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 نقش واسطه ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین 

شفقت به خود و خودمهارگری در درمانجویان وابسته به مواد

و معضالت از یكی مواد، به وابستگی و سوءمصرف امروزه مقد  مه: 
نگرانیهایعمدهجامعهبشریاست.پنجمینمجموعهراهنمایتشخیصیو
آماریاختالالتروانیویژگیمهماختاللسوءمصرفموادراوجودیكی
ازعالئمشناختی،رفتاریوفیزیولوژیكیمیداندكهافرادباوجودمشكالت

قابلتوجهمرتبطباسوءمصرف،هنوزبهمصرفآنادامهمیدهند.
روش: دراینتحقیق،ازالگویحدآستانهوالگوریتمبرنامهریزیخطی
سیمپلكسبرایبرآورددادههایسریزمانیدردورهزمانی1350-1398
شهروندان بین در اجتماعی وفاق میزان یافتهها: است. شده گرفته بهره
متغیرهای بین معناداری رابطه همچنین است. متوسط از كمتر شهركردی
رضایتازدولت،جامعهپذیریواعتماداجتماعیباوفاقاجتماعیوجود
دارد؛ضمنآنكهمتغیرجامعهپذیریبیشترینتأثیررابرمتغیروفاقاجتماعی

نشانمیدهد.
طرف از و خودمهارگری و خود به شفقت بین طرف یك از یافته ها:
دیگربینشفقتبهخودوادراکرفتارهایفداكارانههمسرهمبستگیمثبت
وجوددارد.ضمناینكهرفتارهایفداكارانههمسردررابطهبینشفقتبه
خودوخودمهارگریافرادوابستهبهموادنقشواسطهایداشتهواینامر
میتواندنقشمؤثریدرشفقتبهخودوخودمهارگریافرادوابستهبهمواد

داشتهباشد.
بحث: شفقتبهخودباعاطفهمثبتبیشتر،بهزیستیروانی،رضایتمندی
رفتارهای در بیشتر مقابلهای راهبردهای و باال هیجانی هوش زندگی، از
همچنین زوجین، روابط كیفیت بر فداكارانه رفتارهای و فداكارانه
خودمهارگریباتعادلوكنترلبیشتردرزندگیافرادواعضایخانوادهو
ایجادرفتارهایفداكارانهبهویژهرفتارهایفداكارانههمسرقابلتبییناست.
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Introduction: Drug abuse and substance dependence are 
one of the major concerns of human society nowadays. 
Method: The purpose of this study was to investigate the 
mediating role of the perception of the wife’s selfless be-
haviors in self-compassion and self-control in drug de-
pendent patients. The statistical population were all the 
clients of addiction treatment clinics in Guilan province. 
From among them, 225 treatment clients were selected 
through available sampling method. For collecting data, 
Harp and Figuers’ selfless behaviors questionnaires, 
Self-Compassion Inventory Questionnaire, and Tun-
jani’s self-management questionnaire were used. Data 
were analyzed by descriptive statistics, correlation and 
path analysis using SPSS version 20 and Amos software.
Findings: According to statistical analysis, there was a sig-
nificant positive correlation between self-compassion and 
self-control. There is also a significant positive correlation 
between self-compassion and perceived self-sacrifice be-
haviors. On the other hand, selfless devotional behaviors 
were found to have a mediating effect on self-control and 
self-compassion of drug-dependent individuals, and this 
can play an effective role in self-esteem and self-manage-
ment of substance dependent persons.
Discussion: Self-compassion with more positive affection, 
psychological well-being, life satisfaction, high emotional 
intelligence and more coping strategies in self-sacrificing be-
haviors and devotional behaviors on the quality of couples’ 
relationships, as well as self-control with greater balance and 
control in the lives of the infant and family members and the 
creation of self-sacrificing behaviors, especially the devo-
tional behaviors of a spouse, can be curable.
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Extended Abstract
Introduction: Substance abuse is one of the problems of the human community 
that is increasing day by day, and fewer countries can be found to be safe from 
the prevalence and risks posed by it. Today, from a psychological point of view, 
substance abuse is a mental disorder. One of the personality traits that is associated 
with addictive behaviors and acts as a personality factor against drug use tends to 
be compassionate. Self-compassion as one of the structures of positive psychology 
involves self-knowledge and judgment-free attitude. In other words, it should be 
said that when dealing with obstacles instead of denying them, they accept them-
selves without any judgments, and instead of blaming themselves, they behave 
with their own softness and instead of being alone in knowing themselves in fail-
ures, they get to know their shortcomings as it may exist in all the ordinary people. 
They need to research that individual differences in cognitive self-control that can 
play a role in the therapeutic outcomes of substance-related disorders. Self-man-
agement, the ability to adapt and change is commensurate with the environment, 
changing the individuals’ responses and discouraging behavioral inappropriate be-
havior and avoiding them. People who have high self-control or the ability to post-
pone the immediate satisfaction of needs, are able to control the thoughts, regulate 
emotions, and prevent impulses from those with less self-control. Self-compassion 
with more positive emotions, psychological well-being, higher life satisfaction, 
and more coping strategies lead to self-sacrificing behaviors, in particular the self-
sacrificing behaviors on the part of spouses (Sultan-Zadeh, 2012). Sacrifice is in 
fact a desire to ignore the activity and behavior that a person wants, or to deal with 
things that are not pleasant to the person.

