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 چکيده

در میان    و قدرت تحمل ابهام  ییزناشو  ی بر اساس سازگار  ی تاب آور  ینیب  شیپ  هدف از پژوهش حاضر،

تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع    زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر جهرم بوده است.
پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر  ، توصیفی

مراکز مشاوره  که جهت محاسبه حجم نمونه یکی از    بوده است.  1399جهرم در شرایط کرونا در سال  

نفر    150تعداد حجم نمونه انتخابی    باسابقه در شهر جهرم بنام مرکز مشاوره رهگشا انتخاب شده است.
،  ( 2003پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون )ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش،    بوده است.

( بوده  1990پرسشنامه سازگاری زناشویی انریچ )  ( و2009مک لین نوع )  پرسشنامه قدرت تحمل ابهام 

و توسط آزمون رگرسیون    spssپس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق توسط نرم افزار    است.

بر اساس    یتاب آورنتایج نشان دهنده این مساله بوده است که فرضیات تحقیق تایید شده است و  
 قابل پیش بینی است.  کرونا  طیدر شراتحمل ابهام    ،ییزناشو  یسازگار

   .و قدرت تحمل ابهام  ییزناشو یبر اساس سازگار  یتاب آور  واژگان کليدی:
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 .تهران)فارس(  قاتی..دانشگاه علوم تحقینیبال یارشد روان شناس یکارشناس
 

   مسئول:نام نویسنده  

 ليال رزمی

  و قدرت تحمل ابهام ییزناشو یبر اساس سازگار یتاب آور  ینيب شيپ

 در ميان زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر جهرم
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 مقدمه
کانون    جامعه،  مختلف  نهادهای  بین در.  است گرفته  شکل ازدواج  پایه  بر  که است  اجتماعی نهادهای مهمترین  از  یکی خانواده

 حمایت و  اجتماعی  لحاظ  از را  فرد  که  است محیطی تنها نه خانواده. است روان و  جسم تربیت برای مکان  بهترین خانواده مقدس

 باشد که   می مرد  و زن  یگانگی و  دوستی نوع خانواده،. است ها انسان عالیق و عواطف مهد و اخالق کانون بلکه میکند  پشتیبانی

 و روانی  جسمانی  اخالقی،  تر فزون چه هر  دوام و بیشتر هرچه  صمیمیت اساس بر اتحاد  و  اتفاق برای  را فرصت بهترین  آنها  برای
به این مسأله می پردازد که فرد علیرغم قرار   آورد  می وجود به برای مدیریت سالم هیجانات خود است و  تاب آوری توانایی افراد 

برسد به موفقیت  غلبه کند و  بر مشکالت  بهبود بدهد و  عوامل استرس زا می تواند توان اجتماعی خود را  می  .گفتن در معرض 

پژوهشگران بر -ادل زیستیتوانمندی فرد در برقراری تع  آوری، توان گفت تاب روانی در شرایط خطرناك است. افزون بر این اکثر 
باورند که تاب عاطفی و شناختی می  آوری  این  پیامدهای مثبت هیجانی،  با  خود    در ابرازآور    اشخاص تاب .باشد  نوعی ترمیم 

وری و انعطاف پذیری معموال از عملکرد تاب آ  (.1391مومنی، کرمی و شهبازی، )  رفتارهای ارتقای سالمتی مشارکت بیشتری دارند

یاد می شود. تاب آوری، فرایند مقابله با  سیستم های انطباقی انسان ها حاصل می شود. از این سازه اغلب به عنوان مقابله هم 

غنی سازی کیفیت های مقاومتی  استرس به شناسایی، تقویت و  به گونه ای که منجر  یا فرصت است.  ناسازگاری، تغییر  و   ها، 
نشان داده است  (.  2012، 1فلچر و سارکار)  محافظت از خود در برابر عوامل منفی می شود نتایج مطالعات و پژوهش های گسترده 

که متغیر تاب آوری یکی از مهمترین موارد در شرایط سخت و به ویژه در مشاغل سخت محسوب می شود..افراد دارای تاب آوری،  

باالی انسجام خانوادگی، ا تاب سطوح  عملکرد خانواده خود داشته اند. اما افرادی که دارای  بهتر و مشکالت کمتری در  رتباطات 
آوری کمتری بودند مسائل و مشکالت بیشتری را در ارتباطات خانوادگی گزارش کردند. همچنین فاکتورهای شخصیتی همچون 

ب بینی در زنان دارای سقط جنین، موجب تاب آوری  یشتر و کاهش احتمال استرس حاصل از سقط  عزت نفس، کنترل و خوش 

نشان داد که حمایت اجتماعی و سرسختی از پیش بینی کننده های مهم تاب   2020جنین می گردد. نتایج مطالعه ای درسال 

 )اتکینسون، آوری بودند چنانجه در ورزشکاران که تاب آوری بیشتری داشتند سازگاری از زندگی و فعالیت بیشتری گزارش شده بود
بین تاب آوری و سازگاری زناشویی اشاره داشته 2017)3همچنین مطالعات بردلی و حجت  (.2020،  2مارتین ( به رابطه مستقیم 

 مشترك زندگی مختلف ابعاد در شوهر و زن سازگاری و خشنودی حاصل زناشویی، مطالعات نشان داده است که، سازگاری است.

