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Abstract
This research was conducted to evaluate the model of
relationship between mindfulness and marital
چکیده
satisfaction with mediating marital empathy among
married female under occupied in Imam Khomeini این پژوهش با هدف ارزیابی مدل رابطۀ ب ین ذه نآگ اهی و رض ایت
Relief Foundation of Ahvaz. This study is applied in زناشویی با میانجیگری همدلی زناشویی در زن ا ووداش الال ت ت
terms of purpose and has a correlational design. One پوشش کمیاۀ امداد امام ومینیشهر اهواز انج ام گرت تم مطال ه ب ه
hundred and fifty married women employed in Imam ل اظ هدف کاربردی بود و در یک طرح همبساگی اج را ش دم جام ۀ
Khomeini Relief Foundation of Ahvaz were selected این پژوهش شامل کلیۀ زنا ت ت پوشش کمیاۀ امداد ام ام ومین ی
in 2018 using purposive and voluntary sampling
 نف ر ب ه رو150  بود ک ه از می ا آ ه ا1396 شهر اهواز در سال
method. The data collection instruments used were
داوطلبانه اناخاب ش دندم ابااره ای اس افاد ش د-نمونهگیری هدتمند
Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ),
،)FFMQ( برای جمعآوری داد ها پرسشنامۀ پنججنبهای ذه نآگ اهی
Marital Empathy Scale (MES) and Marital Satisfaction
)
MSS( ) و مقیاس رضایت زناش وییMES( مقیاس همدلی زناشویی
Scale (MSS). Data were analyzed using Pearson
بودندم داد ها با اسافاد از رو های آماری ضریب همبساگی پیرسو
correlation coefficient, simultaneous hierarchical
regression analysis, and SPSS-23 statistical software. و ت لیل رگرسیو سلسلهمراتبی و ب ا ب هک ارگیری ن رمات اار آم اری
The results showed that there was a significant  ت لی ل ش دندم نا ایج نش ا داد ب ین مالیره ای23  نس خۀSPSS
positive relationship between the variables  همدلی زناشویی و رضایت زناش ویی همبس اگی مثب ت و،ذهنآگاهی
mindfulness and marital empathy, mindfulness and
)م همچن ین ت لی ل رگرس یوp<0/001( م ن ادار وج ود دارد
marital satisfaction, and marital empathy and marital سلسلهمراتبی همزما به رو بارو و کنی مشخص کرد که همدلی
satisfaction (p < 0.001). Simultaneous hierarchical  یک مالیر میانجی مثبت بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی،زناشویی
regression analysis using Baron and Kenny’s method
استم براساس یاتاهها میتوا اسانباط کرد که درک و هم دلی زن ا
also revealed that marital empathy was a positive
به شیو ه ای مخال مانن د رتااره ای کالم ی و غیرکالم ی س بب
mediator variable between mindfulness and marital
میشود به وواساهها و نیازهای شریک زندگیشا آگا شوند و تال
satisfaction. The results suggest that women’s
understanding and empathy in different ways, such as کنند که احساسها و عواط آ ه ا را درک کنن دم ای ن ام ر موج ب
احساس ووب ز و شوهر به یکدیگر میشودم
verbal and nonverbal behaviors, lead them to be aware
of their partner’s demands and needs and to try to ، رض ایت زناش ویی، همدلی زناشویی، ذهن آگاهی:واژه های کلیدی
understand their feelings and emotions, which in turn
زنا م
leads to the couple feeling good about each other.
Keywords: Mindfulness, Marital Empathy, Marital
Satisfaction, Women.
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مقدمه
1

2

اسپریچر ،ونال و هاروی ( )2008م اقدند رضایت زناشویی  ،ارزیابی هیجانی-شناوای و ذهنی است که ترد
از رابطۀ زناشویی وود دارد؛ بنابراین ازدواجهایی که در آ ها رضایت زناشویی اندک است ،به ل اظ هیجانی و
جسمی تنشزا و برای ترد ناسالم هساند (نیماا)2011 ،م رضایت زناشویی ممکن است ت ت تأثیر عوامل
مخالفی از جمله چگونگی ارتباط زوجین ،توانایی زوجین برای بیا هیجا هایشا  ،ت الیتهای اوقات تراغای
که آ ها با یکدیگر لذت میبرند ،ت امل جنسی با یکدیگر و زندگی م نوی قرار بگیرد (گیورتا ،سگرین و
هانال)2009 ،م رضایت زناشویی یک حالت ذهنی است که ماایا و هاینههای درکشد در ازدواج با یک
شخص واص را نشا میدهدم اگر در ازدواج ،هاینهها و مخارج یک شریک بیشار از ماایای آ باشد،
رضایت از ازدواج کمار است و برعکس (هولیکیا  ،مدنی و غالم لی لواسانی)2014 ،م عوامل مخالفی طبق
ت قیقات انجامشد ممکن است بر رضایت زناشویی زوجها و درنایجه روابط آ ها تأثیر بگذارندم رضایت
زناشویی بهطور مساقیم با پایداری وانواد و کیفیت بهار زندگی و نارضایای زناشویی با اسارس ،اضطراب و
حای ان الل رابطۀ زناشویی و آشفاگی روانی و جسمی اعضای وانواد در ارتباط است (شاکلفورد ،بسر و
گوتا)2008 ،م در ادامه ،ارتباط مالیرهای ذهنآگاهی و همدلی زناشویی با رضایت زناشویی بررسی میشودم
3
در این مورد ،یکی از ساز هایی که به نظر میآید بر رضایت زناشویی نقش داشاه باشد ،ذهنآگاهی
استم ذهنآگاهی شامل آگاهی ل ظهبهل ظه از زندگی ،قضاوتنکرد و بازبود تا حد ممکن ت ری شد
است (کابات-زین)2015 ،م ذهنآگاهی با طیفی از تأثیرات مثبت در بهداشت روا (ووری و همکارا ،
 ،)2013وورد و گو داد (رومن و اوربا  )2019 ،و آموز (زنر ،هرنلبن-کورز و واال  )2013 ،در
ارتباط استم الدویگ و کابات-زین ( )2008هدف ذهنآگاهی را حفظ «آگاهی ل ظهبهل ظه ،جداکرد ترد
از دلبساگی شدید به باورها ،اتکار و هیجا ها و درنایجه پرور حس ت ادل هیجانی و بهایسای» ت ری
کرد اندم در مطال های نشا داد شد است که ذهنآگاهی با رضایت از رابطه با اندازۀ اثر ( 0/27مکگیل،
4
بورک و آلدر-بیدر )2020 ،همبساگی داردم در پژوهشی مشخص شد درما شناوای مبانی بر ذهنآگاهی
موجب اتاایش رضایت زناشویی و وودکارآمدی جنسی 5زنا دارای ت ارض زناشویی 6میشود (اسماعیلزاد و
و اکبری)2020 ،م جهانیا و سپهری شاملو ( )1396نشا دادند ذهنآگاهی بهصورت مثبت با رضایت
زناشویی در ارتباط استم هاروی ،کرولی و وزیدلو ( )2019و روبرتس ،جاری کویی ،کیمس و سلیس ()2021
در دو پژوهش جداگانه دریاتاند بین ذهنآگاهی مردا و زنا و رضایت آ ها از رابطه همبساگی وجود داردم

