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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای دلبستگی ،خودمراقبتی ذهنآگاه و راهبردهای حفظ رابطه در
زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض انجام شد .روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی -مقایسهای بود.
جامعه آماری پژوهش در دو گروه شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران و زنان و مردان متأهل
مراجعهکننده به مراکز مشاورۀ شهر تهران بودند که  291فرد متأهل (گروه اول 89 :نفر و گروه دوم 95 :نفر)
به روش نمونهگیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند .هر دو گروه بهصورت
انفرادی به مقیاس خودمراقبتی ذهنآگاه کوککاتن ( ،)6125پرسشنامۀ تجارب در روابط نزدیک فرالی،
والر و برینان ( )6111و راهبردهای حفظ رابطۀ استافورد ( )6122پاسخ دادند .نتایج حاصل از اجرای آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) نشان داد که زنان و مردان دارای تعارض زناشویی ،در مؤلفههای
خودمراقبتی ذهنآگاه و راهبردهای حفظ رابطه نمرات پایینتر و در سبکهای دلبستگی اجتنابی و
اضطرابی نمرات باالتری نسبت به گروه زنان و مردان بدون تعارض زناشویی کسب کردند .وجود
تعارضات حلنشده ،موجب تضعیف رفتارهای خودمراقبتی ،راهبردهای حفظ رابطه و اتخاذ سبکهای
دلبستگی اجتنابی و اضطرابی در زوجین میشود ،ازاینرو ،ارتقای کیفیت رابطه زوجین به کمک آموزش و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقاتaraabooei@gmail.com .
* -6دانشیار گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س) (نویسنده مسئول).
f.mousavi@alzahra.ac.ir
 -1دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتf_bagheri@yahoo.com .
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آگاه کردن آنها نسبت به استفاده از راهبردهای حفظ رابطه میتواند زوجین را نسبت به رفتارهای
خودمراقبتی و اصالح سبکهای دلبستگی یاری نماید.
کلیدواژهها :سبکهای دلبستگی ،خودمراقبتی ذهنآگاه ،راهبردهای حفظ رابطه.
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مقدمه
آشفتگی در رابطه شاخص پیشبینیکنندۀ جدایی و طالق همواره با پیامدهای جدی
سالمت جسمی و روانی چون اضطراب ،اختالالت خلقی و سوءمصرف مواد همراه است

(کالت و براون6122 ،2؛ روبلس ،سالچر ،ترومبلو و مکگین .)6122 ،6فروپاشی روابط و
افزایش رشد  2/5درصدی طالق در سال  82نسبت به سال قبل (عباسی و همکاران،
 ،)2181بهویژه در سالهای اولیه ازدواج (مرکز آمار ایران )2189 ،گویای اهمیت شیوههای
تعامل و الگوهای نگهدارندۀ روابط بین زوجین است که ضعف در این مهارتها تحت
عنوان مشکالت ارتباطی یاد میشود (نصرالهی و تمدنی .)2181 ،متخصصین علوم
اجتماعی ساختار خانواده را به عنوان مؤثرترین عامل مرتبط با رشد ارتباطی فرد میدانند.
تعامالت و روابط موجود در خانواده و شیوههایی که برای حفظ این رابطه بهکار میرود،
بر تواناییها و رفتارهای افراد اثر میگذارد (اسماعیلی ،)2185 ،به نظر میرسد شیوههای
تعامل بین زوجین پیشبینیکنندۀ سالمتی جسمی و بهزیستی روانی در زوجین و رفتارهای
مراقبت از خود در همسران باشد.

خودمراقبتی 1بهمنزلۀ یکی از رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی است .اگرچه رویکرد

خودمراقبتی به نظریۀ پرستاری 2و مراقبت از خود در بیماریهای مزمن برمیگردد،
دیدگاهی که بیماران را ترغیب به اتخاذ راهبردها و رفتارهای مراقبت بیشتر از خود برای

اجتناب از تشدید بیماری و پایداری سالمت میکند (ریگل ،جارسما ،لی و استرومبرگ،5

 ،)6128بااینحال این رویکرد با پیدا کردن ابعاد بیشتر به زمینههای روانی و اجتماعی
گسترش یافته است .طبق نظریه پندر6116( 2؛ به نقل از اسروف و فردریچ)6112 ،1
رفتارهای ارتقادهنده سالمت عبارتاند از هرگونه اقدامی که برای افزایش و نگهداری
سطﺢ سالمتی و خودشکوفایی فرد یا گروه صورت گیرد .این رفتارها بر الگوهای مثبت
زندگی معطوف به افزایش سالمتی و ارتقای کیفیت زندگی تأکید میورزد (غفارینژاد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clout, D., & Brown, R.
2. Robles, T. F., Slatcher, R. B., Trombello, J. M., & McGinn, M. M.
3. Self care
4. Nursing Theory
5. Riegel, B., Jaarsma, T., Lee, C. S., & Strömberg, A.
6. Pender, N. J.
7. Srof, B. J., & Velsor-Friedrich, B.
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 .)2192این رفتارها در سه حیطۀ جسمانی ،روانی و اجتماعی (صاحبالزمانی ،صفوی و
فراهانی )2199 ،شامل رفتارهای تغذیهای سالم ،فعالیتهای جسمانی ،مدیریت استرس،
ارتباطات بینفردی ،رشد معنوی و مسئولیتپذیری در قبال وضعیت سالمتی است (کان،
کوئه ،عبداله و تای ،)6128 ،2خودمراقبتی ذهنآگاه 6فرآیند مستلزم آگاهی و ارزیابی
نیازهای درونی و خواستههای بیرونی و تعامل عمدی در شیوههای خاص مراقبت از خود
برای رسیدگی به نیازها و خواستههای فردی به شیوهای است که به بهزیستی و اثرگذاری

فردی کمک میکند (کوککاتن .)6125 ،1خودمراقبتی ذهنآگاه ،یک روششناسی برای
ایجاد هماهنگی بین جنبههای درونی خود ،در بطن چالشهای بیرونی و شامل چهار مرحله
شامل )2 :آگاهی کامل از خودمراقبتی بهعنوان اساس بهزیستی؛  )6ارزیابی حیطههای
خودمراقبتی؛  )1ارزیابی و سپس هدفگزینی برای خودمراقبتی؛  )2درگیرشدن در
رفتارهای خودمراقبتی است (کوککاتن .)6125 ،کوککاتن ( )6125ابعاد خودمراقبتی
ذهنآگاه را تنآرامی ذهنآگاه (تکنیکهای خودآرامی) ،مراقبت جسمی (تغذیه ،ورزش،
مراقبت پزشکی) ،شفقتبهخود( 2مهربانی کردن با خود) ،روابط حمایتکننده ،ساختار
محیطی (فضای زندگی) و هوشیاری ذهنآگاه 5میداند .خودمراقبتی میتواند توانایی فرد

برای متعادلکردن مؤلفههای شخصی ،شغلی ،هیجانی ،روانی ،جسمی برای یک زندگی
متعادل ،به شیوهای متوازن و باانرژی توصیف شود که به فرد کمک میکند بر عوامل

استرسزای روزانه چیره شود (کالینز .)6115 ،2در مدل بازنمایی هماهنگ از خود

1

( ،)ARSMبهعنوان سیستم یکپارچهساز تجربههای درونی (جسمی ،هیجانی و شناختی) و
تجربههای بیرونی (خانواده ،جامعه و فرهنگ) ،افراد برای سالمماندن و تجربهکردن خود
بهطور مثبت باید دو کار را انجام دهند )2 :حفظ یکپارچگی مثبت و تنظیم هریک از
جنبههای از خود و  )6درگیری اثرگذار در روابطشان (از خانواده تا فرهنگ) (کوککاتن،
6125؛ پیرن6125 ،9؛ پیرن و تیال .) 6126 ،2طبق این مدل ،زمانی که افراد تصویر مثبتی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kuan, G., Kueh, Y. C., Abdullah, N., & Tai, E. L. M.
2. Mindful self-care
3. Cook-Cottone, C. P.
4. Self compassion
5. Mindful awareness
6. Collins, W. L.
7. The Attuned Representation of Self Model
8. Piran, N.
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خود نداشته و با بدن خود ارتباط برقرار نمیکنند ،تصویر مغشوش و نارضایتی از بدنشان
دارند ،مشکالتی چون سوءمصرف مواد ،فرسودگی ،اختالل خوردن و شکلهای دیگر

