
 

 زن تارانپرس زناشویی رابطه کیفیت و آگاهی ذهن بین رابطه در بدن تصویر میانجی نقش بررسی 

 متأهل

 2بیگلری فاطمه ،1زارعی اقبال

 .ایران ،هرمزگان دانشگاه راهنمایی، و مشاوره گروه دانشيار. 1

 (.مسئول نویسنده) ایران بندرعباس، دانشگاه روانشناسی، دکتری دانشجوی. 2
 21-54، صفحات 1311 ماهشهریور، چهل و هفتم، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پيشرفت

  00/09/1911: نهایی تاریخ پذیرش           11/01/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

متأهل  نز پرستاران زناشویی رابطه کیفیت و آگاهی ذهن بین رابطه در بدن تصویر میانجی از پژوهش حاضر بررسی نقشهدف 

 رازیش مانیزا و زنانعمومی و خصوصی فعال در بخش  مارستانیب 12 در متأهلزن  پرستارانجامعه آماری پژوهش شامل کلیه  بود.

صورت تصادفی عنوان نمونه آماری بهشاغل در بخش زنان و زایمان به متأهلزن  پرستار 211بیمارستان منتخب،  9بود  که از بین 

(، کیفیت رابطه زناشویی 1002های ذهن آگاهی )واالچ و همکاران، نامهها از پرسشای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهخوشه

جزئی و آزمون سوبل  مربعات حداقل ها به کمک روش( استفاده شد. داده2990تصویر بدن فیشر )( و 1022)کندی و همکاران، 

تحلیل شد. نتایج نشان داد که ذهن آگاهی اثر مستقیم و معناداری بر تصویر بدن و کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل دارد؛ همچنین 

یر میانجی حاصل از بررسی نقش متغ نتایج درنهایتت و معنادار دارد. تصویر بدن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل تأثیر مثب

  تصویر بدن بر کیفیت رابطه زناشویی زنان تأثیر معناداری دارد. واسطهبهنشان داد که ذهن آگاهی 

ذا توصیه ل های ذهن آگاهی نقش مؤثری در بهبود تصویر بدن و کیفیت رابطه زناشویی دارد،بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تکنیک

 های ذهن آگاهی در سطح کشور افزایش یابد.بر مهارت تأکید با زناشویی مشاوره شود مراکز تخصصیمی

 .آگاهی ذهن متأهل، زنان زناشویی، رضایت بدن، تصویر زایمان، و زنان پرستاران کلیدی: هایواژه

 
 1311 هفتم، شهریورماهچهل و ، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتيپمجله 
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 قدمهم

دهند، شالوده و بنیان جوامع و خانواده به سالمت تمامی افراد با توجه به اینکه زنان امروزه نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می

مختلف  اوقات در دیرباز از که هستند طور خاص زنان پرستاران جزء گروهیخصوص زنان بستگی دارد؛ پرستاران و بهجامعه و به

شناختی و فیزیولوژیکی مختلفی همچون اختالالت روان اختالالت ی، باروزشبانه کار دلیل به و بوده مشغول خدمات ارائه به روزشبانه

ای از اهمیت ویژه هاآنمطالعه متمرکز بر پرستاران زن و مسائل مربوط به  روازاین(؛ 2091)خلیلی و همکاران،  هستندرو روبه

های اخیر به دنبال تأکید آل غیرواقعی زیبایی زنانه، در سال(. سمبل ایده2091خدابخشی کوالیی و تقوایی، ردار است )بهزاد، برخو

ای، میزان نارضایتی از تصویر بدنی را افزایش داده است بر الغری، کاهش اندازه بدن، عادات غذایی ناسالم و اختالالت تغذیه

های مهم انسانی مشغولیها و دل(. به همین دلیل، بدن به یکی از درگیری1002، 1؛ فولر و ناراسیمهان2110، 2)فرانسیسکو و همکاران

ها بیانگر نقش تصویر بدن در (. تا جائیکه پژوهش2092است )محمودی و محدثی گیلوائی،  شدهتبدیلباألخص در میان زنان 

 شدهتشکیل(. تصویر بدنی از دو بعد ادراکی و نگرشی )احساسی، شناختی( 1009، 0متغیرهای مهم زندگی هستند )هرینگتون و بادگر

باشد، بعد نگرشی به بررسی ابعاد عاطفی، آل بدن میاست که بعد ادراکی مربوط به تخمین و مقایسه اندازه واقعی با اندازه ایده

(. درک و احساسی که فرد از زیبایی و کشش 1022، 1االن)پوریک پردازدشناختی و رفتاری )رضایت و قضاوت افراد پیرامون بدن( می

شود که ارتباط نزدیکی با رضایت منجر به یک تصویر ذهنی می (،1021، 1کاتز و زوهرگارتنجنسی بدن خودش دارد )لوآری، بوم

دگی زناشویی وی دارد و بالطبع رضایت از زن (1020، 2سوتر و زچ؛ گانت، دی2090الهی، نژاد و نعمتیجنسی )فکرت، ابراهیمی

های جنسی که در جامعه امروزی برای (. از طرفی، نابرابری1020، 9؛ ابوت و باربر2091پور، کازرونی و کروغی)حشمتی، خداپرست

(؛ درصدد تبلیغ و توجیه رفتار زنان نسبت به 2092برآوردن نیازهای بخش سوداگر، پشت هویت جنسی پنهان شده است )قاسمی، 

( و همین تبلیغات، گاه موجب 2092اند زنان زیبایی را بیشتر دوست دارند )افزوز، دلیر و صادقی، مدعی هاآنستند. بدن خویش ه

