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Abstract
Introduction: Nurses are the most important of human source in health system. Due to the stress 
of nursing, the traits of emotional and cognitive basically role playing on marital quality of nurses. 
Present study aimed to Predict marital quality based on positive and negative emotions with mediating 
self-compassion and cognitive flexibility in nurses of patients with COVID- 19.
Methods: Research Method was correlation and Population was nurses of patients with COVID-19 
in Isfahan university medical sciences in 2021. Using simple random sampling 138 nurses were 
selected and complete questionnaires of Busby & et al (1995) marital quality, Watson & et al (1988) 
positive and negative emotions, Raes & et al (2011) self-compassion and Dennis and Vander Wal 
(2010) cognitive flexibility and data were analyzed by Pearson’s correlation and hierarchy regression. 
Results: There is a positive and significant relationship between positive emotion, self-compassion 
and cognitive flexibility with marital quality (p<0.01). The results of hierarchy regression showed 
that self-compassion and cognitive flexibility significantly mediate on the relation of positive emotion 
and marital quality (p<0.01). 
Conclusions: Nurses with positive emotion experience pleasance emotional and affective states 
and enjoy from their job and family and experience high marital quality. self-compassion through 
experience self-focus emotions and Awareness of emotions and cognitive flexibility through 
increasing ability to percept positive emotion experiences explain more part of positive emotion in 
predicting marital quality. In other to increase marital quality of nurses, it is suggested, pay attention 
to positive emotion, self-compassion and cognitive flexibility in nurses, and recovery self-compassion 
and cognitive flexibility through counseling and training.
Keywords: Marital quality, Emotion, Self-compassion, flexibility, Nurse, COVID-19.
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چکیده 
ــه اســترس پرســتاری، ویژگی هــای عاطفــی و  ــا توجــه ب مقدمــه: پرســتاران مهم تریــن نیــروی انســانی در نظــام ســالمت هســتند. ب
شــناختی در کیفیــت زندگــی زناشــویی پرســتاران نقــش اساســی دارنــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف پیش بینــی کیفیت زندگــی زناشــویی بــر 
اســاس عواطــف مثبــت و منفــی بــا نقــش میانجــی شــفقت خود و انعطاف پذیــری شــناختی در پرســتاران بیمــاران کوویــد- 19 انجــام شــد. 
ــگاه  ــتان های دانش ــال 1400 در بیمارس ــد 19 در س ــاران کووی ــتاران بیم ــاري پرس ــه آم ــتگی و جامع ــش همبس روش کار: روش پژوه
علــوم پزشــکی اصفهــان بودنــد. بــه روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده 138 پرســتار انتخــاب و پرسشــنامه  های کیفیت زندگــی زناشــویی 
باســبی و همــکاران )1995(، عواطــف مثبــت و منفــی واتســون و همــکاران )1988(، شــفقت  خــود و انعطاف پذیــری شــناختی دنیــس و 
ونــدروال )2010( را تکمیــل کردنــد. داده هــا بــا آزمون هــای ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون بــه شــیوه سلســله مراتبــی 

تحلیــل شــدند. 
یافته هــا: بیــن عاطفــه مثبــت، شــفقت  خــود و انعطاف پذیــری شــناختی بــا کیفیت زندگــی زناشــویی رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد 
)0p/01>(. نتایــج تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی نشــان داد کــه شــفقت خود و انعطاف پذیــری شــناختی در رابطــه عاطفــه مثبــت و 

 .)<0p/01( کیفیــت زندگی زناشــویی نقــش میانجــی معنــادار دارنــد
ــی  ــد و از زندگ ــه می کنن ــایندی را تجرب ــی خوش ــی و عاطف ــای هیجان ــاال، حالت ه ــت ب ــه مثب ــتاران دارای عاطف ــری: پرس نتیجه گی
شــغلی و خانوادگــی خــود بیشــتر لــذت می برننــد و کیفیــت زندگــی زناشــویی باالیــی را تجربــه می کننــد. ویژگــی شــفقت خود از طریــق 
تجربــه عواطــف معطــوف بــه خــود و آگاهــی از هیجان هــای خــود و انعطاف پذیــری شــناختی از طریــق افزایــش توانایــی فــرد در دریافــت 
تجــارب عاطفــی مثبــت، نقــش عاطفــه مثبــت را در پیش بینــی کیفیــت زندگــی زناشــویی بیشــتر تبییــن می کننــد. بــه منظــور افزایــش 
کیفیــت زندگــی زناشــویی پرســتاران، پیشــنهاد می شــود عــالوه بــر نقــش عاطفــه مثبــت پرســتاران، بــه تاثیــر غیرمســتقیم شــفقت خود 
و انعطاف پذیــری شــناختی آنــان هــم توجــه شــود و بوســیله آمــوزش و مشــاوره، زمینــه بهبــود شــفقت خود و انعطاف پذیــری شــناختی 

فراهــم شــود.
کلیدواژه ها: کیفیت زناشویی، عاطفه، شفقت خود، انعطاف پذیری، پرستار، کووید- 19.

مقدمه
خانــواده یکــي از مهم تریــن نهادهــاي اجتماعــي، اســاس تشــکیل 
ــایي در  ــه نارس ــت و هرگون ــاني اس ــف انس ــظ عواط ــه و حف جامع
عملکــرد خانــواده پیامدهــای منفــی و تبعــات ناگــواری در ســطوح 
ــا ورود  ــي دارد )1(. ب ــي در پ ــردي و اجتماع ــان ف ــي، می درون روان

زنــان بــه بــازار کار و عهــده دار شــدن نقش هایــی بــه جــز نقــش 
ــه رو  ــددي رو ب ــای متع ــا نقش ه ــان ب ــی، آن ــري و والدین همس
ــان  ــی در آن ــات و تنش های ــت تعارض ــن اس ــه ممک ــوند ک می ش
ــا  ــی آنه ــت زندگ ــد و در نتیجــه، ســالمت روانی و کیفی ایجــاد کن
را تهدیــد کنــد و گاهــی برعکــس، ممکــن اســت بــه خاطــر ورود 
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بــه جامعــه و افزایــش تعامــالت اجتماعــی، تاثیــرات مثبتــی بــراي 
آنهــا داشــته باشــد و کیفیــت زندگــی آنهــا را بــاال ببــرد )2(. یکی از 
مشــاغلی کــه زنــان بخش عمده ای از نیروی انســانی آن را تشــکیل 
ــا  ــط بیمارســتان ب ــد، پرســتاری اســت. پرســتاران در محی می دهن
بیمــاران گوناگونــی ســر و کار دارنــد و بــه همیــن علــت پیوســته 
فشــار روانــی و اضطــراب شــدیدی را تجربــه می کننــد )3(. بــه این 
دلیــل پرســتاری بــه عنــوان یکــی از حرفه های پراســترس شــناخته 
شــده اســت. شــاغالن درایــن رشــته کــه وظیفــه مســتمر مراقبــت 
ــیب های  ــر آس ــترین خط ــا بیش ــد ب ــده دارن ــر عه ــاران را ب از بیم
ــراد شــاغل در ایــن شــغل بخاطــر  شــغلی مواجــه هســتند )4(. اف
ــاران  ــا بیم ــتمر ب ــاط مس ــل کار و ارتب ــغلی  مح ــای ش ویژگی ه
ــده ای  ــالمتی عدی ــکالت س ــغلی و مش ــترس های ش ــتعد اس مس
ــرض  ــا در مع ــی آنه ــت زندگ ــن اســت کیفی ــه ممک ــند ک می باش
ــي،  ــت زندگ ــاي کیفی ــي از حیطه ه ــد )5(. یک ــرار ده ــر ق خط
ــویی  ــی زناش ــت زندگ ــت. کیفی ــویي اسـ ــی زناش ــت زندگ کیفی
ــاط  ــون ارتب ــاد گوناگ ــامل ابع ــت و ش ــدی اس ــد بع ــی چن مفهوم
ــد  ــجام و تعه ــادمانی، انس ــت، ش ــازگاری، رضای ــد س ــا مانن زوج ه
می شــود )5(. طبــق رویکردهــای لیوایــز و اســپانیر و سیســتمی دار 
یــک فــرد متاهــل دارای ســه زاویــه درونــی، همســری و بیرونــی 
ــده  ــه دربرگیرن ــرد اســت ک ــی ف ــه، خــود درون ــن زاوی اســت. اولی
ــرد و تالش هــا، انگیزه هــا و انرژی هــای گوناگــون  ــی ف ــد درون بع
اســت کــه بوســیله پیشــینه طوالنــی از تمامــی تجربیــات زندگــی 
ــت. آن  ــر اس ــا همس ــه ب ــه دوم رابط ــرد. زاوی ــکل می گی ــرد ش ف
بخــش از خــود کــه بــه طــور مــداوم بــه همســر توجــه می کنــد، 
ــه دوم  ــد. زاوی ــت می کن ــود و از او مراقب ــگ می ش ــا او هماهن ب
پــل اســتقالل- همبســتگی اســت، بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
کــه همســر بــه عنــوان نیمــه دوم شــخص ادراک می شــود. زاویــه 
ســوم هــر نقطــه تمرکــز خــارج از خــود، بجــز همســر را نشــان 
ــری  ــم دیگ ــود مه ــه خ ــت ک ــد اس ــس معتق ــا مارک ــد. ام می ده
ماننــد شــغل، ســرگرمی و غیــره نیــز وجــود دارد. بــر اســاس نظــر 
مارکــس کیفیــت روابــط زناشــویی نتیجــه شــیوه هایی اســت کــه 
ــه  ــث )س ــن مثل ــود را در ای ــد خ ــور نظام من ــه ط ــل ب ــراد متاه اف
زاویــه( ســازماندهی می کننــد )6(. پرســتاری، حرفــه ای اســت کــه 
ــن  ــاط تنگاتنگــی دارد و یکــی از مهم تری ــا ســالمتی مــردم ارتب ب
ــد روی  حرفه هایــی اســت کــه ســالمت روانــی پرســتاران می توان
ــن  ــتاران مهم تری ــذارد )7(. پرس ــی بگ ــر اساس ــان تاثی ــی آن کارآی
ــد  ــام ســالمت را تشــکیل می دهن ــروی انســانی در نظ بخــش نی
ــالمت،  ــت س ــام  مراقب ــر نظ ــن عنص ــوان بزرگ تری ــه عن )8( و ب
در ارائــه مراقبــت مــداوم و بــا کیفیــت بــه بیمــاران نقــش اساســی 