1. marital satisfaction
2. emotional-cognitive and mental evaluation
3. mindfulness
4. mindfulness-based cognitive therapy
5. sexual self-efficacy
6. marital conflict
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در پژوهشی دیگر ،با اسافاد از ترات لیل 1مطال ات همبساگی مشخص شد اندازۀ اثر 2بین ذهنآگاهی و
رضایت از رابطه  0/24است (کوئین-نیالس)2020 ،م مطال های در جام ۀ با ناتواناییهای تیایکی نشا داد
که سطوح باالتر ذهنآگاهی ،ووددلسوزی و پذیر بهطور م ناداری رضایت از رابطه و رضایت جنسی باال را
پیشبینی میکند (پریرا ،آلمیدا ،تکسیرا و نوبری)2020 ،م هاشمپور ،س یدمنش و گرامی ( )1398دریاتاند
درما شناوای مبانی بر ذهنآگاهی سبب بهبود رضایت زناشویی و کاهش اتسردگی در زنا مباال به
اواالل اتسردگی پس از زایما  3شد استم اسمیت ( )2015نشا داد رابطۀ مساقیم بین ذهنآگاهی و
رضایت وجود ندارد ،اما بهطور غیرمساقیم ،بهایسای رابطۀ بین ذهنآگاهی و رضایت را میانجیگری میکندم
در پژوهشی مشاهد شد ذهنآگاهی بهطور مساقیم و غیرمساقیم از طریق پذیر شریک با رضایت از رابطه
همبساه است (کاپن ،کاریمانس ،بورک ،و بایوکا -تیایک)2018 ،م صداقتووا و بهاادیپور ( )1396در
مطال های نشا دادند باورهای ارتباطی ،ذهنآگاهی و ان طافپذیری روا شناوای پیشبینیکنند های کیفیت
روابط زناشویی هساندم عابدی شرق و همکارا ( )2016در مطال های دریاتاند درما گروهی شناوای مبانی
بر ذهنآگاهی 4سبب اتاایش رضایت زناشویی و سالمت روا زنا نابارور شد استم امیدبیکی ،ولیلی،
لواسانی و قربانی ( )1393دریاتاند بین ذهنآگاهی و رضایت ترد از زندگی و رضایت زناشویی همبساگی
مثبت و م نادار وجود داردم از سوی دیگر ،همدلی زوجها نقش بساایی در رضایت زناشویی ایفا میکندم
همدلی زناشویی عبارت است از توانایی درک همدالنۀ زوجها از هیجا ها و اتکار یکدیگر و همچنین
پاسخدهی به آ ها با هیجا ها و عواط مناسب (بیلینگاو  ،بار -کوهن و ویلرایت)2007 ،م چانگ ()2014
در یک ت لیل با اسافاد از مدلسازی نشا داد همدلی بهصورت مساقیم و غیرمساقیم از طریق دلبساگی
اجانابی با رضایت زناشویی در ارتباط استم بارنت و ترانیک ( )2009بیا کردند همدلی ،پیامدهای مثبت
بسیاری مثل ت دیل و اصالح شناوت ،اتخاذ تصمیمهای ص یح ،احساس آرامش ،بیا احساسها و درک
احساسهای یکدیگر و اتاایش روابط وانوادگی داردم
مطال ات پژوهشی ما دد نشا داد اند همدلی و درک ماقابل زوجها با ثبات ازدواج ،اتاایش رضایت
زناشویی ،کاهش ناراحای ،اتاایش کیفیت روابط زناشویی همسرا در سالهای اولیه و ب دی ،اتاایش
احساس امنیت و رضایت در روابط زوجین و سازگاری زناشویی در ارتباط است و نیا بهعنوا یک میانجی هم
مابین مالیرها نقش بسیار مهمی ایفا میکند (مؤمنی ،صیدی ،رضایی و ابراهیمی1393 ،؛ چانگ2014 ،؛ ویال
و دلپریت2013 ،؛ جوادی1394 ،؛ نادری ،مولوی و نوری1394 ،؛ شهابیزاد و مظاهری1391 ،؛ تاوت،
قهاری و سالمی وامنه1398 ،؛ گاور و بهاردوج)2015 ،م همچنین روسن ،مونی و مایس ( )2017نشا دادند
بین همدلی در زنا و مردا و رضایت جنسی و سازگاری رابطۀ آنا همبساگی وجود داردم
1. meta-analysis
2. effect size
3. postpartum depression disorder
4. mindfulness-based cognitive group therapy
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به ل اظ نظری ،از آنجا که شریکهای رمانایک و عاشق به هم وابساهاند ،رابطۀ بین صفت همدلی و
رضایت از رابطه نیا در سطح بینتردی رخ میدهدم تردی با ذهنآگاهی و شناوت و آگاهی از وود میتواند
بر رتاار و واکنشهای شریک زندگیا تأثیر بگذارد (کاریمانس ،شلکنس و کاپن)2017 ،م پژوهشگرا
دریاتاهاند همدلی یا توانایی شناسایی ،درک و تجربه شخصی مشارکت با دیگری بهطور مثبت با رضایت از
رابطه همبساه است (آلسوپ ،لیویت ،ساکسی ،الولو ،یورگاسو و جیما)2021 ،م وانگ ( )2020در یک
مطال ه نشا داد همدلی و تابآوری بهطور مثبت رضایت همدالنه را پیشبینی میکنندم
پژوهشهای مخال نشا داد اند بین ذهنآگاهی و همدلی همبساگی وجود داردم راماس وامی ()2018
دریاتت ذهنآگاهی با نمر های باالتر در ورد مقیاسهای دیدگا گیری همدالنه همبساه استم در یک
پژوهش مشاهد شد که نمر های باالتر صفت ذهنآگاهی با نمر های پایینتر در همدلی پریشانی شخصی
همبساه است (لئونارد ،کمپبل و گوناالا)2018 ،م وحیدیا و سالم ( )2019در پژوهشی دریاتاند بین
ذهنآگاهی و ابراز همدلی رابطۀ مثبت وجود داردم کینگابری ( )2009به این نایجه رسید که همبساگیهای
قوی بین ذهنآگاهی و اتخاذ دیدگا ( 1تمایل به نظرات دیگرا در موق یتهای بینتردی) و ذهنآگاهی و
پریشانی 2شخصی از مؤلفههای همدلی وجود داردم ووددلسوزی 3میانجی رابطۀ بین ذهنآگاهی و اتخاذ
دیدگا (مؤلفۀ همدلی) استم بدین م نی که ووددلسوزی عامل مهمی در تمایل اتراد برای بهدستآورد
دیدگا دیگر انسا ها استم عدم قضاوت و عدم واکنش از مؤلفههای ذهنآگاهی با اتخاذ دیدگا  ،پریشانی
شخصی و ووددلسوزی همبساهاندم در مطال ۀ آزمایشی تا  ،لو و مکرا ( )2014گرو ذهنآگاهی همدلی
بیشاری از گرو کنارل از وود نشا دادندم
ادبیات پژوهشی گذشاه ،بهطور مکرر بر اهمیت ذهنآگاهی در داشان رضایت از روابط تأکید داشاه است،
اما جای عوامل میانجیگری که در این ترایند نقش ایفا میکنند ،والی است و توجه کماری به آ ها شد
استم با توجه به نقش ذهنآگاهی در شکلگیری همدلی زناشویی و از سوی دیگر ،همدلی بهعنوا عاملی
که میتواند ارتباط بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی را تبیین کند و وأل و کمبود ت قیقات بهویژ درمورد
نقش همدلی زناشویی که باواند این ساز ها را در ارتباط با یکدیگر بررسی کند ،این پژوهش به دنبال بررسی
و ارزیابی یک مدل همدلی زناشویی بهعنوا میانجی بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی بود (شکل )1م