 داشتن و فشارهای روانی با مقابله برای موثری کند. همچنین عامل می تضمین را والدین سالمت و خانواده بنیان استحکام و است

عنوان رابطه1395احمدی)  (.1392ارجمندنیا، )  است زندگی در مناسب عملکرد با   با   گرایی کمال  و  آوری  تاب  ( در مقاله ای 

 قدس  سینا،  بوعلی والیت، های بیمارستان در  شاغل زن پرستار نفر 180شاغل بیان کرد که تعداد  پرستاران در زناشویی  رضایت

 ها   فراوانی  محاسبه و رگرسیون و  پیرسون همبستگی آماری روش  با  که  .انتخاب شدند  ای  خوشه گیری  نمونه شیوه  به قزوین شهر

دارد. و همچنین نتایج نشان   وجود  معنادار رابطه  آمده  بدست  کل نمره  در  زناشویی  رضایت  با آوری  تاب  بین داد  نشان  شد که  انجام
مشکالت    در  داری  معنی افزایش و جنسی روابط در مشکالت  زمینه در  معنی  کاهش  با  شاغل پرستاران آوری  تاب  افزایش  داد که با

عوامل  .است  همراه  مذهبی  گیری  جهت  و  فرزندان  و  ازدواج  زناشویی،  ارتباط  شخصیتی،  موضوعات به  مربوط  بر موثر از جمله 

احساسات  درك صمیمیت، مسئولیت پذیری شخصی، و عالقه همدلی، رهبری، ابراز نظیر هایی کنار مؤلفه در زناشویی سازگاری
قدرت تحمل ،  یکی از متغیرهای مرتبط با تاب اوری  (.1398،صومعه صرایی و اسدی)همسر، حمایت اجتماعی است   به احترام و

باشد.مطالعات نشان داده است که  تحمل  دلیل  به  اضطراب زا موقعیت های با در مواجهه  پایین  ابهام تحمل  دارای  افراد، ابهام می 

می آورند. افرادی  جرم یا  و  مواد  مصرف  سوء جمله  از  روش هایی به پایین  ابهام تحمل  که  روی   هستند   پایین تری  ابهام  دارای 
به مطالب ذکر شده در باال هدف از انجام این پژوهش   رنج آن  از و  می دانند  تهدیدکننده  را مبهم موقعیت  ش یپمی برند. با توجه 

در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر جهرم خواهد    و قدرت تحمل ابهام  ییزناشو یبر اساس سازگار  یتاب آور  ینیب

 بود.
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 مبانی نظری تحقيق
با انتخاب، وارد آن می شود و تقریبا نیم قرن ادامه دارد. زن و مردی که باهم ازدواج می  رابطه ای است که شخص  ازدواج 

(.  1378کنند باید بتوانند خود را با نیم قرن تحوالت اجتماعی، رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند )ثنایی ذاکر و باقر نژاد، 

باشد، آنها در رفاه، امنیت و سالمت خواهند بود و توانایی هایشان  درصورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترك مطلوب 

علیه فقر بیمه می کند )برادبوری، فینچمن و  نقش والدینی را ترغیب و کودکان را  پذیرش مسئولیت و ایفای  را افزایش می دهد، 
است رضایت زناشویی است. رضایت زناشویی را معادل ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زناشویی   (. آنچه در ازدواج مهم2000بیچ، 

برآورده شدن نیازهای خواسته ها و آرزوهای شخصی زوجین در این رابطه تعریف کرده است. رضایت زناشویی به معنای  و میزان 

بین وضعیت مورد  انتظار و وضعیت موجود فرد در رابطه زناشویی حاصل می داشتن احساس مطلوب از ازدواج است که از انطباق 
نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند   شود. رضایت زناشویی در واقع 

اساسی ترین  (. رضایت زناشویی نتیجه وجود ارتباط صمیمی و موفق زوجین است و مهم ترین و1393)پورمیدانی، نوری و شفتی، 

پور  (. محققان نشان دادند که تاثیرات منفی  1390عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترك است )رجبی، موسویان نژاد و تقی 

)بوك واال، سوبین و زدانیوك،  با خشونت و درگیری مرتبط است  نفرت، ناراحتی و ترس( در تعامل های زوج ها،  تعارض )خشم، 
خرب یا تعامل های منفی بین زوج ها منجر به کاهش رضایت از رابطه و افزایش احتمال طالق می شوند (. این ارتباط های م2005

(. از سوی دیگر، عاملی که منجر به افزایش رضایت زناشویی می شود، دلبستگی و پیوند عاطفی بین  2007ماریوت، -)آماتو و هامن

لوپز، بررسی  ) زوج ها است.  پاالرد و هوك  با رضایت  ( نش2011ریگز،  بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی  ان داد که 
 (.1390زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد )به نقل از رجبی و همکاران، 

آن بر   درباره خودشان و تأثیر  روانشناسان در طوالنی مدت عالقه مند به بررسی چگونگی تأثیر افکار و احساس های افراد 

نقش مهمی در توانایی حفظ و رضایت در روابط  روابط بین شخصی بوده اند. متصور شدن خود به عنوان فردی شایسته و ارزشمند، 

(. در مقابل، افراد خود انتقادگر، بدگمانی، نارضایتی در روابط و ناتوانی در ایجاد صمیمیت 2003عاشقانه دارد )میکولینسر و شاور، 
  اجتماع  و خانواده  روابط  در بهبود  بررسی  مورد  موارد جمله از(.  2001با همسر خود را تجربه می کنند )لینچ، روبینز و مورس،  

  رضایت.  است  فرد  کنونی  عاشقانه  رابطه  یا زناشویی  رابطه ضعیتاز و  کلی ارزیابی زناشویی رضایت.  است زناشویی رضایت سالم

 مختص  عوامل از  بسیاری  واسطه  به  بودن خشنود از ترکیبی  یا  و  روابط زناشویی از  افراد شادی میزان از  انعکاسی  تواند می  زناشویی
 نمی  وجود  به  خود  به خود  که گرفت نظر  در شناختی  روان  موقعیت  یک  به عنوان را  زناشویی  رضایت  توان  می.  باشد  زناشویی رابطه