ز به نیازهای شریک جنسی خود )ملت شود که در برقراری ارتباطات و پاسخگیری تصویر و درک نادرستی از بدن در زنان میشکل

شان در زندگی زناشویی )شامل احساس خوشایندی از بدن خود، نیاز به ارتباط با از بدن هاآن( و نحوه تجربه 1020، 2نالتیو مک

(؛ چرا که تصویر بدنی ضعیف، 2091گذارد )هوشیار، شریک جنسی و توانایی به دست آوردن رضایت زناشویی( تأثیر عمده می

ده، جنس مخالف همراه است )مجتبایی، صابری و علیزافردی، خصوصاً روابط صمیمی با تفکری است که با اطمینان کم در روابط بین

بنابراین تصویر بدن جزء مهمی از عزت نفس در زنان است که نارضایتی از آن و به دنبال تغییر در احساس خود ارزشمندی، ؛ (2091
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ایلماز و (. تسکین2099 ؛ فانی سبحانی، خلعتبری و رحمتی،1020نالتی، کیفیت روابط زناشویی را نشانه خواهد گرفت )ملتز و مک

 (1029) 2همکاران

در پژوهشی که بر روی زنان متأهل چاق انجام داده بودند به این نتیجه دست یافتند که رضایت از تصویر بدن و سطح کیفیت روابط 

 شود. می هاآنزناشویی زنان چاق کم است و همچنین تصویر بدنی مثبت زنان باعث افزایش رضایت جنسی 

 وجین ارتباطز عاشقانه بیشتر روابط باکیفیت مثبت بدنی تصویر خود نشان دادند که مطالعاتطی  (1022) 1برینک و همکاراندی ون

( در پژوهشی که بر روی زنان متأهل میانسال انجام دادند به این نتیجه دست یافتند 1022پور )همچنین بابایان و امین .معنادار دارد

( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین تصویر 1021) 0سازگاری زناشویی نقش مثبت دارد. سارور و استفنکه تصویر بدنی مثبت بر 

بدن، رابطه جنسی و کیفیت زندگی زنان بعد از جراحی بارداری پرداخت، نتایج این پژوهش نیز ارتباط بین هر سه مؤلفه را تأیید 

رض بودن پرستاران به اختالالت جسمانی و روانی به دالیلی همچون عدم نمودند. بر اساس نتایج مطالعات متعدد مبنی بر در مع

های کاری و ذهنی زیاد، زایمان و ها، مشغلهخوابیدر محیط کاری، بی مورداستفادهبا وسایل و تجهیزات  هاآنتناسب ابعاد بدنی 

اران زن نیز بر د که تصویر بدنی منفی در پرسترسنظر می به گونهیناحساسیت بیشتر زنان نسبت به مردان به تصویر بدنی مثبت، 

 تأثیرگذار باشد.  هاآنکیفیت روابط زناشویی 

متغیرهای مهم در تبیین رضایت زوجین  ازجملهای نشان دادند که تصویر بدن ( طی مطالعه2092ابوالقاسمی، کیامرثی و سهرابی )

نان کند به یک مسئله مهم برای زبدنی زنان طی می ظاهربهمربوط  تغییرات فرهنگی و مسیری که جوامع در مسائل درواقعباشد. می

است که کیفیت روابط را به چالش کشانده و پژوهشگران را بر آن داشته تا از زوایای مختلف به  شدهتبدیلدر ارتباطات زناشویی 

ردد که جاذبه گش از زندگی متأهلی برمیبررسی این مسائل بپردازند.  کیفیت رابطه زناشویی به ارزیابی فرد از موقعیت و رضایت

گذارند ر میتأثی هاآندهد که بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر و کیفیت زندگی های اصلی آن را تشکیل میبدنی و جنسی، حیطه

د، شریک جنسی خو (. اطمینان فرد از توانایی بدنی خود برای بنیان نهادن و نگهداری رابطه صمیمانه با1021، 1)اوپریسان و کریستا

تحت تأثیر قضاوت و باور وی از هماهنگی بین خصوصیات شخصی خود و مطلوب بودن رابطه و جاذبه بدنی و جنسی خود با 

حقیقت برای  ترینمهم(. به همین دلیل در روابط زناشویی 1022، 1؛ بیم و همکاران1020نالتی، شریک جنسی است )ملتز و مک

(. در این زمینه، آگاهی دادن به فرد از 1029، 2)فرنچ و ملتزر شان استدر مورد بدن و حالت زنانگی هاآنزنان، احساس و قضاوت 

شان قائل یهایی از زندگی انسان که ارزش بیشتری براطریق توجه غیر قضاوتی و همراه با قصد به لحظه کنونی، خصوصًا آن جنبه

 (. 2092املو، شکننده باشد )جهانیان و سپهریتواند کمکاست، می
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کارگیری راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن به موجببهآگاهی، سازی ارتباط مبتنی بر ذهنبرنامه غنی

تواند عملکرد و درک فرد را در روابط زناشویی هایی است که میتوجه روی پذیرش خود و درک احساسات شخصی یکی از راه

ای خاص و هدفمند و بدون قضاوت و اظهارنظر آگاهی توجه کردن به شیوه(.  ذهن2092شاملو، انیان و سپهریافزایش دهد )جه

 (.2092زاده، باشد )حسینی و خواجوییتجربه واقعیت محض بدون توضیح می یبه عبارتدرباره آنچه هست؛ 

بهتر را تجربه  یتباکیفشی داشته باشند و در نتیجه روابطی زا و تنگردد افراد توانایی بیشتری در روابط استرسذهن آگاهی موجب می

