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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه میان شفقت به خود و ویژگی های شخصیتی با سازگاری
زناشویی در میان معلمان زن مقطع متوسطه شهر شیراز در سال  1400بوده است .پژوهش حاضر از
نوع کاربردی و توصیفی همبستگی بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان زن
مقطع متوسطه در سال  1399-1400بود .به دلیل شرایط کرونا ،حجم نمونه به  100نفر با روش
نمونه گیری خوشه ای کاهش یافت.ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه فرم کوتاه
شفقت به خود نف (،) 2003پرسشنامه صفات پنج گانه شخصیتی مك کری و کاستا ()1985
وپرسشنامه سازگاری زناشویی اینریچ( )1998بوده است .پس از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
نتایج نشان داد سازگاری زناشویی معلمان زن با مهربانی به خود رابطه معنادار و مستقیمی به میزان
 ،0/144قضاوت کردن خود ،رابطه منفی و معکوسی با ضریب همبستگی  ، 0/205اشتراکات انسانی،
رابطه معنادار و مستقیمی به میزان  ، 0/875ذهن آگاهی ،رابطه معنادار و مستقیمی به میزان 0/798
و شفقت به خود ،رابطه معنادار و مستقیمی به میزان  0/724دارد .اما بین مولفه های انزوا و همانند
سازی افراطی با سازگاری معلمان زن مقطع متوسطه در سال  1400رابطه معناداری مشاهده نشد.
همچنین سازگاری زناشویی معلمان با برون/درون گرایی رابطه معنادار و مستقیمی به میزان ،0/593
اشتیاق به تجارب تازه ،رابطه معنادار و مستقیمی با ضریب همبستگی  3 ، 0/602توافق پذیری،
رابطه معنادار و مستقیمی به میزان  0/967وجدان گرایی ،رابطه معنادار و مستقیمی به میزان 0/669
و ویژگی های شخصیتی ،رابطه معنادار و مستقیمی دارد.
واژگان کليدي :شفقت به خود ،ویژگی های شخصیتی ،سازگاری زناشویی ،ذهن آگاهی.
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با سازگاري زناشویی در ميان معلمان زن مقطع متوسطه شهر شيراز
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بررسی رابطه ميان شفقت به خود و ویژگی هاي شخصيتی
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مقدمه
ازدواج نوعی پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و شوهر است که می تواند منشا خوشی و شادمانی یا رنجی عمیق
شود .از جمله شاخص هایی که می توانند کیفیت زندگی زناشویی را پیش بینی کند ،سازگاری زناشویی 1است که با نام های
شادمانی زناشویی ،رضایت زناشویی و موفقیت زناشویی مترادف شده است و می تواند به بهزیستی روانشناختی ،عملکرد بهتر
سیستم ایمنی بدن ،ایجاد روحیه مثبت ،کاهش افسردگی ،روابط جنسی رضایت بخش و کاهش احتمال طالق کمك نماید(شفیعی
و جزایری .)1396 ،از طرفی نف )2003(2شفقت به خود 3را به عنوان سازه ای سه مولفه ای شامل مهربانی با خود 4در مقابل
قضاوت کردن خود ،5اشتراکات انسانی 6در مقابل انزوا و ذهن آگاهی تعریف کرده است .بر این اساس ،مهربانی با خود مستلزم
مالیمت ،حمایت و درک خود به جای سرزنش و انتقاد از خود به خاطر کاستی ها و نقص ها و همچنین تسکین و آرامش به خود
در مواقع پریشانی و نهایتا پذیرش بدون قید و شرط خود است ،اشتراکات انسانی مستلزم درک این مساله است که همه انسان ها
اشتباه می کنند و شکست می خورند(شفیعی و جزایری.)1396 ،
شفقت به خود ،استراتژی نظم جویی هیجانی است ،برای زمانی که احساسات دردناک یا تنش زا اجتناب ناپذیرند .چون آنها
را آگاهانه با مهربانی ،درک و حس مشترک انسانی نگه می دارد (چائو ،فان ،لیو و ژئو.)2018 ،7
درباب ابعاد شخصیتی افراد ،دانشمندان نظرات گوناگونی ارائه و تقسیم بندی های مختلفی ارائه گردید .از جمله این نظریات