بدتنظیمی را تجربه میکنند (کوککاتن6125 ،؛ کوککاتن و گویکر6129 ،6؛ هومان و
تیلکا .)6122 ،1بهعالوه ،عقیده بر این است که تمرینات خودمراقبتی ذهنآگاه باعث
افزایش ثبات فیزیولوژیکی و تقویت تنظیم هیجانی میشود (مککوسکر 2و همکاران،
6125؛ ریگل ،جارسما و استرومبرگ .)6126 ،5افرادی که دارای درجۀ باالیی از

خودمراقبتی هستند ،برای سالمت خود ارزش قائل شده ،سعی میکنند کمتر بیمار شوند و
در صورت بیماری ،تالش میکنند هرچه زودتر سالمتی خود را بازیابند (عباسزاده،
علیزاده اقدام ،بدری گرگری و ودادهیر.)2181 ،
از مفاهیم مهم در قلمرو سالمت جسمی و روانی ،سبکهای دلبستگی است (ماندر و
هانتر .)6112 ،2تحقیقات ارتباط بین سبک دلبستگی بزرگساالن و سالمت جسمی،
رفتارهای بهداشتی پیش گیرانه مانند ورزش و رژیم غذایی سالم (هانتسینگر و لوکن،1
 )6112واکنش های فیزیولوژیکی به استرس ،گزارش درد ،خستگی و بیماری را نشان
میدهند (فینی .)6111،9فینی ( )6111نشان داد سبک دلبستگی از طریق تأثیر مدلهای
فعالساز درونی بر توانایی تنظیم هیجانات منفی و کسب حمایت اجتماعی ،ارزیابی و پاسخ
مؤثر به رویدادهای پراسترس زندگی در هنگام نیاز تأثیر میگذارد .وی نشان داد سبک
دلبستگی ناایمن با حاالت فیزیولوژیکیای مرتبط هستند که بهطور منفی بر سالمت
جسمی ،ازجمله سطﺢ کورتیزول و افزایش فعالیت عصب واگ 9تأثیر میگذارند .ماندر و
هانتر ( )6112نشان دادند که سبک دلبستگی ناایمن با بیماریهای جسمی در ارتباط است،
آنها سه مکانیسم تغییر فیزیولوژی استرس ،افزایش استفاده از تنظیمکنندههای بیرونی مؤثر
و تغییر رفتارهای محافظتکننده سالمت را توصیف کردند که خطر ابتال به بیماری را در
1. Teall, T.
2. Cook-Cottone, C. P., & Guyker, W. M.
3. Homan, K. J., & Tylka, T. L.
4. McCusker, J.
5. Riegel, B., Jaarsma, T., & Strömberg, A.
6. Maunder, R. G., & Hunter, J. J.
7. Huntsinger, E. T., & Luecken, L. J.
8. Feeney, J. A.
9. Vagus nerve
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افراد افزایش میدهند .ازاینرو ،میتوان دریافت که بین رفتارهای خودمراقبتی و پیامدهای
روانی ارتباطی دوسویه وجود دارد ،همانگونه که رفتارهای خودمراقبتی ضعیف میتواند
پیامدهای جسمی و روانی مهمی برای فرد داشته باشد (سیلوا ،لولر و النگبکر،)6128 ،1
ویژگی های روانی ناکارآمد و نابسنده نیز قادر است رفتارهای خودمراقبتی فرد را تحت
تأثیر قرار دهد (ویسکوویچ و دیجورج-واکر .)6128،2همسو با این نتایج نیکوگفتار و
اسحاقی ( )2182نشان دادند که بین رفتارهای خودمراقبتی با سـبک دلبسـتگی ایمن رابطه
مثبت معناداری و با سبک دلبستگی اضطرابی-دوسوگرا رابطه منفی معناداری وجود دارد.

نیاز به دلبستگی بینفردی از انگیزههای اساسی انسانی است (بامیستر و الری)2885 ،1

که به نظر بالبی )2811( 2اساس آن از پیوند بین کودک و مراقب نشأت گرفته و بر روابط

دلبستگی در بزرگسالی تأثیر گذارده و به اشکال مختلف متجلی میشود (شاور ،6112 5به

نقل از ملکی ،ذبیﺢزاده ،پناغی ،رشیدی و باقری .)2182 ،مطابق با نظریۀ دلبستگی ،فرد از
همان اوان کودکی در اثر تعامل مکرر با چهرههای دلبستگی (عمدتاً والدین) بازنمودهای
ذهنی پایداری از خود و دیگران مهم گسترش داده و درونی میکند (بالبی .)2811 ،زمانی
که الگوهای دلبستگی در دسترس و پاسخگوی نیازهای کودک باشند ،دلبستگی ایمن در
فرد شکل گرفته و در صورت فقدان یا بینظمی در ایجاد چنین الگوی پایداری ،الگوی
دلبستگی ناایمن در فرد شکل میگیرد و همان مبنای اولیه الگوی ارتباط با دیگران را
پایهریزی میکند ،با شکلگیری الگوی ناایمن از دلبستگی ،فرد همواره به ارزش شخصی و
اعتماد به خود و دیگران تردید کرده ،در ایجاد و تثبیت یک رابطۀ عاشقانه با شکست
مواجه میشود (هازن و شاور .)2891 ،2سبکهای دلبستگی ،بهعنوان الگوهای نسبتاً منسجم
و پایداری از هیجانات و رفتارها در روابط نزدیک و تجارب صمیمانۀ بزرگساالن دیده

میشوند (کالینز ،کالرک و شاور .)2882 ،1وست ،رز و شلدون-کلر ،)2882( 9دلبستگی
بزرگسال را روابط دوبهدویی تعریف میکنند که در آن همجواری با یک شخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Silva, E. H., Lawler, S., & Langbecker, D.
2. Viskovich, S., & De George-Walker, L.
3. Baumeister, R. F., & Leary, M. R.
4. Bowlby, J.
5. Shaver, P. R.
6. Hazan, C., & Shaver, P.
7. Collins, N., Clark, C. L., & Shaver, P. R.
8. West, M., Rose, M. S., & Sheldon-Keller, A.
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بهخصوص ترجیﺢ داده میشود و منجر به احساس ایمنی میگردد .ناایمنی دلبستگی در
بزرگساالن به عنوان یک ساختار دوبعدی از مفهوم اضطراب مرتبط با دلبستگی و اجتناب
از صمیمیت مفهومسازی شده است (برنان ،کالرک و شاور .)2889 ،شاور ،هازن و
برادشاو )2899( 2با مطرحکردن عشق احساسی ،تداوم فرآیند دلبستگی را در بزرگسالی
تائید کرده و شکلگیری ارتباطهای سهگانه ایمن ،اجتنابی و اضطرابی را بررسی کردند،
آنها نشان دادند که افراد دارای الگوی عملی درونی ایمن و سبک دلبستگی ایمن،6
اجتناب پایین در روابط و درگیری بیشتری در ارتباط زوجی دارند (هولی است و میلر،1