نمایند. این مؤلفه یک مقوله توانمندساز در فرد است که اثر بسزایی در شرایط روحی و روانی افراد دارد و نتایج فردی و اجتماعی 

 (. 1020، 2در پی خواهد داشت )اورال، فلتچر و سیمپسون هاآنبسیاری را برای 

گیری، تداوم و رضایت تواند نقش مؤثری در شکلعبارتی شناخت و احساس در مورد خود است که مییک درک و بهذهن آگاهی 

 تواند موجب یک تصویر خوب ازفرض بر این بوده که ذهن آگاهی در ابتدا می روازایناز روابط احساسی و زناشویی داشته باشد؛ 

ابط زناشویی افراد نیز اثر گذارد. تحقیقات نیز نشان داده است که آموزش مبتنی بر بدن در زنان گردد و بر همین اساس بر کیفیت رو

های شناختی و رفتاری مرتبط با تصویر بدنی موجب بهبود قضاوت افراد نسبت به بدن خود و ادراک آگاهی با اصالح مؤلفهذهن

 (. 2091شود )نظری منظر، بهتر و نزدیکتر به حالت واقعی می

بینی تصویر بدن بر اساس ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی زوجین نابارور، ارتباط بین ( در پیش2099اران )روستا و همک

تمام اجزای ذهن آگاهی )مشاهدات، توصیف، عمل با آگاهی، عدم قضاوت، عدم پاسخ به تجربیات درونی( با تصویر بدن را تأیید 

( نیز نشان داد که ذهن آگاهی ارتباط مثبت و معناداری با رضایت از بدن دارد. 9102) 1نمودند. نتایج پژوهش بارینگتن و جاری

( در پژوهشی به بررسی نقش ذهن آگاهی و تنظیم شناختی بر تصویر بدن در افراد مبتال 1029) 0فرناندس و همکاران  همچنین

وزن پرداختند، نتایج نشان داد که ذهن آگاهی و تنظیم شناختی بر افزایش سطح رضایت از بدن اثر معنادار دارد. ذهن آگاهی  اضافهبه

توانایی افراد در دو بعد احساسی و شناختی را گسترش  کهیطوربهانگیز دارد؛ اثرات مؤثری بر افراد در داشتن رابطه سالم و هیجان

آگاهی در افزایش کیفیت روابط کاربرد روش ذهن (.1021، 1شود )بورپی و النگرایت در فرد میدهد و موجب گسترش رضمی

( در مطالعات خود نشان 1022نژاد )بلوک و حسیناست. از آن جمله غریب شدهواقعزناشویی توسط برخی محققان مورد تأیید 

 زنان تأثیر مثبت و معنادار دارد. شناختیروان سالمت و زناشویی روابط کیفیت بر آگاهی ذهن دادند که آموزش

آگاهی در افزایش کیفیت روابط زناشویی ( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ذهن2092پور )خواه و بهزادیصداقت

ت روابط زناشویی یبنابراین پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم ذهن آگاهی بر کیف؛ اثر مثبت و معناداری دارد

( بر این فرض استوار بوده که تعارضات 1021) 1تحقیقات فانگ و همکاران باشد.بر اساس تصویر بدن در پرستاران زن متأهل می
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بر رابطه  تعارضات منفی اثر قابل توجهی هاآنزناشویی در ارتباط تصویر بدن و روابط جنسی زنان اثر میانجی دارد و مطابق با نتایج 

بر  اند که نقش ذهن آگاهی بر تصویر بدن و اثر تصویر بدنتصویر بدن و روابط جنسی زنان دارد. در طرف مقابل نیز تحقیقاتی بوده

اهی بر تصویر بدن ( در پژوهشی که به بررسی آموزش ذهن آگ2099اند. عباسی، بادامی و جلیلی )ارتباطات زناشویی را انکار نموده

 2موریاس و همکارانبازیکنان پرداخته بودند نشان دادند که ذهن آگاهی اثر معناداری بر نگرانی تصویر بدن ندارد. همچنین دی

 اند. ( در تحقیقات خود به عدم ارتباط بین تصویر بدن با رضایت جنسی و رابطه زناشویی دست یافته1022)

های ذهن آگاهی در ساخت و حفظ روابط زناشویی شاد و ( به نقش تکنیک1029) 1( و گرر1021عالوه بر این بورپی و النگر )

اما فرض تحقیق در تلفیقی از این تحقیقات شکل گرفته و بر این فرض تأکید دارد که ذهن آگاهی و درک فرد ؛ اندسالم تأکید داشته

ر پی رسیدن اساساً آنچه پژوهشگر دیفیت رابطه زناشویی کمک کند. تواند به یک تصویر مثبت از بدن منجر شود و در نتیجه به کمی

در  و هل را در زندگی به موفقیت برساندأزناشویی و مسیری است که بتواند زنان مت روابطبه آن است راهکارهای بهبود کیفیت 

 نتیجه در استحکام زندگی زناشویی و تحکیم بنیان خانواده مؤثر واقع شود.