ــتاری از  ــای پرس ــت مراقبت ه ــاس کیفی ــن اس ــر ای ــد )9(. ب دارن
ــتاران  ــت )10(. پرس ــتاری اس ــت پرس ــی مدیری ــای اصل دغدغه ه
روزانــه در محیــط کار بــا اســترس زاهای متعــددی ماننــد کار بیــش 
از حــد تــوان، تعارضــات فــردی، کار شــیفتی، ســروکار داشــتن بــا 
ــکان و  ــا پزش ــاد ب ــی، تض ــت روان ــدان حمای ــر، فق ــرگ و می م
ــه رو می شــوند کــه ایــن عوامــل  ــارات رو ب ابهــام در میــزان اختی
ــاز  ــد )11(. از دیرب ــر بگذارن ــر ســالمت پرســتاران تأثی ــد ب می توانن
شــغل پرســتاری در تمــام مــدت شــبانه روز پــر کنــش بــوده اســت 
و بــه عنــوان یــک شــغل پــر اســترس شــناخته می شــود. شــیفت 
کاری پرســتاران پیامدهــای منفــی در فضــای خانوادگی آنــان ایجاد 
ــدازد. در دوره  ــان را بــه خطــر می ان می کنــد  و ســالمت روانــی آن
کوویــد-19 پرســتاران افســردگی، اضطــراب و اســترس شــدیدی را 
تجربــه مــی کننــد کــه ممکــن اســت کیفیــت زناشــویی آنــان را 
تحت تاثیــر قــرار دهــد )12(. فعالیــت در دوران پاندمــی کوویــد-19 
و ارائــه خدمــات ســالمت بــه بیمــاران کوویــد-19 فشــار روانــی و 
ــان ایجــاد کــرد  ــواده آن ــرای پرســتاران و خان ــادی را ب ــی زی نگران
ــه  ــادی را در زمین ــی زی ــد 19، درماندگ ــاالی کووی ــیوع ب )13(. ش
ــب  ــای مراق ــر روی نظام ه ــاب آوری ب ــخگویی و ت ــت، پاس ظرفی
ــویی  ــی زناش ــت زندگ ــد )14(. کیفی ــی وارد می کن ســالمت عموم
ــار  ــه ای رفت ــیر دو لب ــد شمش ــد-19 مانن ــد در دوران کووی می توان
کنــد، از طرفــی کیفیــت بــاالی زندگــی زناشــویی نقــش حمایتــی 
ــویی  ــی زناش ــن زندگ ــت پایی ــی کیفی ــراد دارد و از طرف ــرای اف ب
ــن  ــد )15(. همچنی ــا می کن ــر را ایف ــل پرخط ــک عام ــش ی نق
ســالمت روانــی کارکنــان بخــش ســالمت بــه ویــژه پرســتاران در 
دوره همه گیــری کوویــد-19 بــا چالش هــای زیــادی روبــرو اســت 
کــه می توانــد اســترس هایی در زندگــی فــردی و خانوادگــی آنــان 
ایجــاد کنــد )16(. بــه نظــر می رســد در دوره کوویــد-19 وضعیــت 
ســالمتی افــراد تــا حــدود زیــادی تحت تاثیــر ویژگــی هــای روان 
ــن اســاس ضــرورت دارد کــه  ــر ای ــان اســت )17(.  ب شــناختی آن
ــویی  ــی زناش ــت زندگ ــذار در کیفی ــناختی تاثیرگ ــل روان ش عوام
پرســتاران بیمــاران کوویــد-19 مــورد بررســی قــرار گیــرد. عواطف 
ــتند  ــناختی هس ــای روان ش ــه ویژگی ه ــی از جمل ــت و منف مثب
ــد- ــاران کووی ــتاران بیم ــویی پرس ــی زناش ــت زندگ ــه در کیفی ک
19نقــش دارنــد. عاطفــه منفــی یعنــی ایــن کــه شــخص تــا چــه 
ــه  ــد. عاطف ــایندی می کن ــندی و ناخوش ــاس ناخرس ــزان احس می
منفــی یــک بعــد عمومــی از یــأس درونــی و عــدم اشــتغال بــه کار 
لذت بخــش اســت کــه بــه دنبــال آن حالت هــای خلقــی اجتنابــی 
ــرس و  ــاه، ت ــاس گن ــارت، احس ــر، حق ــم، تنف ــم، غ ــل خش از قبی
عصبانیــت پدیــد می آیــد. عاطفــه مثبــت حالتــی از انــرژی فعــال، 
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تمرکــز زیــاد و اشــتغال بــه کار لذت بخــش اســت. عاطفــه مثبــت 
ــت از  ــی مثب ــای خلق ــترده ای از حالت ه ــف گس ــده طی دربرگیرن
جملــه شــادی، احســاس توانمنــدی، شــور و شــوق، تمایــل، عالقــه 
ــه خــود اســت )18(. بیــن عواطــف مثبــت و منفــی و  و اعتمــاد ب
رضایــت زناشــویی رابطــه وجــود دارد. ایــن عواطــف مثبــت فــرد 
اســت کــه می توانــد روابــط صمیمــی و تعلــق عاطفــی را در روابــط 
زوج هــا تحــت تاثیــر قــرار دهــد بیــن عاطفــه منفــی و نارضایتــی 
ــراز خشــم  ــع اب و ناســازگاری زناشــویی رابطــه وجــود دارد. در واق
ــه  ــدام ب ــر ک ــویی ه ــت زناش ــول تعامال ــراب در ط ــم و اضط و غ
ــویی را  ــازگاری زناش ــت و س ــن اســت رضای ــی ممک ــور متفاوت ط
کاهــش دهــد. مــک کــوی و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان 
دادنــد کــه بیــان عواطــف و احساســات در تعامالــت روزانــه زوجیــن 
و نحــوه توصیــف ازدواج شــان بــا رضایــت زناشــویی ارتبــاط 
ــویی  ــت زناش ــراز عواطــف و رضای ــن اب ــاط بی ــن ارتب ــته و ای داش
ــون  ــد )19(. یورگاس ــان داده ش ــان نش ــر از زن ــردان قوی ت در م
ــت  ــا کیفی ــی ب ــت و منف ــاره رابطــه عواطــف مثب و همــکاران درب
ــد  ــس از 14 روز دریافتن ــر روی 191 زوج پ ــویی ب ــی زناش زندگ
کــه عواطــف منفــی باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی زناشــویی و 
ــردگی  ــود )20(. افس ــش آن می  ش ــث افزای ــت باع ــف مثب عواط
و اضطــراب بــه عنــوان دو نمونــه از عواطــف منفــی غالــب، 
شــانس برقــراری روابــط رضایــت بخــش را در همســران کاهــش 
ــث  ــغلي باع ــی و ش ــش خانوادگ ــی نق ــد )21(. درآمیختگ می دهن
فشــار جســمی و کشمکشــو کار و خانــواده شــده کــه می توانــد بــر 
ســالمت شــغلي و خانوادگــی تاثیــر بگــذارد )22(. منفــی یــا مثبــت 
ــا  ــد در کنــش وری مثبــت ی ــراد از نظــر عاطفــی می توان ــودن اف ب
منفــی آنهــا در روابــط بــا همسرشــان تأثیرگــذار باشــد )23(. از آن 
ــه ویژگــی عواطــف مثبــت و منفــی  ــی کــه شــکل گیری اولی جای
افــراد بیشــتر تحت تاثیــر تجربیــات دوران کودکــی اســت )24(. بــه 
ــد  ــراد در فرآین ــه اف ــناختی ک ــای روان ش ــد ویژگی ه ــر می رس نظ
ــد، تاثیــر عواطــف مثبــت و منفــی  تحــول روانــی بدســت می آورن
ــفقت خود  ــد. ش ــر می ده ــغلی تغیی ــی و ش ــش وری خانوادگ را کن
ــه  ــد در رابط ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــی از ویژگی های یک
عواطــف و کیفیــت زندگــی زناشــویی پرســتاران تاثیــر می گــذارد. 
ــود و  ــه خ ــبت ب ــت نس ــی و عطوف ــاس مهربان ــفقت خود، احس ش
مراقبــت از خــود اســت. شــفقت خود موجــب نگــرش غیرقضاوتــی 
بــه خــود بــه ویــژه نســبت بــه نقــاط ضعــف اســت. شــفقت خود بــا 
اختــالالت روان شــناختی و آشــفتگی های هیجانــی رابطــه منفــی 
دارد )25(. شـــفقت خود بـــاال بـــا بهزیســـتي روان شــناختي رابطــه 
دارد و از فــرد در مقابــل اســترس حمایــت مــي کنــد. شــفقت خود 

