زنان

مقدمه
ازدواج بهعنوان مهمترین و اساسیترین رابطه بشری توصیف شده است زیرا ساختار اولیه،
برای بنا نهادن رابطه خانوادگی را فراهم میسازد و چنانچه این امر به درستی صورت بگیرد
بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانها تأثیر میگذارد (گالینسکی و وایت،0
 .) 500۲همگی ما بیشترین احساس امنیت و برخی اوقات ،بیشترین میزان آسیب پذیری را
در روابط زناشویی و خانوادگی ،یعنی عمیقترین و صمیمیترین روابط خود ،تجربه میکنیم
(گهارت .)5005 ،5بودن در یک رابطه رمانتیک رضایت بخش یکی از قویترین پیش بینی
کنندههای رضایت از زندگی و بهزیستی است (وید و پوالین )500۲ ،۹و با سالمت جسمی
بیشتر (دوپر و میدوز )5007 ،۲و طول عمر بیشتر (ویت و گاالقر )5005 ،2رابطه دارد .بنابراین
آموزش افراد برای داشتن روابط زوجی سالمتر در قالب برنامههای ارتقای رابطه زناشویی
عالوه بر اینکه موجب پیشگیری از شدت یافتن اختالفات زناشویی و افزایش رضایت از
زندگی میشود  ،افزایش سالمت جسمی و روانی افراد جامعه را نیز به دنبال دارد.
تقویتکردن روابط حتی در زوجهایی که کارکرد خوبی 6دارند مزایای مهمی میتواند

1. Galinsky & Waite
2. Gehart
3. Wade & Pevalin
4. Dupre & Meadows
5. Waite & Gallagher
6. well-functioning couples

تأثير برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روانشناختی...

77

داشته باشد .بهبود توانایی غلبه بر چالشهای زندگی و فرزند پروری موثرتر از مهمترین
مزایای تقویت روابط زوجهاست (گمبرل و پیرسی.)5002 ،0
تا کنون برنامههای متعددی برای ارتقای رابطه زناشویی تدوین شده است و مطالعات
زیادی از اثر بخشی برنامههای ارتقای رابطه زوجی 5حمایت میکنند (مطالعه فراتحلیل
بلنچارد ،هاوکینز ،بالدوین و فاوست .)5009 ،۹این تاثیرات برای شرکتکنندگانی که از
زندگی زناشویی خود راضی بودند بهصورت یک راهبرد پیشگیرانه عمومی و برای افرادی
که در معرض خطر مشکالت رابطهای بودند و یا رابطه آشفته داشتند بهعنوان یک راهبرد
پیشگیرانه انتخابی یا توصیه شده بوده است (هاوکینز ،بلنچارد ،بالدوین و فاوست.)500۱ ،۲
در سالهای اخیر با ظهور موج سوم روان درمانی ،استفاده از ذهنآگاهی هم در حوزه درمان
و هم در حوزه ارتقای بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و اخیراً وارد حوزه ازدواج و خانواده
نیز شده است (گمبرل و کیلینگ ،5000 ،2گهارت5005 ،6؛ گمبرل و پیرسی،5002 ،7
خادوما ،گوردون و استرند.)5006 ،۱
ذهنآگاهی به معنای توجه هدفمند ،در اینجا و اکنون ،و بدون قضاوت نسبت به
تجارب لحظه به لحظه است (گهارت .)5005 ،در درمان ذهنآگاهی به افراد آموخته
میشود که به جای انکار و رد تجارب ناخوشایند که جزو مهارتهای غیرسازنده تنظیم
هیجانی محسوب میشود ،آنها را همانطور که هستند بپذیرند و نسبت به خودشان و
واکنشهایشان به تجارب ناخوشایند ،آگاه باشند .بهطورکلی بر اساس مطالعات ،ذهن
آگاهی سرشتی 9باالتر با آسیب شناسی روانی کمتر و سازگاری روانشناختی افزایش یافته
ارتباط دارد (کنگ و همکاران .)5000 ،شواهد نشان میدهد پریشانی روانشناختی یکی یا
هر دوی زوجها ،یک پیشبینیکننده قوی برای پریشانی رابطه زوجی است (ویسمن و
1. Gambrel & Piercy
2. couple relationship enhancement (CRE) programs
3. Blanchard, Hawkins, Baldwin, & Fawcett
4. Hawkins, Blanchard, Baldwin, & Fawcett
5. Gambrel & Keeling
6. Gehart
7. Gambrell & Piercy
8. Khaduma, Gordon & Strand
9. trait mindfulness
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باکوم .)5005 ،0یکی از مشخصههای پریشانی رابطه زوجی ،ضعف شدید در تنظیم عاطفه
منفی است (کوردوا ،گی و وارن )5002 ،5که اغلب از حل موفقیت آمیز تعارض در رابطه
جلوگیری میکند (گاتمن .)500۲ ،۹به عبارت دیگر توانایی شناسایی مؤثر و ارتباط برقرار
کردن با هیجانها با رضایت بیشتر از روابط رمانتیک مرتبط است .پژوهشها نشان میدهند
ذهن آگاهی با مهارت بیشتر در تعامالت زوجی ،پذیرش همسر ،همدلی بیشتر و رضایت
زناشویی باالتر همبستگی دارد (واشز و کوردوا5007 ،۲؛ والش ،بالینت ،اسمولیرا 2و
همکاران5009 ،؛ پروت و مک کالوم5000 ،6؛ مک گیل ،آدلر -بیدر و رودریگرز.)5006 ،7
 .)5006عالوه بر این ،تمرینهای ذهن آگاهی زوجی ،میتواند به بهبود کارکرد رابطه
کمک کند (کارسون ،کارسون ،گیل و باکوم500۲ ،۱؛ گیلسپی ،دیوی و فلمک5002 ،9؛
خادوما ،گوردون و استرند .)5006 ،00پژوهشهای ایرانی نیز ،رابطه بین ذهنآگاهی و
رضایت زناشویی را نشان دادهاند (حسینی و خواجوی زاده )0۹9۲ ،و اثربخشی درمانهای
مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین (مدنی و حجتی،
 )0۹9۲و کاهش باورهای ارتباطی غیر منطقی زوجها (منصور ،گیوی ،یزدانفر ،ثابت و
بحرانی )5006 ،نشان داده شده است .پژوهشهای انجام شده قبلی ،اغلب در نمونههای
زوجین ناسازگار و متقاضی طالق بوده و پژوهشهای کمی در حوزه روانشناسی مثبت در
زمینه تأثیر ذهن آگاهی بر روابط زوجهای سازگار ،ارتقای رضایت زناشویی آنها و
پیشگیری از نارضایتی زناشویی وجود دارد .بر اساس این خالء پژوهشی و با توجه به پایین
بودن رضایت زناشویی زنان نسبت به مردان در جامعه ایرانی (رضایی ،حسن زاده و
میرزاییان0۹95 ،؛ غفرانی پور ،امین شکروی و ترکاشوند ،)0۹96 ،پژوهش حاضر بر روی
نمونهای از زنان دارای رضایت زناشویی متوسط انجام شد و به دنبال پاسخ به این سؤال بود