رضایت زناشویی

همدلی زناشویی

ذهنآگاهی

شکل  .1مدل فرضی رابطۀ بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری همدلی زناشویی

1. taking perspective
2. personal distress
3. self-compassion
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روش
جامعۀ آماری نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش در قالب یک طرح همبساگی از نوع ت لیل رگرسیو سلسلهمراتبی همزما  1به رو بارو و
کنی ( )1986انجام گرتتم در این رو  ،ترتیب ورود مالیرها به ت لیل براساس یک چارچوب نظری یا
تجربی موردنظر پژوهشگر است (بارو و کنی)1986 ،م جام ۀ این پژوهش شامل کلیۀ زنا ت ت پوشش
کمیاۀ امداد امام ومینی شهر اهواز بود که از میا آ ها  150ز ماأهل ووداشالال در سال  1396در یک
بازۀ زمانی سهماهه و با توجه به واصبود جام ه به رو نمونهگیری هدتمند-داوطلبانه و براساس
مالکهای ورود مدت ازدواج بین  1تا  5سال ،داشان حداقل ت صیالت دیپلم ،نداشان مشکالت وانوادگی و
زناشویی ،نداشان مشکالت عاطفی و ولقی و تمایل به شرکت در پژوهش اناخاب شدندم مالکهای وروج
نیا شامل پرسشنامههای ناقص و دادهای پرت بودم

روش اجرای پژوهش
پس از ارائۀ توضی ات الزم ،زنانی که مایل به همکاری بودند وارد مطال ه شدندم برای جمعآوری داد ها ابادا
مجوز م اونت پژوهشی دانشکد و دتار ارتباط با صن ت دانشگا شهید چمرا اهواز گرتاه شدم قبل از ارائۀ
پرسشنامهها به این گرو نمونه و مناخب درمورد هدف پژوهش و کاربرد آ در جام ۀ زنا ووداشالال ت ت
پوشش کمیاه امداد ،اطالعات الزم بهصورت تردی ارائه شدم همچنین به آ ها بهصورت تردی و شخصی
اعالم شد که میتوانند آزادانه و با اوایار و رضایت کامل در این پژوهش شرکت کنند و کسانی هم که
تمایلی به شرکت در پژوهش را ندارند یا در حین اجرای پژوهش میوواهند انصراف دهند ،آزاد هساندم
درمورد رو پاسخداد به هریک از اباارها نیا اطالعاتی به این زنا ارائه میشد و به آ ها گوشاد میشد
که اعات شخصی و پرسشنامهای آ ها م رمانه وواهند بود و داد ها بهصورت جم ی ت لیل میشوندم اباارها
بهصورت تردی و با رعایت موازین اوالقی ،پس از اوذ رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگا  ،بدو نام و نام
وانوادگی تکمیل شدند تا م رمانه بود اطالعات تأمین شودم ارزیابی و تکمیل پرسشنامهها انجام شد تا از
تکمیل پرسشنامهها و درسای و ص ت آ ها اطمینا حاصل شودم نسبت بازگشت مقیاسها صددردرصد بودم
عالو بر  150نفر ،ت داد بیشاری نمونه از این جام ه برای حذف داد های پرت و اناهایی به عمل آمد که چند
نفر از شرکتکنندگا اصلی بهواسطۀ داد های اناهایی از نمونه حذف شدند و ت دادی دیگر جایگاین آ ها
شدم در ضمن هیچکدام از زنا مورد پژوهش در حین کار از پژوهش انصراف ندادندم

1. simultaneous hierarchical regression
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ابزارهای سنجش
پرسشنامۀ پنججنبهای ذهنآگاهی)FFMQ( 1
این پرسشنامۀ  39ماد ای توسط بائر ،اسمیت ،هاپکینا ،کریتمهیر و تونی در سال  2006ساواه شد و شامل
پنج ورد مقیاس مشاهد ( 2ماد های  31 ،26 ،20 ،15 ،11 ،6 ،1و  ،)36توصی ( 3ماد های ،16 ،12 ،7 ،2
 32 ،27 ،22و  ،)37عمل آگاهانه( 4ماد های  34 ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،5و  ،)38عدم قضاوت( 5ماد های ،3
 35 ،35 ،30 ،25 ،17 ،14 ،10و  )39و عدم واکنش( 6ماد های  29 ،24 ،21 ،19 ،9 ،4و  )33است که
شرکتکنند ها به هر ماد براساس یک طی لیکرت پنجنمر ای ( =1هرگا = 2 ،تقریباً هرگا = 3 ،گاهی4 ،
= بیشار اوقات و  = 5همیشه) پاسخ میدهندم ماد های ،25 ،23 ،22 ،18 ،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،3
 38 ،35 ،34 ،30 ،28و  39بهصورت م کوس نمر گذاری میشوندم وندام ،ارلیوین و دوناف-بورگ ()2009
ضرایب پایایی آلفای کرونباخ ورد مقیاسهای پنجگانۀ این پرسشنامه را از  0/86تا  ،0/95جونا ،ولاو  ،الیور
و توبور ( )2011از  0/84تا  ،0/95بائر و همکارا ( )2006از  0/75تا  /91و ضرایب روایی همزما این
پرسشنامه را با پرسشنامههای هو هیجانی ،7شفقت وود 8و بازبود به تجربه 9بهصورت مثبت و با
نشانههای روا شناوای ،10روا رنجوروویی 11سرکوبی اتکار 12بهصورت منفی م نیدار و احمدوند،
حیدرینسب و ش یری ( )1392دامنهای از  0/55تا  0/83و ضرایب روایی همگرا 13و واگرا 14ورد مقیاسهای
این پرسشنامه را با سیاهۀ پنجعاملی نئو 15در ت دادی از ورد مقیاسها م نیدار گاار کرد اندم در این پژوهش،
ضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل پرسشنامۀ ذهنآگاهی  α = 0/62و در عاملهای مشاهد ،α = 0/73
توصی  ،α = 0/59عمل آگاهانه  ،α = 0/66عدم قضاوت  α = 0/69و عدم واکنش  α = 0/61بهدست
آمدم