ــود،  ــاد از خ ــاوت و انتق ــل قض ــود در مقاب ــا خ ــی ب ــامل مهربان ش
ارتباطــات انســانی در مقابــل انــزوا و ذهن آگاهــی در مقابــل 
همانندســازی بیــش از حــد بــا دیگــران اســت. تعامــل ایــن مؤلفــه 
هــا، خودشـــفقتي را در ذهـــن فرد شـــکل مي دهنــد )26(. در واقع 
ــت و  ــج، شکس ــه رن ــت ک ــن ادراک اس ــرش ای ــفقت خود، پذی ش
نابســندگی بخشــی از شــرایط زندگــی اســت و همــه افراد مســتحق 
ــرش  ــه پذی ــفقت خود ب ــی ش ــتند. ویژگ ــفقت هس ــی و ش مهربان
غیرقضاوتــي و غیــر واکنشــي همــه تجــارب و نتایــج روان شــناختی 
ــا مشــاهده   ــا افــراد ب ــد ت مثبتــي منجــر می شــود و کمــک می کن
تجــارب ناخوشــایند بــه شــیوه ای غیرقضاوتــي، عاطفــه  منفــي خود 
ــد  ــک می کن ــفقت خود کم ــن ش ــد )27(. همچنی ــرل کنن را کنت
ــه  ــردن توج ــا منحــرف ک ــا و ب ــم هیجان ه ــق تنظی ــراد از طری اف
ــش  ــترس را کاه ــدت و دوام اس ــی، ش ــای منف ــود از هیجان ه خ
ــد و  ــر می گردن ــود ب ــا خ ــی ب ــای مهربان ــه حالت ه ــد و ب می دهن
تــالش می کننــد خــود را مســئول و پاســخگوی رفتارهــای خــود 
ــده  ــوب در آین ــج مطل ــی نتای ــد )28(. شــفقت خود در پیش بین بدانن
و تــالش بیشــتر در جهــت رویکــرد فعاالنــه مراقبــت از خــود نقش 
ــطح  ــه س ــه تجرب ــل ب ــاال، تمای ــفقت خود ب ــراد دارای ش دارد و اف
باالتــری از احساســات خوشــایند و مثبــت دارنــد. ایــن تغییــر زمینه 
ــان فراهــم می کنــد و  ــروز تغییــرات شــناختی و عاطفــی را در آن ب
ــه  ــی را ب ــختی های زندگ ــکالت و س ــه مش ــود ک ــب می ش موج
ــفقت خود  ــد )29(. ش ــی ادراک کنن ــی زندگ ــع طبیع ــوان وقای عن
ــط،  ــد در رواب ــود امی ــی، بهب ــار روان ــطح فش ــش س ــب کاه موج
افزایــش میــزان همدلــی در روابــط صمیمــی و افزایــش صمیمیــت 
ــا  ــراد ب ــی اف ــه مهربان ــود )30(. درج ــویی می ش ــط زناش در رواب
خودشــان، بــا میزانــی کــه آنهــا چگونــه یــا شــریک زندگی شــان 
مهربــان هســتند، در ارتبــاط اســت. شــفقت خود بــاال بــا مهربانــی 
و گــرم بــودن از طــرف همســر رابطــه دارد. افــراد خودشــفقت ورز، 
ســطح ارتبــاط باالیــی را بــا شــریک زندگــی خــود برقــرار می کننــد 
و می تواننــد ارتبــاط صمیمانــه بــا دیگــران برقــرار کننــد، پذیــرش 
باالیــی نســبت بــه همســر خــود دارنــد و خودمختــاری و اســتقاالل 
بیشــتری را بــه همســر خــود می دهنــد )31(. انعطاف پذیــری 
ــه نظــر می رســد رابطــه  ــه ب شــناختی ویژگــی دیگــری اســت ک
عواطــف و کیفیــت زندگــی زناشــویی را تحــت تاثیــر قــرار می دهد.
ــش  ــر نق ــد ب ــی توان ــناختی م ــای ش ــد توانایی ه ــه نظــر می رس ب
عواطــف مثبــت و منفــی و کیفیــت زندگــی زناشــویی تاثیر بگــذارد. 
یکــــی از موضوعــــات کلیــــدی در روان شناســــی مثبت گــــرا، 
انعطاف پذیــــری شــــناختی است که میــــزان تجربــه پذیــــری 
فــــرد در مقابــــل تجــــارب درونــی و بیرونــــی و توانایی تغییـر 
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حـال  در  با محرکهاي  سازگاري  منظور  به  شناختي  آمایــــههاي 
تغییـر محیطي را نشــان می دهــد )32(. ایــــن ویژگــــی شــناختی، 
در افــــراد گوناگون بــــه درجــــات مختلــف مشــــاهده می شود 
و نــــوع واکنــش افــراد را در مقابــل تجــارب جدیــد مشخص 
ــی و  ــای درونــ ــاره دنیــ ــر، دربــ ــراد انعطاف پذیــ ــد. اف می کنــ
ــراد  ــر هســــتند )33(. اف بیرونــــی خــود، کنجــــکاو و تجربه پذی
می کننــد،  اســــتفاده  جــــایگزین  گزینه هــای  از  انعطاف پذیــر 
چارچوب فکري خود را مثبــت بازسازي ميکننـد و موقعیتهـاي 
چالش بــرانگیز یا رویدادهاي استرس زا را ميپذیرنـد )34(. همچنیــن 
ــال  ــان ح ــی در زم ــی منف ــای عاطف ــرد را در تجربه ه ــی ف توانای
ــار،  ــده رفت ــاز و محدودکنن ــای آشفته س ــا رویداده ــازگاری ب و س
افزایــش می دهــد )35(. بــر ایــن اســاس انعطــاف پذیــری شــناختی 
ــاب  ــد انتخ ــری مانن ــم گی ــه تصمی ــوط ب ــای مرب ــت ه در موقعی
ــا نقــش اساســی  ــل کــردن هزینه هــا و مزای یــک راه حــل و تعدی
ــرای  ــاوت ب ــل متف ــد راه ح ــه چن ــه و مقایس ــور ارائ دارد. همین ط
ــده  ــف منعکــس کنن ــن تکلی ــا مشــارکت در چندی ــک مســاله ی ی
پــردازش هــای شــناختی درونــی اســت. همچنیــن، انعطــاف پذیــری 
ــر دادن برداشــتها  ــی تغیی ــه صــورت توانای ــد ب شــناختی مــی توان
ــا شــرایط فشــارزا در  ــه ای هنــگام مواجهــه ب و راهبردهــای مقابل
ــی  ــک ویژگ ــام آن ی ــی در انج ــدم توانای ــود و ع ــه ش ــر گرفت نظ
اصلــی آســیب شناســی روانــی اســت. در یــک ســطح زیربنایــی، 
انعطــاف پذیــری شــناختی منعکس کننــده چندیــن فرآینــد کنتــرل 
ــا،  ــارض و خط ــرل تع ــه کاری، کنت ــه، حافظ ــد توج ــناختی مانن ش
ــن  ــک از ای ــر ی ــالل در ه ــازداری پاســخ اســت. اخت انتخــاب و ب
فرآیندهــای شــناختی ممکــن اســت بــه فقــدان انعطــاف پذیــری 
شــناختی منجــر شــود کــه اغلب بــه شــکل رفتارهــا و افــکار مقاوم 
و تغییرناپذیــر نمــود پیــدا مــی کنــد )36(. انعطاف پذیــری شــناختی 
ــد  ــش می ده ــراد را افزای ــازگاری اف ــی و س ــالمت عاطف ــاال، س ب
ــد  ــی مانن ــی منف ــای هیجان ــا واکنش ه ــن ب ــری پایی و انعطاف پذی
ــن  ــت )37(. بی ــراه اس ــراب هم ــت و اضط ــگری، عصبانی پرخاش
انعطاف پذیــری شــناختی و ازدواج موفــق رابطــه وجــود دارد )38(. 
همجنیــن انعطاف پذیــری شــناختی بــا ســازگاری زناشــویی رابطــه 
دارد )39(. انعطــاف پذیــری شــناختی بــاال موجــب می شــود زوج هــا 
بــا درک متقابــل از خواســته هــای یکدیگــر و همچنین نشــان دادن 
ــات  ــار خــود، زندگــی باثب ــری در رفت نوعــی نرمــش و انعطاف پذی
ــاد  ــناختی ابع ــری ش ــد )40(. انعطاف پذی ــه کنن ــی را تجرب و موفق
عاطفــی و شــناختی شــخصیت فــرد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد 
نقــش دارد و  رفتارهــای مطلوب تــر و متعادل تــر  بــروز  و در 
موجــب می شــود افــراد کیفیــت زندگــی باالتــر و موقعیــت هــای 