 .)6115در مقابل افراد با سبک دلبستگی ناایمن ،2الگوهای مخربی از تعارض و فقدان

مذاکره را در گفتگوهای خود نشان میدهند (فینی ،نولر و کاالن )2882 ،5و با برخورداری

از طرحوارههای طردشدگی-بیاعتمادی 2و اجتناب از دلبستن به شریک زندگی ،تعهد
ضعیفی به رابطۀ زناشویی دارند (هادی ،اسکندری ،سهرابی ،معتمدی و فرخی2185 ،؛
برگرون ،براسارد ،مونور و پلگویین .)6128 ،1میکالینسر و شاور )6111( 9در ارائۀ مدلی از
فعالیت و پویایی های نظام دلبستگی به سه بخش مهم اشاره کردند :یک بخش مربوط به
کنترل و ارزیابی حوادث و وقایع تهدیدکننده است و مسئول فعالسازی نظام دلبستگی
است .بخش دوم شامل کنترل و ارزیابی دردسترسبودن و پاسخگویی افراد مهم بهعنوان
منبع دلبستگی است که ممکن است حمایت و آسایش را فراهم نموده ،نیازهای دلبستگی را
برآورده کنند ،منابع و توانمندیهای درونی فرد را تقویت کرده و گنجینۀ تفکر-عمل را
د ر فرد توسعه دهند .این بخش ،مسئول تفاوت و تنوع احساس دلبستگی ایمن است و
میتواند بین افراد با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن مضطرب ،8اجتنابی 21یا ترکیبی از هردو
افتراق و تمایز ایجاد کند .سومین بخش شامل کنترل و ارزیابی ،تداوم صمیمیتجویی
بهعنوان ابزار مقابله با دلبستگی ناایمن و آشفتگیهاست و مسئول پراکندگی و تنوع در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shaver, P., & Hazan, C. 8: Bradshaw, D.
2. Secure attachment style
3. Hollist, C. S., & Miller, R. B.
7. INSECURE attachment style
5. Feeney, J. A., Noller, P., & Callan, V. J.
6. Disconnection / rejection schemes
7. Bergeron, S., Brassard, A., Mondor, J., & Péloquin, K.
8. Mikulincer, M. & Shaver, P. R.
9. Anxiety attachment style
10. Avoidance attachment style
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استفاده از راهبردهای بیش فعالسازی (افزایندهها) یا راهبردهای غیرفعالسازی تنظیم عاطفه
(کاهندهها) بوده و افراد مضطرب را از اجتنابی جدا میسازد (میکالینسر و شاور.)6111 ،
از دیدگاه دلبستگی ،هر یک از زوجین با انتظارات و تجاربی از گذشته خود وارد
رابطه میشوند که نقش مهمی در چگونگی پاسخدهی آنها به همسر خود دارد (هازن و
شاور .)2891 ،1بزرگساالن با سبک دلبستگی ایمن تفسیر مثبتی از روابط زناشویی داشته،
اعتماد در رابطه و عشق به همسرشان دارند و سطﺢ باالیی از رضایت زناشویی را گزارش
میدهند ،این افراد رفتارهای حمایتکننده با همسر داشته و از راهبردهای حل مسئله و حل
تعارض سازنده بهره میگیرند ،همچنین برای تسلییافتن بهراحتی به همسر خود روی
آورده و از فعالیت جنسی لذتبخش خبر میدهند (کالینز 2و فینی .)6111 ،درحالیکه
افراد با سبک دلبستگی ناایمن و اجتنابی تفسیر منفی از روابط زناشویی دارند ،رفتارهای
همسرشان را بهصورت منفی برداشت میکنند ،دچار رنج عاطفی زیادی میشوند و
رضایت زناشویی پایینی گزارش میدهند (اُزمن و اتیک .)6121 ،3این افراد بر الگوهای
درونی مبتنی بر استقالل ،بیاعتمادی به معشوق و نگرانی از صمیمیشدن زیاد تأکید داشتند
و متقاعد شده بودند که دیگران آنها را دوست ندارند ،عشق رمانتیک بهسختی پیدا
میشود و بهندرت دوام میآورد .حسادت ،فاصلهگیری عاطفی و لذتبردن کم از تماس
بدنی بر مهمترین روابط عشقی آنها حاکم بودند (کالینز و فینی)6111 ،؛ بنابراین داشتن
انتظار برای اینکه افراد با سبکهای دلبستگی متفاوت ،هیجانات و رفتارهای مختلفی برای
حفظ و نگهداری روابطشان انجام میدهند ،منطقی است (داینتون ،زلی و النگن.)6111 ،4
یافتهها نشان دادند که افراد با سبک دلبستگی ایمن بیشتر از اسنادهای غنیکنندۀ رابطه و
افراد ناایمن بیشتر از اسنادهای منفی برای توجیه رفتارهای منفیِ همسر خود استفاده
میکنند (پیرس و هالفورد .)6119 ،5بیپوس و رولین )6111( 6گزارش کردند که
رفتارهای افراد با سبک ایمن رضایتبخشتر بوده ،آنها از راهبردهای نگهدارندۀ رابطۀ
بیشتری نسبت به افراد با سبکهای بیمناک ،اجتنابی و آشفته استفاده کردند .کاراکات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hazan, C., & Shaver, P.
2. Collins, N. L., & Feeney, B. C.
3. Ozmen, O, & Atik,G.
4. Dainton, M., Zelley, E., & Langan, E.
5. Pearce, Z. J., & Halford, W. K.
6. Bippus, A. M., & Rollin, E.
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وایتینگ و بنفورد ویتیگ )6128( 1در مطالعه خود دریافتند که زوجینی که مرتکب
رفتارهای تخریبکنندۀ رابطه میشوند از سبکهای دلبستگی ناایمنی برخوردارند .گوئین2
و همکاران ( )6118نشان دادند افراد با سبک دلبستگی ایمن در موقعیتهای اضطرابزای
زندگی بهتر میتوانند به دنبال حل مسئله بگردند و رفتارهای طردکنندۀ کمتری در برابر
همسرشان از خود نشان میدهند ،درمقابل ،افراد با سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی
در طول تعارضات زناشویی رفتارهای منفی زیادی از خود نشان میدهند .قزلسفلو و هاشمی
( )2185نیز دریافتند بین اطمینان ،گشودگی ،تقسیم وظایف ،مثبتگرایی بهعنوان رفتارهای
نگهدارندۀ رابطه با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

از اوایل دهۀ  2891که آغاز تمرکز بر رفتارهای نگهدارنده 1و ترمیمکنندۀ رابطۀ

زناشویی بود (پرلمن ،)6112 ،2محققان مؤلفههای حفظ و نگهداری روابط را از عواملی
میدانستند که باعث بهبود روابط زوجین میشود .راهبردهای حفظ رابطه شامل رفتارهای
تداومبخش و منجر به ثبات رابطه میشود ،اگنیو ،واندردریفت و آریگا )6161( 5حفظ
رابطه را فرایندهایی قلمداد میکنند که به طرفین رابطه را به یکدیگر وابسته نگه میدارد،
ازاینرو ،نگهداری و حفظ روابط بهعنوان رفتارهای پویایی توصیف شده است که به

1

ماندگاری رابطه کمک میکند (اگلسکی و باورز .)6121 ،2به نظر اگلسکی و مانک
( )6128راهبردهای تقویتکنندۀ رابطه پیامدهای مثبت رابطه را بهمنظور کاهش خطر
عوامل تهدیدکنندۀ رابطه تقویت میکند.