)1. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ
2. observe
3. describe
4. act aware
5. non-judged
6. non-react
7. emotional intelligence
8. self-compassion
9. openness to experience
10. psychological symptoms
11. neuroticism
12. thought suppression
13. convergent validity
14. divergent validity
15. Neo–Five Factor Inventory
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مقیاس همدلی زناشویی)MES( 1
مقیاس همدلی زناشویی یک مقیاس  20ماد ای است که توسط کری ،اسایفانینک ،دیآمروسیو ،بیش-
ریچارد و بیش-ریچارد در سال  2013تدوین شد و ماد های آ در یک طی لیکرت پنجگاینهای (= 1
کامالً مخالفم = 2 ،مخالفم = 3 ،نه مخالفم نه مواتقم = 4 ،مواتقم و  = 5کامالً مواتقم) مرتب شد اندم این
مقیاس شامل دو عامل همدلی عاطفی( 2ماد های  13 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1 ،15 ،17و  )18و همدلی
شناوای زناشویی( 3ماد های  19 ،3 ،6 ،9 ،10 ،12 ،14 ،16و  )20استم حداقل و حداکثر نمر های این
مقیاس بهترتیب  20و  100استم نمرۀ پایین نشا دهندۀ عدم همدلی زناشویی و نمرۀ باال نشا دهندۀ سطح
باالی همدلی زناشویی استم شایا ذکر است در ماد های این مقیاس بهجای واژۀ دوساا از کلمۀ همسر
اسافاد شد استم کری و همکارا ( )2013ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای مدل دوعاملی همدلی
شناوای  0/71و همدلی عاطفی  0/84و برای مدل سهعاملی همدلی شناوای  ،0/69سرایت عاطفی 0/72 4و
گسیخاگی عاطفی 0/82 5و ضرایب پایایی بازآزمایی 6را با تاصلۀ  7هفاه برای مدل دوعاملی همدلی عاطفی
 r =0/79و همدلی شناوای  r =0/61و برای مدل سه عاملی همدلی شناوای  r =0/56سرایت عاطفی
 r =0/74و گسیخاگی عاطفی  r =0/70بهدست آوردندم رجبی ،حریااوی و تقیپور ( )1395ضریب پایایی
آلفای کرونباخ این مقیاس  0/90و ضریب روایی این اباار با مقیاس صفات همدلی باتسو ( 7باتسو  ،اوکوین،
تولاا ،واندپالز و آیا  )P>0/001( 0/65 )1983 ،گاار کرد اندم در این پژوهش ،ضرایب پایایی آلفای
کرونباخ کل مقیاس  0/80و در عاملهای همدلی شناوای زناشویی  0/71و همدلی عاطفی زناشویی  0/67و
ضریب روایی همگرا این مقیاس با پرسشنامۀ صفت همدلی باتسو روی  62نفر  )P>0/001( 0/75و با
ورد مقیاسهای همدلیهای شناوای  0/68و عاطفی زناشویی  )P>0/001( 0/66بهدست آمدم
مقیاس رضایت زناشویی)MSS( 8
مقیاس ترم کوتا رضایت زناشویی (م رابیا  2005 ،9به نقل از رجبی )1388 ،برای ارزیابی و شناسایی
زمینههای بالقو مشکلزا و شناسایی زمینههای قوت و پرباری رضایت زناشویی ساواه شد و دارای  13ماد
استم نمر گذاری ماد های آ بهصورت لیکرت در یک طی پنجگاینهای ( = 1کامالً مخالفم تا  = 5کامالً
مواتقم) درجهبندی میشودم حداقل و حداکثر نمر های این مقیاس بهترتیب بین  13تا  65است و ماد های
)1. Marital Empathy Scale (MES
2. affective empathy
3. marital cognitive empathy
4. emotional contagion
5. emotional disconnection
6. test-retest coefficient
7. Batson Empathy Adjectives Scale
)8. Marital Satisfaction Scale (MSS
9. Mehrabian, A.
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 8 ،6 ،4 ،3و  11بهصورت م کوس نمر گذاری میشوندم رجبی ( )1388با اسافاد از ت لیلعاملی به رو
چروش مایل روی این مقیاس به دو عامل رضایت از ازدواج و نارضایای از ازدواج دست یاتتم م رابیا
( 2005به نقل از رجبی )1388 ،در یک ت لیل عامل روی مقیاس ترم بلند رضایت زناشویی یک عامل با
مقادیر باالتر از  12/4را بهدست آوردم او بازآزمایی آ را ب د از شش هفاه  0/83و همسانی درونی را 0/94
گاار کردم رجبی ( )1388روایی همزما مقیاس  13ماد ای رضایت زناشویی را با پرسشنامۀ رضایت
زناشویی اینریچ( 1تاورز و اولسو  )1993 ،روی کارمندا دانشگا چمرا اهواز  ،)p>0/001( 0/83برای
مردا  0/84و برای زنا  ،)p>0/001( 0/81ضرایب پایایی آلفای کرونباخ کل نمونه را  ،0/90زنا  0/91و
مردا  0/89بهدست آورد اندم در این پژوهش ،ضریب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس رضایت زناشویی  0/85و
ضریب روایی همگرا این مقیاس با آزمو سازگاری زناشویی الک-واالس( 2ثنایی ذاکر ،عالقبند ،تالحای و
هومن )p>0/001( 0/54 ،)1387 ،بهدست آمدم

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش ،برای بررسی مدل ترضی از رو های آماری ضریب همبساگی پیرسو و ت لیل رگرسیو
سلسلهمراتبی با اسافاد از نرماتاار ( )SPSS-23اسافاد شدم

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
میانگین و ان راف م یار سن زنا شرکتکنند  24/23و  2/61با حداقل  21و حداکثر  33سال ،و میانگین و
ان راف م یار مدت ازدواج شرکتکنندگا  4/23و  2/02با  1تا  5سال زندگی بودم  132نفر از زنا دارای
ت صیالت دیپلم ( 88درصد) و  18نفر دارای ت صیالت کارشناسی ( 12درصد) و  9نفر از زنا شرکتکنند
تاقد ترزند ( 6درصد) 110 ،نفر دارای  1ترزند ( 73/34درصد) و  31نفر دارای  2ترزند ( 20/66درصد) بودندم