Method: The purpose of this study was to investigate the mediating role of the 
perception of the wife’s selfless behaviors in self-compassion and self-control in 
drug dependent patients. The statistical population was all the clients who were 
addicted to drugs and were seeking treatment in the clinics in Guilan province. 
Among them, 225 treatment clients of addiction treatment clinics were selected 
through available sampling method. For collecting the data, Harp and Figuers’ 
selfless behaviors questionnaires, Self-Compassion Inventory Questionnaire and 
Tunjani’s self-management questionnaire were used. Data were analyzed by de-
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scriptive statistics, correlation and path analysis using SPSS version 20 and Amos 
software.
Self-Compassion Inventory (SCS): This questionnaire was developed by Neff 
(2003) and including 26 questions and 6 subscales. Also, responses in almost a 
5-degree Likert scale range from almost 0 to almost always. This scale measures 
three polar components in the form of a six-dimensional measure of kindness with 
self, self-judgment (inverted), mindfulness, increasing replication (reverse), com-
monalities, and isolation (inverted). The mean scores of these six scales (including 
reversal scores) give them a total score of compassion. Self-management ques-
tionnaire (SCS): This scale was developed by Tangney et al. (2004) and has 36 
items that are rated at five degrees from 1 (at all) to 5 (very high) and the range 
and total score of individuals is between 36 and 180, and higher scores represent 
more self-control. Spouse’s Self-Devotional Behavior Questionnaire (PSBM): 
This questionnaire was prepared by Harper and Figuerres (2008, as cited in Aziz-
pour & Safarzadeh, 1395). The Sacrificial Behavior Questionnaire is a 50-question 
tool in which the first 25 questions consist of self-sacrificing behaviors, and 25 
second questions are about the person’s perception of the life-partner’s sacrificial 
behaviors. The subjects answerquestions using a Likert grade rating in the range 
from 1 (never) to 5 (always).

Finding: Frequency and percentage of participants according to the degree of edu-
cation showed that most of the participants in this study (46.2%) were under the 
high school diploma and a few of them had Master’s degree (2.7%). Also, the 
frequency and percentage of participants according to the type of substance used 
showed that most of the participants (81.8%) used opium and few of them (1.3%) 
used crack in this study. The descriptive indexes for the age of participants showed 
that the age of the participants in this study was 35/40 years (SD = 11.49, range = 
18 -73). Moreover, descriptive indexes related to the years of drug abuse, showed 
that the year of drug use in patients with this study was 9.20 years (SD = 5.33, 
range = 50-1).
Between self-control and self-esteem (r = 0.53), human sharing (r = 0. 48), mind-
fulness (r = 0.53), and self-esteem (r = 0.31) at the correlation level of 0.01 there 
is a meaningful positive. On the other hand, there is a significant negative correla-
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tion between self-control and self-judgment (r = -0.28), isolation (r = -0.33), and 
increasing assertiveness (r = -0.28)

Table (1) Pearson correlation between self-condescension and self-control

7654321 Variable 

1 
**0/31

1      
**0/34
**0/28

1     
**0/34
**0/61  
**0/53

      

1
**0/32
  *0/49
**0/24
**0/31

1      
**0/32 
**0/72 
**0/16 
**0/73 
**0/48

1    
**0/19       
**0/63       
**0/33       
**0/62       
**0/38       
**0/28       

1.Be kind to yourself                 
1
 **0/19    
2. Judging from your-
self   
**0/81
3.Common human 
habits 
**0/33
4. Isolation
**0/69
5. Mindfulness
6. Increasing replication    
**0/22  
**0/70 
7. Self-Compassion
**0/53
8.Self-governing 
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Table (2) Pearson between self-compassion and perceived self-sacrificing behaviors 
of the spouse

76543    2                   1 Variable                                              

1 
1. Be kind to yourself  

1
**0/42

1    
**0/34
**0/24

1   
**0/24
**0/61
**0/55

     

1    
**0/32
**0/49
**0/24
**0/38

      

1
**0/32
**0/72
**0/16
**0/73
**0/63

1      
**0/19 
**0/63    
**0/33    
**0/62    
**0/38    
**0/27    

**0/19
2. Judging from your-
self
**0/81
3. Common human 
habits
**0/33
4. Isolation
5. Mindfulness                                         
**0/69
6. Increas-
ing replication                          
**0/22
7. Self-Compassion                                  
**0/70
8. Perception of devo-
tional behaviors
**0/67                      

In the final model, the path of compassion towards self-control (β = 0.11) at the 
level of 0.05, self-compassion toward self-perceived self-sacrificing behaviors (β 
= 0.42), and perceived self-mediating behaviors of the spouse (48) / 0 = β) at the 
level of 0.01 is statistically significant. As can be seen, the standard coefficients 
and model explanations are also presented.
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Figure (1) The fitted model paths chart with standard coefficients

Discussion: Self-compassion with more positive affection, psychological well-
being, life satisfaction, high emotional intelligence and more coping strategies in 
self-sacrificing behaviors and devotional behaviors on the quality of couples’ rela-
tionships, as well as self-control with greater balance and control in the lives of the 
infant and family members together with the creation of self-sacrificing behaviors, 
especially the devotional behaviors of a spouse, can be curable.
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مقدمه
سوءمصرفموادیكالگویغیرانطباقیمصرفمواداستكهدرآنفردبهمصرف
نامناسبموادپرداختهواینمسئلهمنجربهآسیبجدیعاطفی،شناختیورفتاریدرمحل
كار،مدرسهوخانهمیشود)ربر1996،1(.سوءمصرفموادوعوارضنامطلوبآنیكی
اقتصادیو باعثمشكالتسالمتی، بهشمارمیآیدكه ناگوارترینآسیبهایاجتماعی از
اجتماعیجدیبهویژهدربیننوجوانانوجوانانمیشود)زادهمحمدیوهمكاران،2015(.
آمارهایموجودمیزانسوءمصرفموادراباالنشانمیدهند،بهطوریكهدر40سالگذشته
روندكلیآنروبهافزایشبودهاست.براساسبرآوردهایموجودتنهادرایاالتمتحده
22/6میلیوننفرسوءمصرفكنندهموادمحرکهستند)واسیلوا2011،2(.بنابرآماررسمی
درایرانحدود200هزارنفرمعتاددائمیو800هزارنفرمعتادتفننیدرایرانوجوددارد
)خمرنیاوپیوند،2018(.موضوعسوءمصرفمواددرایراندرسالهایاخیرروندروبه
94 سال در همكاران و مشكی مطالعه در شده ارائه آمارهای جدیدترین داشته، رشدی
حاكیازآناستكهشیوعسوءمصرفمواددراستانهایمختلفاز2/5درصددراستان
تهرانتا17درصددراستانهرمزگانمتفاوتاست.ازسویدیگربررسیهایانجامشده
درزمینهاعتیادبیشترینفراوانیرادرگروهسنی20-35سالگزارشمیكندوحدود60
تا70درصدمعتادینراافرادبیسوادوكمسوادتشكیلمیدهند.روانشناسانوپژوهشگران
اجتماعیبرایمصرفموادمخدردالیلگوناگونیمطرحكردهاند.برخیبراینباورندكه
به بالغنشاندادنخودازجملهعللگرایش تالشبرایپذیرفتهشدنازسویجامعهو
از پیشگیری هزینه دادهاند نشان تحقیقات مظاهری،2009(. و )منشئی است مواد مصرف