 معرض   در  روابط  و  است  ثبات بی  بسیار  اولیه  های  سال  در ویژه  به رضایت زناشویی.  است  زوج  دو  هر  تالش  مستلزم بلکه آید

 (.1390افضلی،    و  پور،کیمیایی  نبی )احمدی، دارند قرار  خطر  بیشترین

ظرفیت بازگشتن از وضعیت های دشوار را داریم و چقدر می  چقدرآوری و تحمل سختی به صورت ساده یعنی   مهارت تاب
بروز موقعیت های سخت، ترمیم کنیم. داشتن مهارت توانیم بآوری و تحمل سختی باعث می شود با موفقیت از   تا خود را پس از 

گرفتن در  رویدادهای علیرغم قرار  این مهارت  با داشتن  کنیم.  عبور  شدید، م  معرض تنش  ناگوار  رشد کنیم  یتهای   .وانیم 

غیاب اطالعات برجسته،   قدرت (1399)موسوی، نداشتن ظرفیت تحمل پاسخ بیزار کننده است که به واسطه ادراك  تحمل ابهام، 
بالتکلیفی تقویت می شود. در واقع عدم تحمل اب هام  کلیدی و مهم راه اندازی شده است و این باور وجود دارد که به واسطه ادراك 

پیچیده و   ناشناخته ها استمعرف ترس از   ناآشنا و  از رویهای  با مجموعه ای  یا گروه  به عنوان روشی که یک فرد  تحمل ابهام 

گردد تعریف می  می شود،  روبه رو  و   نامفهوم  عاملی مشترك  به عنوان  عدم تحمل ابهام  مؤلفه  نشان داده،  مطالعات مختلفی 
 (.  2017جانی ایفای نقش می کند )کورنر، میجیا و کاسک، فراتشخیصی محسوب می شود که در انواع اختالالت هی

زناشویی در واقع نگرش مثبت و   قدرت تحمل ابهام میتواند بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین تاثیر گذار باشد.سازگاری

تباط صمیمی و جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند رضایت زناشویی نتیجه وجود ار  لذت بخشی است که زن و شوهر از

موفق زوجین است و مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترك است محققان نشان دادند که تاثیرات  
است روانشناسان در طوالنی   با خشونت و درگیری مرتبط  ناراحتی و ترس( در تعامل های زوج ها،  نفرت،  منفی تعارض )خشم، 

به بررسی چگون بین شخصی بوده اند.  مدت عالقه مند  بر روابط  آن  درباره خودشان و تأثیر  افکار و احساس های افراد  گی تأثیر 
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نقش مهمی در توانایی حفظ و رضایت در روابط عاشقانه دارد در مقابل،  به عنوان فردی شایسته و ارزشمند،  متصور شدن خود 

ناتوانی در  بدگمانی، نارضایتی در روابط و  ایجاد صمیمیت با همسر خود را تجربه می کنند یکی از مؤلفه های  افراد خود انتقادگر، 
نقش به سزایی در   ( یگانه راد و همکاران4،2020)بروفی و کورنر .زناشویی داشته باشد، شفقت خود است  سازگاریکه می تواند 

با عنوان مقایسه1399)   زنان  در  ابهام  و تحمل  آوری  تاب بر  شفقت بر مبتنی  درمان  و درمانی  طرحواره  اثربخشی ( در مقاله ای 

به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی می تواند هم در جنبه مثبت و هم در جنبه طالق بیان کردند که   متقاضی نقش خانواده 

باشد.  ،منفی این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری با   بسیار تأثیرگذار 
اثربخشی شفقت درمانی در مقایسه با طرحواره در متغیر تاب آوری محسوس و معنادار ه است که نتایج نشان داده کنترل بودگروه 

برتری داشته است ورزی در متغیر تحمل ابهام  با درمان شفقت  انسانها راه حل   .است، اما اثربخشی طرحواره درمانی در مقایسه 

تاب آوری در روانشناسی، اشاره به تمایل افراد برای  .  مسائل بین فردی چاره اندیشی می کنند  های بالقوه متنوعی را جهت مقابله با
به سازگاری مثبت، با توانایی حفظ کردن و به دست آوردن مجدد  به طور بنیادی تاب آوری  مقابله با تنیدگی و دشواری ها دارد. 

با نامالیمات و تغییرهای زندگی فرد  .سالمت روانی علی رغم تجربه سختی و مصیبت اشاره دارد تاب آور کسی است که قادر است 

نوری،   (.1397موفق شود )نامداری و 

تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده و سازنده محیط نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت  
نوعی ترمیم خود،   است. از  کننده فعال پیرامونی خود است. تاب آوری  که با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه 

پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی عاطفی را تجربه می کند.    این رو نمی توان آن را معادل بهبودی دانست چون در بهبودی، فرد

. پیوستگی با 2با خانواده،  . پیوستگی  1بعد برای تاب آوری مطرح شده که عبارت است از:   5(،  2009بر طبق نظر مک الیستر )
. ذهنیت حمایتگر ارزش های فردی این ابعاد فرد  5. پیوستگی با خرد درونی. 4. پیوستگی با محیط فیزیکی، 3محیط اجتماعی، 

 را قادر می سازد در موقعیت های تهدید کننده و چالش برانگیز، مهارتهای مقابله ای مناسب را توسعه دهد.