ــناختی در  ــری ش ــد )41(. انعطاف پذی ــه کنن ــری را تجرب مطلوب ت
توانایــی افــراد بــرای بــه دســت آوردن تعــادل پــس از مواجــه بــا 
ــه ســازگاری مثبــت نقــش دارد   شــرایط دشــوار جهــت رســیدن ب
)42(. بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش فــرض شــد کــه انعطــاف 
ــت و  ــف مثب ــن عواط ــه بی ــد در رابط ــی توان ــناختی م ــری ش پذی
منفــی و کیفیــت زندگــی زناشــویی نقــش میانجــی ایفــا کنــد. بــا 
ــت  ــت زندگــی زناشــویی در کیفی ــت نقــش کیفی ــه اهمی توجــه ب
ــتاران در  ــش پرس ــه نق ــه ب ــزوم توج ــتاران و ل ــی کاری پرس زندگ
ــژه در دوره کوویــد-19 و همچنیــن خــالء  ــه وی نظــام ســالمت ب
پژوهشــی موجــود، انجــام ایــن پژوهــش ضــرورت داشــت. مطالعــه 
نقــش میانجــی شــفقت خــود و انعطاف پذیــری شــناختی بــه ارائــه 
رهنمودهایــی منجــر می شــود کــه رابطــه عواطــف مثبــت و منفــی 
ــن شــود.  ــر تبیی ــی زناشــویی پرســتاران عمیق ت ــت زندگ ــا کیفی ب
افــزون بــر ایــن در راســتای افزایــش شــفقت خود و انعطاف پذیــری 
شــناختی بــه وســیله مداخــالت آموزشــی و مشــاوره ای، می تــوان 
نقــش عواطــف مثبــت و منفــی را کارآمدســازی کــرد. از ایــن رو، 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مطالعــه رابطــه عواطــف مثبــت و منفی 
ــفقت خود و  ــی ش ــش میانج ــا نق ــویی ب ــی زناش ــت زندگ ــا کیفی ب
انعطاف پذیــری شــناختی در پرســتاران بیمــاران کوویــد- 19 انجــام 
ــی  ــورد بررس ــر م ــای زی ــدف فرضیه ه ــن ه ــتای ای ــد. در راس ش

قــرار گرفتنــد:
- بیــن عواطــف مثبــت و منفــی بــا کیفیــت زندگــی زناشــویی در 

پرســتاران بیمــاران کوویــد-19 رابطــه وجــود دارد. 
ــف  ــه عواط ــناختی در رابط ــری ش ــود و انعطاف پذی ــفقت  خ - ش
مثبــت و منفــی بــا کیفیــت زندگــی زناشــویی در پرســتاران بیماران 

کوویــد-19 نقــش میانجــی دارد.

روش کار
روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری ایــن 
ــاران  ــان بیم پژوهــش 220 پرســتار شــاغل در بخــش هــای درم
ــتان های  ــال 1400 در بیمارس ــاه اول س ــش م ــد- 19 در ش کووی
ــه جــدول  ــا توجــه ب ــد. ب ــوم پزشــکی اصفهــان بودن دانشــگاه عل
کرجســی و مــورگان و بــا در نظــر گرفتــن احتمــال افــت آزمودنــی، 
بــه روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده و بــر اســاس لیســت 
اســامی پرســتاران، 146 نفــر انتخــاب شــدند. پــس از تصویب طرح 
پژوهــش در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد الکترونیکــی و بــا ارائــه 
ــتان ها  ــه بیمارس ــگاه، ب ــش دانش ــت پژوه ــه از مدیری معرفی نام
مراجعــه شــد و در صورتــی که پرســتاران رضایــت آگاهانــه و تمایل 
بــه شــرکت در پژوهــش داشــتند، پرسشــنامه ها در زمــان مناســبی 
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ــرار مــی گرفــت. پــس از جمــع آوری داده هــا 8  ــار آنهــا ق در اختی
پرسشــنامه مخــدوش کنــار گذاشــته شــدند و داده هــای مربــوط بــه 
138 شــرکت کننده تحلیــل شــدند. مالک هــای ورود بــه پژوهــش 

شــامل ایــن مــوارد بودنــد: 
ــرده  ــی زناشــویی خــود را شــروع ک ــد متاهــل و زندگ پرســتار بای
ــاران  ــان بیم ــش درم ــال 1400 در بخ ــاه اول س ــد، در 6 م باش
ــمانی و  ــالمت جس ــد، س ــت باش ــه خدم ــغول ب ــد-19 مش کووی
روانــی داشــته باشــد کــه ایــن مــالک در یــک مصاحبــه در هنــگام 
تحویــل پرسشــنامه ها کنتــرل شــد. رضایــت آگاهانــه و تمایــل بــه 
شــرکت در مطالعــه داشــته باشــد. مالک هــای خــروج از پژوهــش 
هــم شــامل ایــن مــوارد بودنــد: داشــتن مشــکل زناشــویی، داشــتن 
ــی،  ــالل روان ــا اخت ــمانی ی ــاری جس ــتن بیم ــالق، داش ــابقه ط س
ــی  ــر از نگران ــا اســترس شــدید دیگــری غی داشــتن درد مزمــن ی
مربــوط بــه کوویــد-19 و عــدم تکمیــل پرسشــنامه ها. ایــن دســته 
ــه  ــد. ب ــن پژوهــش شــرکت کنن ــتاران نمی توانســتند در ای از پرس
منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی پژوهش، اهــداف و چشــم انداز 
ــت  ــرای شــرکت کنندگان تشــریح شــد و رضای ــده پژوهــش ب آین
ــا ایجــاد محیطــی  ــه همــه شــرکت کنندگان کســب شــد. ب آگاهان
حمایتــی و پاســخگو شــرایط مناســبی بــرای تکمیــل پرسشــنامه ها 
ــه  ــنامه ها، رازداری و محرمان ــودن پرسش ــام  ب ــد. بی ن ــم ش فراه
ــل  ــت. در صــورت تمای ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــات م ــودن اطالع ب
بهره منــد  پژوهــش  نتایــج  از  می توانســتند  شــرکت کنندگان 
ــا  ــرکت کننده ب ــه 138 ش ــوط ب ــای مرب ــت داده ه ــوند. در نهای ش
اســتفاده از آزمون هــای ضریــب همبســتگی پیرســون، رگرســیون 
بــه شــیوه سلســله مراتبــی )تحلیــل مســیر(، روش بــارن و کنــی، 

ــزار SPSS-23 تحلیــل شــدند. ــرم اف آزمــون ســوبل و ن
ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه بود: 

مقیــاس کیفیــت زندگــی زناشــویی، فــرم تجدیــد نظــر شــده: ایــن 
ــه  ــن  تهی ــن و کریستنس ــران، الرس ــبی، ک ــط باس ــاس، توس مقی
شــده و فــرم اصلــی آن، 32 ســئوال دارد کــه توســط اســپاینر و بــر 
اســاس نظریــه لیوایــز و اســپاینر در مــورد کیفیت زناشــویی ســاخته 
شــده اســت )43(. برادبــوري، فینچــام و بیــچ  نیــز پــس از مطــرح 
کــردن نظریــه خــود در مــورد کیفیــت زناشــویی، ایــن پرسشــنامه 
ــزاري مناســب بــراي ارزیابــی کیفیــت زناشــویی،  را بــه عنــوان اب
معرفــی کردنــد )44(. تحلیــل عامــل تأییــدي بــرای ســاختار عاملی 
پرسشــنامه در آمریــکا، روایــی آن را تاییــد کــرد و پایایی پرسشــنامه 
بــه شــیوه آلفــاي کرونبــاخ، از 0/80 تــا 0/90 گــزارش شــده اســت. 
در  ایــران در پژوهــش یوســفی و همــکاران آلفــاي کرونبــاخ 0/91 
بــرای آن محاســبه شــد )47(. حساســیت ایــن پرسشــنامه 74/12 

ــرم  ــت. ف ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــی آن 78/47 درص ــد و ویژگ درص
ــا  ــئوال دارد و از 0 ت ــنامه 14 س ــن پرسش ــده ای ــر ش ــد نظ تجدی
ــده و  ــذاري ش ــه ای نمره گ ــرت 6 درج ــف لیک ــورت طی ــه ص 5 ب
ــر را نشــان می دهــد )46(.  ــر کیفیــت زناشــویی باالت نمــرات باالت
در پژوهــش حاضــر، پایایــی کل مقیــاس کیفیــت زندگی زناشــویی 