در داخل کشور در ارتباط با متغیرهای اصلی پژوهش حاضر در کنار یکدیگر و با  شدهانجامهای محدود ژوهشبا در نظرگیری پ

 رد،گیمی شکل آن در روابط که های ساختاریچهارچوب شدن روشن تواند بهمی زناشویی روابط توجه به این مسئله که مطالعه

زناشویی در کارکردهای زناشویی و خانوادگی و توجه به این موضوع که کننده باشد و همچنین اهمیت نقش کیفیت روابط کمک

 هایآلایده با مطابقت برای اجتماعی فشار دلیل به عمده طوربه گیرد و زنانهای تصویر بدنی از باورهای فرهنگی نشأت میشاخص

پرستاران زن متأهل به دلیل ماهیت  بیشتر در معرض خطرات تصویر بدنی منفی قرار دارند و نسبت به مردان بدن غیرواقعی

ی دزای این حرفه نسبت به دیگر زنان بیشتر در معرض اختالالت کارکرد جنسی و روابط زناشویی کمرنگ قرار دارند )وناسترس

 ر بدنیگری تصویآگاهی بر کیفیت روابط زناشویی با میانجی(، پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر ذهن1022، 0برینک و همکاران

 باشد.پرستاران زن متأهل در قالب مدل مفهومی زیر می

 
 

 

 

 

                                                           
1. De Morais et al 
2. Greer 
3. Van Den Brink etal 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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 پژوهش روش

فرایند اجرایی پژوهش بر اساس نقش توسعه کاربرد ذهن آگاهی بر کیفیت رابطه زناشویی با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر 

ور طبهو  همبستگی نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از نوعنظر هدف کاربردی و از  از حاضر بدن انجام گرفت. پژوهش

 است.  گرفتهانجام میدانی صورتبه است که ساختاری معادالتیابی مشخص مبتنی بر مدل

)زینبیه،  عمومی و خصوصی فعال در بخش زنان و زایمان شهر شیراز بود بیمارستان 12جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن متأهل 

زایشگاه شوشتری، کسری، مادر و کودک غدیر، حافظ، فرهمندفر، میرحسینی، فقیهی، بهشتی، مسلمین، اردیبهشت، دنا، شفا، علوی، 

های فعال در بخش زنان و زایمان، پرستاران اصغر(. از میان بیمارستانمیرحسینی، شهر، دوران، بعثت، مرکزی، نمازی، حضرت علی

نوان عه، فقیهی، فرهمندفر، زایشگاه شوشتری، کسری، مادر و کودک غدیر و حافظ، اردیبهشت و علوی بهبیمارستان زینبی 9زن متأهل 

  که پس از انتخاب صورتینبدتصادفی بود. -ایگیری در پژوهش حاضر خوشهنفر(. روش نمونه 221نمونه پژوهش انتخاب شدند )

صورت هها بز، پرستاران زن متأهل بخش زنان و زایمان این بیمارستانبیمارستان مذکور از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شیرا 9

 عبارت ،2جزئی مربعات حداقل روش الزم در نمونه تعیین برای مرسوم قرار گرفتند. نمونه آماری در قواعد موردمطالعهتصادفی 

در پژوهش  روازاین(. 1022، 1سارستد )هیر، رینگل و 20عدد  درضربهای مربوط به سازه متناظرش از تعیین بیشترین شاخص است

 21عنوان سؤال مربوط به متغیر ذهن آگاهی به 21آمد؛ چرا که  آمدهدستبهنفر  210حاضر، حجم نمونه آماری بر مبنای این قاعده 

ز امنظور افزایش صحت و دقت نتایج و احتمال پاسخگو نبودن برخی اما به؛ شاخص وارد مدل پژوهش شد )بیشترین شاخص(

 اطالعات، با محرمانه بودن ارتباط در هانمونه به منظور اطمینان بخشیدنبه الزم توضیحات از ارائه نامه پسپرسش 290پرستاران، 

نامه و حذف پرسش 221توزیع شد. پس از عودت  هاآناحتمالی  ابهامات رفع و پاسخ به سؤاالت و موضوع اهمیت تشریح

 قرار گرفت.  وتحلیلیهتجزنامه کامل و بدون نقص مورد پرسش 211تعداد  درنهایتهای مخدوش، نامهپرسش

، کیفیت رابطه زناشویی کندی و SF)-(FMI 0فرم کوتاه ذهن آگاهی فرایبورگ نامهآوری اطالعات از سه پرسشمنظور جمعبه

سؤال که فرم ایرانی آن  21آگاهی شامل نامه فرم کوتاه ذهن ( بهره گرفته شد. پرسش2990) 1( و تصویر بدن فیشر1022) 1همکاران

سؤال داشت که افراد  19نامه تصویر بدن نیز سؤال و پرسش 9نامه کیفیت رابطه زناشویی دارای سنجد؛ پرسشتنها یک عامل را می

ردازد پزیابی مینامه تصویر بدن در چهار سطح از بدن به ارطور خوداظهاری، در مورد بدن خود مورد ارزیابی قرار گرفتند، پرسشبه

 های کلی بدن بود.های فوقانی و ویژگی، اندامسروصورتهای تحتانی، که شامل اندام

 گرفت. عالوه بر این برای مورد تأیید قرار صاحبنظران از نفر 20 توسط هانامهمحتوایی پرسش و صوری الزم به ذکر است که روایی

                                                           
1. Partial Least Square 
2. Hair, Ringle & Sarstedt 
3. Freiburg 
4. Chonody et al 
5. Fisher  
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 عاملی، ضریب بارهای معیار سه از هانامهپرسش پایایی تعیین برای و 1واگرا رواییو  2همگرا روایی گیری ازاندازه ابزارهای تأیید

 بهره گرفته شد. 0مرکب پایایی ضریب و کرونباخ آلفای

 انجام برای ( و1محورساختاری )مؤلفه معادالت سازیها از مدلها از آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی دادهجهت توصیف داده

  شد. استفاده 0نسخه  2و اسمارت پی ال اس 10نسخه  1افزارهای آماری اس پی اس اسنرم از یاد شده هایآزمون

 های پژوهش یافته
درصد( و کمترین  12سال ) 12-02شناختی نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به دامنه سنی های جمعیتبررسی توصیفی ویژگی