از   به  اشکال مختلفی  توان  که می  شده است  تعارض تدوین  دارای  افراد  مشکالت  رفع  برای  روان شناختی  درمان های 
رفتاردرمانی، رواندرمانی بین فردی، و شناخت درمانی اشاره کنیم. در این پژوهش از طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر شفقت  

تحمل ابه تاب آوری و  مؤلفه های  به اهمیت  شد. با توجه  به این که آسیب های  استفاده  با توجه  ام در زنان متقاضی طالق و 

ناشی از طالق در زنان، می کند روانشناختی  لزوم مداخله های روانشناختی را مطرح  بروز می کند، این امر  با .  به صورت مزمن 

کند، لزوم مداخ پیدا می  نمود  ناشی از طالق در زنان بیشتر  به اینکه که آسیب های روانشناختی  له های روانشناختی را  توجه 
ضروری می سازد. یکی از مداخالت جدید در زمینه مشکالت روانشناختی و آسیب های خانودگی، رویکرد طرحواره درمانی است. 

یکی از مداخالت رایج در زمینه اختالالت روان شناختی و همچنین آسیب های خانوادگی رویکرد طرحواره درمانی است. طرح واره  

 .به مثابه یک رویکرد یکپارچه و جدید، در تبیین و درمان مشکالت زناشویی کارایی دارددرمانی یانگ،  
 

 پيشينه تحقيق
با عنوان  1399بهاروندی و همکاران) بتنی بر شفقت بر توانایی تحمل ابهام و اضطراب مرگ اثربخشی درمان م( در مقاله ای 

بودند. حجم نمونه پژوهش   1398آباد در سال  جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم که  سالمندان

به مالكکه با روش نمونه بود نفر  30حاضر شامل  با توجه  به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش گیری در دسترس و  های ورود 
های مورد استفاده در این پژوهش شامل نامهای دریافت نمودند. پرسشدقیقه  90جلسه   8مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 

ها با تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه لستر بود. داده-نامه اضطراب مرگ کالتلین و پرسشنامه تحمل ابهام مکپرسش

گرفت. یافته که بین گروهو تحلیل قرار  کنترل ازها نشان داد  آزمایش و  مرگ تفاوت    های  و اضطراب  نظر توانایی تحمل ابهام 

داری وجود داشت. به عبارت دیگر درمان مبتنی بر شفقت باعث افزایش توانایی تحمل ابهام و کاهش اضطراب مرگ سالمندان معنی
 .  شد
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( با عنوان 1398صومعه صرایی و اسدی    همدلی  و زناشویی سازگاری شده،  ادراك اجتماعی حمایت مقایسه ( در پژوهشی 

زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان عادی مراجعه کننده  مورد از 120که بر روی  مبتال به افسردگی پس از زایمان عادی زنان در
بهداشتی پیربازار و عینک شهر رشت در طی مهر تا آذرماه سال  نتایج  انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که   1397به مراکز 

نظر حمایت خانواده عادی از  ، حمایت دیگران مهم، سازگاری زناشویی، نشان داد که بین زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان و 

نمرات همدلی شناختی و همدلی عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد  و زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان در این متغیرها دارای 

ان را  های پژوهش، افسردگی پس از زایمان سطح حمایت اجتماعی، سازگاری زناشویی و همدلی زن  براساس یافته. کمتری هستند
  .دهد تحت تأثیر قرار می

عبدالتاجدینی و  بررسی اثربخشی1397) ساکن آذری  با هدف  پژوهش خود   کاهش  بر  ورزی  جرات  مهارت  آموزش  ( در 

به این نتیجه رسیدند که مداخله  شهر  متوسطه  دوم  دوره دختر  آموزان  دانش  در ابهام  تحمل و عدم پرخاشگری   آموزشی سراب 
 مداخله  این  برای آمده  بدست  اثر اندازه. تحمل ابهام شد  عدم  و پرخاشگری نمرات  دار معنی  کاهش  باعث  ورزی  جرات بر مبتنی

 تواند  می  ورزی جرات  مهارت آموزش اساس این  بر.  بود  02/0برابر   ابهام عدم تحمل متغیر برای و 06/0برابر   پرخاشگری  متغیر در

 رود. کار  به  ابهام  تحمل عدم و  پرخاشگری  کاهش برای موثر  ای  روش مداخله  یک عنوان  به

 تاب  آگاهی بر  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهن( تحقیقی با هدف  1397) افشاری
آزمون است. جامعه آماری شامل  پس  -آزمون پژوهش آزمایشی با طرح پیش این شانجام داد. رو آوری زنان در سقط جنین مکرر

ز زنان  ا هنفر  45دو گروه  بودند. نمونه مورد مطالعه شامل  1396زنان دچار سقط جنین شهرستان مراغه در نه ماه اول سال    کلیه

با سقط جنین مکرر بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل 
ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد    ( برای جمع آوری داده2001)  5کانور ـ دیویدسونآوری   جایگزین شدند. از آزمون تاب

بر افزایش تاب بر پذیرش و تعهد  بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی  آوری زنان در سقط جنین مکرر تأثیر دارد.    که درمان مبتنی 

  و تعهد دارد.درمان مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی بیشتری از درمان مبتنی بر پذیرش  
همکاران عنوان 1396)  دانش و  با  پژوهشی  بهزیستی روان شناختی و تاب رابطه سطوح( در    در زناشویی سازگاری آوری، 

انجام  به کلینیک ناباروری رویش شهر کرج  مراجعه کننده  زوج نابارور 60 که بر روی یرحم خارج  لقاح درمان  تحت  نابارور زوجین

با   رابطه تاب آوریدادند به این نتیجه دست یافتند که  نابارور سازگاریو بهزیستی روانشناختی  مثبت و معنادار  زناشویی زوجین 

 . همچنین نندزناشویی آنها را تبیین ک  سازگاریدرصد واریانس    47است و تاب آوری و بهزیستی روانشناختی مشترکا می توانند 
با بهزیستی روانشناختی و   با اتخاذ   سازگاریمطالعه نشان داد تاب آوری  زناشویی در زنان نابارور رابطه دارد. از این رو می توان 