می توان به مدل  5عاملی شخصیت کاستا و مك کری )1982، 1992(8اشاره نمود .پنج ویژگی غالب شناخته شده شخصیت،
عبارتند از:روان نژندی یا ثبات عاطفی ،برون گرایی ،گشودگی ،توافق پذیری و وظیفه شناسی(رضوانی و سجادیان.)1397 ،سازگاری
زناشویی با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی ،ارتباط آن با کیفیت زندگی و تأثیرگذاری بر جنبه های مختلف از جمله
سالمت جسمی و روانی از دهه  1990مورد توجه قرار گرفته است .سازگاری زناشویی عبارت است از وضعیتی که در آن زن و
شوهر در بیشترین مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر را دارند و فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر
به وجود می آید که الزمه آن انطباق سلیقه ها ،شناخت صفات شخصیتی ،9ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای سالم گفتگو
و تعامالت است .از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی ،متغیرهای شخصیتی هستند .مطالعات انجام شده به طور کلی نشانگر
آن است که ویژگی های شخصیتی با تمام عملکردهای انسان ارتباط دارد(ریتلر.)2018 ،10
افرادی که از شفقت به خود باالیی برخوردارند ،شکست ها و ناکامی هایی که خود علت آن هستند را می پذیرند و معتقدند
که تمامی انسان ها نیز می توانند دچار لغزش و اشتباه شوند(محمودی و سلیمانی.)1396 ،
افراد با شفقت به خود در روابط دوستانه و عاشقانه خود به داشتن روابط حمایت گرانه و صادقانه با همسر خود گرایش دارند
(جیکوبسون ،ویلسون ،سولومانکروز و کلوم .)2018 ،11همچنین در پژوهشی ،نف ،رود و کریکپاتریك )2007(12نشان دادند که
روان نژدی قوی ترین رابطه منفی معنادار با شفقت به خود و سپس وظیفه شناسی ،توافق پذیری و برون گرایی رابطه مثبت
معنادار با این سازه داشتند و بین گ شودگی به تجربه با شفقت به خود بر خالف انتظار رابطه معناداری یافت نگردید.روان نژندی یا
ثبات عاطفی به توانایی فرد در تحمل استرس مربوط می شود و این افراد دارای ثبات عاطفی پایین می باشند .در ویژگی برون
گرایی به خوشه ای از صفات اطالق می شود و آن درجه ایست که شخص پرانرژی ،معاشرتی ،جسور ،فعال ،هیجان طلب و دارای
شور و اشتیاق ،دارای اعتماد بنفس و احساسات مثبت است .همچنین گشودگی به تجربه میزان عالقه افراد نسبت به تازگی و
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کشف تجربه های جدید را نشان می دهد .افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل ،عالقه به جلوه های هنری ،کنجکاو نسبت به ایده
های دیگران ،احساسات باز ،دارای ایده و اقدام گر هستند .از طرفی توافق پذیری که به گرایش افراد به همسان بودن با دیگران
ارتباط دارد .این افراد ،قابل اعتماد ،روراست ،نوع دوست ،مهربان و دارای خصیصه از خود گذشتگی ،پیرو ،متواضع و خوش قلب
هستند .ش خصیت به طور مستقیم و به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوج ها اثر دارد .شخصیت یك فرد انواع معین و
متفاوتی از واکنش ها را از طرف متقابل فرامی خواند و بالطبع رضایت زناشویی و میزان سازگاری آنها را متأثر می سازد .پژوهشگران
با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیتی و نقش آن در سازگاری زناشویی نشان داده اند که از این پنج عامل ،روان رنجورخویی که
بیشتر با هیجانات منفی از آن یاد می شود ،اثرات عمده ای بر سازگاری زناشویی دارد(مگی و بایسانز.)2019 ،13برخی پژوهشگران
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سازگاری زناشویی را تأیید کرده اند و وظیفه شناسی را از همبسته های مهم رضایت زوجین
نام برده اند .در پژوهش باس که در آن ویژگی های شخصیتی مؤثر در روابط زناشویی بررسی شده ،برونگرایی با شیوه های تعامل
زوج ها رابطه داشت(دارگیس و همکاران.)2015 ،

