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Abstract 
The purpose of this study was to Explaining the causal model of Marital 

Intimacy based on Attachment Styles, Self-Compassion and Mindfulness in 

Romantic Relationships of couples in Holeilan city. The research method was 

descriptive structural equation modeling and the statistical population of the 

study included all married people of Holeilan city in 2022, among them, 350 

people were selected as a sample by multi-stage cluster random sampling. 

Research tools include the Personal Assessment of Intimacy in Relationships 

by Schaefer, & Olson (1981), the Adult Attachment Inventory by Simpson 

(1990), the Self-Compassion Scale by Neff (2003) and the Relationship 

Mindfulness Measure by Kimmes et al (2018). The structural equation 

modeling method was used to analyze the data. In this study, the indirect paths 

of secure attachment to the marital intimacy with the mediation of self-

compassion and mindfulness in romantic relationships; and Insecure 

attachment to the marital intimacy with the mediation of mindfulness in 

romantic relationships were significant. This model was able to explain 0.37 
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of the variance of marital intimacy. The results showed that according to the 

research findings, marital intimacy and attachment styles are related both 

directly and indirectly and self-compassion and mindfulness in romantic 

relationships were able to play a mediating role between marital intimacy and 

attachment styles. 

Keywords: Self-Compassion, Mindfulness in Romantic Relationship, 

couples, Attachment Styles, Marital Intimacy. 
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 هایبر اساس سبک یوشوهرزن تیمیصم یمدل علّ

در روابط  آگاهیو ذهن ورزیشفقتخود ،یدلبستگ

 هاعاشقانه زوج

  

  یمهتاب برخوردار
 ،یاعارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتم یکارشناس

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز
 

 رانی، اکرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یگروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماع اریاستاد   یدیمحمدسجاد ص
 

 رانی، اکرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یگروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماع اریستادا   خواه محسن حجت
 

  چکیده
-شفقتهای دلبستگی، خودسبکوشوهری بر اساس تبیین مدل علّی صمیمیت زن هدف از پژوهش حاضر

یابی آگاهی در روابط عاشقانه زوجین شهرستان هلیالن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مدلورزی و ذهن

بود که از بین  1401معادالت ساختاری و جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه متأهالن شهرستان هلیالن در سال 

های عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارنفر به 350ای مرحلهای چندگیری تصادفی خوشهها به روش نمونهآن

های (، پرسشنامه سبک1981پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت در روابط شفر و اولسون )

آگاهی (، پرسشنامه ذهن2003نف ) ورزی(، پرسشنامه خودشفقت1990ساالن سیمپسون )دلبستگی بزرگ

یابی معادالت ساختاری استفاده شد. در ها از روش مدل( بود. برای تحلیل داده2018)رابطه کیمز و همکاران 

ورزی و گری خودشفقتوشوهری با واسطهمستقیم دلبستگی ایمن به صمیمیت زنمسیرهای غیر این پژوهش

در آگاهی گری ذهنوشوهری با واسطهآگاهی در روابط عاشقانه؛ و دلبستگی ناایمن به صمیمیت زنذهن

. نتایج نشان وشوهری را تبیین کندواریانس صمیمیت زن 37/0روابط عاشقانه معنادار شدند. این مدل توانست 

صورت مستقیم و هم های دلبستگی هم بهوشوهری و سبکهای پژوهش، صمیمیت زنبا توجه به یافته داد
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توانستند بین صمیمیت  آگاهی در روابط عاشقانهورزی و ذهنغیرمستقیم رابطه دارند و خودشفقت

 ای ایفا کنند.های دلبستگی نقش واسطهوشوهری و سبکزن

 ،یدلبستگ یهاسبک ن،یدر روابط عاشقانه، زوج یذهن آگاه ،یورزخودشفقت :هاواژهکلید

  .یوشوهرزن تیمیصم
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 مقدمه 

، 1های امروزی نیاز به عشق، صمیمیتساز ازدواج در میان زوجیکی از عوامل اصلی زمینه

باشد )اعتمادی، عاطفی می _برقراری روابط صمیمانه با همسر و ارضای نیازهای روانی 

شود، اما بیشتر افراد به خاطر اگرچه صمیمیت تنها به روابط زناشویی محدود نمی .(1387

(. صمیمیت زناشویی نتیجه تعامل زناشویی 1981، 2کنند )شفر و اولسونصمیمیت ازدواج می

(. در مورد مفهوم اصلی صمیمیت بین محققان اجماع 2020، 3میونگ است )چوی، کیم و

دانند که در آن خود افشایی ای می( صمیمیت را رابطه1994) 4وجود ندارد. داندنو و جانسون