وقوعاینرفتارهابسیاركمترازهزینههایرفعمشكالتناشیازآنهاپسازوقوعرفتار

1. Reber
2. Vassileva
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است.بههمیندلیلضروریاستعواملمختلفتأثیرگذارشناساییشوند)زادهمحمدیو
همكاران،2015(.یكویژگیشخصیتیاستكهبارفتارهایاعتیادیارتباطداشتهوبهعنوان
یكعاملتأثیرگذارحفاظتیدربرابرگرایشبهمصرفموادعملمیكند،شفقتبهخود
است)ممتازی،2005(.شفقتبهخودبهعنوانیكیازسازههایروانشناسیمثبت،متضمن
خودشناسیوعاریازقضاوتاست)بشارتوهمكاران،2015(.بهبیاندیگربایدگفتافراد
هنگامبرخوردباموانعبهجایانكاروبزرگكردن،آنهارابدونهیچقضاوتیمیپذیرندو
بهجایسرزنشخود،بانرمیباخودرفتارمیكنندوبهجایمنحصربهفرددانستنخوددر
شكستهاوداشتننواقصآنهارادرتمامیافرادمشترکمیدانند)نف2003،1الف،2003
ب(.بهنظرمیرسدقدردانیازبدنبهعواملبینفردیمرتبطاستوسبكهایدلبستگی
وخودمحبتبهطورجداگانهبهعنوانهمبستگیمهمشناختهشدهاند)بوگادان2وهمكاران،
احساسات و احساسات با مقابله برای خودتنظیم استراتژی یك خود به شفقت .)2016
خودمنحرفمنفیاست)پیترسن3،2014(.گیلبرت)2005(پیشنهادكردكهشفقتبهخود
آرامشهیجانیداشته پیوستگیو امنیت، تااحساس افرادكمكمیكند به اینكه دلیل به
باشندمیتواندبهزیستیفردراارتقاءدهد،همچنینافزایششفقتبهخودبهبودسالمت
روانشناختیراباگذشتزمانپیشبینیمیكند.مطالعهایسكیندروآكین4)2011(نشانداد
كهشفقتبهخود،وجهاشتراکانسانیوذهنآگاهیبهطورمنفیوخودداوری،انزواو

همدردیبیشازحدبهطورمثبتبهاعتیادبهاینترنتمرتبطاست.
شواهدپژوهشینشاندادهاندكهتفاوتهایفردیدرخودمهارگریمیتواندپیامدهای
درمانیاختالالتمرتبطباموادنقشداشتهباشد)گیلبرت،2005(.خودمهارگری،توانایی

قطع و فرد درونی پاسخهای تغییر است، محیط با متناسب خود دادن تغییر و سازگاری

1. Neff    2. Bogdan
3. Petersen   4. Iskender and Akin
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تمایالترفتاریناشایستواجتنابازعملبهآنهاست)تانجنی1وهمكاران،2004(.افرادی
كهازخودمهارگریباالیاتواناییبهتعویقانداختنارضایفورینیازهابرخوردارند،در
كنترلافكار،تنظیمهیجاناتوبازداریتكانههاازافرادباخودمهارگریكمتر،عملكردبهتری
دارند)دریدر2وهمكاران،2001(.خودمهارگریوخودتنظیمیذاتینیستندبلكهمهارتهایی
هستندكهاكتسابیبودهوقابلیادگیریهستند)پوررضویوهمكاران،2015(.خودمهارگری
تواناییتغییررفتاربرایارضایمهماست)لیوگیبونس2017،3(.خودمهارگریباالقویًا
دارای افرادیكه كنند. تاشادتروسالمترزندگی قادرمیكند را افراد سازگارانهاستو
خودمهارگریباالییهستندتواناییبیشتریدرمدیریتكردنزندگیوحفظخلقیاتشان
ومحدودكردنمشروباتالكلیدارند)سعیدیوهمكاران،2016(ومیزانپایینتریاز
جرموبزهكاریدرآنانمشاهدهمیشودورفتارهایسالمبیشتریبروزمیدهند)بامیسترو
وناسچ2015،4(.خودمهارگریپایینیكیازمهمترینعواملدرپیشبینیرفتارهایانحرافی
است،افرادیكهخودمهارگریپایینیدارندبختزیادیبرایتجربهموادودرگیرشدنبا
مشكالتمربوطبهمصرفمواددارند.پژوهشتجربیزیادیبااستفادهازروشهایمبتنی
برشواهدگوناگونبهارتباطبینخودمهارگریكمومشكالتمربوطبهالكل،ماریجوانا،
كوكائینوسایرموادمخدردستیافتهاند)لجویز5وهمكاران،2010(.دراینرابطهساسمن،
دنتولیو6)2003(درپژوهشخودكهبایكنمونه1050نفریانجامشد،نشاندادهاند
كهبینكاربردسیگار،مصرفالكل،ماریجواناودیگرموادمخدرباخودمهارگریپایین
رابطهمنفیمعناداروجوددارد.همچنیندرپژوهشییوزلوهیفتز7)2014(بهایننتیجه
1. Tangney,
2. Derider
3. Lee and Gibbons
4. Vonasch
5. Lejuez
6. Sussman
7. Uziel and Hefetz
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رسیدهاندافرادیكهدریكمقیاسدارایفشارهنجاریكمتریهستند،خودمهارگریباعث
تنظیمرفتاروحداكثرسازگاریباموقعیتدرآنهامیشودوهمچنینخودمهارگریباالمنجر
بهرفتارشفقتبهخودبیشترمیشود.درپژوهشینشاندادهشدافراددرروزهاییكهدارای
خودمهارگریباالهستندتمریناتجسمانیبیشترومنظمتریانجاممیدهند)اسكاندب1و
همكاران،2017(.بنابراینبایدگفتضعفدرخودمهارگریفردرادربرابرسوءمصرفمواد