مفاهيم نظري تحقيق
روابط رضایت بخش در بین زوجین از طریق عالقه متقابل ،میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل سنجش
است .در واقع سازگاری زناشویی یك ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد .این مؤلفه یك فرایند تکاملی است که در
طول زندگی زوجین به وجود میآید و الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخت صفات شخصی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای
مراودهای است (امیری و همکاران.)1387 ،
سازگاری یك حالت هیجانی است که با رسیدن به هدف پدید می آید(گیوکی و داوودی .)1388 ،از سازگاری زناشویی تعاریف
مختلفی ارائه شده است .سازگاری یك متغیر نگرشی است و بنابراین یك خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود .طبق
تعریف فوق سازگاری زناشویی در واقع نگرش واحساس مثبت ولذت بخشی است که زن و شوهر ازجنبه های مختلف زندگی
زناشویی دارند .سازگاری فرد از رابطه زناشویی موجب سازگاری وی از خانواده شده و سازگاری از خانواده درحکم سازگاری از کل
زندگی می گردد .درک کیفیت و ارزش ازدواج وسیله ای برای درک اثرات آن بر روی تمام فرایندهای داخل و خارج خانواده است.
از جمله دالیل معقول و منطقی مطالعه برروی جزئیات سازگاری زناشویی و درک محوریت آن در سالمت خانواده واشخاص است.
دردهه های  80و ، 90مطالعات علمی پیرامون سازگاری زناشویی توجه زیادی را به خود جلب کرد و محققین موضوع سازگاری
زناشویی را با تأکید بیشتر بر جنبه هایی از تعامالت زناشویی که کمتر محسوس و قابل مشاهده هستند ،ادامه دادند(شامل تفسیر
رفتارهای متقابل ،هیجانات تجربه شده و پاسخ های فیزیولوژیکی به تعامالت) .همچنین در این دوره به الگوهای کلی تعامالت زوج
ها و ابعاد اجتماعی آن که نادیده گرفته شده بود و نیز به خشونت های زناشویی توجه بیشتری شد (برادبری .)2016،14شفقت به
خو د با سبك های مقابله و تنظیم هیجانات نیز مرتبط است .تنظیم هیجانات به فرآیندهایی اطالق می شود که افراد از طریق آنها
با منحرف کردن توجه خود از هیجانات  ،شدت و مدت زمان برانگیختگی هیجانات شان را تنظیم می کنند و در مواجهه با شرایط
استرس زا و ناراحت کننده ،ویژگی ها و معنای حالت های احساسی خود را تغییر می دهند .به طور سنتی سبك های مقابله
هیجان محور ،بیشتر به صورت اجتناب هیجانی مشاهده شده است ،و واکنش به دشواری ها بیشتر به صورت مکانیزم های دفاعی
برای انکار و دور کردن توجه فرد از مشکالت به جای مواجهه مستقیم با آنها دیده می شد(برن و سالووی.)1997 ،15
مهربانی به خود ،به معنی درک خود به جای قضاوت دربارة خود و نوعی حمایت نسبت به کاستی ها و بی کفایتی های
خود ،به ویژه در موقعیت های دربرگیرندة تجارب دردناک و توأم با شکست مطرح می شود .خودداوری به انتقاد از خود و انکار
تجربه های جاری فرد(مانند افکار و احساسات) اشاره دارد .اشتراکات انسانی اعتراف به این است که همة انسان ها رنج ،شکست
و کاستی هایی را تجربه می کنند و این تجارب بخشی از تجربة انسانی است .با درک چنین مواردی ،انسان ها به هم پیوند می
یابند .این باور موجب می شود ،وقتی اتفاقی منفی برای افراد رخ می دهد ،احساس انزوا نکنند .ذهن آگاهی بیانگر حالتی است
13 Magee C, Biesanz JC.
14 Bruadbery
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که در آن تجارب کنونی فرد به صورت غیرقضاوتی و غیرواکنشی برداشت می شوند .چنین حالتی به نوعی آگاهی متعادل و روشن
از تجارب زمان حال می انجامد و باعث می شود با فزون همانندسازی غرق در مشکل نشوند و به نشخوار افکار و هیجانات در
ذهن نپردازند(یعقوبخانی غیاثوند و همکاران .)1397 ،شخصیت ،یعنی منش ،خصوصیات و تا حدی الگوهای واکنش رفتاری قابل
پیش بینی که هر فردی چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه ،به عنوان سبك و شیوه زندگی از خود نشان می دهد،
به عبارت دیگر ،به مجموعه صفات هیجانی ،رفتاری ،منش و خصوصیاتی که در شرایط معمولی معرف شخص بوده و برای هر
فردی نسبتا ثابت و قابل پیش بینی است ،شخصیت اطالق می شود (بامریند.)1973 ،