ب) توصیف شاخصها
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه ()n = 150



متغیرها
ذهنآگاهی
همدلی زناشویی
رضایت زناشویی

میانگین
125/46
73/77
50/80

انحراف معیار
11/35
10/07
8/52

همدلی زناشویی
*0/33
-

رضایت زناشویی
*0/38
*0/48
-

معنیداری ضرایب همبستگی در سطح آماری p>0/001

1. Enrich Marital Satisfaction Inventory
)2. Locke-Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT
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هما گونه که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگینها و ان رافهای م یار مالیرهای ذهنآگاهی 12/46
و  ،11/35همدلی زناشویی  73/77و  10/07و رضایت زناشویی  50/80و  8/52استم بین مالیرهای
ذهنآگاهی و همدلی زناشویی ( r = 0/33شرط اول پیشنهادی بارو و کنی) ،همدلی زناشویی و رضایت
زناشویی ( r = 0/48شرط دوم پیشنهادی بارو و کنی) و ذهنآگاهی و رضایت زناشویی در سطح آماری
 p>0/001بهصورت مثبت و م نادار همبساگی وجود داردم

ج) آزمون مدل
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی ذهنآگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری همدلی زناشویی به
روش بارون و کنی
متغیر

R

R2

F
P

B
β

S.E

t
P

گام نخست
عرض از مبدأ
ذهنآگاهی

0/37

14%

24/66
 0/001

15/20

7/19

0/28
0/37

0/05

2/11
 0/036
4/96
 0/001

گام دوم
عرض از مبدأ
ذهنآگاهی
رضایت زناشویی

0/53

29%

29/98
 0/001

2/67

6/95

0/18
0/24

0/05

0/34
0/40

0/06

0/38
0/702
3/27
 0/001
5/51
 0/001

جدول  2نقش میانجیگری مالیر همدلی زناشویی برای ذهنآگاهی و رضایت زناشویی به رو
رگرسیو سلسلهمراتبی همزما  ،در مرحلۀ اول مقدار باای ( )βرضایت زناشویی را در ذهنآگاهی بررسی
کرد است که ضریب بهدستآمد مثبت و م نادار است ()p > 0/001 ،β= 0/37م این یاتاه نشا میدهد
ذهنآگاهی پیشبینیکنندۀ مثبت و م نادار رضایت زناشویی است و  14درصد واریانس رضایت زناشویی را
پیشبینی میکند ()p > 0/001 ،t = 4/96م ناایج گام نخست تأیید میکند بین مالیر وابساه و مساقل رابطۀ
م نادار وجود دارد (شرط سوم پیشنهادی بارو و کنی)1986 ،م برای کنارل نقش ذهنآگاهی و ت یین
میانجیگری همدلی زناشویی ،رگرسیو سلسلهمراتبی همزما رضایت زناشویی روی ذهنآگاهی و همدلی
زناشویی ،ت لیل شدم در این مرحله ،توا پیشبینی مالیر ذهنآگاهی نسبت به مرحلهای که بهتنهایی وارد
م ادلۀ رگرسیو شد تا انداز ای کاهش یاتاه اما هنوز م نادار است (از  β = 0/37در گام نخست به = 0/24
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 βدر مرحلۀ دوم)م به عبارت دیگر ،با ورود مالیر میانجی ،این رابطه در حدود  0/13کاهش یاتاه است (3/27
=  )p > 0/001 ،tکه براساس پیشنهاد بارو و کنی ،اگر با ورود مالیر میانجی به م ادلۀ رگرسیو  ،ضریب
مالیر مساقل بهسمت صفر یا کاهش میل کند ،میانجیگری یا واسطهگری تأیید میشود (شکل )2م
0/28

0/48
رضایت زناشویی

=B

0/33

=B
همدلی زناشویی

=B
ذهنآگاهی

شکل  .2مدل رابطۀ بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری همدلی زناشویی

هما طور که در شکل  2مشاهد میشود ،بین مالیرهای ذهنآگاهی و همدلی زناشویی ( r = 0/33شرط
اول پیشنهادی بارو و کنی ،)1986 ،همدلی زناشویی و رضایت زناشویی ( r = 0/48شرط دوم پیشنهادی
بارو و کنی ،)1986 ،ذهنآگاهی و رضایت زناشویی (شرط سوم پیشنهادی بارو و کنی )1986 ،و بین
مالیر همدلی زناشویی و رضایت زناشویی پس از کنارل مالیر ذهنآگاهی ،رابطۀ مثبت و م نادار وجود داردم