عنوان فرایندی ( آن را به1981که شفر و اولسون )شود. درحالیبا همدلی پاسخ داده می

انجامد یا کامالً به افتد که هرگز به نتیجه نمیق میکنند که در طول زمان اتفاتوصیف می

تواند بر میزان شده، یکی از عواملی که میرسد. بر اساس نتایج تحقیقات انجامفعلیت نمی

، 6است )پیلیچ، لوتینجین و آریندل 5های دلبستگیوشوهری تأثیر بگذارد سبکصمیمیت زن

این است که تجارب اولیه کودک با ( 1969(. فرض اصلی نظریه دلبستگی بالبی )2005

(. در نظریه 2005گذارد )پیلیچ و همکاران، اش بر روابط عاشقانه بعدی اثر میمراقبین اصلی

دهد که والدین به کالسیک دلبستگی، دلبستگی ایمن در دوران کودکی زمانی رخ می

را کشف کند دهد تا محیطی ایمن نیازهای کودک پاسخ دهند. این امر به کودک اجازه می

نفس خود را در تعامل با جهان و تنظیم احساسات تقویت کند. افراد دارای سبک و اعتمادبه

بـا نزدیکـی و دلبسـتگی  کنند.نیاز از دیگران تلقی میخودشان را بی دلبستگی ناایمن اجتنابی

را انکار پذیری افراد آسیب (. این1398کنند )خانجانی، قنبری و نعیمی، احساس ناراحتی می

نزدیک با دیگران ندارند )وردن، پیترز، بری، باروکالف  کنند که نیازی به روابطو ادعا می

(. این در حالی است که افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی در 2008، 7و لیورسیج
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عنوان یک شریک زندگی تردید دارند. نگران روابط عاشقانه اغلب نسبت به ارزش خویش به

ستند که دوست داشته نشوند یا ترک گردند و با چسبندگی شدید به همسرشان، استقالل آن ه

وشوهری در این و خودمختاری طرف مقابل را سلب کرده و در نتیجه سطح صمیمیت زن

(. نتایج تحقیقات حاکی از 2008یابد )وردن و همکاران، نوع دلبستگی زوجی کاهش می

ی منفی بین شوهری با سبک دلبستگی ایمن و رابطهووجود رابطه مثبت بین صمیمیت زن

شود دو بینی میباشد. پیشوشوهری با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی میصمیمیت زن

وشوهری ورزی و ذهن آگاهی در روابط عاشقانه بتوانند بین صمیمیت زنمتغیر خودشفقت

 ای ایفا کنند.های دلبستگی نقش واسطهو سبک

( در پژوهشی نشان دادند سبک دلبستگی اجتنابی و سبک 2007) 1اورمیکولینسر و ش 

، 2دلبستگی اضطرابی با خود شفقت ورزی رابطه معکوس دارد. منظور از خود شفقت ورزی

های خود، مهربانی نسبت به خود، اتخاذ نگرش غیر قضاوتی گشوده بودن و همراه شدن با رنج

های خود و تشخیص اینکه تجربه فرد ها و شکستکفایتیبیو همراه با درک و فهم نسبت به 

ای که بر روی جوانان و (. در مطالعه2003، 3باشد )نفبخشی از تجربه بشری است، می

های خانوادگی، عملکرد خانواده )مثل حمایت نوجوانان انجام شد، نتایج نشان داد که تجربه

طریقی که افراد با خود . زی ایفا کندتواند نقش کلیدی در تحول خود شفقت ورمادر( می

اند. پس افراد ها رفتار کردههای دلبستگی با آنکنند بازتاب روشی است که نگارهرفتار می

هایی را از ها پیامکنند، زیرا آنورزی بیشتری را تجربه میدارای دلبستگی ایمن، خودشفقت

د )سعیدا، بسطامی، موتابی و اند که ارزش عشق و آرامش را دارنمراقبین دریافت کرده

(. افراد با میزان باالی دلبستگی اضطرابی و اجتنابی، کمتر خود شفقت ورز 1401صفرپور، 

هستند که بیانگر این است که در مهربانی و بخشایشگری نسبت به خود دچار مشکل هستند. 