درصد( و کمترین  11سال ) 20ها بیش از درصد( قرار داشتند. مدت ازدواج اکثر نمونه 1/12) سال 11فراوانی در دامنه سنی باالتر از 

نفر( پژوهش  29های )ها بر اساس تعداد فرزندان نیز نشان داد کمترین نمونهباشد. توزیع نمونهدرصد( می 1/11سال ) 1زیر  هاآن

 202درصد(. در نوع زایمان نیز از مجموع  29/91نفر( داشتند ) 221ند )بیش از دو فرز هاآنبیشترین  ودرصد( بدون فرزند  22/22)

های پژوهش نفر( کمترین نمونه 99و )درصد(  2/12های پژوهش دارای زایمان طبیعی )نفری که دارای فرزند بودند، بیشترین نمونه

 نفر(. 19اند )درصد( داشته 92/12نیز در هنگام زایمان سزارین )

، ضرایب 9و پایایی ابزار که شامل سه معیار ضرایب بار عاملی 2، روایی واگرا9همگراگیری از رواییمدل اندازهجهت سنجش برازش 

 است، بهره گرفته شد. 22و پایایی ترکیبی 20آلفای کرونباخ

معیار  کهییازآنجانشانگر پایایی قابل قبول است.  9/0مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا:

ه نام پایایی آلفا بتری نسبت به باشد، روش پی ال اس معیار مدرنها میآلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه

ر پایایی سنجش بهت منظوربهباشد. در این پژوهش ودن پایایی ترکیبی میمالک برای مناسب ب 9/0دهد که مقدار باالی ترکیبی ارائه می

سازی معادالت گیری در روش مدلاین معیارها استفاده شد. روایی همگرا معیار دیگری است که برای برازش مدل اندازه یهردواز 

 دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد،یهای خود را نشان مشود و میزان همبستگی یک سازه با شاخصمی کاربردهبهساختاری 

را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده  20( معیار میانگین واریانس استخراج شده2922) 21برازش نیز بیشتر است. فورنل و الرکر

 (.2090دهند )محسنین و اسفیدانی، روایی همگرای قابل قبول را نشان می 1/0اند که مقدار باالی و بیان داشته

                                                           
1. Convergent Validity 
2. Discriminant Validity 
3. Composite Reliability 
4. Component based 
5. SPSS 
6. Smart -PLS 
7. Convergent Validity 
8. Discriminant Validity 
9. Loadings 
10. Cronbachs Alpha 
11. Composite Reliability 
12. Fornell & Larcker 
13. Average Variance Extracted (AVE) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 17

https://ijndibs.com/article-1-486-fa.html


 زارعی و همکار                                                                          ...........زناشویی رابطه کیفیت و آگاهی ذهن بین رابطه در بدن تصویر میانجی نقش بررسی

  

 

    02                                                                                         1311 هریورماهش، فتمهدوره پنجم، شماره چهل و  رفتاری،مجله پيشرفت های نوین در علوم 

 

 گزارش معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش .1جدول 

 دهش استخراج واریانس میانگین یبیترک پایایی ضریب کرونباخ آلفای ضریب متغیر

 12/0 91/0 99/0 تصویر بدن

 20/0 92/0 91/0 ذهن آگاهی

 19/0 92/0 92/0 کیفیت رابطه زناشویی

توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای متغیرهای پژوهش را ( می2در جدول ) شدهگزارشهای با توجه به شاخص

 تأیید نمود. 

است؛ بارهای عاملی  1/0مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  ها:سنجش روایی واگرا و بارهای عاملی شاخص

 گیریبوده است که نشان از مناسب بودن این معیار را دارد. جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه 1/0 از باالترمدلحاصل از اجرای 

کنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است استفاده شد. فورنل و الرکر بیان می 2HTMTاز معیار فورنل و الرکر و معیار 

 د.های دیگر در مدل باشسازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه که میزان میانگین واریانس استخراج شده برای هر

 اساس معیار فورنل و الرکر برگیری روایی واگرای مدل اندازه .2جدول 

 کیفیت رابطه زناشویی ذهن آگاهی تصویر بدن متغیر

   21/0 تصویر بدن

  99/0 11/0 ذهن آگاهی

 11/0 20/0 19/0 کیفیت رابطه زناشویی

( مکنون متغیرهای)ها سازه حاضر پژوهش در که نمود بیان توانمی ،(1) جدول در شده استخراج واریانس میانگین مقادیر به توجه با

 .است بوده مناسبی حد در مدل واگرای روایی عبارتی به دیگر؛ هایسازه با تا خوددارند هایشاخص با بیشتری تعامل مدل در

HTMT گیری روایی واگرا نسبت به معیارهای سنتی است. اگر اعداد موجود در ماتریس اندازه برایتری دقیق عیار جدیدتر وم

HTMT  (.1022، 1)هیر، هالت، رینگل و ساراستدسازها است باشند، نشان از وجود روایی واگرایی مطلوب  9/0کمتر از 

 HTMTر اساس معیار گیری ب. روایی واگرای مدل اندازه3جدول 

 کیفیت رابطه زناشویی ذهن آگاهی تصویر بدن متغیرها

   -- تصویر بدن

  -- 92/0 ذهن آگاهی

 --  99/0 21/0 کیفیت رابطه زناشویی

در حد مناسبی است  یزن  HTMTتوان بیان که روایی واگرای مدل بر اساس معیار (، می0با توجه به مقادیر این معیار در جدول )