1. Whisman & Baucom
2. Cordova,Gee & Warren
3. Gottman
4. Wachs & Cordova
5. Walsh, Balint, Smolira
6. Pruitt & McCollum
7. McGill, Francesca & Rodriguez
8. Carson, Carson,Geel & Bacum
9. Gillespie, Davey & Flemke
10. Gorden & Strand
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که با توجه به تأثیر همزمان مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی ،بر عوامل درون فردی و بین
فردی ،آیا برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانیهای روانشناختی ،تنظیم
هیجان و افزایش رضایت زناشویی زنان دارای رضایت زناشویی متوسط مؤثر میباشد و
میتوان از آن بهعنوان یک برنامه ارتقای رابطه زناشویی استفاده کرد؟

روش
این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل
اجرا شد.
جامعه ،روش نمونه گیری و تعداد نمونه :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل
شهر تهران در سال  96بود .گروه نمونه  60نفر بودند که از بین داوطلبان واجد شرایط انتخاب
شدند.
مبنای انتخاب حجم نمونه ،فرمول محاسبه حجم نمونه برای مطالعات آزمایشی با

گروههای برابر بود که با در نظر گرفتن 𝛼𝛽 ،و اندازه اثر محاسبه میشود .مطالعات قبلی
انجام شده در ایران ،اندازه اثر باالیی برای تأثیر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی به دست
آوردهاند (بهطور مثال مدنی و حجتی0/9۹ :0۹9۲ ،؛ مطهری ،احمدی ،بهزاد پور و آزموده،
0/6 :0۹95؛ یوسفی و سهرابی .)0/92 :0۹90 ،بر این اساس در مطالعه حاضر اندازه اثر ،0/9۹
𝛼 برابر با  0/02و  5برابر 𝛽 0/برای محاسبه حجم نمونه در نظر گرفته شد .با فرض برابری
واریانسها ،حجم نمونه به این شکل محاسبه گردید:
= ۵۴/۵۲~۵۴

۵۱/۸۴
۰/۴۸۸۳

=

۲ × ۷/۴۸
۲

۰/۳۹

۲

=

۲

) 𝛽𝑍 ۲𝜎 (𝑍𝛼 +
۲

=𝑛

)𝑑(

با استفاده از محاسبات باال حجم نمونه برابر با  0۱نفر در هر گروه محاسبه گردید .با در
نظر گرفتن احتمال افت نمونه ،تعداد  ۹0نفر در هر گروه و در مجموع  60نفر در این مطالعه
در نظر گرفته شد.
مالکهای ورود در این پژوهش عبارت بودند از :متأهل بودن؛ رضایت زناشویی متوسط
(یک انحراف استاندارد پایینتر و یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین در آزمون
 ،)MATموافقت برای شرکت در پژوهش و امضای رضایتنامه کتبی .مالکهای خروج
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نیز شامل :داشتن اختالل شدید روانی که منجر به بستری شدن در بخش روانپزشکی شده
باشد ،سابقه سوءمصرف مواد ،سابقه خیانت زناشویی ،شرکت منظم در دورههای یوگا یا
مراقبه در زمان پژوهش و شرکت در جلسات زوجدرمانی یا سایر کالسهای آموزشی
روانشناسی بود.
ابزارهای پژوهش-0 :فرم اطالعات جمعیت شناختی :اطالعات جمعیت شناختی
آزمودنیها از قبیل سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،طول مدت ازدواج ،تعداد فرزندان ،وجود
سابقه سوءمصرف مواد ،سابقه خیانت زناشویی ،سابقه بیماری جسمی ،سابقه اختالل روانی و
بستری در بخش روانپزشکی و مصرف دارو مورد ارزیابی قرار گرفت.
 -5آزمون سازگاری زناشویی :)MAT( 0آزمون سازگاری زناشویی (الک و واالس،5
 )0929دومین مقیاس پرکاربرد رضایت زناشویی است که برای تمایز مطلوب بین زوجهای
سازگار و آشفته نیز استفاده میشود .این آزمون  02سؤال دارد و نمرهگذاری با جمع نمرات
هر سؤال که در مقیاس لیکرت تنظیم شده است انجام میشود .گستره نمرات این آزمون
میتواند از  5تا  02۱باشد .بهطورکلی نمرات  000و باالتر رضایت از ازدواج را نشان میدهد
و نمرات پایینتر از  000نشاندهنده پریشانی ۹در روابط زناشویی است (صادقی.)0۹۱9 ،
برآورد همسانی درونی با کاربرد روش دو نیمه کردن پایایی  0/90را نشان داده است .این
آزمون توسط مظاهری ( )0۹7۱با روش ترجمه مجدد بر روی زوجین ایرانی اجرا شده است
و تاکنون در پژوهشهای متعددی (بهعنوان نمونه مظاهری و همکـاران0۹۱5 ،؛ رمضانی،
 0۹۱۱و صادقی )0۹۱9 ،بر روی نمونههای ایرانـی اجـرا شده است .پایایی این آزمون در
پژوهشهای ذکر شده از طریق محاسبه آلفـای کرونبـاخ در دامنه  0/۱0تا  0/۱۹در تغییر
بوده است .اعتبار تفکیکی ایـن ابـزار نیـز در پـژوهش صادقی ( )0۹۱9تائید شـده اسـت.
صادقی ،مظاهری و موتابی ( )0۹90در پژوهش دیگری ،پایایی این مقیـاس را  0/۱9گزارش
کردهاند.
نمرات  000و باالتر بهطورکلی رضایت از ازدواج را نشان میدهد و نمرات پایینتر از
 000نشاندهنده در روابط زناشویی پژوهشهای متعدد در ایران ویژگیهای روانسنجی