گر هستند و توسط همچنین افراد با سطوح باالتر دلبستگی اضطرابی احتماالً بیشتر خود انتقاد

ها احتمااًل خودشان را کنند؛ بنابراین، آنشان احساس سنگینی میهای شخصیپریشانی

کنند )مصباحی، رحیمی و دوست ندارند، تجارب منفی که برایشان اتفاق افتاده اغراق می
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در زمان درد و رنج یا شکست، افراد ممکن است بر اساس  دیگرعبارت(؛ به1398نژاد، ایران

حال، اگر کودک تربیت خانوادگی اند رفتار کنند. بااینمدلی که از پدر و مادر خودآموخته

ای دریافت کرده باشد منجر به سطح باالی اضطراب دلبستگی شده و احتمال ناسازگارانه

(. نتایج 2003شود )نف، داشتن یک دیدگاه منفی نسبت به خود و انتقاد از خود بیشتر می

ورزی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با دلبستگی ناایمن داد خودشفقتای نشان مطالعه

امامی، آبادی، ادیبی، نوری و دوازدهاجتنابی و اضطرابی رابطه منفی دارد )محمدی، سلطان

( نیز نشان دادند کسانی که در خود شفقت ورزی نمره باالتری 2013) 1(. نف و برتواس1400

گرانه بیشتری در آمیز و حمایتشادکامی بیشتر، روابط محبتکسب کنند عالوه بر احساس 

تری در خود شفقت ورزی ارتباط با همسر خود دارند. در مقابل کسانی که نمرات پایین

گر، غیر صمیمی بوده و ارتباط کالمی کسب کنند، در رابطه با همسر خود، کنترل

ورزی مانند یک (. خودشفقت1399ای دارند )رضایی واال، یار محمدی واصل، پرخاشگرانه

شود و نهایتًا راهبرد هیجانی است و منجر به افزایش احساسات مثبت مثل مهرورزی می

 (1398برد. )برجعلی و ناصری نیا، وشوهری را باال میصمیمیت زن

وشوهری های دلبستگی و صمیمیت زنمتغیر دیگری است که با سبک 2ذهن آگاهی

 (. ذهن آگاهی1399پور، یوسفی و ایجادی، دپور، دهقانرابطه معناداری دارد )محمو

لحظه نسبت به تجارب زمان حال است. در این حالت، بهای برای توجه کامل و لحظهشیوه

باشد. ذهن آگاهی نشان صورت غیر قضاوتی، متمرکز بر هدف و اینجا و اکنون میتوجه به

سازد تا از طریق بهبود کیفیت روابط میدهد که توجه بیشتر به زمان حال، زوجین را قادر می

آگاهی (. ذهن2020شان، یک رابطه صمیمی و سالم ایجاد کنند )چوی و همکاران، عاطفی

با ایجاد فضایی باز و گشوده توأم با مهربانی نسبت به خود و همسر احساس شادکامی از رابطه 

 (.1399جادی و یوسفی، کند )محمودپور، دهقانپور، ایو صمیمیت را در زوجین تقویت می

های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی نیز رابطه بنابر نتایج تحقیقات ذهن آگاهی با سبک 

(. 3،2017زیاد به هم مرتبط هستند )کراناحتمالمنفی دارد. ذهن آگاهی و دلبستگی ایمن به
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ری تدر مقایسه با ذهن آگاهی، ذهن آگاهی در روابط عاشقانه دارای ارتباط مثبت قوی

های باکیفیت روابط مثبت و همچنین رابطه معکوس بیشتر باکیفیت روابط منفی، سبک

(. 2018 ،1دلبستگی اجتنابی و اضطرابی است )کیمز، جاورکی، مای، سریواستاوا و فینچام

منظور از ذهن آگاهی در روابط عاشقانه، تمایل فرد به ذهن آگاهی در روابط عاشقانه است 

که در دهد هنگامی(. مطالعات نشان می2020و فینچام، 2ت، هرریس)کیمز، جاورکی، روبر

روابط عاشقانه یکی از طرفین ذهن آگاهی بیشتری دارد، این را از طریق توجه بیشتر و توانایی 