استافورد و کانری )2882( 9با هدف تعیین راهبردهای اتخاذشده توسط زوجها برای
حفظ رابطه ،به راهبردهایی ازجمله مثبتگرایی (تالش برای یک تعامل خوشایند)،
گشودگی (گفتگوی درون رابطه) ،اطمینان (حمایت از همسر ،ایجاد آرامش برای وی)،
تقسیم وظایف (برابری در تکالیف محوله) ،شبکههای اجتماعی (استفاده از دوستان و
وابستگان) و تعهد (سرسپردگی و ضمانت در رابطه) دست یافتند ،راهبردهایی که افراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Karakurt, G., Whiting, K., & Banford Witting, A.
2. Gouin, J. P.,
3. maintenance behaviors
4. Perlman
5. VanderDrift, L. E., Agnew, C. R., & Arriaga, X. B.
6. Oglsky, B.G, & Bowers, J.R.
7. Monk, J. K.
8. Stafford, L., & Canary, D. J.
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هوشیارانه اتخاذ میکنند تا رابطۀ زناشویی خود را حفظ کرده و قوام بخشند .آیرس
(2891؛ بهنقل از رشیدی )2182 ،راهبردهای حفظ رابطه را به سه دسته شامل اجتناب
(مقاومت در برابر تغییر رابطه) ،تعادل (نگهداشت تعادل در سطوح پشتیبانی) و صراحت
(اعالم آشکار تمایل به ثبات در رابطه) طبقهبندی کرده است .اگلسکی و مانک ()6128
راهبردهای حفظ رابطه را شامل انجام رفتارهایی چون سخاوت ،حمایت اجتماعی و
فعالیتهای فراغت مشترک میدانند .به نظر دینتون )6111( 6فعالیتهای نگهدارنده در
چهار بافت رخ میدهد :شخص (که به تأثیرات روانشناختی یا فردی بر روی فرایندها
اشاره دارد) ،سی ستم (به رفتارهایی که در سیستم خانوادگی رخ میدهد اشاره دارد) ،شبکه
(تأثیرات جامعۀ بزرگتری را که سیستم در آن قرار دارد را شامل میشود) و فرهنگ (به
الگوهای تاریخی ایدهها ،عقاید ،قوانین و نقشهای آن نوع خانواده اشاره دارد) .بسیاری از
مطالعات نشان دادهاند که زوج ها با استفاده از رفتارهای حفظ رابطه ،روابط خود را تداوم
بخشیدهاند (بدر و تیلور .)6119 ،1زوجهایی که بهدرستی از این راهبردها استفاده میکنند
سطﺢ باالتری از تعهد زناشویی ،رضایت و خوشبختی را تجربه میکنند (رامیرز.)6119 ،2
بلوس ،پنتل ،کوهن ،فیشر و باکوم )6128( 5در بررسی راهبردهای حفظ رابطه در زوجینی
که از حیث مسافت از یکدیگر دور هستند ،مشاهده نمودند که نوع راهبردهای اتخاذشده
برای حفظ رابطۀ توسط زوجین نقش مهمی در رضایت از رابطه ایفا میکند.
با توجه به آنچه گفته شد ،بررسی سبک دلبستگی بهعنوان متغیر ناشی از پیشینه خانواده
اصلی ،متغیر خودمراقبتی ذهنآگاه به عنوان متغیر متمرکز بر فرد و متغیر راهبردهای حفظ
رابطه به عنوان متغیر متمرکز بر رابطۀ زناشویی در یک پژوهش میتواند خأل پژوهش
مربوط به مطالعات در حوزۀ روابط زناشویی را با تمرکز بر مراقبت هوشیارانه و آگاهانه از
خود در یک رابطه زوجی متأثر از پیشینه خانواده اصلی را پر کند .از این رو ،این پژوهش
با هدف مقایسۀ رفتارهای خودمراقبتی ذهنآگاه ،راهبردهای حفظ رابطه و سبکهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ares
2. Dainton, M.
3. Badr, H., & Taylor, C. L. C.
4. Ramirez, A.
5. Belus, J. M., Pentel, K. Z., Cohen, M. J., Fischer, M. S., & Baucom, D. H.
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دلبستگی در دو گروه از زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض ساکن شهر تهران انجام شد
تا به این پرسشها پاسخ دهد که:
 آیا بین رفتارهای خودمراقبتی دو گروه با و بدون تعارض تفاوت معنیداری وجوددارد؟
 آیا بین سبکهای دلبستگی دو گروه با و بدون تعارض تفاوت معنیداری وجوددارد؟
 آیا بین راهبردهای حفظ رابطۀ دو گروه با و بدون تعارض تفاوت معنیداری وجوددارد؟

روش
روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی-مقایسهای است .جامعۀ پژوهش حاضر در دو گروه
تعریف می شود :گروه اول زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران بودند که با شرط داشتن
حداقل سواد دیپلم ،گذشت یک سال از ازدواج و نداشتن سابقۀ اختالل روانشناختی منجر
به بستری (که به شیوۀ خودگزارشی احصا شد) و با اطمیناندادن نسبت به محرمانگی
اطالعات و جلب رضایتشان برای شرکت در پژوهش از مراکز عمومی شهر چون
پارکها ،سالنهای ورزشی ،سراهای محله و ..از مناطق شمال و شرق شهر تهران به روش
دردسترس انتخاب شدند که از بین  89نفر 52 ،نفر زن و  22نفر مرد بودند 22 ،نفر شاغل و
 62نفر خانهدار و  2نفر بازنشسته 61 ،نفر دیپلم 9 ،نفر دارای مدرک کاردانی 51 ،نفر
کارشناسی 21 ،نفر کارشناسیارشد به باال و دامنۀ تعداد فرزند  1-5بود .دیگر مشخصات
جمعیتشناختی گروه در جدول  2ذکر شده است.
گروه دوم کلیۀ زنان و مردان متأهل مراجعهکننده به مراکز مشاورۀ شهر تهران بودند
که به دلیل تعارضات زناشویی حلنشده به دو مرکز مشاورۀ واقع در منطقه  2و  1شهر
تهران مراجعه کرده بودند ،این گروه نیز با شرط داشتن سواد حداقل دیپلم ،گذشت حداقل
یک سال از ازدواج ،مراجعه به دلیل تعارضات زناشویی حلنشده و عدمهمبودی با دیگر
اختالالت روان شناختی (که به شیوۀ خودگزارشی در پروندۀ مرکز مشاوره احصا شده بود)
با اطمینان دادن نسبت به محرمانگی اطالعات و جلب رضایتشان برای شرکت در پژوهش به
روش دردسترس انتخاب شدند ،از بین  95نفر مراجعهکننده 58 ،نفر زن و  65نفر مرد56 ،
نفر شاغل 61 ،نفر خانهدار و  6نفر بازنشسته بودند 28 ،نفر دارای تحصیالت دیپلم 2 ،نفر
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دارای مدرک فوقدیپلم 19 ،نفر دارای مدرک کارشناسی 62 ،نفر کارشناسیارشد به باال
و دامنۀ تعداد فرزند  1-2فرزند بود .دیگر ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در
جدول  2آمده است.
ابزار گردآوری دادهها سه پرسشنامۀ استاندارد به شرح زیر بودند:

پرسشنامه خودمراقبتی ذهنآگاه-فرم کوتاه ( :2)MSCS-Sاین مقیاس خودگزارشی،
با  11گویه توسط کوک کاتن )6125( 6فراوانی رفتار خود مراقبتی را در  2حوزه شامل:

تنآرامیذهنآگاه ،مراقبت جسمی ،شفقت به خود و هدف ،روابط حمایتکننده ،ساختار
حمایتی و هوشیاری ذهنآگاه بررسی میکند .سؤال  26بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشود .محدودۀ نمرات این پرسشنامه بین  1تا  225است .هر حوزه در طیف  5درجهای 2
(هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگذاری میشود .ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در مطالعۀ
کوککاتن ( 1/98 )6125و سایر ابعاد آن شامل مراقبت جسمی  ،1/28روابط حمایتآمیز
 ،1/92هوشیاری  ،1/86شفقت به خود و هدف  ،1/91تن آرامی ذهن آگاه  ،1/11ساختار
حمایتی  1/11بود .مطالعۀ هاچ کیس 1و کوککاتن ( )6128بهمنظور بررسی روایی آن در
گروه متخصصان بهداشت نشان داد عوامل مقیاس از شاخصههای برازش خوبی برخوردار
بوده و همسانی درونی قابل قبولی داشت .روایی صوری و محتوایی ابزار در پژوهش حاضر
پس از ترجمه و اصالح در چند مرحله و استفاده از نظر صاحبنظران مورد تأیید قرار
گرفت ،همچنین همسانی درونی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس
 1/86و ابعاد آن شامل تنآرامی ذهنآگاه  ،1/25مراقبت جسمی  ،1/11شفقت بر خود و
هدف  ،1/12روابط حمایتکننده  ،1/96ساختار حمایتی  ،1/12هوشیاری  1/95و
خودمراقبتی عمومی  1/92به دست آمد.

مقیاس تجدیدنظرشدۀ تجارب در روابط نزدیک ( :2)ECR-Rمقیاس تجدیدنظرشدۀ
تجارب در روابط که جدیدترین پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن است ،توسط فرالی ،والر
و برینان6111( 5؛ به نقل از خجسته مهر )2192 ،ساخته شد .این مقیاس در  12گویه ،شامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mindful Self-Care Scale-Short form
2. Cook Cottone
3. Hotchkiss, J. T.
4. The Experiences in Close Relationships-Revised
5. Fraley,Waller & Bernnan
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دو بعد دلبستگی اضطرابی ( 29گویه) و دلبستگی اجتنابی ( 29گویه) است .بعد اضطرابی
میزان ایمنی و ناایمنی فرد از حضور و پاسخگویی همسر (برای مثال :اغلب نگران این هستم
که همسرم نخواهد با من بماند) و بعد اجتنابی میزان ایمنی و ناایمنی فرد را از نزدیک شدن
به همسر اندازه میگیرد (مثال :وقتی همسرم خیلی به من نزدیک میشود آشفته میشوم).
نمرهگذاری این مقیاس در طیف  1درجهای لیکرت از ( 2کامالً مخالف) تا ( 1کامالً
موافق) انجام میشود .سؤاالت  2تا  29مربوط به بعد اضطراب و سؤاالت  28تا  12مربوط
به بعد اجتنابی را ارزیابی میکنند .در پژوهش فرالی و همکاران ( ،6111به نقل از خجسته
مهر )2192،پایایی باز آزمایی این پرسشنامه در طول یک دوره هشت هفتهای 1/11 ،و
مقادیر آلفای کرونباخ برای دو بعد اضطرابی و اجتنابی باالتر از  1/81گزارششده است.
خجستهمهر ( ) 2192ضرایب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برای زوجهای
عادی و متقاضی طالق در دامنۀ  1/91تا  1/98محاسبه کرد و روایی مالکی همزمان آن را
با همبستهکردن با قسمت دوم مقیاس سه مقولهای هازن و شیور ( )2881یعنی بخش
اضطرابی و اجتنابی ،معنادار گزارش کرد .در پژوهش حاضر ،پایایی دو بعد اضطرابی و
اجتنابی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  1/99و  1/95به دست آمد.