1. Marital Adjustment Test
2. Locke & Wallace
3. distress
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مطلوب این آزمون را تائید کردهاند (بهطور مثال ،مظاهری0۹79 ،؛ صادقی0۹۱9،؛ صادقی،
مظاهری و موتابی.)0۹90 ،
-۹پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس :)DASS-21( 0پرسشنامه افسردگی ،اضطراب
و استرس که توسط لوی باند و لوی باند )0992( 5طراحی شده است شامل  50گویه است
که عالئم عواطف منفی (افسردگی ،اضطراب و استرس) را اندازه میگیرد .لوی باند و لوی
باند ( )0992ضرایب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) سه خرده مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس را به ترتیب  0/۱0 ،0/90و  0/۱9گزارش کردهاند .نتایج تحلیل عامل
تأییدی نیز در این مطالعه وجود سه عامل افسردگی ،اضطراب و استرس را تأیید کرده
است .در ایران صاحبی ،اصغری و ساالری ( )0۹۱۲با انجام این پرسشنامه بر روی  0070مرد
و زن ،همسانی درونی مقیاسها را با استفاده از آلفای کرونباخ برای مقیاس افسردگی ،0/77
مقیاس اضطراب  0/79و مقیاس تنیدگی  0/7۱به دست آورند .همچنین همبسـتگی زیرمقیاس
افسردگی  DASSبا آزمون افسردگی بک  ،0/70همبستگی زیرمقیاس اضطراب با آزمون
اضطراب زانگ  0/67و همبستگی مقیاس تنیدگی با آزمون تنیدگی ادراکشده  0/۲9به
دست آمد .اصغری مقدم ،ساعد ،دیباج نیا و زنگنه ( )0۹۱7نیز با بررسی ویژگیهای
روانسنجی این مقیاس ،اعتبار آن را مورد تائید قرار داده و ضریب آلفای کرونباخ باالی
 0/70را گزارش نمودهاند.
-۲پرسشنامه دشواریهای تنظیم هیجانی :)DERS( ۹این مقیاس شامل  ۹6گویه است
که توسط گراتز و روئمر ( )500۲طراحی شده است و دارای یک نمره کلی و  6نمره
اختصاصی در زیر مقیاسهایی است که مربوط به ابعاد مختلف دشواری در تنظیم هیجانی
است .نمرات باالتر در این پرسشنامه نشاندهنده دشواریهای بیشتر در تنظیم هیجانی است.
سؤاالت در مقیاس لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تنظیم شده و برخی از سؤاالت
بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .گراتز و روئمر ( )500۲پایایی و اعتبار این مقیاس
را بررسی کردند .این مقیاس در نمره کل (ضریب آلفای کرونباخ  )0/9۹و در همه زیر
مقیاسها انسجام درونی خوبی (ضریب آلفای بزرگتر از  )0/۱داشت .همچنین ،پایایی باز
آزمایی آن در یک دوره زمانی  ۱-5هفتهای 0/۱۱ ،گزارش شد .نسخه ایرانی این آزمون
1. Depression Anxity Stress
2. Band Lovi
3. Difficulties in Emotion Regulation Scale
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توسط خانزاده و همکاران ( )0۹90اعتبار یابی شد .آنها در بررسی اعتبار سازه این مقیاس به
مطالعه ساختار عاملی این مقیاس پرداختند و  ۱عامل را استخراج نمودند که  6عامل آن با
عوامل ذکر شده توسط سازندگان آن همخوانی داشت و دو عامل دیگر به دلیل بارگذاری
فقط یک گویه در آن ،حذف شدند .این عاملها شامل . 0نپذیرفتن پاسخهای هیجانی.5 ،
دشواری در انجام رفتار هدفمند  .۹دشواری در کنترل تکانه  .5نبود وضوح هیجانی  .2نبود
آگاهی هیجانی و  .6راهبردهای محدود ،میشود .پایایی درونی کلی برابر  0/9۹و برای هر
خرده مقیاس به ترتیب  0/۱۱ ،0/۱0 ،0/۱6 ،0/۱9 ،0/۱2و  0/۱۲به دست آمد .هر چه نمره
فرد باالتر باشد ،تنظیم هیجان ضعیفتر است.
 -2شاخص خشنودی زوجی :CSI 0شاخص خشنودی زوجی (فانک و راگ،)5007 ،5
یک پرسشنامه  ۹5سؤالی خود گزارشی است که از دقت اندازهگیری باالیی برخوردار است
و اعتبار همگرای باالیی با سایر مقیاسهای رضایت از رابطه دارد (فانک و راگ )5007 ،و
بهعنوان یک مقیاس برتر به نسبت مقیاسهای قبلی شناخته شده است (گراهام ،دیبلز و بارنو،۹
 .)5000فانک و راگ ( ،)5007آلفای کرونباخ  0 /9۱را برای این پرسشنامه گزارش کردند.
در ایران فروزش یکتا و همکاران (در دست انتشار) ،این مقیاس را برای اولین بار ترجمه
کرده و اعتبار یابی نمودند .در این پژوهش ،همسانی درونی مقیاس با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/96و اعتبار همزمان آن با آزمون سازگاری زناشویی الک و واالس (،)0929
 0/90به دست آمد .نمرات گویهها با هم جمع میشوند و نمره کلی رضایت از رابطه را نشان
میدهند .نمرات باالتر بیانگر رضایت از رابطه بیشتر هستند.
 -6پروتکل برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی :)MBSR( ۲در این پژوهش از
راهنمای برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی کابات زین ( )099۲که در پژوهشهای
متعددی در ایران ،اثربخشی آن به اثبات رسیده (بهعنوان مثال امیدی و زرگر500۲ ،؛ امیدی،
محمدی ،زرگر و اکبری )500۹ ،استفاده شد .این برنامه شامل  ۱جلسه  90تا  050دقیقهای
است که بهصورت گروهی اجرا میشود .شرح جلسات در جدول شماره  0آمده است.