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی با میانجیگری همدلی زناشویی
در زنا ماأهل ت ت اشالال کمیاۀ امداد شهر اهواز بودم یاتاه نشا داد بین ذهنآگاهی و همدلی زناشویی
رابطه وجود دارد که این یاتاه با پژوهشهای راماس وامی ( ،)2018لئونارد ،کمپبل و گوناالا (،)2018
وحیدیا و سالم ( ،)2019کینگابری ( )2009و تا  ،لو و مکرا ( )2014هماهنگ استم
بیشاپ و همکارا ( )2004بیا کردند ذهنآگاهی یک ظرتیت تراشناوای است که بر ترایندهای
شناوای و رتااری تأثیر میگذارد؛ ظرتیت ترد را برای توجه به حالت عاطفی وود در ل ظۀ حاضر اتاایش
میدهد و همچنین آ ها را بهسمت م رک زمینهای به رو کنجکاوی ،باز و قابلپذیر هدایت میکندم به
نظر میرسد آگاهییاتان و پذیر احساسات شخصی میتواند تأثیرات سالمی در تجربۀ تجارب احساسی
شخص مقابل داشاه باشد (ترات وین ،نارانجو و اشمیدت)2014 ،م
در این پژوهش مشاهد شد بین ذهنآگاهی و رضایت زناشویی همبساگی مثبت وجود دارد که این یاتاه
با پژوهش مکگیل ،بورک و آلدر-بیدر ( ،)2020اسماعیلزاد و اکبری ( ،)2020پریرا و همکارا (،)2020
جونا و همکارا ( ،)2011هاروی ،کرولی و وزیدلو ( ،)2019روبرتس و همکارا ( ،)2021جهانیا و سپهری
شاملو ( ،)1396و کوئین-نیالس ( )2020همسو استم در تبیین این یاتاه میتوا اظهار داشت ذهنآگاهی به
اتراد در ت دیل الگوهای منفی و اتکار وودکار و تنظیم رتاار مثبت کمک میکند و موجب ایجاد رضایت
زناشویی و رضایت از رابطه میشودم اترادی که در روابط زناشوییشا دچار رکود و یکنواوای میشوند و
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پذیر زمینه و مشکالت جدید را ندارند ،ممکن است دچار کشمکشها و نارضایای بیشاری شوندم اگر اتراد
آگاهی مناسبی از طرف مقابل داشاه باشند ،عقاید و دیدگا های طرف مقابل را میپذیرند و نسبت به روابط
مشارک ان طافپذیرتر وواهند بودم وقای که زوجها دچار ت ارض میشوند ،ویلی از آ ها شیوۀ واکنش منفی
را در پیش میگیرند که تقط به بدترشد شرایط میانجامدم در چنین مواردی زوجها اغلب بهجای اینکه به
دنبال یک را حل دوطرته باشند ،به دنبال یاتان مقصر هساندم به عبارت دیگر ،زوجهایی که از همدیگر
آگاهی کاتی داشاه باشند ،احاماالً دیدگا ها و نظرات همسرانشا را نیا مدنظر قرار میدهند (روبرتس و
همکارا )2021 ،م همدلی زناشویی با رضایت زناشویی همبساه بودم ناایج پژوهشهای گاور و بهاردوج
( ،)2015چانگ ( ،)2014مؤمنی و همکارا ( ،)1393نادری ،مولوی و نوری ( ،)1394روسن ،مونی و مایس
( )2017و شهابیزاد و مظاهری ( )1391در تأیید این یاتاه هساندم همدلی ی نی ،شناوت احساسهای
دیگرا و عامل برانگیاانند ای برای مشارکت و رتاارهای مراقبای اعضای وانواد که مانع از شکلگیری
رتاار پرواشگرانه میشود و بهو یژ این ساز در زنا نسبت به زندگی زناشویی بیشار مشاهد میشودم
همچنین عاطفۀ مثبت ناشی از همدلی موجب ان طافپذیری روا شناوای بیشار و تفکر حل مسئلۀ والق
میشود که درنهایت با اتاایش ارتباطهای مثبت بین شریکها و کاهش ت ارضها ،اتاایش حس درکشد
توسط شریک ،بهطور مساقیم سبب اتاایش رضایت زناشویی میشود (شهابیزاد و مظاهری)1391 ،م
بهعالو همدلی شامل ادراک شریک ،توانایی قرارداد وود در جایگا شریک و داشان دیدگا های مثبت و
سازند نیا هست که بر زوج بهعنوا یک واحد مامرکا استم روسن ،مونی و مایس ( )2017نشا دادند اگر
زوجها این توانایی را داشاه باشند که دنیای پیرامو را از نگا یکدیگر ببینند و وودشا را بهجای شریک
دیگر در زندگی مشارک قرار دهند ،رضایت آ ها و اسا کام و دوام رابطهشا اتاایش مییابدم این تفسیرها
با بروی مفروضههای نظریۀ مبادلۀ اجاماعی هماهنگی داردم براساس این نظریه ،اتراد با گرایش لذتجویانه،
بهطور عمد وودم ور و پادا طلب هساند ،بدین م نا که وقای همسرا وود را در رابطهای مییابند که
نیازها در آ برآورد میشود ،ترد مورد احارام قرار میگیرد ،دیدگا ها و عواط او درک و بهطور مناسبی
پاسخ داد میشود و بهطورکلی پادا های کاتی وجود دارد ،ترد نیا بهطور ماقابل بیشار در رابطه
سرمایهگذاری میکند و به اعمال همسر پاسخ میدهد (ناکونانت و دناو )2008 ،م
یاتاۀ مهم بهدستآمد از مدل بیانگر این بود که همدلی زناشویی نقش میانجیگر بین ذهنآگاهی و
رضایت زناشویی را برعهد دارد؛ ی نی عالو بر اینکه ذهنآگاهی بهطور مساقیم رضایت زناشویی را ت ت
تأثیر قرار میدهد ،بهصورت غیرمساقیم هم نقش مهم وود را مابین دو مالیر مساقل و وابساه ایفا میکندم
همدلی نقش مهمی در رشد روابط تردی ایفا میکند و بر توانایی شخص در موق یتهای اجاماعی و حرتهای
اثر میگذاردم یکی از بهارین نظریههایی که بهووبی قادر به تبیین و تشریح همدلی ،از واساگا های آ در
وانوادۀ اصلی گرتاه تا کاربرد آ در روابط زناشویی کنونی است ،نظریۀ دلبساگی جا بالبی ( )1980استم به
عقیدۀ بالبی ( )1980بنیا رتاار همدلی ،در دورا نوزادی توسط ترایند رابطۀ کودک و مادر شکل میگیردم
کیفیت این رتاار در مراحل ب دی زندگی ترد بسیار مؤثر استم همچنین گارنارینو ( )1999م اقد است
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ارتباطات منفی در دورا کودکی میتواند موجب رتاار وشونتآمیا در مراحل ب دی زندگی شودم او بیا
میکند که نداشان همدلی ،ناشی از روابط اولیۀ منفی است که احساسهای مسخ شخصیت و گسساگی را
گسار میدهد و میتواند بهراحای موجب ارتکاب اعمال وشونتآمیا شودم درنایجه این اتراد نمیتوانند
احساسهای شخص دیگر را درک کنندم همدلی از را ایجاد حس درکشد  ،م یطی امن و دلپذیر در
وانواد ایجاد میکند که در آ همۀ اعضا پشایبا یکدیگر هساندم ت قیقات ما دد همگی مؤید تأثیر همدلی
بر رضایت زناشویی هساند (تاوت ،قهاری و سالمی وامنه)1398 ،م مشاورا و زوجدرمانگرا وانواد در
جلسات مشاور عالو بر اینکه باید به شناسایی اتکار ،هیجا ها و عواط زوجین در بروورد با مشکالت
زندگی بپردازند ،از تشریح درکشد و تهم زوجها نسبت به یکدیگر نباید غاتل شوند که بیا این نوع
کلمات و واژ ها در جلسات از سوی زوجین سبب تداوم و احساس ووببود آ ها میشودم در این راساا،
جونا و همکارا ( )2011به این نایجه رسیدند که دلبساگی زوجی بر رابطۀ بین صفت ذهنآگاهی و رضایت
زناشویی تأثیر داردم در چند مطال ه نشا داد شد است که مکانیسمهایی وجود دارند که رابطۀ بین
ذهنآگاهی و رضایت از رابطه را میانجیگری میکنند :همدلی (دال توناه-آنو سیبای ،گوناالا-باربادیلو،
اورتگا-سانچا و پیاارو-روئیا ،)2020 ،مهارتآموزی هیجانی (واچا و کوردووا )2007 ،و اتاایشهایی در
رضایت جنسی (براتو ،باسو و لوریا)2008 ،م پژوهشگرا بیا کرد اند که همبساگی بین ذهنآگاهی و
رضایت زناشویی از طریق مهارتهای شرکا با ابراز وشم و توانایی آ ها برای شناسایی و ارتباط تجارب
هیجانیشا به شخص دیگر میانجیگری میشودم
پژوهش حاضر تقط دربارۀ زنا ووداشالال ت ت پوشش کمیاۀ امداد امام ومینی شهر اهواز انجام شد
است که امکا ت میم ناایج به جم یتهای دیگر باید با احایاط صورت گیردم در صورت امکا در پژوهش
ب دی پیشنهاد میشود نمونهها بهصورت زوجی (ز و شوهر) اناخاب شوند تا امکا مقایسۀ زوجین با هم
وجود داشاه باشدم م دودیت دیگر این پژوهش در ارتباط با نمونۀ غیرتصادتی بود و پیشنهاد میشود در
ت قیقات ب دی ،نمونهها بهصورت تصادتی و از دو یا چند شهر دیگر باشند که امکا ت میمپذیری ناایج
وجود داشاه باشدم توصیۀ دیگر این است که در ت قیقات ب دی ،از ت هد زناشویی همرا با همدلی زناشویی
بهعنوا مالیرهای میانجی و از سبک دلبساگی ایمن بهعنوا مالیر پیشایند در یک مدل در این جام ه
اسافاد شودم
بدینوسیله از کلیۀ زنا کمیاۀ امداد امام ومینی شهر اهواز که با مشللۀ تراوا و با تمایل واطر در این
پژوهش وقت وود را صرف کردند ،صمیمانه تشکر میشودم این مقاله مساخرج از پایا نامۀ کارشناسی ارشد
مشاورۀ وانواد و با حمایت مالی م اونت پژوهش و تناوری دانشگا شهید چمرا اهواز در قالب پژوهانه
( )97/3/02/26247انجام گرتاه استم