شود طرف مقابل درک ( و باعث می2020دهد )کیمز و همکاران، تنظیم هیجانات نشان می

اش داشته ی که ذهن آگاهی کمتری در روابط عاشقانهبهتری از رابطه داشته باشد؛ اما فرد

شود. همچنین جویانه میکند و این احتماالً منجر به رفتارهای تالفیفکر عمل میباشد، بی

تواند در بهزیستی روانی همسرش ذهن آگاهی در روابط عاشقانه برای یکی از زوجین، می

 (.2020نقش داشته باشد )کیمز و همکاران،

ها و عوامل شده، روابط صمیمی زن و شوهر یکی از شاخصه مطالب بیانبا توجه ب

شور ایران ، در ک98سالمت خانواده است که نقش مهمی در پیشگیری از طالق دارد. در سال 

( 1399، ازدواج یکی به طالق ختم شده است )عباسی، امیدوار شلمانی و صفاکیش 3از هر 

ازپیش متذکر و کیفیت روابط زوجین را بیشوشوهری که این آمار بررسی صمیمیت زن

کنند، اگر درمانی فعالیت میشود. همچنین مشاوران و کسانی که در زمینه خانواده و زوجمی

وشوهری که هدف ها در ارتباط با صمیمیت زناز عوامل، فنون مؤثر و نحوه تأثیرگذاری آن

ه و مداخالت درمانی، عملکرد پیشگیران تر شوند در اقداماتاصلی این پژوهش است، آگاه

های دهد که آیا سبکبهتری خواهند داشت. بنابراین این پژوهش به این سؤال پاسخ می

تواند ورزی و ذهن آگاهی در روابط عاشقانه، میای خودشفقتدلبستگی با نقش واسطه

 بینی کند؟وشوهری را پیشصمیمیت زن

 روش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kimmes, J. G., Jaurequi, M. E., May, R. W., Srivastava, S., Fincham, F. D. 

2. Roberts, K., Harris, V. W. 
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ازنظر نوع روش گردآوری اطالعات جز  پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و

مطالعات همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 

بود. با توجه به اینکه حجم نمونه کلی در  1401کلیه متأهالن شهرستان هلیالن در سال 

( به ازای هر 1393ن، ؛ به نقل از هوم1984، 1معادالت ساختاری بر اساس قاعده )بنتلر و چو

باشد. لذا با نفر می 200باشد و همچنین حداقل حجم نمونه آزمودنی می 5پارامتر حداقل 

شده، پارامتر آزاد در مدل ارائه 60درصد و نیز تخمین  10تا  5احتمال ریزش توجه به

گیری عنوان حجم مکفی نمونه در نظر گرفت که به روش نمونهنفر را به 350پژوهشگر تعداد 

سال از  1( گذشت حداقل 1های ورود: ای با رعایت مالکای چندمرحلهتصادفی خوشه

( داشتن رضایت آگاهانه جهت شرکت در 3( سواد خواندن و نوشتن، 2زمان ازدواج، 

( ابتال 2( جدا از هم زندگی کردن زوجین، 1های خروج: پژوهش و عالوه بر این، با مالک

ها در پرسشنامه از افراد سؤال شده بود، شناختی که این مالکنبه اختالالت و مشکالت روا

گویی به سؤاالت، جهت رعایت انتخاب شدند. عالوه بر بیان اهداف پژوهش و نحوه پاسخ

کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه باقی نکات و مسائل اخالقی به شرکت

شان نیست و سؤاالت و اطالعات خارج از خواهد ماند، نیازی به بیان نام و نام خانوادگی

های آماری از وتحلیلمنظور انجام تجزیهبه .شودچهارچوب پژوهش از آنان اخذ نمی

در  5استفاده شد و ضمناً سطح معناداری  AMOS 26و نسخه  25نسخه  SPSSافزارهای نرم

 .نظر گرفته شد

 ابزارهای پژوهش

: این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشی 2طپرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت در رواب

نوع صمیمیت را در روابط زناشویی  6ساخته شد که  (1981است که توسط شفر و اولسون )

سنجد. عالوه بر این یک مقیاس قراردادی وجود دارد که برای سنجش تمایل آزمودنی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bentler, P. M., & Chu, C. P. 