پيشينه پژوهش
شفیعی و جزایری ( )1396پژوهشی با پیش بینی شادمانی (سازگاری) زناشویی بر اساس شفقت به خود و شکفتگی در زنان
متاهل شهر اصفهان به تعداد  140نفر که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند ،انجام دادند و از پرسشنامه های شادمانی
زناشویی تگریان ( ،)1387شفقت به خود نف ( )2003و شکفتگی دینره ( )2009استفاده کردند .یافته هایی که از تحلیل رگرسیون
فرضیه به دست آمد نشان داد شکفتگی و شفقت به خود ،پیش بینی کننده سازگاری زناشویی بودند ولی از بین  6خرده مقیاس
شفقت به خود ،یگانه متغیر ذهن آگاهی ،پیش بین شادمانی زناشویی بود .در نتیجه می توان مطرح کرد که شادمانی زناشویی
زنان متاهل بر اساس ویژگی هایی چون شفقت به خود و شکفتگی قابل تبیین است.
ساالری پور و همکاران ( )1397در پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و جهت گیری دینی با اضطراب مرگ که
بر روی 300نفر از کارکنان مرد بازنشسته ی شرکت صنایع فوالد خوزستان شهر اهواز انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که
هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ همبستگی منفی و معنی داری دارند .همچنین ،نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر جهت گیری مذهبی درونی ،ارزیابی و ابراز هیجان و تنظیم هیجان از بین متغیرهای
پیشبین توانستند اضطراب مرگ را پیشبینی کنند و در مجموع متغیرهای پیشبین  9/00درصد از واریانس اضطراب مرگ راتبیین
می کنند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به سنی که افراد بازنشسته در آن قرار دارند ،افزایش هوش هیجانی افراد و افزایش
باورهای دینی و سالمت معنوی افراد میتواند سطح اضطراب مرگ قشر بازنشسته را کاهش دهد .استفاده از معنویت میتواند یکی
از راهکارهای مقابله ای در افراد بازنشسته باشد.
برزگر و همکاران ( )1397در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و اضطراب با نقش میانجی سالمت
معنوی به این نتیجه رسیدند که بین متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد سالمت معنوی در رابطه بین
جهت گیری مذهبی و اضطراب مرگ از نقش میانجی برخوردار است.
شریفی ساکی و همکاران ( )1398در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان با میانجی گری
اضطراب به این نتیجه رسیدند که در شکل گیری افسردگی زنان عوامل معنوی و روانی از جمله سبك های دلبستگی به خدا و
اضطراب نقش دارد .این امر داللت بر کارآمدی متغیرهای معنویت با متغیرهای روانشناختی از جمله اضطراب و افسردگی دارد.
ذاکری و همکاران( )1398پژوهشی با هدف بررسی نقش تعدیل کننده خودشفقتی در تاثیر ناگویی هیجانی و مشکالت بین
فردی بر دلزدگی زناشویی در  103نفر از زنان با سازگاری پایین که به روش تصادفی خوشه ای انجام دادند .ابزارهای بهکار رفته
در پژوهش حاضر ،پرسشنامة سازگاری زناشویی ،مقیاس ناگویی هیجان تورنتو ،مقیاس مشکالت بین فردی و مقیاس دلزدگی
زناشویی بود .دادهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند .نتایج این مطالعه نشان دادند شفقت خود در رابطة ناگویی
هیجانی و مشکالت بین فردی بر دلزدگی زناشویی نقش تعدیلکننده دارد .براساس یافتههای پژوهش حاضر ،هرچه میزان شفقت
خود در زنان با سازگاری پایین با دلزدگی زناشویی بیشتر باشد ،ناگویی هیجانی و مشکالت بین فردی کمتری را تجربه میکنند.
رئیسی شیخ ویسی و چرامی( )1398پژوهشی نیمه آزمایشی با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت به خود بر
سازگاری زناشویی  30زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شهرکرد که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی انجام
دادند .گروه آزمایش مداخله شفقت به خود را دریافت کردند ولی گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند؛ ابزار پژوهش شامل
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پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر ( )1976بود .مداخله به شکل زوجی طی  8جلسه  90دقیقه ای اجرا شد و داده ها با استفاده
از طریق تحلیل کوواریانس یك راهه تحلیل شد .یافته ها حاکی از اثرگذاری مداخله مبتنی بر شفقت بر سازگاری زوجین بود.
کریمی و اسمعیلی( )1399در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و تابآوری با سازگاری زناشویی
معلمان زن شهر قزوین به این نتیجه رسیدند که راهبرد تنظیم هیجان «ارزیابی مجدد» و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری با
سازگاری زناشویی داشت .راهبرد تنظیم هیجان «سرکوبی» رابطه منفی با سازگاری زناشویی داشت .در کل راهبردهای تنظیم
هیجان و تاب آوری سازگاری زناشویی را در بین معلمان پیش بینی کردند.