تدابیری منجمله آموزش برای ارتقا سازه شخصیتی تاب آوری، وضعیت سالمت روان زوجین نابارور را بهبود بخشید و زمینه و بستر 

 .تداوم روابط خانوادگی آنها را فراهم کرد
ب  (1396) سلمانی و همکاران رشته های ورزشی   مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکارانا عنوان در مقاله ای 

و گروهی و گروهی ازنظر   نتایج نشان داد که نفر از ورزشکاران زن و مرد انجام شد.  200بر روی   که  انفرادی  ورزشکاران انفرادی 

وجود دارد  تاب اختالف معناداری  و قدرت تحمل ابهام،  ازنظر جن.آوری  بین ورزشکارانهمچنین  نیز در  رشته های ورزشی    س 

و گروهی در تاب آوری اختالف معناداری مشاهده شد  انفرادی  و .و قدرت تحمل ابهام،  به نتایج این پژوهش تاب آوری   با توجه 
   ورزشی انفرادی و گروهی تأثیرگذار می باشد. قدرت تحمل ابهام در موفقیت ورزشکاران رشته های

دلبستگی   های سبک بین رابطه در ورزی شفقت خود ای واسطه ( در تحقیق خود با هدف نقش1395) شبانی و محمودی

نتیجه رسیدند که خود روان بهزیستی با به این   روان بهزیستی و دلبستگی های سبک بین رابطه در ورزی شفقت شناختی 

 دلبستگی سبک و ورزی شفقت خود دارای مادران چه هر که است این مؤید حاضر پژوهش نتایج .دارد ای نقش واسطه شناختی

 است. باالتر ها آن شناختی روان بهزیستی احتمال باشند، تری پائین اضطرابی دلبستگی سبک همچنین و ایمن باالتر
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با حمایت 2020)  و همکاران  6اتکینسون آوری  تاب  نشاط، قدرت تحمل ابهام،  بررسی ارتباط  با هدف  خود  ( در تحقیق 

نقص عضو به این نتیجه رسیدند که واریانس سازگاری از زندگی در آنها  اجتماعی درك شده در بین زنان و مردان ورزشکار دارای 
سی و دو درصد بود. تاب آوری و تعامل ورزشی نیز در آنها معنادار بود. حمایت اجتماعی، تاب آور و قدرت تحمل ابهام از پیش 

بیشتری دارند، بیشترین سازگاری را گزارش کردند.  بینی کننده های مهم تاب آوری  بودند. به طور کلی ورزشکارانی که تاب آوری 

 ورزشکارانی که بیشترین از قدرت تحمل، تاب آوری و حمایت اجتماعی برخوردار بودند، در ورزش خود نیز فعال تر بودند.

کودکی. با    دوران در  بدرفتاری  از  زن  بازماندگان  برای شفقت به خود ( در پژوهشی با عنوان موانع2018)  7هیمریخ و بویکین
  شدید تا متوسط به این نتیجه دست یافتند که سطوح  زن  288روانی در میان    انعطاف پذیری و شفقت به خود  مطالعه، رابطه میان

  یا  کودکانه سورفتار حداقل  با  مقایسه در روانشناختی  ناپذیری  انعطاف خود،  به  شفقت از بیشتر ترس  با کودکی دوران در  بدرفتاری

 بر   توجهی  قابل غیرمستقیم  تأثیر کودکی دوران  در سوء رفتار که  داد  نشان  میانجی گری تحلیل و تجزیه  یک.  بود  همراه آن عدم
 به خود دارد.   شفقت

بررسی الگویی از تاب آوری و سازگاری زناشویی به این نتیجه رسیدند که  ( در تحقیق خود با هدف 2017) 8بردلی و حجت

بین سازگاری زناشویی و مجموعه ای از دلبستگی ها و حمایت های اجتماعی همسر می گردد. به  باعث ایجاد رابطه  تاب آوری 

بر سازگاری زناشویی دارد  .عبارت دیگر تاب آوری تاثیر مستقیمی 
یق خود با هدف بررسی تاثیر سقط جنین بر سازگاری زناشویی در همسران و تاب آوری به این  (، در تحق2017) 9حاجیک

نتیجه رسید که سقط جنین در زوجین موجب استرس شده منجر به ناسازگاریی و حتی قطع رابطه زناشویی می گردد. برعکس  

بگذارد. به طور کلی نتایج  این احتمال نیز موجود است. به عبارت دیگر سازگاری زناشویی می تواند بر ت نیز تاثیر  صمیم به سقط 
 آنها بیشتر است.  نشان داد همسرانی که سازگاری زناشویی و تاب آوری کمتری دارند، احتمال سقط جنین در

تحقیقی با هدف بررسی واکنش های زوجین پس از سقط جنین و تاثیر از دست دادن فرزند  (  1720) و همکاران 10یینگ فن

نمونه  در زمان ح املگی بر سازگاری زناشویی، حمایت اجتماعی و غم و اندوه آنها در بیمارستان آموزشی در جنوب تایوان، بر روی 
زوج انجام دادند. نتایج نشان داد که تلفات و سقط جنین عواقبی جدی و درازمدت بر سالمت روانی والدین و فرزندان   30ای شامل  

دارد افسردگی    .دیگر به همراه  نسبت به سطوح  ناراحتی بیشتری  یافت. مادران احساس  پس از چهار دوره زمانی مذکور کاهش 

پدران داشته و پدران تاب آوری بیشتری از خود نشان دادند. همچنین عدم حمایت مالی و همدردی احساسی در خانواده های هر  

 .یک از زوج ها نیز موجب کاهش سازگاری زناشویی آنها شد

  863سقط، در استرس پس از ایجاد  عدم تاب آوری وپیش بینی خطر ابتال به  ( تحقیقی با هدف 2016)  و همکاران  11بیگز