2. Personal Assessment of Intimacy in Relationships. 
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، 1ترازبرگرشده است )استر است طراحیهایی که ازنظر اجتماعی مطلوببه دادن پاسخ

دارد که روایی این مقیاس را  2(. این پرسشنامه همبستگی مثبتی با مقیاس الک والس1998

است )شفر و اولسون،  70/0دهد. ضریب پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ نشان می

( استفاده شد 1382(. در ایران برای بررسی روایی مالک از مقیاس صمیمیت )کرمی، 1981

 (.1389گزارش شد )اخالقی امیری،  01/0در سطح معناداری  75/0 و روایی

( 9019) 4: این پرسشنامه توسط سیمپسون3ساالنهای دلبستگی بزرگپرسشنامه سبک

های سبک دلبستگی ایمن گویه دارد )شامل خرده مقیاس 13ساخته شده است. این آزمون 

بخشی به سؤاالت پاسخ دهد )نظری و ناایمن( و آزمودنی باید در قالب مقیاس لیکرت پنج

فراتر رفت  85/0(. در مطالعه سیمپسون ضریب آلفای کرونباخ از 1391چگنی و همکاران، 

( برای بررسی 1385. عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده هنرمند )(1990)سیمپسون، 

روایی این پرسشنامه، آن را با سه سؤال محقق ساخته همبسته کردند. ضریب همبستگی بین 

(، همبستگی بین سؤال دوم و سبک >p 01/0) 59/0سؤال اول با سبک دلبستگی اجتنابی 

 24/0سؤال سوم و سبک دلبستگی اضطرابی ( و همبستگی بین >01/0p) 54/0دلبستگی ایمن 

(01/0 p< به دست آمد. در پژوهش دیگر پایایی برحسب الفای کرونباخ در )زوج،  132

 (.1391به دست آمد )نظری چگنی و همکاران،  74/0

( ساخته 2003: پرسشنامه خود شفقت ورزی توسط نف )5پرسشنامه خود شفقت ورزی

)تقریباً همیشه(  5)تقریباً هرگز( تا  1صورت لیکرت هگویه ای و ب 26شد. این پرسشنامه 

شود و دارای سه مؤلفه دو قطبی است )سعیدی، قربانی، سرافراز و شریفیان، گذاری مینمره

های (. جهت بررسی روایی مالکی، میزان همبستگی بین خرده مقیاس1392

یاس ویژگی فراخلق های خودانتقادی، ارتباط اجتماعی و مقورزی، خرده مقیاسخودشفقت

ارزیابی شد. نتایج نشان داد بین خود شفقت ورزی و خود انتقادی رابطه منفی وجود دارد 

(65-/0 r= ،01/0 p<به .)ورزی و ارتباط اجتماعی مثبت و عالوه رابطه بین خودشفقت
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( در پژوهش خود ضریب پایایی بازآزمایی 2003(. نف )>r= ،01/0 p 41/0معنادار بود )

 گزارش کرد. 93/0خود شفقت ورزی را  مقیاس

( ساخته 2018این پرسشنامه توسط کیمز و همکاران ): 1پرسشنامه ذهن آگاهی رابطه

شد. شامل سؤاالتی برای ارزیابی میزان ذهن آگاهی فرد در روابط عاشقانه است. این مقیاس 

دهد. سخ میای به سؤاالت پادرجه 6گویه است و آزمودنی در یک مقیاس لیکرت  5دارای 

ی توانایی بیشتر آزمودنی برای ذهن گاهی در روابط عاشقانه است دهندهنمرات باالتر نشان

( انجام شد، 2021(. در پژوهشی که توسط خراسانی و همکاران )2018)کیمز و همکاران، 

( میزان آلفا 2018گزارش شد. کیمز و همکاران ) 70/0میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

 60/0و همچنین ضریب پایایی بازآزمایی را  93/0و در مرحله دوم  86/0ر مرحله اول را د

( همسانی 2020(. در پژوهش کیمز و همکاران )2018گزارش کردند )کیمز و همکاران، 

 گزارش شد. 83/0درونی 

 هایافته

انحراف  و 25/1مرد( با میانگین  89زن و  261نفر ) 350نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 

ترین سال و بزرگ 18کننده در پژوهش حاضر ترین فرد شرکتکه جوان بود 46/0استاندارد 

و حداکثر  1سال سن داشت. حداقل زمان ازدواج افراد متأهل حاضر در پژوهش  59ها آن

 باشد.سال می 32

مبنی بر ارتباط بین  های مدل معادالت ساختاریفرضمنظور بررسی پیشدر ابتدا به

ولگی و چمتغیرهای مدل و توزیع نرمال متغیرها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و بررسی 

 آمده است. 1کشیدگی انجام شد که نتایج آن در جدول 

 متغیرهاچولگی و کشیدگی  ماتریس همبستگی، .1جدول 

  متغیر 1 2 3 4 5 6 چولگی کشیدگی

45/0  05/0- ورزیخودشفقت 1        1 

61/0-  19/0 صمیمیت  0/17** 1      2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Relationship Mindfulness Measure. 
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  متغیر 1 2 3 4 5 6 چولگی کشیدگی