مقیاس رفتارهای حفظ رابطه ( :2)RMBMمقیاس خودگزارشیِ رفتارهای حفظ رابطه
در  69گویه توسط استافورد )6122( 6برای ارزیابی راهبردهای حفظ و نگهدارنده زناشویی
در هفت بعد شامل مثبتگرایی ،درک ،خودافشاگری ،گفتگوهای رابطهای ،اطمینان،
وظایف به اشتراکگذارده شده و شبکههای اجتماعی با طیف لیکرت  1درجهای از کامالً
مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )1ساختهشده است ،در این مقیاس از هر فرد خواسته میشود
تا ادراک خود نسبت به کاربرد همسرش از هریک از رفتارهای زیر را بیان کند .محدودۀ
نمرات این پرسشنامه از  1تا  282است .در این مقیاس نمرات بیشتر به این معنی است که
زوجین از رفتارهای مؤثرتر و راهبردهای قویتری جهت حفظ رابطه استفاده کردهاند و
نمرات کمتر به معنی این است که از رفتارهای کماثرتر و راهبردهای ضعیفتری جهت
حفظ رابطه استفاده شده است .پایایی خرده مقیاسهای این مقیاس در پژوهش استافورد
( )6122از  1/16تا  1/82گزارششده است .در پژوهش قزلسفلو ،آقامیری ،آقامیری و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relational Maintenance Behaviors Measure
2. Stafford
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همتی پویا ( ) 2181با هدف بررسی ساختار عاملی ،روایی و پایایی مقیاس راهبردهای حفظ
رابطه ،ضرایب پایایی مقیاس و عوامل آن در محدودۀ  1/19تا  1/81و روایی همگرایی آن
با مقیاس رضایت زناشویی در سطﺢ معنیداری  1/12گزارش شده است .در پژوهش
حاضر ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس  1/81و خرده مقیاسهای آن
شامل مثبتگرایی  ،1/81درک  ،1/99خود افشاگری  ،1/86گفتگوهای رابطهای ،1/81
اطمینان  ،1/81تقسیم وظایف  1/82و شبکههای اجتماعی  1/15به دست آمد.
با جلب رضایت مدیریت دو مرکز مشاوره ،توجیه هدف مطالعه برای مدیر مرکز و
مراجعهکنندگان و اطمیناندادن بابت محرمانگی اطالعات و جلب رضایت برای شرکت در
پژوهش ،ابتدا گروه مراجعهکننده به مراکز مشاوره نمونهگیری شدند ،تعداد کمی از
پرسشنامهها که توسط دیگر مراجعهکنندگان برای دیگر مشکالت غیرزناشویی تکمیل شده
بود از جریان تحلیل کنار گذاشته شد ،در مرحلۀ بعد با رعایت ویژگیهای جمعیتشناختی
و مالکهای ورود ،اقدام به نمونهگیری از جامعۀ غیرمراجعهکننده از امکان و مراکز
عمومی سطﺢ شهر شد ،در این گروه نیز تالش شد تا ضمن اطمیناندادن محرمانهماندن
پاسخها و بینامبودن پرسشنامهها ،رضایت شرکتکنندگان برای شرکت در پژوهش جلب
شد ،هدف پژوهش توضیﺢ داده شد ،برای تحلیل از نرمافزار  SPSS24در دو بخش
توصیفی (میانگین و انحرافاستاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره) استفاده
شد.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی متأهلین با و بدون تعارض
ویژگیهای جمعیتشناختی
سن

M
22/2

گروه بدون تعارض
تعداد
SD
21/19

سن ازدواج

62/89

2/12

طول مدت ازدواج

22/19

8/92

تفاوت سنی با همسر

1/22

2/29

89

گروه دارای تعارض
M
15/89

SD
8/55

62/62

5/25

21/92

8/15

2/12

1/11

تعداد

95

نتایج
همانگونه که از جدول  2مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه
غیرمراجعهکننده  ،22/2 ±21/19میانگین و انحراف استاندارد سن ازدواج ،62/89 ±2/12

میانگین و انحراف استاندارد طولمدت ازدواج  ،22/19±8/92میانگین و انحراف استاندارد
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تفاوت سنی با همسر  2/29 ±1/22بود .این جدول همچنین نشان میدهد میانگین و انحراف
استاندارد سنی گروه مراجعهکننده ،15/89 ±8/55 ،میانگین و انحراف استاندارد سن
ازدواج  ،62/62 ±5/25میانگین و انحراف استاندارد طول مدت ازدواج ،21/92 ±8/15
میانگین و انحراف استاندارد تفاوت سنی با همسر  2/12 ±1/11بود.
جدول  .2میانگین و انحرافاستاندارد متغیرهای پژوهش در متأهلین با و بدون تعارض
دارای تعارض
SD
M
1/12
21/21

M
21/28

SD
2/18

مراقبت جسمی

61/66

2/22

61/11

5/21

66/11

2/21

شفقت بر خود و هدف

62/1

2/55

28/92

2/52

61/91

2/26

روابط حمایتکننده

29/28

2/19

22/82

2/16

21/99

2/68

ساختار حمایتی

22/11

1/12

22/92

1/19

21/29

1/26

هوشیاری ذهن آگاه

22/11

1/19

26/68

1/62

21/2

1/15

خودمراقبتی عمومی

21/12

6/98

9/22

1/25

8/51

1/26

خودمراقبتی (کل)

261/86

62/22

211/28

28/2

222/29

62/62

مثبتگرایی

66/29

5/56

21/22

2/15

28/81

2/11

درک

61/12

2/69

25/95

2/22

29/2

2/55

خود افشاگری

28/9

2/15

22/28

2/96

21/21

1/61

گفتگوهای رابطهای

22/25

5/12

22/21

5/21

26/82

5/55

اطمینان

61/19

2/16

25/6

1/62

29/28

1 /1

تقسیم وظایف

62/1

2/61

22/18

2/12

28/61

2/92

شبکههای اجتماعی

62/12

2/28

29/82

2/12

61/61

2/56

راهبردهای حفظ رابطه (کل)

221/11

15/81

218/22

12/82

262/12

19/51

دلبستگی اضطرابی

51/62

22/28

11/92

22/88

21/55

28/15

دلبستگی اجتنابی

51/28

22/19

59/18

22/22

52/28

21

متغیرهای پژوهش
تن آرامی ذهن آگاه

بدون تعارض
SD
M
2/22
21/99

کل

جدول  6میانگین و انحرافاستاندارد سه متغیر خودمراقبتی (و ابعاد آن) ،راهبردهای حفظ
رابطه (و ابعاد آن) و دو سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی را در دو گروه از زنان و مردان
متأهل با و بدون تعارض نشان میدهد .نتایج جدول فوق نشان میدهد گروه دارای تعارض
زناشویی در مؤلفههای خودمراقبتی ذهنآگاه و راهبردهای حفظ رابطه نمرات پایینتر و در
سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی نمرات باالتری نسبت به گروه زنان و مردان متأهل
بدون تعارض گزارش کردند .برای بررسی معناداری تفاوت بین نمرات گروهها از آزمون
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تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول  6استفادهشده است .بهمنظور استفاده از آزمون
 ،MANOVAآزمون نرمالبودن توزیع و همگنی واریانسهای بین گروهها با استفاده از
آمارۀ لوین بررسی و تأیید شد.
جدول  .3بررسی اثر تعارضات زناشویی بر متغیرهای پژوهش
اثر
اثر پیالی