از  نجام دادند. عالئم پس از سقط مشاهده و اندازه گیری شد.به منظور آنالیز داده ها ی سقط در ایاالت متحده امریکا ازن با تجربه

)  یبا تجربه  درصد از زنان 30ده شد. استفا تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک به  سقط جنین از عالئمنفر(   338سقط جنین 
 به  را خود  عالئم  ی سقط،درصد از زنان با تجربه  20؛  ناشی از خشونت رنج می بردند جسمی و علت تجربیات سوء استفاده جنسی

عالئم فشار زنان مبتال به سقط جنین در معرض خطر باالیی از  به طور کلی نتایج نشان داد .  دادند  نسبت آمیز خشونت  غیر  مسائل

 دارند.  قرار  و عدم تاب آوری   روانی، اختالل استرس

 

 روش تحقيق:

 بوده است.پیش بینی    پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با توجه به نوع موضوع از دسته پژوهش های توضیفی پیمایشی از نوع

باشد.آماری تحقیق حاضر زنان مراجعه کننده به کلینیک مشاوره در شهر جهرم  جامعه  یکی از    می  برای محاسبه نمونه آماری 
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با عنوان کلینیک راهگشا انتخاب کردید. نفر از زنان    150برای محاسبه حجم نمونه تعداد   کلینیک های مشاوره خانواده در جهرم 

 شرایط کرونا مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه های زیر میان آنها توزیع شد.مراجعه کننده به این کلینیک در 
   :( 2003پرسشنامه تاب آوری را کونور و دیویدسون )الف(

حوزه تاب آوری تهیه کردند. پرسشنامه    1979  -1991( با مرور منابع پژوهشی  2003این پرسشنامه را کونور و دیویدسون )

عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامالً نادرست( تا پنج )همیشه درست( نمره   25دسون  تاب آوری کونور و دیوی

ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در  و  86/0کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را  گذاری می شود.
 .  گزارش کردند  87/0هفته ای   4یک فاصله  

   : (2009تحمل ابهام مک لین نوع )  ب(پرسشنامه قدرت

 ابهام تحمل ارزیابی  برای  را  پرسشنامه ای  1993سال   در لین مک شد  باعث  بود  وارد بودنر نظریه بر که  ایراداتی دلیل به
از    ارزشی 5مقیاس   توسط یک  سؤاالت  از یک  هر به شرکت کننده. است  ماده 13دارای   و  شد  ( تصحیح2009کند و در)  تهیه

)کامال مخالف=5  )کامال موافق= ممکن   امتیاز نمرات معکوس دارند. حداقل  12و    11، 9،  6تا 1های   می دهد. آیتم  ( پاسخ1( تا 

دارای    باشد  باالتر  45از   آنها ابهام تحمل  نمره  که  مکلین افرادی  ابهام تحمل  پرسشنامه اساس  خواهد بود. بر  75حداکثر   و  15برابر  

 . است  کرده  گزارش  82/0را    پرسشنامه  پایایی  ضریب  کرونباخ  آلفای از روش استفاده  با  مکلین.  هستند امابه  تحمل از  مناسبی سطح
 ( :  1990ج(پرسشنامه سازگاری زناشویی انریچ )

( استفاده شده است. پاسخ به ماده های این  1990) سوالی زناشوئی انریچ 47برای سنجش سازگاری زناشویی ازپرسشنامه 

)کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( در نظر گرفته شده است که به هرگزینه آن  پرسشنامه به روش لیکرت و به صورت پنج گزینه ای 
  225تا   47نمره از  از یک تا پنج امتیاز داده می شود. برخی سواالت به صورت معکوس )از پنج به یک( نمره گذاری می شود.این

  رضایت کم را نشان می دهد.  152رضایت زیاد و نمره کمتر از   152متغیر می باشد. که نمره باالتر از

 

 یافته های پژوهش

 قابل پیش بینی است.  کرونا طیدر شرا  ییزناشو یبر اساس سازگار یتاب آور فرضیه اول: 
 

 متغيرها ارتباط و همبستگی بين
 

 زناشوییسازگاری  

 تاب آوری

 -128/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/0 سطح معناداری

 150 مجموع
 

بین تاب آوری و سازگاری زناشویی رابطه معنادار و معکوسی با ضریب   نشان داد،  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 

   (.P_Value<0/05وجود دارد و فرضیه تایید شد)  -128/0همبستگی به میزان 
  

 نتایج ضریب رگرسيون
 

 سطح معنادار t بتا/ضریب رگرسیون 

 000/0 -962/9 -111/0 تاب آوری و سازگاری زناشویی 1

  
 

بتا)ضریب رگرسیون( نشان داد سازگاری  فرضیه تایید شده است.همچنین مقدار  نشان داد  نتایج آزمون ضریب رگرسیون 

 تاب آوری می باشد.  درجه قادر به پیش بینی  0 درجه -/  111معکوسی و به میزان به طور   ،زناشویی
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 قابل پیش بینی است.  کرونا طیبر اساس قدرت تحمل ابهام در شرا  یتاب آور  فرضیه دوم: 
 

 متغيرها ارتباط و همبستگی بين
 

 سازگاری زناشویی 

 تاب آوری

 -128/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 001/0 معناداریسطح 

 150 مجموع
 

بین تاب آوری و سازگاری زناشویی رابطه معنادار و معکوسی با ضریب   نشان داد،  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 

 وجود دارد و فرضیه تایید شد.  -128/0همبستگی به میزان 
 

 نتایج ضریب رگرسيون
 

 

 

بتا )ضریب رگرسیون( نشان داد سازگاری   نتایج آزمون ضریب رگرسیون نشان داد فرضیه تایید شده است. همچنین مقدار 