وشوهریزن  

3/0-  27/0     1 **0/43 **0/22 
ذهن آگاهی در 

 روابط عاشقانه
3 

23/0  45/0  4 دلبستگی ایمن 0/31** 0/24** 0/24** 1   

07/0  84/0  5 دلبستگی ناایمن 0/41-** 0/39-** 0/34-** 0/48-** 1  

** P<0/001 

همبستگی پیرسون متغیرهای این پژوهش شود ضرایب مشاهده می 1طور که جدول همان

(. همچنین با توجه به اینکه چولگی و کشیدگی متغیرها در بازه >001/0Pمعنادار شدند )

فرض توزیع نرمال متغیرها مورد تأیید قرارگرفته +( قرار دارند، بنابراین پیش2تا  -2قبول )قابل

با  مدل اولیه و فرضی پژوهشو در ادامه تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری انجام گرفت. 

های برازش مدل استخراج مورد تحلیل قرار گرفت و شاخص AMOS 26افزار استفاده از نرم

ضرایب استاندارد مدل نهایی پژوهش را  1شکل  گزارش شده است. 2شد که در جدول 

 دهد.نشان می

 شدهنمای تصویری مدل اصالح .1شکل 

 ههای برازش مدل اولیشاخص .2جدول 
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CMIN/DF df GFI AGFI IFI CFI TLI RMSEA 

01/3 318 82/0 79/0 82/0 82/0 8/0 076/0 

** P<0/001 

دهد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار نیست و نیازمند اعمال نشان می 2نتایج جدول 

شده مجددًا مورد تحلیل قرارگرفته که نتایج برازش مدل اصالحهای اصالح است. شاخص

 شده است.گزارش 3مدل در جدول 

 شدههای برازش مدل اصالحشاخص .3جدول 

CMIN/DF df GFI AGFI IFI CFI TLI RMSEA 

35/2 241 89/0 86/0 91/0 91/0 9/0 062/0 

** P<0/001 

به حد قابل قولی  AGFIجز های برازش بهدهد که همه شاخصنشان می 3نتایج جدول 

 اند و بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار شده است.رسیده

 شدهضرایب مستقیم مسیرهای مدل اصالح. 4جدول 

 
برآورد 

 غیراستاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

 03/4ورزیدلبستگی ایمن خودشفقت  31/0  27/1  17/3  002/0  

دلبستگی ایمن ذهن آگاهی در روابط 

 عاشقانه
88/2  25/0  3/0  78/2  005/0  

 84/0وشوهریصمیمیت زندلبستگی ایمن   17/0  32/1  32/1  03/0  

دلبستگی ناایمن ذهن آگاهی در روابط 

 عاشقانه
38/0-  25/0-  11/0  06/3-  001/0  

- 57/0- 06/0- 49/0 79/1وشوهریدلبستگی ناایمن صمیمیت زن  23/0 

ورزی صمیمیت خودشفقت

 وشوهریزن
54/0  43/0  09/0  23/6  001/0  

عاشقانه صمیمیت ذهن آگاهی در روابط 

 وشوهریزن
19/1  24/0  31/0  9/3  001/0  
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های مسیر مستقیم دلبستگی ایمن به دهد که ضریبنشان می 4نتایج حاصل از جدول 

وشوهری، دلبستگی ناایمن صمیمیت زن، ، ذهن آگاهی در روابط عاشقانهورزیخودشفقت

و ذهن آگاهی وشوهری ورزی به صمیمیت زنخودشفقتبه ذهن آگاهی در روابط عاشقانه، 

دلبستگی ناایمن به وشوهری معنادار و ضریب مسیر مستقیم در روابط عاشقانه به صمیمت زن

 غیرمعنادار شدند.وشوهری صمیمیت زن

در مدل پژوهش حاضر، معناداری روابط غیرمستقیم متغیرها از طریق روش بوت 

 گیری مجدد مورد آزمون قرار گرفت.نمونه 1500انداز( و با استراپ )خود راه
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 آزمون معناداری اثر غیرمستقیم با روش بوت استراپ .5جدول 