 (. 9/0)کمتر از 

                                                           
1. Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations 
2. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt 
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یب ضر معیار سه از حاضر پژوهش در. رسدمی پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیری،اندازه هایمدل برازش بررسی از پس

 تعیین جهت و 1آزمون سوبل از میانجی متغیر اثر بررسی منظوربه بعالوه. استفاده شد 0و معیار استون گیزر 1، ضریب تعیین2معناداری

 یمعنادار و مسیر ضریب ساختاری، مدل برازش معیار تریناساسی و اولین. بهره گرفته شد 1شدهاز واریانس محاسبه  آن اثر شدت

 از نشان شود، بیشتر 92/2 از اعداد این مقدار کهیدرصورت. باشد 92/2 از بیشتر یا معادل باید معناداری ضرایب مقدار. است آن

 در اجراشده مدل مسیر (. ضرایب2090)محسنین و اسفیدانی،  است پژوهش هایفرضیه تأیید نتیجه در و هاسازه بین رابطه صحت

 .است شدهداده نشان ،(0) شکل در هاآن معناداری و( 1) شکل

 
زای کیفیت بر متغیر درون 10/0زای ذهن آگاهی به میزان است متغیر برون مالحظهقابل( 1)شکل  شدهیمترسطور که در مدل همان

 بر کیفیت رابطه زناشویی اثرگذار است. 11/0تصویر بدن و متغیر تصویر بدن به میزان بر  11/0رابطه زناشویی و 

های پژوهش مبنی بر الف( تأثیر ذهن آگاهی بر کیفیت رابطه زناشویی (، گویای تأیید فرضیه0در شکل ) شدهارائهضرایب معناداری 

 است. %99ت رابطه زناشویی در سطح ب(  تأثیر ذهن آگاهی بر تصویر بدن و ج( تأثیر تصویر بدن بر کیفی

 
 . برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معناداری3شکل

ا دارد و سه مقدار ززا بر یک متغیر درونضریب تعیین معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون ضرایب تعیین متغیرهای پنهان:

، 2شود )هنسلر، رسنگل و سینکویسضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته می عنوان مقدار مالک برای مقادیربه 29/0و  00/0، 29/0

                                                           
1. T-values 
2. R Squares  (R2) 
3. Stone Geisser Criterion 
4. Sobel 
5. Variance Accounted For (VAF) 
6. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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برای متغیرهای تصویر بدن و کیفیت رابطه زناشویی به   شود، مقدار ضریب تعیین( مشاهده می1طور که در شکل )(. همان1009

بدن در سطح ضعیف و کیفیت رابطه  برای متغیر تصویر  محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک، 11/0و  22/0ترتیب 

 شود.زناشویی در سطح قوی ارزیابی می

مقدار  کهیرتدرصومنظور بررسی اثر غیرمستقیم متغیر میانجی )تصویر بدن( از آزمون سوبل استفاده شد؛ آزمون سوبل: در ادامه به

معنادار بودن اثر یک متغیر میانجی را تأیید نمود. مقدار  %91توان در سطح اطمینان باشد، می 92/2معناداری این آزمون بیشتر از 

توان بیان کرد که اثر متغیر میانجی تصویر بدن در رابطه بین محاسبه شد؛ بنابراین می 01/1معناداری بر اساس فرمول آزمون سوبل، 

 ذهن آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی معنادار است.

Z − value =
𝑎×𝑏 

√(𝑏2×𝑆𝑎
2)+(𝑎2×𝑆𝑏

2)+(𝑆𝑎
2×𝑆𝑏

2)

 = 2.02 

 2کند و هرچه این مقدار به را اختیار می 2و  0شدت اثر غیرمستقیم با استفاده از واریانس محاسبه شده: این معیار مقداری بین 

است، شدت اثر متغیر میانجی  مشاهدهقابل( 1که در جدول ) طورهمانتر باشد نشان از قوی بودن تأثیر متغیر میانجی دارد. نزدیک

طور از اثر کل ذهن آگاهی بر کیفیت رابطه زناشویی به 22/0عبارتی باشد؛ بهمی 22/0به شده در پژوهش حاضر برابر با محاس

 باشد.وسیله متغیر میانجی تصویر بدن قابل تبیین میغیرمستقیم و به

 گری متغیر تصویر بدن و شدت اثر آن. برآورد اثر میانجی4جدول 

 مقدار آماره

 01/1 (Zآزمون سوبل )مقدار 
VAF 22/0 

 012/0 خطای استاندارد

 01/0 سطح معناداری

، 01/0زا سه مقدار در مورد یک سازه درون کهیدرصورتکند و بینی مدل را مشخص میاین معیار قدرت پیش معیار استون گیزر:

د زای مربوط به آن را دارقوی متغیر برونبینی ضعیف، متوسط و را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 01/0و  21/0

و  22/0تصویر بدن و کیفیت رابطه زناشویی به ترتیب  یزادرونبرای متغیرهای  معیار استون گیزر (.2090)محسنین و اسفیدانی، 

 زای ذهن آگاهی را دارد.بینی باالی متغیر برونکه نشان از قدرت پیش محاسبه شده است 11/0

عنوان که به 02/0و  11/0، 02/0استفاده شد. با توجه به سه مقدار  2مدل کلی پژوهش از معیار نیکویی برازشبرای بررسی برازش 

برازش بسیار  29/0(، حصول مقدار 1022است )هیر و همکاران،  شدهیمعرفمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای نیکویی برازش 

 کند.مناسب مدل کلی پژوهش را تأیید می

(، کای اسکوئر SRMR) استانداردشدهریشه میانگین مربعات باقیمانده های برای بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص درنهایت

(Chi-Square( و برازش هنجار شده )NFI( استفاده شد که مقادیر این معیارها در جدول )1 )است. شدهگزارش 

                                                           
1. Goodness of  Fit (GOF) 
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است. مقدار این معیار هر چه  شدهگرفتهدر نظر  02/0دهد؛ نقطه برش آن را به خود اختصاص می 2تا  0مقادیر  SRMRمعیار 

 (. با2099دانند )غیاثوند، را نیز برای تناسب مدل قابل قبول می 20/0مقدار  تر است. برخی محققانکمتر باشد تناسب مدل مطلوب

توان وضعیت مطلوب و سازگاری مدل باشد، لذا میمی 02/0ترسیمی  مدل معیار مذکور برای ۀشدمحاسبه مقدار اینکه به توجه

 پژوهش را تأیید نمود.