 تاب آوری می باشد.  درجه قادر به پیش بینی  0.001 درجه -/  111به طور معکوسی و به میزان   ،زناشویی

 

 نتایج
.  یکی از متغیرهایی . نشان می دهند که نرخ باالیی از همبودی بین تعارض های زناشویی با حالت اضطرابی وجود داردشواهد 

باشد تحمل ابهام است اهمیت می  تعارض و متقاضی طالق دارای  افراد دارای  ).که در  (، تحمل ابهام را  2007دوگاس و ساوارد 

نگرانی، جهت گیری مسئله من بر این عقیده اند که این سه   فی و سبک مقابله ای اجتنابیباورهایی در مورد  تعریف می کنند و 

عامل با شدت مشکل فرد رابطه دارند. تحمل آشفتگی اغلب به عنوان توانایی ادراك شده خودسنجی یک فرد برای تجربه و تحمل 
بر رفتار معطوف به هدف در ز یا توانایی رفتاری در مداومت  مان تجربه پریشانی عاطفی تعریف می شود. حالت های هیجانی منفی 

(، تحت عنوان تحمل ابهام و تاب آوری با ویژگی های شخصیتی در زنان  2017در پژوهشی که توسط الى، لنگ، کمبل و کلنگر )

(،  2005متقاضی طالق نشان داده شد که بین تحمل ابهام و تاب آوری این افراد رابطه وجود دارد.بر طبق نظریه سیمونز و گاهر )
تحمل ابهام را به عنوان توانایی فرد برای تحمل حالتهای هیجانی منفی مفهوم سازی کردند. و آن را دارای ماهیت چند بعدی می 

دانند. ابهام و آشفتگی ممکن است ماحصل فرایندهای فیزیکی و شناختی باشد، لیکن بازنمایی آن به صورت حالت هیجانی است  

با تمایل ظرفیت تجربه و تحمل حالت .به انجام عمل در جهت رهایی از آن تجربه هیجانی مشخص می گردد  که در اغلب موارد 

به صورت یک حالت هیجانی تجربه شود که اغلب با  یا جسمانی باشد و  نتیجه فرایندهای شناختی  روانی منفی است می تواند 
خ کرمی و  پور،  شود.قدم  می  تجربه هیجانی مشخص  تسکین  برای  )تمایالت عمل  نشان دادند  (1398دارحیمی  در پژوهشی 

از سالمندان ساکن منزل است. همچنین  در سالمندان ساکن خانه سالمندان کمتر  و شادکامی  بهزیستی معنوی، تحمل ابهام 

( پردنجانی و تاد  رحیمی  ابراهیمی،  تحمل 1390محمدزاده  بین حمایت اجتماعی و  تواند رابطه  می  ( دریافتند سالمت ذهنی 
بیماری های  پریشانی ( در پژوهشی بین 2011عروقی را میانجی گری کنند. المان، ایشیدا و هاجکاك )-قلبی افراد سالمند دارای 

( پژوهشی دیگر، یادگاری، حیاتی و یوسفی  (  1397قدرت تحمل ابهام و وسواس مرگ رابطه منفی معنی داری گزارش کردند. در 

رونی در پیش بینی وسواس مرگ نقش تبیین کننده داشتند. همچنین نقش نشان دادند سالمت معنوی و جهت گیری مذهبی بی

نیز تأیید گردید. پژوهش مکنالتی، لیونه و ( حاکی از آن بود که سالمت معنوی 2004ویلسون )  میانجی گری قدرت تحمل ابهام 
باالیی دارد. کارورت ) پایینی هستند در ( نشان داد که افرادی که د2006در ایجاد قدرت تحمل ابهام، مشارکت  ارای تحمل ابهام 

ذهنی و فکری می شوند، به ایده های قبلی سخت پایبند هستند و در پردازش شواهد   موقعیت های مهم دچار اضطراب و درگیری

 سطح معنادار t بتا/ضریب رگرسیون 

 001/0 -962/9 -111/0 سازگاری زناشوییتاب آوری و  1
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جدید شکست می خورند. کسی که تحمل ابهام باالیی دارد، معموال درك پیچیده ایی از رویدادها دارد و در تفسیر خود از سبک 

به وجود  شنا با منابع استرس زا  پایین، می تواند مشکالتی را در رویارویی فرد  پیروی می کنند. وجود تحمل ایهام  ختی ادراکی 
تحمل ابهام، فرد را در مقابله با مشکالت و استرس های   بادنر قصد دارند با ارتقای  به همین دلیل روان شناسانی همچون  آورد. 

پور،   موجود در زندگی توانمندتر سازند (. پژوهش ها نشان می دهد افرادی که دارای تحمل ابهام  2011)سعیدی مبارکه و احمد 

هستند، موقعیت مبهم را که   پایین تری  می شوند؛ برعکس افرادی  برند و دچار اضطراب  تهدید کننده می دانند، از آن رنج می 

(. فردی که  2002ت بیشتر و جواب های بهتری می روند )براون، تحمل ابهام باال دارند ابهام را یک مزیت دانسته و به دنبال سؤاال
ناراحتی می کند به محض روبرو شدن با یک موقعیت پیچیده و دشوار احساس  پایینی دارد،  پژوهش امین الرعایا؛   .تحمل ابهام 

ز نظر تحمل ابهام در سطح  (، نشان دادند که زنان مطلقه و دارای تعارض نسبت به زنان غیر مطلقه ا1392کاظمیان و اسمعیلی )

بین فردی چاره اندیشی می کنند بالقوه متنوعی را جهت مقابله با مسائل  بودند.انسانها راه حل های  در . پایین تری  تاب آوری 
به سازگاری مثبت، با توا برای مقابله با تنیدگی و دشواری ها دارد. به طور بنیادی تاب آوری  به تمایل افراد  نایی روانشناسی، اشاره 