آسیبپذیرمیكند)بشارتوهمكاران،2012(.
شفقتبهخودباعاطفهمثبتبیشتر،ایجادبهزیستیروانی،رضایتمندیاززندگیباالتر
فداكارانههمسر رفتارهای ویژه به فداكارانه رفتارهای به منجر بیشتر مقابلهای راهبردهای و
میشود)سلطانزاده،2012(.فداكاریدرواقعمیلبهچشمپوشیازفعالیتورفتاریاستكه
فردخواهانآناستیادستزدنبهكارهاییاستكهخوشایندشخصنیست)خجستهمهرو
همكاران،2014(.فداكاریهاییكهدرجهترسیدنبهنتیجهمثبتانجاممیشوند،یعنیفداكاری
باانگیزهاستقبالی،شادیوآسودگیخاطربیشتریرادرپیدارند)هال2011،2(.وهمینطور
ناسازگاریدررابطهمیشود. ازرابطهوكاهش اززندگی،رضایتولّذت موجبرضایت
)ایمپت3وهمكاران،2005(.برخالفآنفداكاریهاییكهبهمنظوردوریازنتایجمنفیانجام
میشوند،یعنیفداكاریباانگیزهاجتنابی،شادیوآسودگیخاطركمتریدرپیدارندوعالوهبر
آنموجبكاهشرضایتاززندگی،رضایتولذتازرابطهوبهاحتمالبیشترافزایشاثرات
منفیوناسازگاریدررابطهمیشود)ایمپتوهمكاران،2005(.امسیكن4)2005(درپژوهشی
نشاندادبینعاملباوجدانبودنوفداكاریوعاملتجربهپذیریومصرفموادهمبستگی
منفیوجوددارد.همچنیندرپژوهشینشاندادهشدكهزوجهایفداكاربهفكرمنافعروابطاندو

1. Schöndube
2. Hall
3. Impett
4. McCann
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وقتیكهمنافعشخصیخودرابرایرابطهباشریكزندگیشانكنارمیگذارند،برقراریرابطهو
آغازتعهدبهشریكزندگیشانراتسهیلمیبخشند،درواقعدریافتپاسخهایهمدالنهازسوی
همسربهمثابهیكضربهگیردربرابراثراتمنفیافسردگیوسوءمصرفمواددرشریكزندگی

عملمیكند)استفنسون1وهمكاران،2014،بهنقلازعباسیورستمی،2020(.
درمجموعباتوجهبهرشدفزایندهاعتیادونرخباالیسوءمصرفموادكهدردهههایاخیر
بهعوارضگرانباریبرایفرد،خانوادهوجامعهمنجرشدهاستوباتوجهبهاینكهخانواده
محلرشدوشكلگیریشخصیتانساناستواختاللدرسازمانوعملكردآنمیتواند
مسائلومشكالتیروانیواجتماعیمتعددیرادرپیداشتهباشد،بررسینقشرفتارهای
فداكارانههمسری،شفقتبهخودوخودمهارگریازاهمیتبسزاییبرخورداراست.بنابراین
هدفپژوهشحاضرپاسخبهاینسؤالاستكهآیارفتارهایفداكارانههمسرنقشواسطهرا

دررابطهشفقتبهخودوخودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادایفامیكند؟

روش

طرح پژوهش و شرکت کنندگان
پژوهشحاضرازنوعتوصیفیوازنمونهپژوهشهایهمبستگیاست.دراینپژوهش
هدفآناستكهبهشناختدقیقصفات،ویژگیهایشخصیتی،رفتارهایفداكارانه،شفقت

بهخودوخودمهارگریدرافرادوابستهبهموادكهتحتدرمانقراردارندبپردازیم.
استانگیالندرسال1396 مواد به وابسته رادرمانجویان پژوهش این آماری جامعه
تشكیلدادند.نمونهمادراینپژوهشبهصورتتصادفیبهتعداد225نفرازدرمانجویان
كلینیكهایسرپاییترکاعتیاداستانگیالنبودكهدرمانجویاندراینكلینیكهاازدارودرمانی
ومشاورههایفردی،خانوادگیوگروهیبههمراهیكتیمكهشاملپزشكمتخصصدر

1. Stephenson
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مالكهای همچنین میگیرند. بهره پرستار و mmt مدرک با روانشناس اعتیاد، ترک زمینه
انتخابایننمونههاشاملمتأهلبودنوتحتدرمانكلینیكهایترکاعتیادباشند،بود.
)تنوعدرسن، باشد داشته تنوعدرشركتكنندگاندرپژوهشوجود تالششدحداكثر
پژوهش این در میانگینشركتكنندگان مصرف(. سالهای مصرفی، مواد نوع تحصیالت،
سالهای میانگین تریاک،همچنین مواد، نوعمصرف میانگین دیپلم، زیر تحصیالت دارای

مصرفدراینافراد9سالوبهطورمتوسطدرمحدودهسنی40سالبودند.
درپژوهشحاضرازروشنمونهگیریدردسترسوبرایتحلیلدادههاازهمبستگی
كه دارد مسئله این درک به تمایل روش این شد. استفاده مسیر تحلیل و پیرسون
مشاركتكنندگانباتوجهبهتنوعویژگیهایجمعیتشناختیچگونهمیتوانندپدیدهنقش
واسطهایادراکرفتارهایفداكارانههمسررادررابطهبینشفقتبهخودوخودمهارگری

تجربهكنندوچگونهآنرادرکكنند.