بــا روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا 0/75 محاســبه شــد.
پرسشــنامه عاطفــه مثبــت و منفــی: جهــت ســنجش عاطفــه مثبت 
ــد.  ــتفاده ش ــن اس ــون، کالرک و تگل ــنامه واتس ــی از پرسش و منف
ایــن مقیــاس باهــدف بررســی حــاالت و عاطفــه مثبــت و منفــی 
تهیــه و ارائه شــده اســت. در ایــن مقیــاس 20 مقولــه کــه بیانگــر 
20 احســاس )10 احســاس مثبــت و 10 احســاس منفــی( در قالــب 
ــن  ــورد ای ــده در م ــر تکمیل کنن ــت و نظ ــده اس ــات بیان ش کلم
احساســات به صــورت لیکــرت 5 درجــه ای از به هیچ وجــه=1 
ــالن   ــز و آرس ــود )18(. یالمی ــی می ش ــاد=5 ارزیاب ــیار زی ــا بس ت
ــرای  ــت 0/54 و ب ــه مثب ــرای عاطف ــور را ب ــاس مذک ــی مقی پایای
ــد )47(. در پژوهــش مجــد  ــزارش نموده ان ــی 0/45 گ ــه منف عاطف
ــت و  ــه مثب ــرای عاطف ــاخ ب ــای کرونب ــر آلف ــکاران مقادی آرا و هم
منفــی بــه ترتیــب 0/88 و 0/87 به دســت آمده اســت )48(. در 
پژوهــش محمــدی آلفــای کرونبــاخ بــرای عاطفــه مثبــت 0/67 و 
بــرای عاطفــه منفــی 0/79 بــه دســت آمــده اســت )49(. در مطالعه 
حاضــر، ضرایــب آلفــاي کرونبــاخ مقیــاس هــاي فهرســت عواطــف 
مثبــت و منفــی بــه ترتیــب برابــر بـــا 0/83 و 0/78بــه دســت آمــد. 
ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــناختی: ای ــری ش ــاف پذی ــنامه انعط پرسش
دنیــس و ونــدروال ســاخته شــد. دارای 20 ســئوال و طیــف لیکــرت 
7 درجــه ای اســت و ســه جنبــه از انعطاف پذیــری شــناختی 
توجیــه  ادراک  ادارک کنترل پذیــری، ب(  الــف(  را می ســنجد: 
ــرای  ــنامه ب ــن پرسش ــف. ای ــای مختل ــار، ج( ادراک گزینه ه رفت
ارزیابــی میــزان پیشــرفت فــرد در کار بالینــی و غیربالینــی و ایجــاد 
ــردگی  ــاری افس ــناختی- رفت ــان ش ــر در درم ــاف پذی ــر انعط تفک
و ســایر بیمــاری هــای روانــی بــه کار مــی رود. روایــی همزمــان 
ــی  ــا  0/39- و روای ــر ب ــک براب ــا افســردگی ب ــنامه ب ــن پرسش ای
ــن و  ــناختی مارتی ــری ش ــاف پذی ــاس انعط ــا مقی ــی آن ب همگرای
رابیــن  )1995( 0/75 بــود )33(. در ایــران ضریــب بازآزمایــی کل 
مقیــاس را 0/71 و ضرایــب آلفــای کرونبــاخ کل مقیــاس را 0/90 و 
بــرای خــرده مقیاس هــا بــه ترتیــب 0/87، 0/89 و 0/55 گــزارش 
شــد )50(. در پژوهــش حاضــر ضریــب پایایــی آن بــه روش آلفــای 

ــد. ــاخ 0/89 بدســت آم کرونب
پرسشــنامه شــفقت بــه خــود: در ایــن پژوهــش بــرای انــدازه گیری 
ــاه 12 ســئوالی کــه توســط  ــرم کوت ــه خــود از ف ــر شــفقت ب متغی
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رایــس و همــکاران اســتفاده شــده اســت و در آن شــرکت کنندگان 
بایــد بــه گویه هــای مقیــاس در یــک طیــف لیکــرت 5 درجــه ای 
پاســخ دهنــد )51(. در پژوهشــی در ایــران پایایــی کلــی مقیــاس بــا 
اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/91 اســت و روایــی نیــز بــا 
اســتفاده از روایــی همزمــان در ســطح معنــاداری 0/001 تاییــد شــد 
)52(. در پژوهــش حاضــر پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/83 بدســت آمــد. 

یافته ها
ــل  ــرکت کننده تحلی ــه 138 ش ــوط ب ــن پژوهــش داده هایمرب در ای

شــد کــه 78/98 درصــد )109نفــر( زن و 21/01 درصــد )29 نفــر( 
مــرد  بودنــد. ســطح تحصیــالت 71/01 درصــد )98 نفــر( لیســانس 
ــاظ  ــه لح ــد. ب ــانس بودن ــوق لیس ــر( ف ــد )40 نف و 28/98 درص
ــه  ــر( طبق ــد )35 نف ــی، 25/36 درص ــادی- اجتماع ــه اقتص طبق
متوســط،  61/59 درصــد )85 نفــر( طبقــه متوســط و 13/04 درصــد 
ــار ســن  ــن و انحــراف معی ــد. میانگی ــن بودن ــه پایی )18 نفــر( طبق
ــت  ــابقه خدم ــب )SD=±5/8( 37 و س ــه ترتی ــرکت کنندگان ب ش

ــود. ــر حســب ســال )SD=±5/6( 17 ب ــان ب آن

جدول1. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

12345انحراف معیارمیانگینمتغیرها

عاطفه منفی
عاطفه مثبت

انعطاف پذیری شناختی
شفقت خود

کیفیت زندگی زناشویی

42/39
23/94
34/36
31/53
35/74

7/81
9/11
7/18
9/41
5/91

1
-0/40**
-0/65**

-0/06
-0/04

1
0/49**
0/40**
0/49**

1
0/41**
0/43**

1
0/44**1

ــه  ــن عاطف ــه بی ــه رابط ــد ک ــان می ده ــدول1( نش ــج )ج نتای
انعطاف پذیــری شــناختی، شــفقت خــود و کیفیــت  مثبــت، 

 .)P>0/01( زندگــی زناشــویی مثبــت و معنــادار اســت

جدول2. نتایج آزمون های نرمال بودن داده ها و هم خطی متغیرهای پیش بین

آزمون
ضریب تحملعامل تورم واریانسکالموگروف و اسمیرنوف

ZVIFtolerance

عاطفه منفی
عاطفه مثبت

انعطاف پذیری شناختی
شفقت خود

کیفیت زندگی زناشویی

0/102
0/086
0/066
0/111
0/061

1/14
1/23
1/19
1/74

-

0/89
0/78
0/76
0/72

-

و                                                                                                اســمیرنوف  کالموگــروف-  آزمــون  نتایــج  )جــدول2(،  در 
شــاخص هــای عامــل تــورم واریانــس و ضریــب تحمــل 
ــودن داده هــا و  ــال ب نشــان مــی دهــد کــه مفروضــه هــای نرم
ــذا  ــتند. ل ــرار هس ــن برق ــای پیش بی ــودن متغیره ــی ب هم خط
ضرایــب متغیرهــای عاطفــه مثبــت، عاطفــه منفــی، شــفقت خــود 

ــای  ــهم متغیره ــتند. س ــا نیس ــناختی ناپای ــری ش ــاف پذی و انعط
عواطــف مثبــت و منفــی در پیــش بینــی کیفیــت زندگــی 
زناشــویی بــا اســتفاده از ضریــب رگرســیون بــه شــیوه همزمــان 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

 جدول3. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری عاطفه منفی و مثبت روی کیفیت زندگی زناشویی

متغیرهای پیشبین
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

Tسطح معنی داری
RR2FBخطای استاندارد) β ضریب بتا)

ثابت
0/510/27

22/454/27-5/2500/001
0/1230/0730/1441/6780/096**18/23عاطفه منفی
0/5550/0930/4957/3090/001عاطفه مثبت
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طبــق نتایــج )جــدول 3( بیــن عاطفــه منفــی و مثبــت بــا کیفیــت 
ــطح 0/01  ــتگی 0/41 و در س ــب همبس ــویی، ضری ــی زناش زندگ
معنــادار می باشــد. ضریــب بتــای متغیرهــا نشــان مــی دهنــد کــه 
عاطفــه منفــی ســهم معنــاداری در پیــش بینــی کیفیــت زندگــی 
زناشــویی پرســتاران نــدارد )β=0/144 ،P>0/05( و عاطفــه مثبــت 
ســهم معنــاداری در پیش بینــی کیفیت زندگی زناشــویی پرســتاران 
دارد )β=0/495 ،P>0/01(. بــرای تعییــن نقــش میانجــی شــفقت 
خــود و انعطــاف پذیــری شــناختی در رابطــه بیــن عاطفــه مثبــت 
و کیفیــت زندگــی زناشــویی از الگــوی بــارون و کنــی )1985( بــه 
روش رگرســیون سلســله مراتبــی )تحلیــل مســیر( اســتفاده شــد. 
مراحــل اجــرای ایــن الگــو بــه ایــن صــورت اســت کــه در مرتبــه 