علی رغم تجربه سختی و مصیبت اشاره دارد فرد تاب آور کسی است که قادر  .حفظ کردن و به دست آوردن مجدد سالمت روانی 

(.تاب آوری به عنوان توانایی افراد برای مقابله با رویدادهای  1397است با نامالیمات و تغییرهای زندگی موفق شود )نامداری و نوری، 

ی حفظ نسبتا پایدار س طوح سالمت روانشناختی، عملکرد فیزیکی، تولید و به وجود آوردن تجارب و احساسات آسیب زا، توانایی برا
تاب آوری یکی از پیش بینی کننده های سالمت روان، کیفیت زندگی، افسردگی و امیدواری در انسان ها   .مثبت تعریف شده است

یا شرایط تهدید (،  2003محسوب می شود بر طبق نظر کانر و دایویدسون ) برابر آسیب ها  تاب آوری صرف مقاومت منفعل در 

خود، که با  نوعی ترمیم  نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال پیرامونی خود است. تاب آوری  کننده و سازنده محیط 
بهبودی، فردپیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی همراه است. از این رو نمی توان آن را معادل بهبودی د   انست چون در 

پژوهش حاضر   (،2009پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی عاطفی را تجربه می کند. بر طبق نظر مک الیستر ) نتایج حاصل از 

 قابل پیش بینی است. کرونا  طیدر شراتحمل ابهام   ،ییزناشو یبر اساس سازگار  یتاب آور  نشان داد که
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 منابع

 در شده ادراك یاجتماع تیحما و ییزناشو تیرضا و استرس سهیمقا(.  1392).ینام  افروز، ا،یارجمندن [1]

 .116:  3 ؛.  ژهیو آموزش  مجله.  گلستان در یعاد کودکان و یذهن  مانده عقب  کودکان  نیوالد

 یها سقط در زنان مقاومت در کامل ذهن درمان و یدرمان تعهد و  رشیپذ اثر  سهیمقا  (.1397ی)افشار [2]
 .65-31(:  4) 6.  رانیا یروانپزشک یپرستار  مجله. مکرر

[3] ( به خود    یخودکارآمد  ی،منطق  ریغ  یباورها سهیمقا(.  1399بدرقه، فاطمه  میان و شفقت  مادران در 

ی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی  و مادران دانش آموزان عاد  ژهیو  یازهاین  یدانش آموزان دارا

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا. -رشته روانشناسی عمومی -دانشکده علوم انسانی -ارشد 
  بر  مبتنی درمان  (. اثربخشی1399بهاروندی، بهناز؛ کاظمیان مقدم، کبری و هارون رشیدی، همایون.) [4]

- 13، 1سالمندان. روانشناسی پیری. دوره ششم، شماره  مرگ  ابهام و اضطراب تحمل توانایی  بر  شفقت

26. 
(.سبک های زوجی و شفقت به عنوان پیش بینی های رضایت  1394بهرامی فاطمه،محمدی،رحمت اهلل.) [5]

 21سال سوم،شماره  ، زناشویی.دوفصلنامه مشاوره کاربردی

سجاد ) [6] با سبک های دلبستگی و 1399سپهرآرا،  بین سبک های فرزندپروری مادران  (. بررسی رابطه 

- 1399شفقت به خود فرزندانشان در دانش آموزان پسر مقطع متوسط دوم شهر جهرم در سال تحصیلی  
کارشناسی ارشد  1398 درجه  دریافت  برای  انسانی  -. پایان نامه  علوم  روانشناسی   -دانشکده  رشته 

    دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا. -عمومی

 و  یآموزش بسته  یطراح: تولد  از قبل یدلبستگ آموزش(.  1393)زاده  محسن  زهراکار،  ،یانار  یسجاد [7]
 . 156-143  ،(3) 6. یکاربرد یروانشناخت قاتیتحق  فصلنامه. همسر و نیجن  با مادر رابطه بر  آن  ریتأث

خدیجه،امینی   [8] علیرضا)سلمانی  در  (.1396حجت،کاکاوند  ابهام  تحمل  قدرت  و  آوری  تاب  مقایسه 

 ورزشکاران

 3،شماره 21،محله روانشناسی،سالرشته های ورزشی انفرادی و گروهی

غباری بناب، باقر.) محمودی، شبانی، رحیم؛ [9]  در ورزی شفقت خود ای واسطه (، نقش1395غالمرضا و 

فردی، سال   های تفاوت و شخصیت شناختی، فصلنامه روان بهزیستی دلبستگی با های سبک بین رابطه

 .12پنجم، شماره 
  نوجوانان  با  شده ادراك  یاجتماع  تیحما و  یآور  تاب  رابطه  (. 1395).مینس  ،یوالن  یصادق ،یاالسالم  خیش [10]

 .155-141(:  3)  21.  علوم وزارت یپژوهش  و  یعلم  مجله. یذهن  مانده عقب  کودکان

(. بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی  1393)  خیرخواه معصومه ،باغداری نسرین ،صادقی صاحب زاد الهه [11]

مجله    نشریهو حمایت اجتماعی با دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد. 
 .22تا  16، ص  106، شماره 17ره . دوزنان مامایی و نازایی ایران

  یدلبستگ  با  یاجتماع تیحما و ییزناشو تیرضا  رابطه  (.1393).رخواهیخ ،یبغدر  زاد،  صاحب یصادق [12]

- 16(:  106)  17.  ینابارور و  زنان ،زنان  مجله.  نوزاد  ای نیجن مرگ  سابقه  با باردار  زنان در نیجن  به مادر
22. 

  اولیه  ناسازگار  های  طرحواره و اجتماعی حمایت نقش  بررسی (1396)مهدی ،شاه نظری؛  نصیره  ،مقدم فر [13]
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