سازی معادالت ساختاری است که برای بررسی پرکاربردترین شاخص برازش در مدلترین و عمومی ازجملهمعیار کای اسکوئر نیز 

 های حاصل با مدل نظریشود. هر چه مقدار کای اسکوئر کمتر باشد دادههای تجربی استفاده میمیزان انطباق مدل نظری با یافته

محاسبه شده است.  119/112معیار کای اسکوئر  (. در پژوهش حاضر مقدار1021، 2همخوانی بیشتری دارد )میرز، گامست و گارینو

باشد. میرز و محور قابل گزارش است معیار برازش هنجار شده میسازی معادالت ساختاری مؤلفهاز دیگر معیارهایی که در مدل

با توجه به مقدار  روینازااند. کرده ذکر 29/0 تا 20/0 را مناسب برازش و 90/0 از تررا بزرگ خوب ( برازش1021همکاران )

 .قراردادتوان برازش مناسب مدل را مورد تأیید ( می29/0این معیار ) ۀشدمحاسبه

 گیرییجهنتبحث و 

 به یابیدست و زناشویی زندگی نشاط و موفقیت که چرا آید،می به شمار خانوادگی مسائل ترینمهم یکی از زناشویی، رابطه کیفیت

 بدون موفق و خشبرضایت زندگی یک یافتن به دست ،گریدانیببه. باشدمی زناشویی روابط مناسب کیفیت پرتو در متعالی اهداف

رو ینا(. از2092نخواهد بود )حیدری،  ریپذامکانراستای بهبود و ارتقای آن،  در تالش و زناشویی رابطه کیفیت موضوع به توجه

 نجام گرفت.متأهل ا زنان زناشویی رابطه کیفیت و آگاهی ذهن بین رابطه در بدن تصویر میانجی بررسی نقشپژوهش حاضر با هدف 

شود. در آگاهی باعث بهبود تصویر بدنی و یا تصویر بدنی مثبت زنان متأهل می های پژوهش نشان داد که سطوح باالی ذهنیافته

( نیز طی مطالعات خود نقش ذهن آگاهی بر تصویر بدنی را تأیید نموده و بیان کردند که 2091همین راستا موسوی و همکاران )

ن ااین یافته با نتایج پژوهش روستا و همکارد. ثر باشؤم کامالًتواند در بهبود تصویر بدنی منفی یم های نادرستشناختاصالح 

( ناهمخوان 2099( همخوان و با نتایج عباسی، بادامی و جاللی )1022( و فرناندس و همکاران )1029(، بارینگتن و جاری )1029)

نان بازیکبر روی  بردهنامترین دلیل ناهمخوانی را جامعه آماری پژوهش مذکور دانست؛ چرا که پژوهش است. شاید بتوان محسوس

 در رشی جدیدآگاهی با ایجاد نگ ذهن بیان کرد که توانحاضر می پژوهش تهتبیین یاف صورت گرفته است. در بسکتبال همعلول رشت

                                                           
1. Meyers, Gamst & Guarino 

 معیارهای برازش مدل پژوهش .5جدول 

 مجازحد  مقدار معیار معیارها

SRMR 02/0 02/0  20/0تا 

Chi-Square 119/112 مقادیر کوچک 

NFI 29/0  9/0مقادیر باالتر از 
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خلقی منفی و با مراقبه و  حالتشدن از  های بدنی برای خالصپذیرش بدون قضاوت، نزدیک شدن به احساسات، افکار و حس

و با به حداقل رساندن  یقضاوت یرغشدن نسبت به زمان حال، به نحوی  خاص نسبت به یک تجربه، آگاههای ذهنی گیریجهت

ارضایتی ن حساسات منفی را نسبت به آثارو ا کند اصالحقادر است نگرانی از تصویر بدن و هیجانات مرتبط با آن را  درگیری در افکار

دهد؛ وقتی ذهن ترین الگوهای ذهن را نشان میکند که عمیقعمل می آگاهی همچون میکروسکپی ذهن درواقع. بدنی کاهش دهد

 با افکار دهمشاه ده، عمل سایگردعبارتبهشوند؛ ناپدید می خودخودبهشود که افکار شود، فرد متوجه میدر عمل مشاهده می

جای برخوردهای واکنشی و غیر سازنده، به به و کنددهد و پراکنده میتسکین می را فکرها ،تربزرگ فضایی در هاآن داشتننگه

 کند.از بدن مقابله می شیوهای سازنده و کنشگرانه در برابر درک نامناسب از تصویر بدن و عدم رضایت

های پژوهش حاضر اثر مثبت و معنادار ذهن آگاهی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل است. در راستای حمایت از از دیگر یافته

( 2092پور )خواه و بهزادی( و صداقت1029(، گرر )1022زاده )بلوک و حسینهای قریبتوان به نتایج پژوهشفرضیه می تأیید این