اول ضریــب رگرســیون، تاثیــر عاطفــه مثبــت روی کیفیــت زندگــی 
ــود  ــفقت خ ــت و ش ــه مثب ــر عاطف ــه دوم تاثی ــویی و در مرتب زناش
و انعطاف پذیــری شــناختی بــه طــور هم زمــان روی کیفیــت 
زندگــی زناشــویی محاســبه شــد. بــرای بررســی اثــر غیرمســتقیم 
شــفقت خود و انعطاف پذیــری شــناختی روی کیفیــت زندگــی 
زناشــویی، اختــالف ضریــب رگرســیون »عاطفــه مثبــت« از مرحله 
ــارون و کنــی  اول بــه مرحلــه دوم بررســی شــد. بــر پایــه روش ب
ــر میانجــی شــفقت خــود و انعطاف پذیــری  ــا ورود متغی چنانچــه ب
شــناختی بــه معادلــه، اثر متغیــر برونــزاد »عاطفــه مثبــت« از مرتبه 
اول بــه مرتبــه دوم کاهــش پیــدا کنــد، نقــش میانجــی متعیرهــای 

شــفقت خــود و انعطــاف پذیــری شــناختی احــراز می شــود.
جدول 4. آزمون نمو واریانس و ضرایب رگرسیون شفقت خود و انعطاف پذیری شناختی در رابطه عاطفه مثبت و کیفیت زندگی زناشویی  

sig t β خطا B FΔR2 ΔR2 R2 R متغیرهای پیش بین مرتبه

0/001 12/61 0/49 0/07 0/53 **14/81 0/24 0/24 0/49 عاطفه مثبت 1
0/001
0/001

9/63
10/26

0/32
0/37

0/09
0/11

0/36
0/47

**18/29 0/10 0/34 0/59 عاطفه مثبت و 
شفقت به خود 2

0/001 12/61 0/49 0/07 0/53 **14/81 0/24 0/24 0/49 عاطفه مثبت 1
0/001
0/001

7/01
11/66

0/30
0/46

0/05
0/09

0/41
0/51

**22/15 0/13 0/37 0/61 عاطفه مثبت و 
انعطاف پذیری شناختی 2

ــا ورود متغیــر عاطفــه مثبــت در مرتبــه  طبــق نتایــج )جــدول4( ب
اول ضریــب تعییــن مــدل از 0 بــه حــدود 24 درصــد، و در مرتبــه 
ــادار 10 درصــدی  ــو معن ــا نم ــر شــفقت خــود ب ــا ورود متغی دوم ب
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــن نتیج ــید. ای ــد رس ــه 34 درص ب
مرتبــه اول ضریــب تبییــن مــدل افزایــش معنادار داشــته و بــا ورود 
ــس  ــزان واریان ــه دوم، توانســته اســت می ــر میانجــی در مرتب متغی
ــر  ــا ورود متغی ــادار افزایــش دهــد. ب ــه طــور معن تبییــن شــده را ب
میانجــی شــفقت خــود در گام دوم، ضریــب بتــای عاطفــه مثبــت 
از 0/49 بــه 0/32 کاهــش یافــت کــه بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون 
 .)t=10/26 ،P>0/01( ــادار اســت ــر معن ــزان تغیی ــن می ســوبل ای
مانــد  باقــی  معنــادار  در عین حــال شــفقت خود همچنــان  و 
ــاف  ــی انعط ــش میانج ــاره نق ــن درب )t=9/63 ،P>0/01(. همچنی
پذیــری شــناختی، حاکــی از آن اســت کــه بــا ورود متغیــر عاطفــه 

ــه 24 درصــد،  ــدل از 0 ب ــن م ــب تعیی ــه اول ضری ــت در مرتب مثب
ــا  ــناختی ب ــری ش ــاف پذی ــر انعط ــا ورود متغی ــه دوم ب و در مرتب
ــا ورود متغیــر  نمــو معنــادار 13 درصــدی بــه 37 درصــد رســید. ب
انعطــاف پذیــری شــناختی بــه  عنــوان متغیــر میانجــی در معادلــه 
رگرســیون در گام دوم، ضریــب بتــا بــرای عاطفــه مثبــت از 0/49 
بــه 0/30 کاهــش یافــت کــه بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون ســوبل 
ایــن میــزان تغییــر معنــادار اســت )t=11/66 ،P>0/01(. و در 
عیــن  حــال نقــش عاطفــه مثبــت همچنــان معنــادار باقــی مانــد 
)t=7/01 ،P>0/01(. بــه طــور کلــی نتایــج نشــان داد کــه عاطفــه 
مثبــت ســهم معنــاداری در پیش بینــی کیفیــت زندگــی زناشــویی 
ــناختی در  ــری ش ــاف پذی ــود و انعط ــفقت خ ــای ش دارد و متغیره
رابطــه عاطفــه مثبــت و کیفیــت زندگــی زناشــویی نقــش میانجــی 

ــر اســت. ــه صــورت زی ــاداری دارد.  مــدل پژوهــش ب معن

مدل پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عاطفه مثبت با نقش میانجی شفقت خود و انعطاف پذیری شناختی
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بحث
ــا کیفیــت  نتایــج نشــان داد کــه بیــن عواطــف مثبــت و منفــی ب
ــد- 19 رابطــه وجــود  زندگــی زناشــویی پرســتاران بیمــاران کووی
دارد. عاطفــه مثبــت ســهم مثبــت و معنــاداری در پیش بینــی 
ــد- 19 دارد  ــاران کووی ــتاران بیم ــویی پرس ــی زناش ــت زندگ کیفی
امــا عاطفــه منفــی ســهم معنــاداری نــدارد. ایــن نتیجــه بــا نتایــج 
پژوهش هــای بشــارت، میرزایــی، غالمعلــی لواســانی و نقــی پــور 
ــکاران  ــکیو و هم ــکاران )21(، لیوس ــز و هم ــاروس- گوم )54(، ب
)23(، انجــل )55( و مطابقــت داشــت. افــرادی کــه عواطــف مثبــت 
ــذت  ــا روحیــه هســتند و از زندگــی ل ــرژی و ب ــد، پران باالیــی دارن
مــی برنــد. عاطفــه مثبــت بــا برقــراری روابــط اجتماعــی گســترده 
ــری  ــی تصمیم گی ــز و توانای ــت، تمرک ــان، دق ــار یاری رس ــر، رفت ت
ــور و  ــادی، ش ــیعی از ش ــف وس ــت طی ــه مثب ــت. عاطف ــاال اس ب
اشــتیاق، غــرور و افتخــار، ذوق زدگــی و لــذت از انجام کار را شــامل 
مــی شــود. ایــن عواطــف مثبــت بــه لحــاظ احساســی، شــناختی 
ــش                              ــراد افزای ــذت را در اف ــای ل ــه انجــام رفتاره و انگیزشــی زمین
ــهیل  ــران را تس ــا همس ــل ب ــواده، تعام ــو خان ــد و در ج ــی دهن م
می کننــد، فرصــت برقــراری روابــط لــذت بخــش را در همســران 
ــم گیری  ــر چش ــویی تاثی ــط زناش ــد و روی رواب ــش می ده افزای
ــد در  ــی می توان ــاظ عاطف ــه لح ــراد ب ــودن اف ــت ب دارد )21(. مثب
کنــش وری مثبــت آنهــا در روابــط بــا همسرشــان تأثیرگــذار باشــد. 
توانایــی ابــراز عاطفــه مثبت کــه بخشــی از ویژگی های شــخصیتی 
فــرد محســوب می شــود، شــرایطی در زندگــی فــرد ایجــاد می کنــد 
کــه در موقعیت هــای پراســترس هــم می تــوان حالت هایــی ماننــد 
ــودن  ــودن، گــرم ب ــان ب ــودن، مهرب ــه ب ــا حوصل ــا خوش بینــی، ب ب
عاطفــی و پذیــرا بــودن را در روابــط فــرد بــا دیگــران مشــاهده کرد 
ــاال در پرســتاران متاهــل  ــر ایــن اســاس عاطفــه مثبــت ب )23(. ب
مشــغول بــه خدمــت در بخــش درمــان بیمــاران کوویــد-19، بــه 
عنــوان یــک ویژگــی مثبــت و کارآمــد کمــک می کنــد کــه آنــان 
بتواننــد در فضــای خانــواده و در تعامــل بــا همســر رابطــه زناشــویی 
خوبــی داشــته باشــند. از طرفــی دیگــر، دقــت در بیــان و شــناخت 
عواطــف همســر موجــب شــادی و احســاس خوشــبختی در روابــط 
زناشــویی می شــود )54(. افــرادی دارای عاطفــه مثبــت در روابــط 
ــد و از نیازهــای عاطفــی خــود آگاه  ــار می کنن ــه رفت خــود همدالن
هســتند بــه برقــراری روابــط صمیمانــه بــا دیگــران میــل بیشــتری 
ــویی  ــط زناش ــت در رواب ــی از صمیمی ــش مهم ــد )55(. بخ دارن
مربــوط بــه نشــان دادن احساســات اســت. افــرادی کــه در تنظیــم 
و ســازماندهی احساســات منفــی دچــار مشــکل هســتند، غالبــا بــا 
ــات،  ــش تعارض ــوند و افزای ــارض می ش ــار تع ــود دچ ــران خ همس

ــه  ــن عاطف ــد )56(. بنابرای ــش می ده ــویی را کاه ــت زناش رضای
مثبــت پرســتاران موجــب می شــود کــه آنــان تمایــل بیشــتری بــه 
ابــراز صمیمیــت در روابــط زناشــویی دارنــد و صمیمیــت زناشــویی 