1. Couple Satisfaction Index
2. Funk & Rogge
3. Graham, Diebels, and Barnow
4. Mindfulness Based Stress Reduction
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جدول  .۵محتوای جلسات برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
اهداف جلسات

محتوای جلسات و تکالیف

جلسه اول:

معرفی اعضا در گروه ،قوانین حضور در جلسات ،معرفی مفهوم ذهن آگاهی ،خارج شدن از

هدایت خودکار

هدایت خودکار ،تمرین مراقبه خوردن کشمش ،تمرین مراقبه وارسی بدن

جلسه دوم :مقابله
با موانع
جلسه سوم :رابطه
ذهن و بدن

تمرین مراقبه وارسی بدن ،بازنگری تمرین و بازخورد انجام تکالیف خانگی ،معرفی سبک
اجرایی یا سبک کنش در مقابل سبک بودن ،دانستن قدر اینجا و اکنون با ثبت وقایع
خوشایند
انجام مراقبه متمرکز بر حرکات بدنی (یوگا) ،بازنگری تمرین و بازخورد انجام تکالیف
خانگی ،توضیح منطق تمرینهای یوگا و رابطه نزدیک ذهن و بدن ،آموزش فضای تنفس
سهدقیقهای

جلسه چهارم:

تمرین پنج دقیقه دیدن یا شنیدن ،مراقبه آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و افکار ،بازنگری

تعریف استرس،

تمرین و بازخورد انجام تکالیف خانگی ،تعریف استرس ،رابطه استرس با سالمتی و عملکرد،

فن وقفه

اهمیت ارزیابی فرد در واکنش به موقعیت استرسزا ،فن وقفه یا STOP

جلسه پنجم:
پذیرش قاطعانه

مراقبه نشسته متمرکز بر نفس ،بدن ،صداها و افکار ،بازخورد انجام تکالیف خانگی ،نحوه
برخورد با هیجانات منفی ،پذیرش قاطعانه ،قرائت شعر مهمانسرای مولوی ،انجام مراقبه
رویارویی با مشکالت

جلسه ششم :ذهن

مراقبه آگاهی از نفس ،بدن و درنهایت مراقبه کوهستان ،بازنگری تکالیف مربوط به
تمرینهای یوگا و مراقبه ،جدول وقایع ناخوشایند ،ذهن آگاهی ارتباطی ،انواع الگوهای

آگاهی ارتباطی 0

رفتاری منفعالنه ،پرخاشگرانه و جراتمندانه ،مهارت گوش دادن فعال و مراحل اظهارنظر
جرات مندانه

جلسه هفتم:

مراقبه نشسته متمرکز بر بدن ،صداها و افکار به همراه مراقبه مهربانی ،بازنگری تمرین و

ذهن آگاهی

تکالیف جلسه قبل ،معرفی سبکهای حل تعارض ،آموزش مهارت نه گفتن ،آموزش

ارتباطی 5

مهارت مذاکره

جلسه هشتم :آغاز

تمرین مراقبه وارسی بدن ،بازنگری تمرین و تفاوت آن با تمرین جلسه اول ،بازخورد انجام

سبک زندگی

تکالیف خانگی ،بازنگری و جمعبندی جلسات گذشته ،برنامهریزی برای استفاده از

جدید

مهارتهای آموختهشده در آینده و آغاز سبک جدید زندگی

فرایند اجرای پژوهش :پس از اطالعرسانی و درج آگهی در چند کلینیک روانشناسی
در شهر تهران و فضای مجازی (گروهها و کانالهای مختلف تلگرام) ،در یک بازه دوماهه،
 0۹0نفر از افراد داوطلب برای شرکت در برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ثبتنام
کردند .همه داوطلبان پرسشنامه سازگاری زناشویی الک و واالس ( )0929را تکمیل نمودند
و ازنظر مالکهای شمول و خروج پژوهش موردبررسی قرار گرفتند .از این تعداد  75نفر
واجد شرایط شناخته شدند و  60نفر به پرسشنامههای پیشآزمون پاسخ دادند .پس از معرفی
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برنامه و تکمیل فرم رضایت آگاهانه ،این افراد بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش ( ۹0نفر)
و کنترل ( ۹0نفر) اختصاص یافتند .گروه آزمایش در  ۱جلسه  050تا  020دقیقهای هفتهای
یکبار در شرکت کردند .گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند و پس از پایان مداخله،
در جلسات آموزشی شرکت کردند.
پس از اتمام دوره آموزش از دو گروه تحت درمان و گروه کنترل پسآزمون به عمل
آمد و دو گروه بعد از چهار ماه مجدداً در مرحله پیگیری به آزمونها پاسخ دادند 7 .نفر از
گروه کنترل به دلیل دارا شدن مالکهای خروج (شرکت در سایر کالسهای روانشناسی)
و  ۹نفر از گروه آزمایش به دلیل مخدوش بودن پرسشنامهها از تحلیل کنار گذاشته شدند و
درنهایت دادههای  57نفر در گروه آزمایش و  5۹نفر در گروه کنترل با استفاده از ابزار spss