کوئینگ ) 2017( 16در پژوهشی که با موضوع بررسی ارتباط بین جهت گیری های مذهبی با بهزیستی روان شناختی انجام
شد ،حاکی از آن بود که میان انجام اعمال و فعالیت های مذهبی مانند ،دعا نیایش ،شرکت در مراسم کلیسا و خواندن کتاب
مقدس و شدت افسردگی بیماران رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
جیکوبسون و همکاران( )2018پژوهشی با هدف بررسی تاثیر خودشقتی در روابط زناشویی به این نتیجه بر روی  261نفر از
دانشجویان کارشناسی ارشد که به روش در دسترس انتخاب شده بودند ،انجام دادند .این دانشجویان پرسشنامه های شفقت به
خود و سازگاری زناشویی را به صورت آنالین پاسخ دادند .نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد خود شفقت با کیفیت رابطه
عاشقانه ،دارای همبستگی مثبتی است و افراد با شفقت به خود در روابط دوستانه و عاشقانه خود به داشتن روابط حمایت گرانه و
صادقانه با همسر خود گرایش دارند.
سعید-عباسی ،راتان ،کوثر و خالیفا السید ) 2018(17پژوهشی با هدف بررسی عدم رضایت از رابطه و تاثیر منفی آن بر روان
رنجورخویی در بین  819شرکت کننده که به صورت در دسترس انتخاب شده بودند ،انجام دادند .مقیاس های نئو و اینریچ در
اختیار آنها قرار گرفت .نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم ،بین روان رنجوری
و عدم رضایت رابطه ای منفی برقرار است.
تاگارت ،بانون و هیومت ) )2019(18پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حل تعارض و رضایت 116
نفر از زوج هایی که در سایت های همسریابی با یکدیگر آشنا شدند ،انجام دادند .آنها به روش در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه
های نئو و اینتریچ را پاسخ دادند .نتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد برخی از ویژگی های شخصیتی ارتباط بین حل تعارض
و رضایت از روابط را تعدیل می کنند .به طور مشخص ،در افراد با سطح وظیفه شناسی و روان رنجوری کمتر از حد متوسط ،این
رابطه مثبت بود .برای افراد با سطح وظیفه شناسی و روان رنجوری باالتر از حد متوسط ،این رابطه منفی بود .قابل ذکر است،
مهارت های حل تعارض ،ویژگی های شخصیتی و تعامالت آنها بیش از نیمی از واریانس رضایت از روابط را به خود اختصاص داده
است .نتایج نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی ممکن است به مرور زمان بر رابطه رضایت ارتباط-رابطه در زوجین تأثیر
بگذارد.
گوپال و واالرماثی( ) 2020پژوهشی با هدف بررسی سازگاری زناشویی و ارتباط آن با ویژگی های شخصیت در بین  70نفر
از زوجین که ازدواج آنها از قبل تنظیم شده بود و  70نفر از زوجین که ازدواج عاشقانه داشتند و به صورت نمونه گیری آسان
انتخاب شدند ،انجام دادند .سازگاری زناشویی با استفاده از مقیاس روابط زناشویی ناپانیا( )2006و پرسشنامه شخصت نئو اندازه
گیری شدند .نتایج آزمون های پیرسون و  tمطالعه نشان داد که زوجین ازدواج عاشقانه از نظر شخصیتی ،روان رنجوری ،برون
گرایی و وظیفه شناسی امتیاز باالتری دارند .زوجینی که ازدواج از قبل تنظیم شده بود از نظر شخصیتی گشودگی و موافقت نمره
باالتری کسب کردند .زوج های ازدواج عاشق از نظر سازگاری زناشویی امتیاز باالتری کسب کردند.
اتکینسون 19و همکاران ( ) 2020در تحقیق خود با هدف بررسی ارتباط نشاط ،قدرت تحمل ابهام ،تابآوری با حمایت
اجتماعی درک شده در بین زنان و مردان ورزشکار دارای نقص عضو به این نتیجه رسیدند که واریانس سازگاری از زندگی در زنان
سی و دو درصد بود .همچنین نتایج نشان داد که ،تابآوری و تعامل ورزشی در زنان بیشتر از مردان بود و بررسی ها نشان داد که
16 Koeing
17 Saeed Abbasi, I., Rattan, N., Kousar, T., & Khalifa Elsayed, F.
18 Taggart, T. C., Bannon, S. M., & Hammett, J. F.
19 Atkinson
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حمایت اجتماعی ،و قدرت تحمل ابهام از پیشبینی کنندههای مهم تابآوری بودند .به طور کلی ورزشکارانی که تابآوری بیشتری
دارند ،بیشترین سازگاری را گزارش کردند .ورزشکارانی که بیشترین از قدرت تحمل ،تابآوری و حمایت اجتماعی برخوردار بودند،
در ورزش خود نیز فعال تر بودند.
آدریان 20و همکاران ( )2021در پژوهشی با عنوان تأثیر ذهن آگاهی و خود شفقت بر اضطراب و افسردگی با نقش میانجی
تاب آوری که بر روی  860شرکت کننده در جمعیت عمومی اسپانیا انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که همبستگی قابل
توجهی بین متغیرهای مطالعه ،در جهت مورد پیدا شد .مدل های تجزیه و تحلیل مسیر اثرات مستقیم معنادار و خود شفقتی بر
عالئم اضطراب و افسردگی را نشان داد ،اما تنها اثرات غیرمستقیم قابل توجه از طریق تاب آوری بر افسردگی مشاهده شد .در
نتیجه تاب آوری ممکن است تا حدی تأثیر ذهن آگاهی و شفقت به خود را بر افسردگی واسطه بگذارد ،اما بر اضطراب تأثیر ندارد.