ــت زندگــی زناشــویی را شــکل می دهــد.  ــد اساســی کیفی بع
ــد  ــه ش ــه گرفت ــود، نتیج ــفقت خ ــی ش ــش میانج ــاره در نق  درب
ــی  ــت زندگ ــت و کیفی ــه مثب ــه عاطف ــود در رابط ــفقت خ ــه ش ک
زناشــویی پرســتاران بیمــاران کوویــد- 19 نقــش میانجــی دارد کــه 
ــور )57(، جانســون  ــر و آگون ــر، گامل ــای کلیی ــج پژوهش ه ــا نتای ب
ــور و  ــین پ ــان، حس ــر )32( و محمدی ــف و گرام ــر )58(، ن و کروگ
فرهنگــی )59( مطابقــت داشــت. عاطفــه مثبــت مفهــوم وســیعی 
ــطوح  ــه س ــه ب ــوب، توج ــای مطل ــان ه ــه هیج ــه تجرب ــت ک اس
ــذت از زندگــی را  ــاال و ل ــاالی هیجان هــای مثبــت و رضایــت ب ب
شــامل مــی شــود )58(. عاطفــه مثبــت در مــالک هــا و ارزیابــی 
افــراد از زندگــی در ابعــاد شــناختی، عملکردهــای روان شــناختی و 
اجتماعــی منعکــس مــی شــود. هــر چنــد کــه عاطفــه مثبت نســبتا 
ثابــت اســت ولــی محیــط هــای پراســترس و نگــران کننــده مــی 
ــی و  ــاالت عواطف ــروز ح ــع ب ــذارد و مان ــر بگ ــد روی آن تاثی توان
هیجانــی خوشــایند در افــراد مــی شــود )جکوبســون و همــکاران 
)60(. تفــاوت افــراد در ویژگــی شــخصیتی شــفقت خــود در شــرایط 
پراســترس تــا حــدود زیــادی مــی توانــد کمــک کنــد کــه افــراد از 
هیجــان هــای خــود آگاهــی بیشــتری داشــته باشــند و بــا مهربانــی 
ــا مجیــط تعامــل برقــرار کننــد )57(  بیشــتری نســبت بــه خــود ب
ــه خــود  ــی معطــوف ب ــت هــای عاطف ویژگــی شــفقت خــود حال
ــد و موجــب مــی شــود کــه انعطــاف  ــت مــی کن ــرد تقوی را در ف
پذیــری هیجانــی و تعالــی بیشــتری در فــرد بــه وجــود آیــد. ایــن 
امــر موجــب مــی شــود فــرد در برابــر مشــکالت و تعــارض هــا در 
روابــط بیــن فــردی، پاســخ هــای ســازنده تــری را ارائــه دهــد و در 
نتیجــه باعــث رشــد ســالمت روان شــناختی در روابــط بیــن فــردی 
مــی شــود. افــراد دارای شــفقت خــود بهتــر مــی تواننــد بیــن نیــاز 
بــه اســتقالل و وابســتگی در روابــط تعــادل برقــرار کننــد کــه ایــن 
امــر در ســالمت و تعامــالت بیــن فــردی اســت، نقــش اساســی 
ــی  ــد آگاه ــود نیازمن ــفقت خ ــی ش ــه ویژگ ــی ک دارد. از آن جای
هشــیار از هیجــان هــای خــود اســت، کمــک مــی کنــد کــه افــراد 
از احســاس هــای دردنــاک و ناراحــت کننــده اجتنــاب نکننــد، بلکه 
ــه دیگــران  ــی، فهــم و احســاس اشــتراکات انســانی، ب ــا مهربان ب
نزدیــک مــی شــوند. بنابرایــن در افــراد دارای شــفقت خــود بــاال، 
هیجــان هــای منفــی بــه حالــت مثبــت تــری تبدیــل مــی شــوند و 
بــه فــرد فرصــت درک دقیــق تــر شــرایط و انتخــاب کارهــای موثر 
ــه صــورت اثربخــش و مناســب                                                                                          ــا شــرایط ب ــر خــود ی ــرای تغیی ب
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مــی دهــد )32(. بنابرایــن پرســتاران مشــغول بــه خدمــت بخــش 
بیمــاران کرونایــی هــر چنــد کــه شــرایط پراســترس و پرخطــری 
را تجربــه مــی کننــد کــه ممکــن اســت زمینــه بــروز حالــت هــای 
عاطفــی و هیجانــی منفــی را در آنــا ایجــاد کنــد، امــا ویژگــی خــود 
شــفقتی پرســتاران بــه عنــوان یــک مهــارت کارآمد نقــش میانجی 
ایفــا مــی کنــد و موجــب می شــود کــه آنــان از حالت هــای عاطفی 
و هیجانــی خــود، آگاه باشــند و فهــم و احســاس اشــتراکات انســانی 
کــه بخشــی از ویژگــی خودشــفقتی آنــان اســت، موجــب می شــود 
پرســتاران در راســتای خدمــت رســانی بــه بیمــاران روحیــه عاطفی 
خوشــایندی داشــته باشــند و در درازمــدت آســیب نبیننــد و بتواننــد 
ــن  ــر ای ــد. ب ــظ کنن ــان را حف ــی خودش ســالمت جســمانی و روان
اســاس زمانــی کــه در کنــار خانــواده هســتند بــه لحــاظ روانــی و 
عاطفــی متعــادل هســتند و مــی تواننــد در روابــط زناشــویی کیفیت 
مطلوبــی را در کنــار همســر تجربــه کننــد. همچنیــن نتیجــه گرفته 
ــت و  ــه مثب ــه عاطف ــناختی در رابط ــری ش ــه انعطاف پذی ــد ک ش
کیفیــت زندگــی زناشــویی پرســتاران بیمــاران کوویــد- 19 نقــش 
میانجــی دارد کــه بــا نتایــج پژوهش هــای ســاالری فــر و فتاحــی 
ــگ،  ــکاران )41( و وان ــرای و هم ــداز )62( و ف ــورت و گان )61(، ک
چــن و یــو )63( مطابقــت داشــت. افــرادی کــه عاطفــه مثبــت را 
تجربــه مــی کننــد الگوهایــی از تفکــر نشــان میدهنــد کــه بــه طور 
غیــر قابــل مالحظــه ای غیــر معمــول، منعطــف و نوآورانــه اســت 
کــه نشــان مــی دهنــد، عاطفــه مثبــت، تمایــل بــه تنــوع طلبــی 
فــرد را افزایــش مــی دهــد و گزینــه هــای متعــدد رفتــاری را بــرای 
او ایجــاد مــی کننــد. عاطفــه مثبــت، موجب ســــازمان شــــناختی 
ــردن  ــه ک ــی یکپارچ ــود و توانای ــی ش ــترده م ــف و گســ منعط
موضوعــات گســــترده را بــرای فــرد فراهــم مــی کنــد. زمانــی که 
ــه، خالقیــت و  مــردم آرام و شــاد هســتند تفکرشــان وســعت یافت

قــوه تخیــل شــان نیــز گســترش مــی یابــد )63(.
ــه  ــه هیجــان هــای مثبــت و خوشــایند ب عواطــف مثبــت و تجرب
لحــاظ انگیزشــی و هیجانــی عملکــرد مطلوبــی در فــرد ایجــاد مــی 
کنــد و فــرد شــرایطی را تجربــه مــی کنــد کــه بــه لحــاظ شــناختی 
کارآیــی بیشــتر دارد و فرآیندهــای ذهنــی و عملکــرد شــناختی او 
ــر مــی شــود. بنابرایــن عواطــف مثبــت از  ــر و متعــادل ت فعــال ت
ــری  ــاف پذی ــناختی و انعط ــرد ش ــر عملک ــذاری ب ــق تاثیرگ طری
شــناختی افــراد موجــب مــی شــود کــه ابعــاد عاطفــی و شــناختی 
شــخصیت فــرد بــا هــم در بــروز رفتارهــای مطلــوب تــر و متعــادل 
تــر نقــش داشــته باشــند و کیفیــت زندگــی باالتــر و موقعیــت های 
مطلــوب تــری را تجربــه کننــد )41(. انعطاف پذیــری شــناختی در 
توانایــی افــراد بــرای بــه دســت آوردن تعــادل پــس از مواجــه بــا 