نسخه  5۹مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در مراحل جمعآوری ،اجرا و تحلیل دادههای
پژوهش به شرکتکنندهها اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه میماند و بدون ذکر
نام تحلیل میشود (کد ،9-۱ :نظامنامه اخالق حرفهای :سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
جمهوری اسالمی ایران .)0۹۱6 ،همچنین بهمنظور بررسی رعایت اصول اخالقی ،طرح
تحقیق توسط کمیته اخالق
(.)IR.Shahed.REC.1396.71

دانشگاه

شاهد

مورد

تائید

قرار

گرفت:

یافتهها
میانگین سن زنان شرکتکننده در گروه آزمایش ۹6،با انحراف معیار  9و گروه کنترل۹۱ ،
با انحراف معیار  9بود .بیشترین فراوانی تحصیالت در گروه آزمایش و کنترل کارشناسی
ارشد بود (به ترتیب  ۲2و  ۲0درصد) .میانگین طول مدت ازدواج در گروه آزمایش  0۹سال
(انحراف معیار  )00و در گروه کنترل  02سال (انحراف معیار  )00بود 20.درصد افراد گروه
آزمایش و  ۲7درصد افراد گروه کنترل دو یا سه فرزند داشتند .نتایج آزمونهای  tو مجذور
کا از همگنی دو گروه در متغیرهای فوق حکایت دارد .جدول شماره  5میانگین و انحراف
استاندارد پریشانی روانشناختی ،دشواری تنظیم هیجان و رضایت زناشویی را در زنان در دو
گروه کنترل و آزمایش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.
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جدول  .۲میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری
پیشآزمون
میانگین

پسآزمون

انحراف

میانگین

معیار

پیگیری

انحراف

میانگین

معیار

انحراف
معیار

پریشانی
روانشناختی

آزمایش

07/0۲

05/۱5

00/۹۹

00/2۱

0۹/07

9/06

کنترل

55/07

0۹/75

5۹

0۲/62

0۱/0۹

۱/۱2

دشواری تنظیم

آزمایش

۱5/6۲

5۹/6۱

6۲/۹7

0۹/۹0

70/2۲

0۱/27

هیجان

کنترل

۱۹/۲0

52/72

95/02

50/۹0

۱۲/۱2

0۱/۹0

آزمایش

00۱

55/۱7

05۱

50/۹0

05۲/60

07

کنترل

052

0۱/۲2

050/52

09/۹۹

00۲/0۲

50

رضایت زناشویی

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،میانگین نمرات پریشانی روانشناختی،
دشواری تنظیم هیجان و رضایت زناشویی در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل در مراحل
پسآزمون و پیگیری تغییراتی داشته است.
برای بررسی معناداری این تفاوتها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
استفاده شد و تأثیر نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همگام کنترل شد .برای استفاده از این
آزمون ،ابتدا مفروضههای آن مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی مفروضه تساوی
کواریانس های متغیرهای وابسته از آزمون کرویت ماچلی استفاده شد .نتایج این آزمون برای
متغیر پریشانی روانشناختی ،دشواری تنظیم هیجان و رضایت زناشویی در جدول  ۹آمده
است.
جدول  .۹نتایج آزمون کرویت ماچلی در مورد پیشفرض تساوی کوواریانسهای متغیرهای وابسته
شاخصها
 Wماچلی

مجذور خی

درجه آزادی

سطح معناداری

پریشانی روانشناختی

0/9۹7

5/97

5

0/556

آزمون کرویت ماچلی
متغیرها

دشواری تنظیم هیجان

0/000

0/006

5

0/997

رضایت زناشویی

0/900

۲/۱۲

5

0/0۱9

نتایج آزمون کرویت ماچلی نشان داد که این شاخص در هر سه متغیر معنادار نیست،
بنابراین از آزمون اسپریتی اسیومد برای تحلیل استفاده شد.
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بهمنظور بررسی اثربخشی مداخله بر متغیرهای پریشانی روانشناختی ،دشواری تنظیم
هیجان و رضایت زناشویی ،از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .جدول  ۲نشان
میدهد بین دو گروه آزمایش و کنترل در این سه متغیر تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .۸نتایج تحلیل واریانس چند متغیری اثر گروه در زمان متغیرهای پریشانی روانشناختی،
دشواری تنظیم هیجان و رضایت زناشویی
نام آزمون

المبدای
ویلکز

منبع واریانس

مقدار

درجه آزادی
فرضیه

درجه آزادی
خطا

F

سطح
معناداری

پریشانی
روانشناختی

0/772

5

۲6

6/69

0/00۹

0/2۹۹

5

۲6

50/02

0/0000

0/6۱

5

۲6

00/۱0

0/0000

دشواری تنظیم
هیجان
رضایت زناشویی

نتایج تحلیل واریانس بین و درون آزمودنیها با اندازهگیری مکرر نمرات پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در متغیرهای پریشانی روانشناختی ،دشواری تنظیم هیجان و رضایت
زناشویی که در جدول  2گزارششده نشان میدهد گروه آزمایش در طول زمان در هر سه
متغیر ،تغییر معناداری داشته است و این تغییر در مقایسه با گروه کنترل معنادار است و مداخله
توانسته است دستکم در یکی از مراحل پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری در مقایسه
با گروه کنترل ایجاد کند .برای مقایسه زوجی سه مرحله و روشن شدن تأثیر مداخله در
مراحل مختلف از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که نتایج آن در جدول  6آمده است.
جدول  .۱خالصه نتایج آزمونهای تحلیل واریانس بین و درون آزمودنیها با اندازهگیری مکرر در
متغیرهای پژوهش با کنترل پیشآزمون
آزمون
متغیر