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

195

منابع
احمدوند ،زم ،حیدرینسب ،لم ،و ش یری ،مم رم ()1392م وارسی اعابار و روایی پرسشنامۀ پنجوجه ی ذه نآگ اهی در
نمونههای غیربالینی ایرانیم مجلۀ علوم رتااریم 229-237 ،)3(7م
امیدبیکی ،مم ،ولیلی ،م ،لواسانی ،مم ،و قربانی ،م ()1393م رابطۀ ذهنآگاهی و وودشناسی منسجم ب ا رض ایامندی
زناشوییم مجلۀ روا شناسیم 327-341 ،)3(18م
ثنایی ذاکر ،بم ،عالقبند ،سم ،تالحای ،م ،و هومن ،عم ()1387م مقیاسهای س نجش و انواد و ازدواجم چ اپ دومم
تهرا  :ب ثتم
جهانیا  ،مم ،و سپهری شاملو ،زم ()1396م تأثیر ذهنآگاهی بر رضایت زناشویی روا با میانجیگ ری ه و هیج انیم
نشریۀ روا پرسااریم 1-6 ،)3(5م
جوادی ،مم ()1394م بررسی رابطۀ بین همدلی ،ابراز احساسات و رضایت زناشویی زوجینم مطال ات روا شناسی و علوم
تربیایم 1-14 ،)2(1م
رجبی ،غم رم ()1388م ساواار عاملی مقیاس رضایت زناشویی در کارکنا ماأهل دانشگا ش هید چم را اه وازم مجل ۀ
روا پاشکی و روا شناسی بالینی ایرا م 351-358 ،)14(15م
رجبی ،غم رم ،حریااوی ،مم ،و تقیپور ،مم ()1395م ارزیابی مدل رابطۀ وود دلسوزی ،هم دلی زناش ویی و اتس ردگی ب ا
میانجیگری بخشش زناشویی در زنا م دوتصلنامۀ مشاورۀ کاربردیم 1-22 ،)2(6م
شهابیزاد  ،فم ،و مظاهری ،مم ()1391م دلبساگی ادراکشدۀ دورا کودکی ،کارکرد وانواد و مقابلۀ مذهبیم تصلنامۀ
روا شناسی ت ولی :روا شناسا ایرانیم 221-234 ،)31(8م
صداقتووا  ،عم ،و بهاادیپور ،سم ()1396م پیشبینی کیفیت روابط زناشویی براساس باورهای ارتباطی ،ذهنآگاهی و
ان طافپذیری روا شناوایم ز و جام هم 57-76 ،)30(8م
مؤمنی ،خم ،صیدی ،مم سم ،رضایی ،خم ،و ابراهیمی ،مم ()1393م نق ش واس طهای هم دلی همس را در ارتب اط ب ین
الگوهای تراغت با ورسندی و ثبات ازدواجم تصلنامۀ ترهنگی تربیای زنا و وانواد م 107-123 ،)28(9م
تاوت ،فم ،قهاری ،م ،و سالمی وامن ه ،عم رم ()1398م س بکه ای ابرازگ ری هیج انی ،هم دلی ع اطفی ،رض ایت
زناشویی با میانجیگری سبک دلبساگی در مادرا کودکا ایدیاچدیم پرساار و پاشک در رزمم 33-40 ،)25(7م
هاشمپور ،مم ،س یدمنش ،مم ،و گرامی ،مم حم ()1398م اثربخشی شناوتدرم انی مبان ی ب ر ذه نآگ اهی ب ر رض ایت
زناشویی و نشانههای اتسردگی در زنا مباال به اواالل اتسردگی پس از زایما م مطال ات ناتوانیم 1-6 ،)93(9م
نادری ،لم ،مولوی ،حم ،و نوری ،آم ()1394م پیشبینی رض ایت زناش ویی زوج ین ش هر اص فها براس اس هم دلی و
بخشود م دانش و پژوهش در روا شناسی کاربردیم 69-75 ،)62(16م
References
Abedi Shargh, N., Bakhshani, N. M., Davoud Mohebbi, M., Mahmudian, K., Ahovan,
M., Mokhtari, M., & Gangali, A. (2016). The effectiveness of mindfulness-based
cognitive group therapy on marital satisfaction and general health in woman with
infertility. Global Journal of Health Science, 8(3), 230-235.
Allsop, D. B., Leavitt, C. E., Saxey, M. T., Lawlor, J. M., Yorgason, J. B., & James, S.
L. (2021). How empathy moderates associations between sexual and relational

... ارزیابی مدل رابطۀ بین

196

satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 47(6), 545-557.
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, H., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using
self-report assessment method to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1),
27-45.
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in
social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations.
Journal of Personality Social Psychological, 51(6), 1173-1182.
Batson, C. D., O'Quin, K., Fultz, J., Vandeplas, M., & Isen, A. (1983). Self-reported
distress and empathy and egoistic versus altruistic motivation for helping. Journal
of Personality and Social Psychology, 45, 706-718.
Billington, J., Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2007). Cognitive style predicts
entry into physical sciences and humanities: Questionnaire and performance tests
of empathy and systemizing. Journal of Learning Individual Differences, 17(3),
260-268.
Bishop, S. R., Shauna Shapiro, M. L., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J.,
Segel, Z. V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D., & Devins, G. (2004). Mindfulness:
A Proposed operational definition. Clinical Psychology Society, 11(3), 230-241.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Vol. 3. Loss. New York. Basic Books.
Brotto, L.A., Basson, R., & Luria, M. (2008). A mindfulness-based group psychoeducational intervention targeting sexual arousal disorder in women. Journal of
Sexual Medicine, 5(7), 1646–1659.
Carre, A., Stefanink, N., D Amrosio, F., Besche-Richard, C., & Besche-Richard, L.
(2013). The basic empathy scale in adults (BES-A): factor structure of a revised
from. Psychological Assessment, 25(3), 679-691.
Chung, M. S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: The
mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and
Individual Differences, 70, 246-251.
De la Fuente-Anuncibay, R., Gonzalez-Barbadillo, G., Ortega-Sanchaz, D., & PizarroRuiz, J. P. (2020). Mindfulness and empathy: Mediating factors and gender
differences in a Spanish sample. Frontiers in Psychology Gender, Sex, and
Sexuality, 11, 1-11.
Fowers‚ B. J.‚ & Olson‚ D. H. (1993). ENRICH marital satisfaction scale: a brief
research and clinical tool. Journal of Family Psychology‚ 7(2), 176-185.
Garnarino, J. (1999). Lost boys: Why ours sons turn violent and how we can save
them. NY: The free press.
Gaur, P., & Bhardwaj, A. (2015). Relationship between empathy, forgiveness and
marital adjustment in couples. International Journal of Indian Psychology, 3(8),
149-155.
Givertz. M., Segrin, C., & Hanzal, A. (2009). The association and commitment differs
across marital couple types. Communication Research, 36(4), 561-584.
Harvey, J., Crowley, J., & Woszidlo, A. (2019). Mindfulness, conflict strategy use,
and relational satisfaction: A dyadic investigation. Mindfulness, 10 (4), 749-58.
Holekian, F., Madani, Y., & Gholamali Lavasani, M. (2014). Lateralization and
marital satisfaction. Procedia-Social and Behavior Sceinces, 165, 40-44.