ارزش
1/68

F
2/62

المبدا ویلکز

1/12

2/62

اثر هتلینگ

1/22

2/62

ریشه ری

1/22

2/62

b
b
b
b

2

df1
22

df2
225

p
1/112

η
1/68

22

225

1/112

1/68

22

225

1/112

1/68

22

225

1/112

1/68

مطابق با جدول  ،1المبدا ویلکز بهدستآمده از تحلیل واریانس چندمتغیری موجود نشان
می دهد که تأثیر وجود تعارضات زناشویی بر ترکیب خطی متغیرهای موردمطالعۀ پژوهش
شامل مؤلفههای خودمراقبتی ذهنآگاه ،راهبردهای حفظ رابطه و سبکهای دلبستگی
اضطرابی و اجتنابی معنیداراست ] .[F)22,225(=2/62,p<1/112 ,η2=1/68بهمنظور
بررسی اینکه وجود تعارضات زناشویی بر کدامیک از متغیرهای پژوهش معنیدار است،
از تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول  2استفاده شده است:
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جدول  .4تحلیل واریانس نمرات دو گروه با و بدون تعارض در متغیرهای پژوهش
2

تنآرامی ذهنآگاه

2/291

9/29

1/29

1/28

1/111

مراقبت جسمی

2/291

612/85

1 /2

1/112

1/12

شفقت بر خود و هدف

2/291

251/12

1/12

1/111

1/12

روابط حمایتکننده

2/291

268/11

1/12

1/119

1/12

ساختار حمایتی

2/291

611/56

62/16

1/112

1/21

هوشیاری ذهن آگاه

2/291

612/61

62/56

1/112

1/22

خودمراقبتی عمومی

2/291

216/86

22/22

1/112

1/19

خودمراقبتی کل

2/291

1212/11

29/82

1/112

1/18

مثبتگرایی

2/291

826/28

69/18

1/112

1/22

درک

2/291

151/2

28/21

1/112

1 /2

خود افشاگری

2/291

2221/18

62/18

1/112

1/26

گفتگوهای رابطهای
اطمینان

2/291
2/291

291/11
2189/92

21/22
11/15

1/112
1/112

1/18
1/22

تقسیم وظایف

2/291

2691/18

16/18

1/112

1/25

اثر تعارضات زناشویی

منابع متغیرهای پژوهش

df1/df2

میانگینمجذورات

F

p

η

شبکههای اجتماعی

2/291

622/22

2/11

1/12

1/11

راهبردهای حفظ رابطه (کل)

2/291

22511/15

16/81

1/112

1/22

دلبستگی اضطرابی

2/291

9212/65

65/52

1/112

1/26

دلبستگی اجتنابی

2/291

1628/16

22/96

1/112

1/12

 Fبهدستآمده از تحلیل واریانس نمرات دو گروه در جدول  2نشان داد دو گروه با و
بدون تعارض در مؤلفههای خودمراقبتی ذهنآگاه بهجز مؤلفۀ تنآرامی ذهنآگاه ],1/111
= ،[F)2 ,225(=1/29p> ,1/2 η2مراقبت جسمی],291(=1/2p< ,1/12 η2= ,1/12
 ،[F)2شفقت بر خود و هدف] ،[F)2 ,291(=1/12p< ,1/12η2= ,1/12روابط

حمایتکننده] ،[F)2 ,291(=1/12p< ,1/12 η2= ,1/12ساختار حمایتی]η2= ,1/21
 ،[F)2 ,291(=62/16p< ,1/112هوشیاری]،[F)2 ,291(=62/51p< ,1/112 η2= ,1/22

خودمراقبتی عمومی] [F)2,291(=22/22p< ,1/112 η2= ,1/19و نمرۀ کل
خودمراقبتی] [F)2,291(=29/82p< ,1/112 η2= ,1/2تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
این به این معناست که گروه دارای تعارض زناشویی از مهارتهای خودمراقبتی پایینی
نسبت به گروه بدون تعارض برخوردارند.
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جدول  2همچنین نشان داد دو گروه دارای و بدون تعارض زناشویی در همۀ
راهبردهای حفظ رابطه شامل مثبتگرایی ]،[F)2,292(=69/18p< ,1/112η2= ,1/22

درک] ،[F)2,291(=28/21p< ,1/112η2= ,1/2خودافشاگری],1/112η2= ,1/26
< ،[F)2,291(=62/18pگفتگوهای رابطهای]،[F)2,291(=21/22p< ,1/12η2= ,1/18

اطمینان] ،[F)2,291(=11/15p< ,1/112η2= ,1/22تقسیم وظایف],1/112η2= ,1/25
< ،[F)2,291(=16/18pشبکههای اجتماعی] [F)2,291(=2/11p< ,1/12η2= ,1/11و
نمرۀ کل راهبردهای حفظ رابطه] [F)2,291(=12/22p< ,1/112η2= ,1/22با یکدیگر

تفاوت معناداری دارند .این به این معناست که گروه دارای تعارض ،در راهبردهای حفظ
رابطه نمرات پایینتری نسبت به گروه بدون تعارض کسب کردند.
 Fبهدستآمده در جدول  2همچنین نشان داد دو گروه با و بدون تعارض در سبک

دلبستگی اضطرابی ] [F)2,291(=65/52p< ,1/112η2= ,1/26و سبک دلبستگی
اجتنابی] [F)2,291(=22/96p< ,1/112η2= ,1/12با یکدیگر تفاوت معناداری دارند .این
به این معناست که گروه دارای تعارض نمرات باالتری در سبک دلبستگی اجتنابی و
اضطرابی نسبت به گروه بدون تعارض کسب کردند .نگاهی به جدول  2نشان میدهد

گروه دارای تعارض زناشویی در سبک دلبستگی اضطرابی ( )∆M=21/55 p= ,1/112و
سبک دلبستگی اجتنابی ( )∆M=9/2 p= ,1/112نمرات باالتری از گروه بدون تعارض
کسب کردند.