روش انجام پژوهش
از آنجایی که تحقیق حاضر با رابطه میان شفقت به خود و ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در میان معلمان زن
مقطع متوسطه شهر شیراز در سال  1400به کشف ماهیت اشیا ،پدیدهها و روابط بین متغیرها ،اصول ،قوانین و ساخت یا آزمایش
تئوریها و نظریهها می پردازد ،بنابراین پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،بنیادی؛ از نظر نحوه گردآوری دادهها ،با توجه به اینکه به
بررسی ارتباط متغیرها از طریق توزیع میدانی پرسشنامه پرداخته خواهد شددر این پژوهش از سه ابزار زیر برای اندازه گیری متغیر
های پژوهش استفاده شد:
الف) پرسشنامه فرم کوتاه شفقت به خود نف ()2003
این مقیاس شامل  26ماده برای اندازه گیری مولفه مهربانی به خود( 5ماده) ،قضاوت کردن خود( 5ماده) ،اشتراک انسانی(4
ماده) ،انزوا( 4ماده) ،ذهن آگاهی( 4ماده) و همانند سازی افراطی( 4ماده) تدوین شد .ماده ها در یك مقیاس لیکرت  5درجه ای،
از تقریبا هرگز= 1تا تقریبا همیشه= 5تنظیم شده که نمره باالتر سطح باالتر شفقت به خود را نشان داد.ضمنا ماده های خرده
مقیاس قضاوت کردن خود ،انزوا و همانند سازی افراطی به صورت معکوس نمره گذاری شدند.
ب) پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتی( )NEO-FFIمك کري و کاستا()۱۹85
این پرسشنامه در سال  1985توسط مك کری و کاستا تهیه شد و دارای  5عامل اصلی شخصیت و  6خصوصیت در هر عامل
یا به عبارتی  30خصوصیت را اندازه می گیرد و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه می دهد .این پرسشنامه دارای
دو فرم یکی ( )Sبرای گزارش های شخصی است و شامل  240سوال پنج درجه ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف است که توسط
خود آزمودنی درجه بندی می شود و متناسب مردان و زنان در تمام سنین است و دیگری فرم ( )Rیا تجدید نظر شده نام دارد و
بر اساس درجه بندی های مشاهده گر است(مك کی و کاستا.)1985 ،
این پرسشنامه فرم کوتاهی نیز به نام ( )NEO-FFIنیز دارد که یك پرسشنامه  60سؤالی است و برای ارزیابی  5عامل اصلی
شخصیت به کار می رود اگر وقت اجرای تست خیلی محدود باشد و اطالعات کلی از شخصیت کافی باشد ،از این پرسشنامه
استفاده می شود .از سوی دیگر اجرای این آزمون از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه است .مقیاس های آن از اعتبار باالیی
برخوردارند و همبستگی بین مقیاس ها زیاد است و از همه مهمتر این آزمون بر خالف سایر آزمون های شخصیتی ،انتقادات
کمتری بر آن وارد شده است .شیوه نمرهگذاری سواالت بصورت لیکرت  5گزینهای از کامال مخالفم ( ،)0مخالفم ( ،)1نظری ندارم
( ،)2موافقم ( ،)3کامال موافقم ( )4میباشد.
ج) پرسشنامه سازگاري زناشویی اینریچ()۱۹۹8
برای سنجش سازگاری/رضایت زناشویی از پرسشنامه  47سوالی زناشوئی انریچ استفاده شد .فرم اولیه این پرسشنامه توسط
اینریچ ( ) 1989تهیه شد .پاسخ به ماده های این پرسشنامه به روش لیکرت و به صورت پنج گزینه ای (کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم) در نظر گرفته شد که به هرگزینه آن از یك تا پنج امتیاز داده شد البته دادن امتیاز بایستی براساس کلید پرسشنامه داده