ابزار
پرسشنامه شفقت به خود)SCS(1:اینپرسشنامهتوسطنف)2003(ساختهشدهودارای

26سؤالو6خردهمقیاساست.همچنینپاسخهادریكدامنه5درجهایلیكرتاز0
تقریباهرگزتا4تقریباهمیشهقرارگرفتهاند.اینمقیاسسهمؤلفهای2قطبیرادرقالب
6زیرمقیاسمهربانیباخود،قضاوتخود)معكوس(،ذهنآگاهی،همانندسازیفزاینده
این نمرات میانگین میكنند. اندازهگیری )معكوس( انزوا و انسانی اشتراكات )معكوس(،
6مقیاسنیز)بااحتسابنمراتمعكوس(نمرهكلیشفقتبهخودرابهدستمیدهد.
مطالعاترواییهمگرا)كرکپاتریكورود2007،2،بهنقلازچراغیانوهمكاران،2016(
ونف)2003الف(رواییافتراقی،همسانیدرونیوپایاییبازآزماییمناسباینمقیاس
1. Self-Compassion Scale
2. Kirkpatrick and Rude 
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رانشانمیدهند.آلفاكرونباخدرنسخهایرانیچنینگزارششدهاست:مهربانیباخود
0/81،قضاوتنسبتبهخود0/79،اشتراكاتانسانی0/84،انزوا0/85،بهشیاری0/80،

همانندسازیافراطی0/83وكلمقیاس0/76)خسرویوهمكاران،2013(.
پرسشنامه خودمهارگری)SCS(1:اینمقیاستوسطتانجنیوهمكاران)2004(تهیهشده

ودارای36مادهاستكهبهصورتپنجدرجهایلیكرتاز1)اصال(تا5)خیلیزیاد(تنظیم
شدهاستودامنهونمرهكلافرادبین36تا180استونمراتباالترنشانگرخودمهارگری
بیشتراست.آلفایكرونباخاینمقیاس0/89گزارششدهاست.رفیعیهنروجانبزرگی
)2010(ضریبآلفایكرونباخپرسشنامهرا0/85محاسبهكردند.حسینخانزادهوهمكاران
)2011(ضریببازآزماییوآلفایكرونباخاینمقیاسرابهترتیب0/88و0/80گزارش

كردند.
فیگرس3 و هارپر توسط پرسشنامه این :2)PSBM( فداکارانه همسر رفتارهای  پرسشنامه 

)2008،بهنقلازعزیزپوروصفرزاده،2016(تهیهشدهاست.پرسشنامهرفتارهایفداكارانه
یكابزار50سؤالیاستكه25سؤالاولدربرگیرندهرفتارهایفداكارانهخودفردو25سؤال
دومدربرگیرندهادراکفردازرفتارهایفداكارانهشریكزندگیاشاست.آزمودنیبااستفاده
ازیكدرجهبندیازنوعلیكرتدردامنهایاز1)هرگز(تا5)همیشه(بهسؤاالتجواب
میدهد.برایمثالازآزمودنیسؤالمیشودكهآیادرصورتعدمتمایلبهانجامكاریكه
همسرشخواهانانجامآناست،آنكارراانجاممیدهدیاخیر.نمرهباالداللتبرفداكاری
بیشتردارد.فیگرس)2008،بهنقلازعزیزپور،صفرزاده،2016(دربررسیخودپایاییاین
مقیاسراباروشآلفایكرونباخبرایشوهران0/84وبرایهمسران0/81عنوانكردهاست.
كاوند)2011(بااستفادهازیكنمونهتصادفیجداگانهباحجم60نفر)30زوج(پایاییاین
1. Self-Control Scale
2. Perception of Sacrificing Behaviors Measure
3. Harper and Figuerres



 نقش واسطه ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین شفقت به خود و...
Mediating Role of Perceiving Wife’s Selfless Behaviors...

131      

مقیاسراباروشآلفایكرونباخكهضریبپایایی25سؤالاولبهترتیبدرمردان0/90و
درزنان0/88وضریبپایایی25سؤالدومهمدرمردانوهمدرزنان0/92گزارشكرده
است.همچنینرواییسازهاینمقیاسباپرسشنامهكیفیتزناشویینورتون1)1983،بهنقلاز
عزیزپوروصفرزاده،2016(درنمونهمردان0/55و0/65ودرنمونهزنان0/51و0/68به
دستآمدكههمگیدرسطح0/001معناداربودند.نوكاریزی)2014(بااستفادهازیكنمونه
244نفری،ضریبپایاییسنجشمذكوررابااستفادهازروشآلفایكرونباخ0/90گزارش

كردهاستكهنشاندهندةهمسانیدرونیقویاینمقیاساست.

یافته ها
بیشتر كه داد نشان تحصیالت میزان براساس شركتكنندگان درصد و فراوانی
مدرک دارای افراد كمترین و دیپلم زیر درصد( 46/2( مطالعه این در شركتكنندگان
فراوانیودرصدشركتكنندگان بودند.همچنین ارشد)2/7درصد( كارشناسی تحصیلی
براساسنوعمادهمصرفینشاندادكهبیشترشركتكنندگاندراینمطالعه)81/8درصد(
اینپژوهش)1/3درصد(كراکمصرفمیكردند.شاخصهای افراددر تریاکوكمترین
توصیفیمربوطبهسنشركتكنندگاننشاندادكهسنافرادشركتكنندهدراینمطالعه
40/35سال)SD=11/49،دامنه=1873-(بودونیزشاخصهایتوصیفیمربوطبهسالهای
این افرادمبتالدر سوءمصرفمواددرشركتكنندگاننشاندادكهسالمصرفمواددر

مطالعه9/20سال)sd=8/53،دامنه=50 -1(است.

1. Norton
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جدول )1( شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت کنندگان

MSDمتغیر

78/9323/76ادراکرفتارهایفداكارانههمسر
69/6411/84خودمهارگری
10/872/69مهربانیباخود
10/412/14قضاوتازخود
11/242/71اشتراكاتانسانی

10/602/06انزوا
10/502/40ذهنآگاهی

10/521/74همانندسازیفزاینده
64/147/23شفقتبهخود

جدول )2( همبستگی پیرسون بین شفقت به خود و خودمهارگری 
1234567متغیر

11.مهربانیباخود
1**0/19-2.قضاوتازخود

1**0/19-**30/81.اشتراكاتانسانی

1**0/32-**0/63**0/33-4.انزوا

1**0/32-**0/72**0/33-**50/69.ذهنآگاهی

1**0/24-**0/49**0/16-**0/62**0/22-6.همانندسازیفزاینده

1**0/34**0/61**0/24**0/73**0/38**70/70.شفقتبهخود

**0/31**0/28-**0/53**0/31-**0/48**0/28-**80/53.خودمهارگری

p>0/01=**
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براساسنتایججدولازیكسوبینخودمهارگریومهربانیباخود)r=0/53(،اشتراكات
0/01 سطح در )r=0/31( خود به شفقت و )r=0/53( ذهنآگاهی ،)r= 0/48( انسانی
همبستگیمثبتمعناداروجوددارد.ازسویدیگر،بینخودمهارگریوقضاوتازخود
)r=-0/28(،انزوا)r=-0/31(وهمانندسازیفزاینده)r=-0/28(درسطح0/01همبستگی