تغییرات

اسپیریتی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

زمان

۹22/0۱

5

077/29

۹/72

2۲۱/۱0

5

57۲/۲0

2/79

0/00۲

خطا

۲۲2۲/0۲

9۲

۲7/۹۱

-

مقدار ثابت

۱۹9/66

0

۱۹9/66

7/72

0/00۱

گروه

9۹7/27

9۹7/27

9۹7/27

۱/62

0/002

اسیومد

پریشانی

درونگروهی

روانشناختی
بین گروهی

عامل زمان*
گروه

F

سطح
معناداری
0/057
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خطا

2095/00

۲7

00۱/۹۲

-

زمان

۹7۹5/02

5

0۱66/05

06/22

0/0000

2507/۱۲

5

560۹/95

5۹/00

0/0000

۲66۲/90

5

5۹۹5/۲2

50/69

0/0000

خطا

00292/29

9۲

005/75

-

مقدار ثابت

7۹90/67

0

7۹90/67

۹۹/0۹

0/0000

گروه

705۹/90

0

705۹/90

۹0/۹9

0/0000

خطا

00206/۹7

۲7

55۹/72

-

زمان

025۲/76

5

765/۹۱

9/6۲

0/0000

0۲97/56

5

7۲۱/6۹

9/۲6

0/0000

خطا

7۲۹۲/9۹

9۲

79/09

-

مقدار ثابت

5620/9۱

0

5620/9۱

09/70

0/0000

گروه

56۱0/۹۱

0

56۱0/۹۱

09/95

0/0000

خطا

6۹56/66

۲7

0۹۲/60

-

-

عامل زمان*
درونگروهی

پیشآزمون
عامل زمان*

دشواری

گروه

تنظیم هیجان
بین گروهی

درونگروهی
رضایت
زناشویی
بین گروهی
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عامل زمان*
گروه

جدول  .۸مقایسه زوجی نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری متغیرها
گروه I
پیشآزمون
پریشانی روانشناختی

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

تنظیم هیجان

پسآزمون
پیگیری

گروه J

تفاوت میانگینها
)(I - J

سطح معناداری

پسآزمون

5/۱۱

0/05

پیگیری

۹/95

0/007

پیشآزمون

-5/۱۱

0/05

پیگیری

0/0۲

0 /2

پیشآزمون

-۹/95

0/007

پسآزمون

-0/0۲

0 /2

پسآزمون

۲/72

0/0۹0

پیگیری

2/۹0

0/006

پیشآزمون

-۲/72

0/0۹0

پیگیری

0/26

0/۱0

پیشآزمون

-2/۹0

0/006

پسآزمون

-0/26

0/۱0
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پیشآزمون
رضایت زناشویی

پسآزمون
پیگیری

پسآزمون

-۹/5۱

0/0۹0

پیگیری

5/00

0/۹05

پیشآزمون

۹/5۱

0/0۹0

پیگیری

2/59

0/00۱

پیشآزمون

-5/00

0/۹05

پسآزمون

-2/59

0/00۱

همانطور که در جدول  6نشان دادهشده است ،مداخله موجب کاهش معنادار پریشانی
روانشناختی در مرحله پسآزمون در گروه آزمایششده است و این تأثیر تا مرحله پیگیری
 ۲ماهه ادامه داشته است .در متغیر دشواری تنظیم هیجان مداخله در مرحله پسآزمون موجب
بهبود معنادار تنظیم هیجان در گروه آزمایششده و این تغییر تا مرحله پیگیری باقی بوده
است .همچنین در متغیر رضایت زناشویی ،آزمودنیهای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون
افزایش معناداری در رضایت زناشویی داشتهاند اما در مرحله پیگیری رضایت زناشویی آنها
نسبت به پسآزمون کاهشیافته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر
پریشانی روانشناختی ،تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان متأهل با رضایت زناشویی
متوسط بود .بر اساس یافتههای پژوهش ،برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ،پریشانی
روانشناختی زنان شامل اضطراب ،افسردگی و استرس آنان را کاهش داد .این نتایج با
مطالعات قبلی مانند پژوهشهای براون و ریان ( ،)500۹اندرسون ،الوو ،سگال و بیشاپ
( ،)5007دکی سر ،ریز و همکاران ( ،)500۱گروسمن و همکاران ( ،)5000ولستاد ،سیورتن
و نیلسن ( ،)5000کنگ و همکاران ( ،)5000نریمانی ،آریاپوران ،ابوالقاسمی و احدی
( ،)0۹۱9بختیاری و عابدی ( ،)0۹90معصومیان ،شعیری ،گلزاری و مؤمن زاده (،)0۹90
همخوان است .در تبیین این نتایج میتوان گفت زیر نظر گرفتن دائم و بدون قضاوت
حسهای مربوط به اضطراب ،بدون سعی در فرار یا اجتناب از آنها میتواند باعث کاهش
واکنشهای هیجانی گردد که معموالً توسط نشانههای اضطراب برانگیخته میشوند (کابات-
زین .)099۲ ،تیزدل ( ،)0997با ابداع شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،عقیده داشت
آموزش ذهن آگاهی موجب عدم محوریت ذهن فرد نسبت به الگوهای فکری تکراری و

تأثير برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روانشناختی...