 مسیر غیرمستقیم
برآورد 

 استاندارد

حد 

 باال

حد 

 پایین

سطح 

 معناداری

دلبستگی 

 ایمن
 

ورزی و خودشفقت

 ذهن آگاهی
 

صمیمیت 

 وشوهریزن
18/0  29/0  11/0  001/0  

دلبستگی 

 ناایمن
 

ذهن آگاهی در 

 روابط عاشقانه
 

صمیمیت 

 وشوهریزن
06/0-  02/0-  11/0-  004/0  

آمده است مسیرهای غیرمستقیم دلبستگی ایمن به صمیمیت  5گونه که در جدول همان

ورزی و ذهن آگاهی در روابط عاشقانه، دلبستگی گری خودشفقتوشوهری با واسطهزن

گری ذهن آگاهی در روابط عاشقانه معنادار شدند. واسطه وشوهری باناایمن به صمیمیت زن

 .وشوهری را تبیین کندواریانس صمیمیت زن 37/0این مدل درنهایت توانست 

 گیریبحث و نتیجه

وشوهری با نقش در این پژوهش، مسیر غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن به صمیمیت زن

عاشقانه و مسیر غیرمستقیم سبک ورزی و ذهن آگاهی در روابط ای خودشفقتواسطه

ای ذهن آگاهی در روابط عاشقانه وشوهری با نقش واسطهدلبستگی ناایمن به صمیمیت زن

 معنادار بود.

وشوهری با نقش در تبیین مسیر غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن به صمیمیت زن

ر داشت که توان چنین اظهاورزی و ذهن آگاهی در روابط عاشقانه میای خودشفقتواسطه

، 1وشوهری جنبه مهمی از روابط زناشویی است )رامسی، ویتاکا و گیتیموصمیمیت زن

عنوان سالی است که از آن بهترین شکل ارتباط در دوران بزرگ(. ازدواج صمیمانه2016

و بیشتر مردم روابط صمیمی خود را منبعی برای شادی و حمایت و محبت یاد شده است 

ترین ترین و صمیمیدانند. روابط دلبستگی از نزدیکمنبع شادی خود میترین عنوان مهمبه

روابط افراد است. افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند در صمیمیت راحت هستند، خود 

ترتیب، روابط دلبستگی زمینه ایندانند. بهرا ارزشمند و شایسته مراقبت و محبت دیگران می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ramsey, M., Waithaka, A. G., Gitimu, P. N. 
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ها برای سازگاری شخصی صمیمیت و پیامدهای این پویاییهای مهمی را برای بررسی پویایی

. سبک دلبستگی ایمن با (2004، 1کند )کولینز و فینیو بین فردی در طول عمر فراهم می

های زوجین و ابعاد مختلف زندگی زناشویی تأثیر روابط عاشقانه مرتبط است و بر تصمیم

ها من دیدگاه مثبتی به خود دارند، آن(. افراد ای2021، 2گذارد )ویجایا و ویدیاینگسیهمی

خوبی با دیگران همدلی توانند بهکنند و میسطح بیشتری از خود شفقت ورزی را تجربه می

ورزی بیشتر به افراد تری در روابطشان داشته باشند. خودشفقتکرده و رفتار بهتر و مطلوب

توان گفت بخشند؛ بنابراین میخوبی سازمان شان را بهکند تا روابط بین فردیایمن کمک می

شان داشته و با درک بیشتر ورزی، رضایت بیشتری از رابطهی خودشفقتواسطهافراد ایمن به

کنند و استرس همسرشان، اعتماد و تعهد بیشتری به رابطه دارند و بیشتر احساس آرامش می

تر ر پررنگشود و درنتیجه صمیمیت در روابط زن و شوهشان کمتر میعاطفی و روانی

ویژه ورزی باال، در روابط با دیگران بهشود. افراد ایمن عالوه بر توانایی خودشفقتمی

همسرشان ذهن آگاهی بیشتری دارند. سبک دلبستگی ایمن منجر به بهبود و افزایش توانایی 

طور خاص در ارتباط با شریک کنندگی در ارتباط با دیگران و بهتنظیم هیجان و خود آرام

شود. ویژگی که خود جزئی از ذهن آگاهی است؛ بنابراین وجود مراقب پاسخگو دگی میزن

ظرفیت ذهن کند، بلکه در روابط بعدی همتنها سبک دلبستگی ایمن را تسهیل میو حساس نه

دهد. افراد دارای سبک دلبستگی ایمن به دلیل عدم نگرانی و اضطراب آگاهی را افزایش می

رک ناگهانی یا احتیاط شدید از آسیب دیدن از سوی همسرشان درباره طرد شدن یا ت

شان در زمان حال و توانند بر رابطهسالی و عاشقانه( می)شخصیت دلبستگی در روابط بزرگ

اینجا و اکنون بدون هیچ قضاوتی متمرکز شوند. درنهایت ذهن آگاهی در روابط عاشقانه به 

تواند تأثیر مثبت سبک ش کیفیت روابط دارد میدلیل تأثیرات و عملکرد مثبتی که در افزای