Adrián

20
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می شد چون برخی ازسواالت به صورت معکوس (از پنج به یك) نمره گذاری می شدند این نمره از  47تا  235متغیر بود .که نمره
باالتر از 152رضایت زیاد و نمره کمتر از  152رضایت کم را نشان میداد .نمره های کمتر از  30نشانگر ناسازگاری /نارضایتی شدید
همسران از روابط زناشویی بود .نمره های بین 30تا 40نشانگر عدم سازگاری /رضایت از روابط زناشویی همسران بود ،نمره های
بین 40تا 60نشانگر سازگاری/رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران بود .نمره های بین  60تا 70نشانگر سازگاری/
رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی بود .نمره های باالتر از  70نشانگر سازگاری/رضایت فوق العاده از روابط زناشویی بین
همسران بود.

یافته هاي تحقيق
فرضیه اول :میان شفقت به خود با سازگاری زناشویی در میان معلمان زن مقطع متوسطه در سال  1400رابطه معنادار وجود
دارد .جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن به صورت زیر استفاده شد:
آزمون اسپيرمن متغيرهاي شفقت به خود با سازگاري زناشویی

سازگاری زناشویی
مهربانی به خود

قضاوت کردن خود

اشتراکات انسانی

اسپیرمن

انزوا

ذهن آگاهی

همانندسازی افراطی

شفقت به خود

ضریب همبستگی

.144

سطح معناداری

.000

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

-.205

سطح معناداری

.041

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.875

سطح معناداری

.001

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

-.192

سطح معناداری

.055

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.798

سطح معناداری

.000

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

-.119

سطح معناداری

.236

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.724

سطح معناداری

.001

تعداد افراد

100
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نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد:
سازگاری زناشویی معلمان زن مقطع متوسطه شهر شیراز در سال  1400با  -1مهربانی به خود رابطه معنادار و مستقیمی به
میزان  -2 ،0/144قضاوت کردن خود ،رابطه منفی و معکوسی با ضریب همبستگی  -3 ، 0/205اشتراکات انسانی ،رابطه معنادار و
مستقیمی به میزان  -4 ، 0/875ذهن آگاهی ،رابطه معنادار و مستقیمی به میزان  0/798و  -5شفقت به خود ،رابطه معنادار و
مستقیمی به میزان  0/724دارد.اما بین مولفه های انزوا و همانند سازی افراطی با سازگاری معلمان زن مقطع متوسطه در سال
 1400رابطه معناداری مشاهده نشد(.)P>0/05
فرضیه دوم :میان ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در میان معلمان زن مقطع متوسطه در سال  1400رابطه
معنادار وجود دارد.
آزمون اسپيرمن متغيرهاي ویژگی هاي شخصيتی با سازگاري زناشویی