61

همچنین کاهش نشخوار فکری که مشخصه تفکر بیماران افسرده است میگردد .به این
صورت که مهارت ذهن آگاهی افراد را متوجه افکار افسرده ساز خود میسازد و مجدداً
افکار آنها را به سایر جنبههای زمان حال ،نظیر تنفس ،راه رفتن هشیارانه یا صداهای محیطی،
معطوف میسازد و از این طریق موجب کاهش نشخوار فکری میگردد .آگاهی ارتقا یافته
نسبت به لحظه حاضر که از مهمترین مهارتهایی است که در برنامه کاهش استرس مبتنی
بر ذهن آگاهی آموخته میشود ،انعطافپذیری شناختی و رفتاری را تسهیل میکند و به فرد
اجازه میدهد پاسخهای سازگارانه تری به موقعیتها بدهد و کمتر از پاسخهای عادتی یا
تکانشی استفاده کند (بائر500۹ ،؛ بی شاپ و همکاران.)500۲ ،
همچنین در این مطالعه آموختن ذهن آگاهی از طریق شرکت در برنامه کاهش استرس
مبتنی بر ذهن آگاهی موجب افزایش مهارتهای تنظیم هیجان در زنان گردید .پژوهشهای
دیگر مانند پژوهش سیگل ( ،)5007کارسون و همکاران ( ،)5007گیلسپی و همکاران
( ،)5002گمبرل و پیرسی ( ،)5002اصغری ،قاسمی ،حسینی و همکاران ( ،)0۹92بیرامی،
هاشمی ،بخشی پور و همکاران ( )0۹9۹و کیانی ،قاسمی و عباس پور ( )0۹90نیز از این یافته
حمایت میکنند .هیجانات درواقع مجموعهای از حسهای جسمانی هستند که با افکار و
تصاویر همراه شدهاند (سیگل .)5000 ،با استفاده از مهارت ماندن در حسهای جسمانی و
توجه کردن به حسهای خوشایند و ناخوشایندی که در مراقبه پدید میآید ،میتوان کاوش
هیجانها را به همان شکلی که در بدن ایجاد میشوند ،آموخت .این کار ،تحمل آنها را
بسیار آسانتر میسازد و ظرفیت فرد را برای بودن با آنها افزایش میدهد (سیگل.)5000،
مهلینگ ،گاپیستی ،دابنمیر ،پرایسهچت واستوارت )5009( ،0ذکر میکنند که آگاهی از
نشانگرهای بدنی هیجانها ،برای تنظیم هیجانی مهم است بنابراین به نظر میرسد ذهن
آگاهی ،آگاهی بدنی انطباقی را افزایش میدهد که بهنوبهٔ خود بهعنوان مکانیسمی برای