بحث و نتیجهگیری
جدایی و طرد در رابطۀ زناشویی از مشکالت ارتباطی بین زوجین نشأت میگیرد و با تداوم
تعارضات حلنشدۀ بین زوجین شدت پیدا میکند ،با شدتیافتن اختالفات بین زوجین،
رفتارهای مراقبت از خود و دیگری کاهش یافته ،تمایل زوجین به طرد و دوری از یکدیگر
و بروز رفتارهای مخرب افزایش پیدا میکند .این در حالی است که طبق مطالعات جهانی،
عواملی چون توسعۀ اقتصادی ،ارتقای سطﺢ سواد و بهبود خدمات اجتماعی نقش مؤثری
بر رفتارهای خودمراقبتی شهروندان آن جامعه دارد (کاندوال و همکاران .)6118 ،در این
میان ،ایران بهعنوان کشوری درحالتوسعه هنوز از حیث شاخصههای جهانی سالمت چون
توسعه خدمات اجتماعی ،افزایش سواد سالمت در شهروندان و ..در وضعیت ایدهآلی قرار
ندارد ،با توجه به نقش دانش سالمت بر افزایش رفتارهای خودمراقبتی (سیدالشهدایی،
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برسته ،جاللینیا ،اقبالی و نظامی قلعهنوئی )2182 ،مطالعه فراتحلیلی رباط سرپوشی،
توکلیثانی ،علیزاده سیوکی و پیمان ( )2181نشان داد که اگرچه ،اکثر شرکتکنندگان
مطالعات ایرانی در این حوزه ،از دو کالنشهر تهران و اصفهان شامل کارمندان ،زنان
باردار ،دانشجویان و بزرگساالن بودند ،بااینحال ،دانش آنها از کیفیت مدیریت سالمت
در حد متوسط یا زیر متوسط قرار داشت ،این موضوع ضرورت توجه به رفتارهای
خودمراقبتی در شهروندان بهویژه در مواجهه با رویدادهای بحرانزای زندگی چون
تعارضات و اختالفات زناشویی را بیشتر میکند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای خودمراقبتی آگاهانه ،سبکهای دلبستگی و
راهبردهای حفظ رابطه در دو گروه از زنان و مردان متأهل با و بدون تعارض ساکن شهر
تهران انجام شد .نتایج پژوهش در تأیید فرضیه اول نشان داد بین دو گروه با و بدون
تعارض زناشویی در مؤلفههای خودمراقبتی ذهنآگاه تفاوت معنیداری وجود دارد .همسو
با مطالعاتی که به بررسی نقش خودمراقبتی در ارتقای سالمت و بهزیستی جسمی-روانی و
ارتقای کیفیت زندگی (پندر6116 ،؛ به نقل از اسروف و فردریچ6112 ،؛ غفارینژاد،
 )2192پرداختهاند ،میتوان دریافت که نمایش رفتارهای مراقبت از خود در حیطههای
مختلف جسمانی ،مدیریت استرس و افزایش مسئولیت در قبال خود و دیگری قادر است
منجر به نگرش مثبت به خود و دیگران شده ،بهزیستی را در افراد پیشبینی نماید (کان و
همکاران .)6128 ،افرادی که از نیازهای درونی خود آگاهاند و با اتخاذ شیوههای مراقبت
از خود ،در مواجهه با چالشهای بیرونی در ابعاد جسمی ،معنوی ،دریافت حمایت عاطفی
از دیگران مهم در زندگی موفق عمل میکنند (کوککاتن )6125 ،قادرند بین ابعاد
شخصی ،شغلی ،هیجانی و اجتماعی زندگی خود تعادل برقرار کرده ،بدین ترتیب به مقابلۀ
مؤثر با چالشهای زندگی روزمره بپردازند (کالینز .)6115 ،هنگامیکه افراد در تعامل و
درگیری عاطفی با مهمترین فرد زندگی خود یعنی همسر با مشکل مواجه میشوند ،اشتغال
به تعارضات زناشویی ،موجب کاهش منابع فرد در اتخاذ شیوههای مراقبت سالم از خود در
ابعاد مختلف شده ،با ضعف در رفتارهای خودمراقبتی بهزیستی خود را به مخاطره
میاندازند ،کوککاتن ( ،)6125پیرن ( ،)6125پیرن و تیال ( )6126نشان دادند فرد برای
سالمت باید به دو شکل مثبت با زندگی مواجه شود ،با تنظیم ابعادِ مربوط به خود شامل
جسمی ،نگرش شفقتآمیز به خود ،برقراری روابط حمایتکننده با دیگران بهمنظور
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ارضای نیازهای اساسی خود و ایجاد فضایی مطلوب برای زندگی موجب اثرگذاری در
روابط خود با خود ،خانواده و جامعه شود .زمانی که فرد در کسب پذیرش و جایگاه
عاطفی برای همسر خود با شکست مواجه شود ،تصویر درستی از خود ترسیم نکرده ،نتیجۀ
آن غفلت از خواستههای جسمی ،روانی و اجتماعیاش بوده و با مشکالتی برای بهزیستی
مواجه خواهد شد .همان گونه که مدل بازنمایی هماهنگ از خود نشان میدهد ،افرادی که
تصویر مثبتی از خود نداشته و با بدن خود ارتباط برقرار نمیکنند ،تصویر مغشوشی از
بدنشان داشته و مشکالتی چون سوءمصرف مواد ،فرسودگی ،اختالل خوردن و شکلهای
دیگر بدتنظیمی را تجربه میکنند (کوککاتن6125 ،؛ کوککاتن و گویکر6129 ،؛
هومان و تیلکا .)6122 ،در تأیید نقش تعارض بر شفقت بر خود بهعنوان یکی از مؤلفههای
خودمراقبتی ذهنآگاه ،پژوهشهای مختلف نشان دادند عملکرد سالم خانوادگی بر
افزایش مراقبت از خود ،میزان مهربانی با خود و رضایت بیشتر از زندگی زناشویی مؤثر
است (نف و برتواس6121 ،2؛ جاکوبسن ،ویلسون ،کورز و کالم6129 ،6؛ گلشیری،
صدری ،فرجزادگان ،صحافی و نجیمی2181 ،؛ شمسالدینی.)2182 ،
مؤلفه روابط حمایتکنندۀ خودمراقبتی ،بر ضرورت وجود افراد حمایتکننده در
زندگی هر انسانی تأکید میکند .باور بر این است که روابط حمایتکننده نیز بهزیستی را
افزایش می دهند .بر این اساس توجه به ماهیت روابط از ابعاد حیاتی خود مراقبتی ذهنآگاه
است (کوککاتن ،)6125 ،بر این اساس میتوان گفت افرادی که به مراقبت از خود
اهمیت میدهند ،نسبت به خود مهرباناند ،احتماالً به مراقبت از همسرشان نیز اهمیت
میدهند و با او نیز مهرباناند ،چراکه الزمۀ دوست داشتن دیگران دوست داشتن خویش
است .وقتی فردی در ارتباطات بین فردی دچار تعارض میشود ،داشتن کسانی که بتواند به
آنها تکیه کند ،برای فرد احساس امنیت ایجاد میکند .همچنین ساختار حمایتی کنترل و
مدیریت جنبههای مختلف زندگی (شخصی ،تحصیلی و شغلی) را نشان میدهد .موانع
عملکرد روزانه می توانند نقش بزرگی در استرس داشته باشند .عوامل استرسزای کوچک
محیطی میتوانند به هم بپیوندند و تابآوری و توانایی سازگاری فرد را از بین ببرند
(کوککاتن.)6125 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neff, K. D., & Beretvas, S. N.
2. Jacobson, E. H. K., Wilson, K. G., Kurz, A. S., & Kellum, K. K.
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هوشیاری ذهنآگاه نیز باعث در لحظه زندگیکردن و توجه دائمی به چگونگی نوع
احساسات و افکار و حاالت جسمانی مختلف میشود .آگاهی دائمی نسبت به احساسات،
افکار و بدن باعث میشود نسبت به عوامل فرسایش جسمی و روانی آگاهانه عمل کرد .در
تبیین نبود تفاوت معنیدار در مؤلفه تنآرامی ذهنآگاه بین دو گروه میتوان به تفاوتهای
فرهنگی و استفاده از گسترۀ وسیعی از راهبردهای تنآرامی در افراد اشاره کرد ،راهبردهای
تنآرامی توصیهشده در مقیاس مورداستفاده ،تکنیکهای تنآرامی و مراقبه است که با
عنایت به مقدمۀ گفته شده در خصوص سطﺢ دانش افراد نسبت به سالمت ،با تفاوتهای
فرهنگی قابل توجیه است.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،نتایج نشان داد بین دو گروه با و بدون تعارض
در سبکهای دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد .یافتههای پژوهش حاضر همسو با
برخی مطالعات است که نشان دادند بین زوجین عادی و مراجعهکننده به دادگاه برای طالق
تفاوت معنیداری در سبکهای دلبستگی وجود دارد (اوزمن و اتیک6121 ،؛ کالینز و
فینی .)6111 ،مبتنی بر نظریه دلبستگی نارضایتی از رابطه ناشی از نگرانیها و ناایمنیهای
مرتبط با دلبستگی است (میکالینسر و شاور .)6111 ،دلبستگی ایمن با احساس رضایت در
روابط بینفردی ،اجتناب پایین در روابط و درگیری بیشتری در ارتباط زوجی ،رابطه
دارند (هولی است و میلر ،)6115 ،تداوم صمیمیتجویی ،تفسیر مثبت از روابط زناشویی،
اعتماد در رابطه ،عشق به همسر و سطﺢ باالیی از رضایت زناشویی ،راهبردهای حل مسئله و
حل تعارض سازنده ،رفتارهای حمایتکننده با همسر (کالینز و فینی6111 ،؛ کاراکات و
همکاران ) 6128 ،و دلبستگی ناایمن و اجتنابی با تفسیر منفی از روابط زناشویی ،رضایت
زناشویی پایین (اُزمن و اتیک6121 ،؛ کاراکات و همکاران ،)6128 ،استقالل ،بیاعتمادی
به معشوق ،حسادت ،فاصلهگیری عاطفی و لذتبردن کم از تماس بدنی (کالینز و فینی،
 ،)6111رفتارهای طردکننده در برابر همسر (گوئین و همکاران )6118 ،ارتباط دارد .در
تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت برای یک بزرگساالن ،همسر موضوع
دلبستگی است ،زوجین دارای سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی قادر به برقراری
روابط حاکی از دلبستگی ایمن به همسر نبوده ،همواره روابط خود با دیگران را موردتردید
قرار میدهند .بر اساس مدل عملکرد و پویاییهای سیستم دلبستگی (میکالینسر و شاور،
 )6111رفتارهای عمدی یا اشتباهات همسر و یا حتی عوامل غیرمرتبط با دلبستگی میتوانند
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بهعنوان تهدیدی برای سیستم دلبستگی تلقی شده و این سیستم را فعال کنند .در این
صورت اگر همسر در دسترس و پاسخگو نباشد ،از راهبردهای دلبستگی ثانویه یعنی
بیشفعالسازی یا نافعالسازی استفاده میشود .راهبرد بیشفعالسازی که زیربنای بعد
اضطراب دلبستگی است ،بر نظارت و برآورد ذهنی فرد از رابطه تأثیر گذاشته و موجب
اغراق در جنبههای تهدیدکنندۀ رابطه می شود .از طرف دیگر نشخوار افکار مرتبط،
مشکالت ارتباطی را افزایش میدهد؛ بنابراین بر اساس نظر میکالینسر و شاور ()6111
بیشفعال سازی منجر به سوگیریهای ذهنی میشود ،بهطوریکه فرد ابعاد مختلف زندگی
زناشویی را منفی ارزیابی میکند .با آنکه اضطراب دلبستگی باعث میشود فرد تمایل
بیش تری به صمیمیت داشته باشد ،ولی چون نسبت به نشانههای تهدید در همسرش
گوشبهزنگ و بدگمان است ،احساس میکند رابطۀ زناشویی نمیتواند نیازهای
دلبستگیاش را برآورده سازد و رضایت و صمیمیت کمتری را تجربه میکند .راهبرد
نافعالسازی که زیربنای اجتناب دلبستگی است ،همانند راهبرد بیشفعالسازی بر نظارت و
برآورد ذهنی فرد از رابطه تأثیر میگذارد و موجب نادیدهگرفتن و یا توجه نکردن به
جنبههای تهدیدآمیز رابطه می شود ،از طرف دیگر افکار مرتبط با مشکالت ارتباطی
سرکوب میشود؛ درنتیجه فرد از منبع تهدید یعنی همسر دور شده و از نزدیکشدن و
وابستگی متقابل احساس ناراحتی کرده و فاصلۀ عاطفی را افزایش میدهد و بدینترتیب
رضایت ،صمیمیت ،عشق ،شور و هیجان جنسی و تعهد کمتری را تجربه کرده ،نمیتواند
بر قابلیت دسترسی و پاسخ گویی همسر اعتماد داشته باشد؛ افراد با سبک دلبستگی اجتنابی
هم مانند دلبستگی اضطرابی بهاحتمال بیشتری مشکالت ارتباطی در ازدواج پیدا میکنند
و دچار اختالف و نارضایتی میشوند (میکالینسر و شاور.)6111 ،
نتایج پژوهش در پاسخ به سؤال سوم پژوهش نشان داد بین دو گروه با و بدون تعارض
در راهبردهای حفظ رابطه تفاوت معناداری وجود دارد .همسو با یافتههای پژوهش ،به
پژوهشهایی مشابه در این زمینه میتوان به مطالعات اسماعیلی ( ،)2185رشیدی (،)2182
قزلسفلو و هاشمی ( ،)2185رامیرز ( )6119و بدر و تیلور ( )6119اشاره کرد که بر
مؤثربودن استفاده از راهبردهای حفظ رابطه بر کیفیت ارتباط زوجین صحه گذاردهاند .در
تبیین این یافتهها و با استناد به مطالعۀ استافورد و کانری ( )2882میتوان گفت استفاده از
راهبردهای حفظ رابطه مانند مثبتگرایی ،درک ،گفتگو ،تقسیم وظایف ،شبکههای
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اجتماعی ،راحتبودن و گشودگی میتوانند تأثیرات چشمگیری بر احساس رضایت میان
زوجین داشته باشند و درنتیجه باعث دوام و حفظ رابطه شوند؛ بنابراین همسرانی که با
یکدیگر بهطور مثبت برخورد میکنند ،زمانی برای گفتگو با یکدیگر اختصاص میدهند و
همدیگر را درک میکنند ،در مسئولیتهای زندگی مشارکت دارند و برای رسیدن به
اهداف مشترک زندگیشان باهم تالش میکنند ،ارتباطی عمیق و باکیفیتتر را تجربه
میکنند و این نیز بهنوبه خود منجر به دوام بیشتر زندگی زناشویی آنها میشود.
مثبتبودن و گشودگی شامل رفتارهای لذتبخش و حمایتآمیز منجر به ایجاد اطمینان در
زوجین و افزایش تعهد و رضایت از زندگی میشود که نشان میدهد زوجین تمایل دارند
همچنان انرژیهای فردی خود را در یک رابطۀ ایمن و امیدبخش سرمایهگذاری کنند