سازگاری زناشویی
روان رنجورخویی

برون گرایی – درون
گرایی

اشتیاق به تجارب تازه
اسپیرمن
توافق پذیری

وجدان گرایی

ویژگی های شخصیتی

ضریب همبستگی

-.142

سطح معناداری

.159

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.593

سطح معناداری

.004

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.602

سطح معناداری

.009

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.967

سطح معناداری

.009

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.669

سطح معناداری

.002

تعداد افراد

100

ضریب همبستگی

.830

سطح معناداری

.009

تعداد افراد

100

نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد :
سازگاری زناشویی معلمان زن مقطع متوسطه در سال  1400با  -1برون/درون گرایی رابطه معنادار و مستقیمی به میزان
 -2 ،0/593اشتیاق به تجارب تازه ،رابطه معنادار و مستقیمی با ضریب همبستگی  -3 ،0/602توافق پذیری ،رابطه معنادار و
مستقیمی به میزان  -4 ،0/967وجدان گرایی ،رابطه معنادار و مستقیمی به میزان  0/669و  -5ویژگی های شخصیتی ،رابطه
معنادار و مستقیمی به میزان  0/830دارد( .)P<0/05اما بین مولفه روان رنجورخویی با سازگاری معلمان زن مقطع متوسطه در
سال  1400رابطه معناداری مشاهده نشد.
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نتایج
روابط رضایت بخش در بین زوجین از طریق عالقه متقابل ،میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل سنجش
است .در واقع سازگاری زناشویی یك ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد .این مؤلفه یك فرایند تکاملی است که در
طول زندگی زوجین به وجود میآید و الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخت صفات شخصی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای
مراودهای است (امیری و همکاران .)1387 ،سازگاری یك متغیر نگرشی است و بنابراین یك خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب
می شود .بنابراین سازگاری زناشویی در واقع نگرش واحساس مثبت ولذت بخشی است که زن و شوهر ازجنبه های مختلف زندگی
زناشویی دارند (گیوکی و داوودی .)1388 ،اگر رابطه ای مطلوب بود .وبا امیدها و انتظارها هماهنگ باشد،رابطه سازگاری بخش
خوا هد بود.البته ادراک فرد از مطلوبیت یك رابطه ،سازگاری مندی را تحت تأثیر قرار می دهد ،اما در این میان ممکن است رابطه،
منافعی هم برای فرد داشته باشد ولی اورابطه راسازگاری بخش نداند(سیرز و همکاران.)2016 ،ناتوانی در برقراری صمیمیت بین
فردی ،منجر به ناسازگاری های زناشویی می شود .در این میان توافق نداشتن زوجین ،ناسازگاری بین نظرات و اهداف آنها و نیز
بروز رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد را تعارض بین آن دو تعریف می کنند و افرادی در حل تعارضات
مهارت دارند که قادر باشند دیدگاه شریك عشقی خود را در هنگام اختالف نظر درک کنند و مشکالت حال حاضر خود را نه
بخشی از سختی های شخصی خود ،بلکه بخشی از زندگی انسانی خود بدانند که در واقع این توانمندی ،جزیی از مفهوم شفقت به
خود محسوب می شود(ذاکری ،صفاریان طوسی و نجات.)1398 ،از عواملی که با سازگاری زناشویی ارتباط دارد و قادر به پیش
بینی آن است ،خودشفقتی است .بسیاری از مطالعات صورت گرفته نیز خودشفقت ورزی را پیش بینی کننده قوی برای ارتقای
سالمت روانی دانسته اند(اسماعیلی و همکاران.)1397 ،افرادی که سابقه مورد بدرفتاری قرار گرفتن دارند ،از شفقت به خود پایین
تری برخوردارند ،در تن ظیم هیجانات خود با مشکل مواجه می شوند ،نسبت به خود قضاوت منفی داشته و مشکالت را درونی سازی
می کنند .نگرش حمایت نسبت به خود با بسیاری از پیامدهای روانشناختی مثبت مانند انگیزه بیشتر برای حل تعارضات بین
شخصی ،حل مساله سازنده ،ثبات زندگی زناشویی افسردگی ،اضطراب و کمال گرایی کمترو رضایت از زندگی بیشتر ارتباط دارد.
افراد با شفقت به خود در روابط دوستانه و عاشقانه خود به داشتن روابط حمایت گرانه و صادقانه با همسر خود گرایش دارند
(جیکوبسون و همکاران .)2018 ،افزون بر این ممکن است بخشی از این تفاوت های شفقت به خود در غرب و شرق ،ناشی از
ویژگی های شخصیتی گسترده تری باشد .در یك مطالعه که شفقت به خود و پنج عامل بزرگ شخصیت مورد بررسی قرار گرفتند
مشخص شد که شفقت به خود قویترین ارتباط را با روان رنجورخویی دارد و سطوح باالتر این ویژگی باسطوح پایین تر روان
رنجورخویی مرتبط است .البته چنین ارتباطی قابل انتظار است چرا که روان  -رنجورخویی سازه ای است متشکل از قضاوت کردن
در مورد خود .انزوا و پردازش هیجانی نشخوار گرانه .هم چنین شفقت به خود ارتباط مثبتی با توافق ،برون گرایی و وجدان دارد
اما هیچ ارتباطی میان شفقت به خود و گشودگی به تجربه مشاهده نشده است (حیدری و همکاران .)1398 ،ضمنا باید این نکته
را در نظر داشت که بعد از کنترل پنج عامل بزرگ شخصیت ،شفقت به خود همچنان پیش بینی کننده مثبت عملکرد روانشناختی
است ،بنابراین نمی توان شفقت به خود را به عاملی کاهش داد که معرفی بهتری برای این ویژگی های شخصیتی است (نف و
ریس .)2011 ،الزمه سازگاری زناشویی ،انطباق سلیقه ها ،شناخت صفات شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای
سالم گفتگو و تعامالت است .از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی ،متغیرهای شخصیتی هستند .مطالعات انجام شده به طور
کلی نشان گر آن است که ویژگی های شخصیتی با تمام عملکردهای انسان ارتباط دارد(ریتلر.)2018 ،شخصیت به طور مستقیم و
به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوج ها اثر دارد .شخصیت یك فرد انواع معین و متفاوتی از واکنش ها را از طرف
متقابل فرامی خواند و بالطبع رضایت زناشویی و میزان سازگاری آنها را متأثر می سازد(روشن نژاد و همکاران.)1398 ،
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