منفیمعناداروجوددارد.
جدول )3( همبستگی پیرسون بین شفقت به خود و ادراک رفتارهای فداکارانه همسر

1234567متغیر

11.مهربانیباخود
1**0/19-2.قضاوتازخود
1**0/19-**30/81.اشتراكاتانسانی

1**0/32-**0/63**0/33-4.انزوا
1**0/32-**0/72**0/33-**50/69.ذهنآگاهی

1**0/24-**0/49*0/16-**0/62**0/22-6.همانندسازیفزاینده
1**0/34**0/61**0/24**0/73**0/38**70/70.شفقتبهخود

**0/42**0/24-**0/55**0/38-**0/63**0/27-**80/67.ادراکرفتارهایفداكارانه

p>0/05=*p>0/01=**

براساسنتایججدولازیكسوبینادراکرفتارهایفداكارانههمسرومهربانیباخود
)r=0/42(وشفقتبهخود)r=0/55(ذهنآگاهی،)r=0/63(اشتراكاتانسانی،)r=0/67(
رفتارهای ادراک بین ازسویدیگر، دارد. معناداروجود مثبت درسطح0/01همبستگی
فداكارانههمسروقضاوتازخود)r=-0/27(،انزوا)r=-0/38(وهمانندسازیفزاینده

)r=-0/24(درسطح0/01همبستگیمنفیمعناداروجوددارد.



      134      134

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      134      134

جدول )4( همبستگی پیرسون بین خودمهارگری و ادراک رفتارهای فداکارانه همسر

12متغیر

-11.خودمهارگری

1**20/53.ادراکرفتارهایفداكارانههمسر

p>0/01=**

در همسر فداكارانه رفتارهای ادراک و خودمهارگری بین  جدول نتایج اساس بر
درمانجویانوابستهبهمواد)r=0/53(درسطح0/01همبستگیوجوددارد.

برایآزموننقشواسطهایادراکرفتارهایفداكارانههمسردررابطهبینشفقتبهخود
وخودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادازروشتحلیلمسیراستفادهشد.پیشاز
بررسیضرایبمسیر،برازندگیمدلاصلیبررسیشد.برایتعیینكفایتبرازندگیمدل
نتایج استفادهشدكهدرجدول)5(، برازندگی ازشاخصهای تركیبی بادادهها، پیشنهادی

شاخصهایمربوطهرویمدلارائهشدهاست.
جدول )5( شاخصهای برازش مدل

RMSEA GFI NFI CFI χ2/df df χ2

0/07 0/95 0/91 0/92 2/88 3 8/63

براساسنتایججدول)5(،نسبتمجذوركایبهدرجهآزادیبرابر2/88)مالک5-2(،
شاخصبرازشمقایسهای)CFI=0/92(،شاخصبنتلر-بونتیاشاخصنرمشدهبرازندگی
)NFI=0/91(،شاخصنیكوییبرازش)GFI=0/95(وجذرمیانگینمجذوراتخطایتقریب
)RMSEA=0/07(حاصلشدهاست.شایستهاستمطرحكنیمكههرچهاندازهسهشاخص
CFI،NFIوGFIبهیكنزدیكترباشندبیانگربرازشمطلوبترمدلاست.نیزجذرمیانگین

مجذوراتخطایتقریب)RMSEA(زیر0/08كاماًلمطلوباستكهدراینمطالعهحاصلشده
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است.براساساینشاخصها،میتواننتیجهگرفتكهمدلمفروض،برازشبسیارخوبیبادادهها
دارد.درادامهضرایباستانداردمسیرهایمستقیموغیرمستقیمدرشكل)1(نشاندادهشدهاست.

شکل )1( نمودار مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد

خودمهارگری به خود به شفقت مسیر میشود مشاهده نهایی مدل در كه همانگونه
همسر فداكارانه رفتارهای ادراک به خود به شفقت مسیر ،0/05 سطح در )β=0/11(
)β=0/42(وادراکرفتارهایفداكارانههمسربهخودمهارگری)β=0/48(درسطح0/01به
لحاظآماریمعناداراست.درجدول)6(،ضرایباستانداردوتبیینمدلنیزارائهشدهاست.

جدول )6( ضرایب استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب تبیین

ضریب تبییناثر غیرمستقیماثر مستقیممسیر

0/17بررویادراکرفتارهایفداكارانههمسراز:
--0/42شفقتبهخود
0/29بررویخودمهارگری:

-0/48-شفقتبهخود

براساسنتایججدول)6(،میتواننتیجهگیریكردكهمدلفرضیپژوهشبراینقش
بهخودوخودمهارگری بینشفقت رابطه فداكارانههمسردر رفتارهای ادراک واسطهای
دردرمانجویانوابستهبهموادتوسطشواهدتجربیموردتأییدقرارگرفت.دراینمدل،
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)R2=0/29(وخودمهارگری)R2=0/17(واریانسنمراتادراکرفتارهایفداكارانههمسر
بهمیزانقابلتوجهیتبیینشد.