197

 سال سیزدهم،1  شماره، پژوهشی- علمی،فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی

Ismaeilzadeh, N., & Akbari, B. (2020). Effectiveness of mindfulness-based cognitive
therapy in sexual self-efficacy and marital satisfaction among couples with marital
conflicts. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology, 7(1), 29-36.
Burnette, J. L., & Franiuk, R. (2010). Individual differences in implicit theories of
relationship and partner fit: predicting forgiveness in developing relationships.
Journal of Personality and Individual Differences, 34(2), 144-148.
Jones, K. C., Welton, S. R., Oliver, T. C., & Thoburn, J. W. (2011). Mindfulness,
spousal attachment, and marital satisfaction: A mediated model. The Family
Journal, 19(4), 357-361.
Kabat-Zinn, J. (2015). Mindfulness. Mindfulness, 6, 1481-1483.
Karremans, J. C., Schellekens, M. P., & Kappen, G. (2017). Bridging the sciences of
mindfulness and romantic relationships: A theoretical model and research agenda.
Personality and Social Psychology Review, 21(1), 29-49.
Kappen, G., Karremans, J. C., Burk, W. J., & Buyukcan-Tetik, A. (2018). On the
association between mindfulness and romantic relationship satisfaction: the role of
partner acceptance. Mindfulness, 5, 1543-1556.
Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., Chapleau,
M-A., Paquin, K., & Hofmann, S. G. (2013). Mindfulness-based therapy: A
comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33(6), 763-771.
Kingsbury, E. (2009). The relationship between empathy and mindfulness. 70(5-B),
3175.
Leonard, H. D., Campbell, K., & Gonzalez, V. M. (2018). The relationships among
clinician self-Report of empathy, mindfulness, and therapeutic alliance.
Mindfulness, 9(6), 1837-1844.
Ludwig, D. S., & Kabat-Zinn, J. (2008). Mindfulness in medicine. JAMA, 300(11),
1350-1352.
McGill J. M., Burke, L. K., & Adler-Baeder, F. (2020). The dyadic influences of
mindfulness on relationship functioning. Journal of Social and Personal
Relationships, 37(12), 2941-2951.
Nakoneznt, P. A., & Denton, W. H. (2008). Marital relationships: A social exchange
theory perspective. The American Journal of Family Therapy, 36(5), 402-412.
Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long terms
marriage: A phenomenological study. Doctoral dissertation. Doctoral Candidate
Student in Professional Counseling Liberty University. Chair Liberty University.
Virginia.
Pereira, R., Almeida, I., Teixeira, P. M., & Nobre, P. J (2020). Mindfulness-related
variables and sexual/relationship satisfaction in people with physical disabilities.
Mindfulness, 11, 1993-2006.
Quinn-Nilas, C. (2020). Self-report trait mindfulness and couples relationship
satisfaction: A meta-analysis. Mindfulness, 11(4), 835-844.
Roberts, K., Jaurequi, M. E., Kimmes, J. G., & Selice, L. (2021). Trait mindfulness
and relationship satisfaction: The role of forgiveness among couples. Journal of
Marital and Family Therapy, 47(1), 196-207.
Román, N., & Urbán, R. (2019). Mindful awareness or self-regulation in eating: an

... ارزیابی مدل رابطۀ بین

198

investigation into the underlying dimensions of mindful eating. Mindfulness, 10,
2110-2120.
Rosen, N. O., Mooney, K., & Muise, A. (2017). Dyadic empathy predicts sexual and
relationship well-being in couples transitioning to parenthood. Journal of Sex &
Marital Therapy, 43(6), 543- 559.
Ramaswamy, A. (2018). Cultivating multicultural counseling. Competence. Doctoral
dissertation. University of the Comberlande.
Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital
satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual Differences Research,
6(1), 13-25.
Smith, A. R. (2015). Mindfulness and marital satisfaction: Direct and indirect effects.
A Master of Science thesis in family psychology, Department of Human
Development and Family Studies Colorado State University, Fort Collins,
Colorado.
Sprecher, S., Wenzel, A., & Harvey, J. (2008). Handbook of relationship initiation.
New York: Taylor & Francis group.
Tan, L. B., Lo, B. C., & Macrae, C. N. (2014). Brief mindfulness meditation improves
mental state attribution and empathizing. PloS One, 9(10), e110510.
Trautwein, F.M., Naranjo, J. R., & Schmidt, S. (2014). Meditation effects in the social
domain: self-other connectedness as a general mechanism? In Meditation–
Neuroscientific Approaches and Philosophical Implications, eds S. Schmid & H.
Walach (Cham: Springer), 175–198.
Vahedian, M., & Salem, V. (2019). Relationship of self-efficacy with mindfulness and
empathy in red crescent society volunteers in Saveh. Journal of Rescue and Relief,
11(4), 260-266.
Van Dam, N. T., Earleywine, M., & Donaff-Burg, S. (2009). Differential item
function across mediators and non-mediators on the five facet mindfulness
questionnaire. Personality and Individual Difference, 47(1), 516-521.
Villa, M., & Del Prette, Z. (2013). Marital satisfaction: The role of social skills of
husbands and wives. Paidéia (RibeirãoPreto), 23(56), 379-388.
Wachs, K., & Cordova, J. V. (2007). Mindful relating: Exploring mindfulness and
emotion repertoires in intimate relationships. Journal of Marital and Family
Therapy, 33(4), 464-481.
Wang, Y. (2020). Correlation analysis of empathy satisfaction and empathy, mental
resilience, and social support in elderly patients with functional dyspepsia. Shijie
Huaren Xiaohua Zazhi, 28(2), 70-75.
Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S., & Walach, H. (2013). Mindfulness-based
interventions in schools-a systemic review and meta-analysis. Frontiers in
Psychology, 5, 1-20.