ایجاد ذهن آگاهی بیشتر ،افزایش تجارب مثبت هیجانی ،افزایش قدردانی از حسهای مثبت
و خنثی و افزایش تنظیم هیجانی است .متخصصان سالمت روان معتقدند تمرین ذهن آگاهی
منجر به تقویت عواملی مانند قضاوت نکردن ،واکنشی رفتار نکردن و عمل با آگاهی میشود
(کارمودی ،بائر ،لیکینز و الندزکی .)5009 ،5برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
1. Mehling, Gopisetty, Daubenmier, PriceHecht & Stewart
2. Carmody, Baer, Lykins & Olendzki
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فنهایی را بکار میبرد تا دیدگاه فرد در مورد شیوههای مقابله و مواجهه با افکار و هیجاناتش
را تغییر دهد و او را به سمت تجربه اصالحی هیجانات ناخوشایند و پذیرش آنها سوق دهد
تا فرد ،در مقابله با هیجاناتش احساس خودکنترلی و تسلط و درنهایت خودتنظیمی هیجانی
بیشتری داشته باشد .از سوی دیگر ،برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ،مداخالت
مربوط به درمان شناختی -رفتاری را که مبتنی بر اصل «تغییر» میباشند را با آموزهها و فنون
فلسفه شرقی ذن که مبتنی بر اصل «پذیرش» است درآمیخته است .تمرین ذهن آگاهی که
زیربنای آن پذیرش افکار ناخوشایند و حاالت هیجانی مختلف است ،توانمندی فرد در کنترل
تأثیرپذیری از افکار و هیجاناتش را بهطور چشمگیری باال میبرد و به فرد اجازه میدهد
طیف وسیعی از افکار و هیجانات را بدون تجربه آشفتگی هیجانی ،در ذهن تجربه کند
(سگال ،ویلیامز و تیزدل .)500۱ ،0بهعبارتدیگر ذهن آگاهی باعث میشود فرد در مواجهه
با افکار خودآیندی که در صورت داشتن بار هیجانی ،تنظیم هیجانی را مختل میکنند ،ثبات
هیجانی خود را حفظ کند و به فکر مزاحم بیشازحد توجه نکند ،بلکه نظارهگر عبور این
فکر از ذهنش باشد .این توانایی باعث میشود افکار خود آیند و هیجانات منفی ،اشتغال
فکری بیش از حدی که قبالً برای فرد به وجود میآوردند را ایجاد نکنند و به تنظیم هیجانی
آسیب نرسانند .درواقع اجرای فنهای کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث میشود از
ابتدا ،جلوی اختالل در تنظیم هیجانی گرفته شود.
یافته دیگر پژوهش حاضر ،تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش
رضایت زناشویی زنان بود .این یافته نیز با نتایج مطالعات دیگر در این زمینه (برای مثال بورپی
و النگر5002 ،5؛ پرویت و مک کالم5000 ،؛ مک گیل و همکاران5006 ،؛ خادوما و
همکاران5006 ،؛ گمبرل و پیرسی5002 ،؛ حسینی و خواجوی زاده0۹9۲ ،؛ مدنی و حجتی،
 )0۹9۲همخوان است .افرادی که خصیصه ذهن آگاهی بیشتری دارند در برآیندهای روانی
اجتماعی گوناگونی بهتر عمل میکنند (براون و ریان500۹ ،؛ براون و همکاران5007 ،؛
کنگ و همکاران )5000 ،که بسیاری از آنها در رضایتبخش کردن روابط رمانتیک سهم
دارند .در تبیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش رضایت
زناشویی زنان میتوان چنین استدالل کرد که این برنامه با باال بردن ذهن آگاهی افراد درواقع
1. Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale
2. Burpee, L. C., & Langer, E. J.
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پذیرش حالتهای چالشبرانگیز همسر را آسانتر میسازد (پترسون ،ایفرت و همکاران،
 .)5009افرادی که ذهن آگاهی باالیی دارند بهتر میتوانند در تجربههای دشوار رابطه و
هنگام تعارض ،قضاوت کردن را به تعویق بیندازند و بهطور سازنده با همسر برخورد کنند.
فرایندهای آگاهی و پذیرش در ذهن آگاهی موجب واکنشپذیری هیجانی کمتر در روابط
بین فردی و به دنبال آن روابط مثبتتر بین همسران میشود (واشز و کوردوا.)5007 ،
همچنین ذهن آگاهی موجب افزایش شفقت و همدلی بهویژه از دید دیگری نگاه کردن 0و
اهمیت همدالنه 5میشود (واشز و کوردوا .)5007 ،آگاهی از تجربهها که مرتبط با ذهن
آگاهی است ،ظرفیت احساس همدلی با دیگران را باال میبرد و بهاینترتیب باعث ارتقای
نتایج رابطه میگردد (کوزلووسکی .)500۹ ،۹برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با
آموزش مهارتهایی مانند مراقبه متمرکز بر تنفس ،وارسی بدن و تمرینهای یوگا ،آگاهی
لحظهبهلحظه افراد از احساسات ،افکار و حسهای بدنی را افزایش میدهد و به افراد
میآموزد بهجای واکنشهای عادتی و خودکار و تالش برای رهایی از حاالت نامطلوب،
حاالت درونی خود را بپذیرند و با تمرین مهربانی و شفقت به خود و دیگران ،هم در بعد
درون فردی و هم بعد بین فردی ،واکنشهای آگاهانه و مطلوبتری نشان دهند .درواقع
تمرینات ذهن آگاهی در بعد درون فردی ،موجب تغییر شیوههای مقابله با هیجانات و افزایش
مهارتهای تنظیم هیجان و به دنبال آن رفتارهای سازنده در هنگام هیجانات منفی میشود و
هیجانات منفی مانند اضطراب ،افسردگی و استرس را کاهش میدهد و این امر ثمرات زیادی
برای رابطه زوجی دارد .ازجمله واکنشی رفتار نکردن هنگام هیجانات منفی مانند خشم،
آرامتر شدن ازنظر فیزیولوژیکی ،قضاوت نکردن همسر ،پذیرش بیشتر مشکالت زندگی و
نجنگیدن با آنها ،آگاه شدن به نقش رفتارهای خود در واکنشهای همسر و  ...که همگی
نقش مهمی در مدیریت تعارضهای زوجها دارد و از سوی دیگر با ایجاد یک رویکرد باز
و گشوده توأم با کنجکاوی و نیز شفقت ،نسبت به خود و دیگران بهویژه همسر ،احساس
رضایت و شادمانی از زندگی بهطورکلی و از رابطه با همسر بهطور خاص را افزایش میدهد.
در پژوهش حاضر نمرات رضایت زناشویی زنان در مرحله پیگیری چهارماهه
کاهشیافته است .این یافته نشان میدهد بهویژه در متغیرهای تعاملی مانند رضایت زناشویی
1. perspective-taking
2. empathic concern
3. Kozlowski
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انجام مستمر تمرینها بسیار مهم است و برای حفظ نتایج مثبت رابطهای الزم است تمرینهای
ذهن آگاهی بهطور مداوم انجام شود تا در طول زمان از اثرات آنها کاسته نشود.

نتایج این پژوهش تلویحات مهمی درزمینهٔ آموزش و ارتقاء بهداشت روانی زنان که

نقش اساسی در بهداشت روانی خانواده و به دنبال آن جامعه دارند در بردارد و از نتایج آن
میتوان در برنامهریزیهای برنامههای آموزشهای قبل از ازدواج ،آموزش خانواده و ارتقای
سالمت و رضایت زناشویی همسران استفاده نمود .استفاده از مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی
به دلیل تغییر کلی در سبک زندگی (فاصله گرفتن از سبک «انجام دادن» و تمرین حضور در

هرلحظهٔ زندگی و تجربه سبک «بودن») تأثیرات چندجانبه هم بر سالمت فردی و هم
سالمت روابط بین فردی بهویژه روابط همسران دارد و استفاده از آنها میتواند جایگزین
سایر برنامههای تکبعدی گردد و یا اثرات آنها را تقویت کند.
این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت ازجمله اینکه گروه نمونه ،زنان متأهل شهر تهران
با سطح اجتماعی اقتصادی متوسط به باالبودند که اغلب در مرحله دارای فرزند از چرخه
خانواده قرار داشتند ،به همین دلیل تعمیم نتایج آن به سایر گروهها و افراد تازه ازدواجکرده
و در چرخه بدون فرزند ،باید بااحتیاط انجام شود .عدم حضور همسران در مداخله که
میتوانست بر نتایج تأثیرگذار باشد از محدودیتهای دیگر این پژوهش است .پیشنهاد
میشود در پژوهشهای بعدی سایر مراحل چرخه خانواده و نیز تأثیر این مداخله بر مردان
متأهل و نیز شرکت هر دو زوج باهم موردبررسی قرار گیرد.
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