ــه ســازگاری مثبــت نقــش دارد  شــرایط دشــوار جهــت رســیدن ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــام رفتاره ــناختی در انج ــری ش )62(. انعطاف پذی
ــناختی در  ــری ش ــی دارد )50(. انعطاف پذی ــش اساس ــالمت، نق س
درمــان بیمــاری هــای حــاد و کاهــش اضطــراب و افســردگی نقش 
ــه  ــا عاطف ــل ب ــناختی در تعام ــری ش ــاف پذی ــی دارد. انعط میانج
مثبــت، تغییــرات شــناختی کارآمــدی ایجــاد مــی کنــد و بــه فــرد 
کمــک مــی کنــد کــه در شــرایط پراســترس و دشــوار بــه شــیوه 
ای مطلــوب مقابلــه کننــد. بــر ایــن اســاس افــرادی کــه انعطــاف 
پذیــری شــناختی باالیــی دارنــد تجربیــات هیجانــی مثبــت تــر و 
پایدارتــری را در زندگــی انجــام مــی دهنــد و در تعامــل بــا درمــان 
بیمــاری خــود بــه شــیوه ســازنده تــر عمــل مــی کننــد در زندگــی 
ــد  ــه مــی کنن ــری را تجرب ــوب ت ــط مطل ــردی و خانوادگــی رواب ف
)64(. بنابرایــن در تبییــن نقــش میانجــی انعطاف پذیــری شــناختی 
ــت زندگــی زناشــویی پرســتاران  ــت و کیفی ــه مثب در رابطــه عاطف
بیمــاران کوویــد- 19، می تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
خــاص بیمــاران کوویــد-19 و همچنیــن احتمــال انتقــال ویــروس 
ــا، پرســتاران در معــرض آســیب پذیــری روانــی و جســمانی  کرون
بــاال فعالیــت مــی کردنــد و در یــک شــرایط پــر اســترس کار مــی 
کردنــد. ایــن شــرایط کاری پراســترس موجــب مــی شــود کــه ایــن 
گــروه از پرســتاران در محیــط خانــواده و دتعامــل بــا همســر هــم 
نتواننــد روی زندگــی زناشــویی خــود تمرکــز کننــد و زمینــه آســیب 
پذیــری و  کاهــش کیفیــت زندگــی زناشــویی را ایجــاد مــی کنــد. 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه داشــتن ویژگــی عواطــف 
مثبــت موجــب مــی شــود کــه پرســتاران شــاغل در حــوزه درمــان 
بیمــاران کوویــد-19 بــه واســطه داشــتن انعطــاف پذیری شــناختی 
بــه طــور منطقــی تــر بــا شــرایط تعامــل برقــرار کننــد و علیرغــم 
ــی را  ــات مطلوب ــد و خدم ــی کنن ــاران رســیدگی م ــه بیم اینکــه ب
بــه آنــان ارائــه مــی کننــد،  مــی تواننــد هیجــان هــای مطلــوب 
و احساســات مثبتــی نســبت بــه محیــط شــغلی خود داشــته باشــند 
ــی-  ــادل هســتند و م ــواده هــم متع ــی در خان ــه لحــاظ عاطف و ب
ــه  ــی را تجرب ــویی خوب ــط زناش ــا همســر رواب ــل ب ــد در تعام توانن
ــه  ــد ب ــاال قادرن ــری ب ــراد دارای انعطاف پذی ــن اف ــد. همچنی کنن
شــیوه ای کارآمــد از گزینه هــا و توجیه هــای جــــایگزین اســــتفاده 
ــراد دارای  ــت بازسازي کننـد. اف ــد، چارچوب فکري خود را مثب  کنن
ــا موقعیتهـاي چالش  ــاوت ب ــیوه ای متف ــه ش ــت ب ــه مثب عاطف
بــرانگیز و رویدادهاي استرس زا مقابلــه می کننــد. افــرادی کــه 
انعطاف پذیــری باالتــری دارنــد، برخــی موقعیــت هــا را می پذیرنــد 
ــی  ــد. از آن جای ــال می کنن ــد دیگــری را دنب ــا گزینه هــای کارآم ی
کــه انعطاف پذیــری توانایــی فــرد را در دریافــت تجــارب عاطفــی 
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ــاز و  ــای آشفته س ــا رویداده ــازگاری ب ــال و س ــان ح ــت در زم مثب
ــذاری  ــا تاثیرگ ــد، ب ــش می ده ــاری افزای ــه رفت ــده دامن محدودکنن
بــر افــراد دارای شــخصیت مضطــرب و نگــران، آنهــا را بــه مقابلــه 
کارآمــد بــا رویدادهــای آشــفته ســاز و اســترس زا ســوق می دهــد 
)34( همچنیــن انعطاف پذیــری بــاال بــه پیامدهــای مثبــت از جملــه 
ــاال، ســالمت عاطفــی و ســازگاری عملکــردی  کیفیــت زندگــی ب
ــد کــه پرســتاران  ــن اســاس هــر چن ــر ای منجــر می شــود )37(. ب
ــترس  ــخت و پراس ــرایط س ــاظ ش ــه لح ــد-19 ب ــاران کووی بیم
کارشــان، ممکــن اســت موقعیت هــا و اتفاقــات نگــران کننــده ای 
ــان  ــه آن ــری شــناختی ب ــا ویژگــی انعطاف پذی ــد، ام ــه کنن را تجرب
ــی خودشــان را در  ــد چارچــوب ذهن ــه بتوانن ــد ک ــی  کن کمــک م
ــری  ــای فک ــد، از گزینه ه ــازی کنن ــط کاری بازس ــرون از محی بی
ــه در  ــی ک ــد و در هنگام ــتفاده کنن ــری اس ــوب ت و شــناختی مطل
منــزل هســتند، بتواننــد بــا فکــر و شــناختی متعــادل و هیجــان هــا 
و عواطــف خوشــایند بــا همســر و اعضــای خانــواده تعامــل برقــرار 

کننــد و کیفیــت زندگــی زناشــویی مطلوبــی را تجربــه کننــد.

نتیجه گیری
بــر ایــن اســاس مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه پرســتاران بیمــاران 
کوویــد-19 کــه دارای ویژگــی عاطفــه مثبــت هســتند، بــه لحــاظ 
ــد از  ــناختی می توان ــی و ش ــای عاطف ــی، حالت ه ــه هیجان تجرب
زندگــی شــغلی و خانوادگــی بشــتر لــذت ببرننــد و در نتیجــه آنــان 
کیفیــت زندگــی زناشــویی باالیــی را در تعامــل بــا همســر تجربــه 
ــای  ــه صــورت حالت ه ــه ب ــود ک ــفقت خ ــی ش ــد. ویژگ ــی کنن م
عاطفــی معطــوف بــه خــود و آگاهــی از هیجان هــای خــود نمــود 
ــه  ــش عاطف ــد نق ــتقیم می توان ــور غیرمس ــه ط ــد، ب ــدا می کن پی
مثبــت را در پیــش بینــی کیفیــت زندگــی زناشــویی تحــت تاثیــر 
قــرار دهــد. همچنیــن انعطاف پذیــری شــناختی، توانایــی فــرد را در 
ــا  دریافــت تجــارب عاطفــی مثبــت در زمــان حــال و ســازگاری ب
ــش  ــاری افزای ــه رفت ــده دامن ــاز و محدودکنن ــای آشفته س رویداده

ــر  ــت تاثی ــه مثب ــتقیم روی عاطف ــور غیرمس ــه ط ــه ب ــد ک می ده
ــتری را  ــهم بیش ــت س ــه مثب ــا عاطف ــل ب ــذارد و در تعام ــی گ م
در پیش بینــی کیفیــت زندگــی زناشــویی پرســتاران بیمــاران 
ــش  ــه پژوه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کنن ــا م ــد-19 ایف کووی
ــاران  ــش بیم ــاغل در بخ ــل ش ــتاران متاه ــر روی پرس ــر ب حاض
کوویــد-19 در بیمارســتان های شــهر اصفهــان انجــام شــده اســت، 
ــای  ــی و مهارت ه ــل خانوادگ ــر، عوام ــای همس ــاال ویژگی ه احتم
مقابلــه بــا اســترس شــرکت کننــدگان بــر نتایــج پژوهــش تاثیــر 
ــی را  ــد محدودیت های ــوع می توان ــن موض ــه ای ــد ک ــته باش گذاش
در زمینــه اســتنباط، تبییــن و تعمیــم نتایــج ایجــاد  کنــد. بنابرایــن 
ــا  ــن متغیره ــش ای ــی نق ــای آت ــود در پژوهش ه ــنهاد می ش پیش
کنتــرل یــا مطالعــه شــود. همچنیــن بــه منظــور افزایــش کیفیــت 
ــاران  ــتاران متاهــل شــاغل در بخــش بیم ــی زناشــویی پرس زندگ
ــر نقــش عاطفــه مثبــت  کوویــد-19، پیشــنهاد می شــود عــالوه ب
ــری  ــر غیرمســتقیم شــفقت خــود و انعطاف پذی ــه تاثی پرســتاران ب
شــناختی آنــان هــم توجــه شــود. بــا توجــه آمــوزش پذیــر شــفقت 
خــود و انعطاف پذیــری شــناختی پیشــنهاد می شــود بوســیله 
آمــوزش و مشــاوره، زمینــه بهبــود ایــن دو متغیــر فراهــم شــود. 

سپاسگزاری
ــته  ــکاری شایس ــد از هم ــود الزم می دان ــر خ ــش ب ــروه پژوه گ
ــه  ــان و کلی ــکی اصفه ــوم پزش ــای عل ــتان ه ــئولین بیمارس مس
پرســتاران شــرکت کننده در پژوهــش، قدردانــی کنــد. ایــن مقالــه 
برگرفتــه از پایان نامــه کارشناســی ارشــد نویســنده اول در دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد الکترونیــک اســت کــه بــا کــد 162425453 در 

ــده اســت. ــب ش ــخ 3/29/ 1400 تصوی تاری

تضاد منافع
ــندگان  ــرف نویس ــه از ط ــع مقال ــی در مناف ــه تعارض ــچ گون هی

ــت. ــده اس ــزارش نش گ
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