بحث
هدفاصلیپژوهشحاضربررسینقشواسطهایادراکرفتارهایفداكارانههمسردر
رابطهشفقتبهخودوخودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادبود.براساسفرضیهاول
پژوهشبینشفقتبهخودوخودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادرابطهوجوددارد.
نتایجپژوهشبایافتههایبشرپوروهمكاران)2013(وایسكیندروآكین)2011(همسواست.
نتایجپژوهشایسكیندروآكین)2011(نشاندادهاستكهبینشفقتبهخودبامؤلفههای
سالمتروانشناختیواعتیادباخودمهارگریباانگیزشدرمانوترکرابطهموفقیتآمیزی
وجوددارد.خودمهارگریوشفقتبهخوددرپیشبینیانگیزشدرمانوآمادگیبرایتغییر
درافرادوابستهبهموادنقشدارند)بشرپوروهمكاران،2013(.جنبههایمثبتشفقتبه
خودچونمهربانیبهخود،حسانسانیتمشترکوذهنآگاهیبهصورتخدمتبهخود
وهمجنبههایمنفیآنبهطریقسختگیریوانتقادازخودمیتواننداحساسدوگانهرادر
فردتقویتكنند.خودمهارگریمیتواندعاملمهمیدرهدایتفردبرایتفكردربارهجنبههای
یافتهمیتوانگفت این تبیین مثبتومنفیرفتارباشد)بشرپوروهمكاران،2013(.در
شفقتبهخودبهعنوانیكیازسازههایروانشناسیمثبت،متضمنخودشناسیتأملیوعاری
ازقضاوتاست)نف،2003الف(.لیری1وهمكاران)2007(اظهارمیدارندكهمردمیكه
شفقتنسبتبهخوددارند،تأثیرمنفیكمتریازیكرویدادمنفیراتجربهمیكنندچراكهآنها
درموردپیامدهایمنفیچنینرویدادهاییكمترفكرمیكنند.یكیازمؤلفههایشفقتبهخود
خودمهربانیدرمقابلخودقضاوتیاستكهفردتمایلبهبینشدرجهتمراقبتازخوددر

1. Leary
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مقایسهباقضاوتهایآسیبزادرموردخودداردكهاینمؤلفهمیتواندموجبخودمهارگری
درفردشودوفردخودشراباتغییردرمحیطكنترلومدیریتكند.مؤلفهدیگرشفقتبه
خوداشتراكاتانسانیدرمقابلانزوااست.فردباشناختاینمؤلفهبهایندرکمیرسدكه
همهانسانهاممكناستزمانیدچارشكستشوندوبهخاطراینشكستنبایدروابطخود
بادیگرانراقطعكنندوازاینطریقفردباشناختافكارواعمالمزاحمخوددرچنین
موقعیتهاییومهارآنهابهنوعیبهخودمهارگریخواهدرسید.درمؤلفهذهنآگاهیدرمقابل
تشخیصافراطی،فردازطریقآگاهبودنازتجربیاتدرزمانحاضربهصورتیكهتحتتأثیر
افراطیهیجانهایخاصنباشدسعیبهمهارخوددربرابرموقعیتهایبهوجودآمدهدارد.بر
همیناساسرابطهبینشفقتبهخودوخودمهارگریدرافرادوابستهبهموادتوجیهمیشود.
همچنینفرضیهدومپژوهشوجودرابطهبینشفقتبهخودوادراکرفتارهایفداكارانه
و )2014( همكاران و مهر یافتههایخجسته با پژوهش یافتههای میدهد. نشان را همسر
مصطفویان)2015(همسواست.تعهدووظیفهشناسیبهعنواننقشمیانجیبینشفقتبهخودو
رضایتزناشوییاست.امابینشفقتبهخودورضایتزناشوییرابطهایدیدهنشد)مصطفویان،
2015(.رفتارهایفداكارانه،انگیزهاستقبالی،شادیوآسودگیبیشتریرادرپیدارندوهمینطور
موجبرضایتاززندگی،رضایتولذتازرابطهوكاهشناسازگاریمیشوند)خجستهمهر
وهمكاران،2017(.شفقتبهخودباپیامدهایروانشناسیمثبتمثلانگیزهبیشتربرایحل
تعارضاتمیانفردی،حلمسئلهسازنده،استمراردرزندگیزناشوییهمراهاست)دادستانو
همكاران،2017(.درتبییناینیافتهمیتوانگفتفردازطریقمهربانیباخودمیتواندتصویری
مثبتوخوبدرذهنخودایجادكندواینتصویرمثبتازخودمطابقبااینمفهومكهفردی
استنگرانومراقبنیازهایهمسرخودوهمچنینازطریقاشتراكاتانسانیوحفظپیوند
رابطهخودبادیگرانممكناستفعالیتهاواموریانجامدهدكهتمایلورغبتیبهآنهانداردو
لیكنچونهمسرشانبهدنبالاینكاراحساسخوبیپیدامیكند،خودنیزبهواسطهرضایت
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همسرشاحساسخوبیخواهدداشت.فردازطریقآگاهبودنازتجربیاتدرزمانحاضربه
اهدافطوالنیمدتیدستخواهدیافت،اهدافیهمچونكاهشتعارضواختالفدرآیندهو
افزایشهماهنگیوتشریكمساعیباهمسرخود.ازطرفیفردمیتوانددچارقضاوتهایآسیبزا
درموردخود،انزواوگوشهگیری،تشخیصهایافراطیوهمانندسازیفزایندهدرموقعیتهای
هیجانیخاصبهسببفداكاریبیشازاندازهشود.برهمیناساسرابطهمثبتبینمؤلفههای
مثبتشفقتبهخودوادراکرفتارهایفداكارانههمسرورابطهمنفیبینمؤلفههایمنفیشفقت