(روزبلت .)2891 ،2به اشتراکگذاری فعالیتهای بین زوجین ازجمله رفتارهای

نگهدارنده ای است که زوجین موفق زمان مشترک زیادی را صرف انجام آن میکنند،
فعالیت هایی که در راستای اهداف زوجی و زناشویی ترتیب داده شده و همبستگی زوجین
را افزایش میدهد (استافورد و کانری .)2882 ،از آنچه گفته شد نتیجه میشود استفاده از
راهبردهای حفظ رابطه نیازمند توجه دائمی به کیفیت رابطه است تا زوجین بتوانند در
موقعیتهای مقتضی از بهترین راهبردها استفاده و بدینوسیله تعادل زندگیشان را حفظ
کنند و آن را از گزند و آسیب دور نگهدارند .در مقابل زوجهایی که از این راهبردها
استفاده نمیکنند ،بهناچار در چرخۀ ارتباطی مخرب میافتند و الگوهای ارتباطی نادرستی
را بهکار میگیرند .این مسئله باعث میشود روابط آنها سرد و بیکیفیت شود و احساس
ناامیدی نسبت به رابطهشان بر آنها غلبه کند .با تداوم این چرخۀ منفی ،فاصلۀ عاطفی از
یکدیگر بیشتر شده و جدایی زیر یک سقف مشترک بیشتر میشود.
هر پژوهش در مراحل مختلف با مشکالت و محدودیتهایی مواجه است،
منحصربودن نمونۀ پژوهش به دو مرکز مشاوره ،محدودشدن به زنان و مردان متأهل و
محدودیت در نمونهگیری از زوجین ،مشارکت ضعیف مردان بهویژه مردان مراجعهکننده
به مراکز مشاوره محدودیتهایی است که پیشنهاد میشود با زمینهسازی برای نمونهگیری
از زوجین و با توزیع برابر از دو جنس در مدلهای مرکب از متغیرهای تعدیلکننده و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rusbult, C. E.
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میانجی ،امکان بررسی کیفی شیوههای خودمراقبتی و حفظ رابطه در زوجین پریشان و
امکان طراحی مداخالتی با هدف اثربخشی راهبردهای حفظ رابطه بر کیفیت زناشویی در
پژوهش های دیگر فراهم شود .در کاربست نتایج این پژوهش ،با توجه به بستر فرهنگی
ایران (پایینبودن سطﺢ دانش شهروندان به مراقبت و مدیریت جسم و روان) ،پیشنهاد
میشود مشاوران و خانوادهدرمانگران نسبت به وضعیت خودمراقبتی زوجین پرتعارض و
نحوۀ مدیریت خود در ابعاد جسمی ،معنوی ،تعاملی و ...بهویژه در موقعیتهای ناگوار
زندگی مشترک آگاه بوده و پیش آگهی الزم برای این دسته از زوجین فراهم سازند،
ازاینرو ،به مراکز مشاوره (زوجین مراجعهکننده) و سرای محلهها (شهروندان عادی)
توصیه میشود در قالب برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت فردی یا گروهی بهمنظور
توانمندسازی و افزایش آگاهی زوجین نسبت به پیامدهای تعارض زناشویی شامل
ضعیفشدن رفتارهای خودمراقبتی و اتخاذ رفتارهای منجر به تخریب رابطه ،یادگیری
مهارتهای تقویت رابطه ،مهارتهای مراقبت از خود در ابعاد فردی ،زوجی و اجتماعی
تمهیدات الزم اتخاذ شود.
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