 تر کند.وشوهری را قویدلبستگی ایمن بر صمیمیت در روابط زن

وشوهری با نقش در تبیین مسیر غیرمستقیم سبک دلبستگی ناایمن به صمیمیت زن

توان گفت روابط دلبستگی فرد در کودکی بر ای ذهن آگاهی در روابط عاشقانه میواسطه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Collins, N., & Feeney, B 

2. Wijaya, A., & Widyaningsih, Y 
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خصوص رابطه با ذهنی او نسبت به خود و دیگران و کیفیت روابط بین فردی بهالگوهای 

شود افراد فکر کنند که دیگران منبع همسر بسیار تأثیرگذار است. دلبستگی ناایمن باعث می

آسایش یا حمایت نیستند و درنتیجه قصد دارند استقالل خود را حفظ کنند و از تالش برای 

(. افرادی که سطح 2007کنند )میکولینسر و شاور، ز پرهیز میآمینزدیکی و رابطه محبت

کنند، توانایی ابزار هیجان و دلگرمی و حمایت و باالیی از دلبستگی )اجتنابی( را تجربه می

کنند. دلبستگی ناایمن همدلی در رابطه با همسرشان را ندارند و از نزدیک شدن اجتناب می

ی و عاطفی در روابط است، مانع از توانایی تفکر منظم ساز عملکرد رفتاری، شناختکه زمینه

شود و درمجموع منجر به کاهش سطح و رابطه نزدیک و حمایتگرایانه با شریک زندگی می

ای ذهن آگاهی در روابط شود؛ اما نقش واسطهکیفیت رابطه و صمیمیت بین زن و شوهر می

تواند از تأثیر نسبتاً قوی و منفی یعاشقانه در مدل پژوهش هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم م

سبک دلبستگی ایمن بر روابط بین فردی بکاهد. افرادی که ذهن آگاهی رابطه بیشتری 

برخوردارند به دلیل توجه و تمرکز بر زمان حال و آنچه در رابطه در حال وقوع است و 

تند. عالوه بر همچنین عدم قضاوت درباره آن در برقراری و حفظ روابط صمیمانه تواناتر هس

وگو و تعامل در زمان حال، توانایی گوش این، ذهن آگاهی در روابط عاشقانه با حفظ گفت

دادن فعال و آگاهانه )عدم قضاوت و سرزنش دیگری(، درک نظرات و اظهارات و 

های همسر، نگاه مثبت به او و توانایی برقراری ارتباط مؤثر، درد و رنج همسر را خواسته

کاهد. از تأثیر منفی دلبستگی ناایمن بر کیفیت رابطه و میزان صمیمیت می کاهش داده و

ها و تعارضات زناشویی ها، دلزدگیذهن آگاهی رابطه با کاهش دادن افکار منفی، تنش

وشوهری شود )علیزاده تواند سبب افزایش صمیمیت زنحاصلِ سبک دلبستگی ناایمن، می

 (.1397اصلی و جعفرنژاد لنگرودی، 

شده و صرفاً افراد متأهل این شهرستان در ین پژوهش در سطح شهرستان هلیالن انجاما 

ها باید احتیاط شود. اند. لذا در تعمیم نتایج به سایر مناطق و فرهنگپژوهش شرکت داده شده

وشوهری تأثیرگذار توانند بر صمیمیت زنزمان ازدواج عواملی هستند که میسن و مدت

های الزم صورت اند. لذا در تعمیم نتایج باید احتیاطپژوهش کنترل نشدهباشند اما در این 
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تر میزان تأثیر هر یک از متغیرهای شود مطالعه طولی باهدف تعیین دقیقپیشنهاد می گیرد.

ها رسید. اثرگذار مدل در طول زمان طراحی و اجرا شود تا به اطمینان بیشتری در تعمیم یافته

های آتی در حیطه صمیمیت مدنظر قرارداد، تعمیم ن در پژوهشتوامسئله دیگر که می

شده در یک رابطه به سایر روابط است؛ مانند روابط صمیمانه با فرزندان، صمیمیت کسب

 . خانواده اولیه، دوستان و...
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 شود.صمیمانه قدردانی می
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