بهخودوادراکرفتارهایفداكارانههمسرتوجیهمیشود.
براساسفرضیهسومبینخودمهارگریوادراکرفتارهایفداكارانههمسردردرمانجویان
وابستهبهموادرابطهوجوددارد.نتایجپژوهشبایافتههایتانجنیوهمكاران)2004(و
صالحمیرحسینی)2015(همسواست.بینخودمهارگریوخودنظمدهییكارتباطبینفردی
دوسویهاست،خودمهارگریدرزمینهخانواده،روابطخوبخانوادگی،ظرفیتخودنظمدهی
با آمدن كنار برای فرد توانایی خودمهارگری باالی ظرفیت برعكس، میدهد. افزایش را
دیگرانرابهبودمیبخشدكهمنجربهروابطخوبخانوادگیمیشود)تانجنیوهمكاران،
2004(.خودمهارگری،جزءمهمیازوظیفهشناسیاست،كاملكردنتكالیف،انجامتعهدها
با استراتژیكرفتاراست،همچنینظرفیتخودمهارگری تواناییدركنترل نیازمند وغیره
پایداریهیجانیوبهمیزانكمترباتوافقارتباطمثبتدارد)صالحمیرحسینی،2015(.بنابراین
خودمهارگریشاملافكارورفتارهاییاستكهطیآنها،فرددستیابیبهپیامدارزشمندترولی
دیرآیندترراتحملمیكند؛وفردازطریقمهارافكارورفتارخودمتعهدبهحفظرابطهدر
بلندمدت،وابستگیروانیبهشریكزندگیوگرایشبهتداومرابطهخواهدبود.ظرفیتباالی
خودمهارگریتواناییفردبرایكنارآمدنبادیگرانرابهبودمیبخشدكهمنجربهروابطخوب
خانوادگیمیشود.خودمهارگریباانسجامخانوادگیورفتارهایفداكارانههمبستگیمثبتو
باتعارضخانوادگیهمبستگیمنفیدارد)تانجنیوهمكاران،2004(.برهمیناساسرابطه
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بینخودمهارگریوادراکرفتارهایفداكارانههمسردرافرادوابستهبهموادتوجیهمیشود.
همچنینفرضیهچهارمپژوهشنشاندادكهادراکرفتارهایفداكارانههمسردررابطهبین
شفقتبهخودوخودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادنقشواسطهایدارد.براساس
شكل)1(همانگونهكهدرمدلنهاییمشاهدهشدمسیرشفقتبهخودبهخودمهارگری
درسطح0/05،مسیرشفقتبهخودبهادراکرفتارهایفداكارانههمسروادراکرفتارهای
فداكارانههمسربهخودمهارگریدرسطح0/01بهلحاظآماریمعناداراست.باتوجهبهاینكه
پژوهشبااینموضوعتاكنونصورتنگرفتهدرمقایسهنتایجاینفرضیه،ازپژوهشیكهمشابه
بااینپژوهشبودهاستاستفادهكردهایم.اینپژوهشبایافتههایخجستهمهروهمكاران
)2014(همخواناست.درتبییناینیافتهمیتوانگفتافرادیكهشفقتبهخوددارنددارای
عاطفهمثبتبیشتروعاطفهمنفیكمتربودندوهمچنینبهزیستیروانیورضایتمندیاز
زندگیدرآنهاباالست)نف1وهمكاران،2007(ودارایهوشهیجانیوراهبردهایمقابلهای
بیشتریهستند)نفوهمكاران،2005(واینانگیزههایدرونیوبیرونیافرادرادرجهت
رفتارهایفداكارانههدایتمیكنندورفتارهایفداكارانهبركیفیتورضایتروابطزوجین
نقش بهعنوان همسر فداكارانه رفتارهای دیگر تبیین در )سلطانزاده،2012(. میگذارد اثر
واسطهایمیتوانددرخودمهارگریافرادوابستهبهموادمؤثرباشد.خانوادهاولینومهمترین
منبعحمایتیاست،بهطوریكهفردخودرادرراستایتأمینمراقبتازاعضایخانوادهفدا
میكند.ازسویدیگرهمسرانبهطورمعمولاولینكسانیهستندكهدردورهبحرانبهعنوان
منبعحمایتیعملمینمایند،بهطوریكهرابطهمستحكمباوالدین،خواهر،برادرویادوستان
كمبودروابطمستحكمباهمسرراجبراننمیكندونمیتواندمانعافسردگیوتنشبیماران

بههنگامبروزمشكالتزندگیشود)هلگسونوچون1996،2،بهنقلازمحبیوهمكاران،

1. Hseih and Dejitthirat
2. Helgeson and Cohen
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2014(.باتوجهبهنتایجپژوهشمیتوانگفتكهرفتارهایفداكارانههمسرمیتواندنقش
مؤثریدرخودمهارگریافرادداشتهباشدوافراددارایخودمهارگریباال،زندگیمتعادلتریرا
برایخودبهوجودآوردهوكنترلبیشتریبرزندگیخوددارندكهیكیازملزوماتمهمبرای
تجربهبهزیستیاست)بامیستروالكوایست2009،1،بهنقلازرنجبرنوشری،2017(.بنابراین
میتواننتیجهگرفتكهادراکرفتارهایفداكارانهمیتواندنقشمیانجیبینشفقتبهخودو

خودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادبهداشتهباشد.
شفقتبهخودباعاطفهمثبتبیشتر،ایجادبهزیستیروانی،رضایتمندیاززندگیباالتر
وراهبردهایمقابلهایبیشترمنجربهرفتارهایفداكارانهبهویژهرفتارهایفداكارانههمسر
وخودمهارگریباتنظیمرفتاروحداكثرسازگاریباموقعیتهامنجربهرفتارشفقتبهخود
بیشترمیشود.بنابراینمیتوانگفتكهادراکرفتارهایفداكارانههمسرمیتواندنقش

واسطهایمیانشفقتبهخودوخودمهارگریدردرمانجویانوابستهبهموادداشتهباشد.
دراینمطالعه،چونازروشنمونهگیریدردسترساستفادهشدمیتوانگفتتعمیم
نتایجپژوهشحاضردشواراست.همچنیندادههایاینپژوهش،ازراهپرسشنامههایخود
گزارشدهیبهدستآمدهاست،درنتیجهممكناستبرخیافرادازارائهپاسخهایواقعی
خودداریكردهوپاسخهایغیرواقعیدادهباشند.درادامهبایدگفتاینپژوهشرویمردان
وابستهبهموادوباسواددركلینیكهایترکاعتیادانجامگرفتهلذاقابلیتتعمیمدهیبهكل
جامعهراندارد.باتوجهبهایننتایجمیتوانبهانجامروشهاینمونهگیریاحتمالیاقدام
كردتابتوانبااطمینانباالتر،نتایجرابهجامعهدرمانجویانوابستهبهموادتعمیمدادواز
ابزارهایدیگریهمچونمصاحبهدركنارپرسشنامهاستفادهكردونیزویژگیهایجمعیت

شناختیهمسراندرپژوهشهایآتیدرنظرگرفتهشود.همچنینباتوجهبهنقشمهمادراک
كلینیكهای آموزشیودرمانیدر فداكارانههمسر،حضورهمسراندرجلسات رفتارهای

1. Alquist
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ترکاعتیادجدیگرفتهشود.باتوجهبهموضوعپژوهشحاضرمیتوانبهخانوادههابرای
پیشگیریازاعتیادآموزشرفتارهایفداكارانههمسربهعنوانمنبعحمایتیمهمپیشنهادداد.
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