( ضمن تأیید ارتباط ذهن آگاهی 2091زاده )های پژوهش حاضر همخوان است، اشاره نمود. همچنین حسنی و خواجوییکه با یافته

اری مهاری بیشتر، سازگ های محیطی، خودگاه هنگام روبرو شدن با استرسآافراد ذهن ه و کیفیت رابطه زناشویی، بیان نمودند ک

ر خنثی و تواند دتوانایی آگاه بودن از حواس درونی میزعم ایشان ؛ بهکنندثر را تجربه میؤ، نگاه مثبت به همسر و ارتباط مباالتر

. اسایی کندتر شنتواند احساس برانگیختگی را سریعراکه فرد میثر باشد چؤکمتر کردن احساسات شدید در جریان دعوا با همسر م

توان چنین بیان داشت که ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری و به معنی توجه کردن به لحظه کنونی است، می راستای تأیید این یافتهدر 

ک کم آگاهی ذهن بنابراین،؛ توضیح بدون محض واقعیت تجربه یعنی دهد؛می رخ آنچه درباره اظهارنظر بدونتوجهی هدفمند و 

 زندگی و شخصیت روند از ثابت جزئی هاآن اما دهد،می رخ زندگی در گستره منفی هایهیجان اگرچه که کنیم درک تا کندمی

 و لتأم همراه با هاییواکنش و هاپاسخ رویدادها، این به یرارادیغ هایواکنش یجابه فرد تا گرددمی طریق باعث این از و نیستند

 آالم و دردها تخفیف یا تسکین موجب است که یبازندگ کارآمدتر ارتباط برای نوین سبکی آگاهی ذهن ،روازاین. برگزیند را تفکر

 یفیتک باعث بهبود سطح آگاهی ذهن که است منطقی لذا. شودمی آن بخشلذت معناداری و زندگی به بیشتر بخشی غنی و آدمی

 .شود روابط زناشویی

ای هنتایج حاصل از تحلیل مدل پژوهش نشان داد که تصویر بدنی مثبت نیز اثر معناداری بر کیفیت رابطه زناشویی دارد. نتایج پژوهش

باشد. ون دی می راستاهمها ( نیز با این یافته1021( و سارور و استفن )1022پور )(، بادایان و امین1029ایلماز و همکاران )تسکین

ی ها با نظریه وابستگی متقابل سازگار است؛ نظریه وابستگ( ضمن تأیید این نتایج بیان نمود که این یافته1022ران )برسنگ و همکا

 دگیطور مداوم بر زنشود که در آن دو فرد بهبه یک ارتباط میان فردی اطالق می و ویژگی مشترک همه روابط نزدیک استمتقابل 

ستحکم روابط را مرساند و سود می افراد همهبه همدم و همراه یک مکانیسم انطباقی است که به  دافرانیاز  ؛گذارندثیر میأیکدیگر ت

( نیز طی مطالعات خود بیان کردند 2092دهد. عالوه بر این ابوالقاسمی، کیامرثی و سهرابی )یافزایش منیز را ء شانس بقاکند و می

رضایت زوجین بوده و داشتن احساس مثبت در مورد تصویر بدن باعث افزایش که تصویر بدنی یکی از عناصر تأثیرگذار در داشتن 

ویر صتوان بیان کرد که تهای پژوهش حاضر میشود. در تبیین یافتهنفس، احساس آرامش و رضایت زناشویی میسطح اعتماد به
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صویر گذارد، این تثیر میأهای او تشهـر فـرد اسـت کـه بـر زندگی روانی و نگر خودپندارهبدنی، عنصری اساسی از شخصـیت و 

ین ثیر بگذارد و به منبعی برای هیجانات مثبت یا منفی تبدیل شود و از اأبهزیستی روانی فرد ت بر و تواند مثبت یا منفی باشدمی

بدنی مطلوب و راضی،  رها با داشتن تصویهای پژوهش حاضر نمونهبنابراین با توجه به یافته؛ ثیر گذاردأافراد ت روابططریق بر کیفیت 

از روابط خود با همسرش راضی بوده بلکه از بودن  تنهانهدر هنگام تنش و درگیری با یکدیگر سعی در اصالح تعارضات داشته و 

 دارند. باهمهای یکسانی پندارند که ارزشمی گونهینابرند و در کنار هم لذت می

تغیر میانجی نشان داد که مؤلفه تصویر بدن قادر به ایفای نقش میانجی در رابطه نتایج حاصل از مدل پژوهش و آزمون اثر م درنهایت

طور که در پیشینه پژوهش نیز مشهود است، اکثر مطالعات بین ذهن آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل داشته است. همان

این متغیرها بوده است؛ لذا جهت مقایسه نتیجه این فرضیه با نتایج دیگر محققان، پژوهشی یافت  یدودوبهپیشین در زمینه ارتباط 

توان بر اساس نتایج غیرمستقیم محققان بیان کرد که نتیجه این فرضیه با نتایج احتیاط می یباکمنشد. این در حالی است که 

باشد. ( همسو می2091( و موسوی و همکاران )1022زاده )نبلوک و حسی(، قریب1022دن برینک و همکاران )های ونپژوهش

جه دارند، گذرد توافراد به وقایعی که در همان لحظه می کهیهنگامتوان اذعان نمود، در راستای دستیابی به این نتایج می یطورکلبه

ن آنکه در آد و بر احساسات خود بیدهنکنند، در شرایط دشوار واکنش سریع نشان نمیتجربه درونی خود را در لحظه احساس می

تصویری که از  توجه، کنترل مهارت توانایی و تفکر الگوهای معیوب توانند با تغییرکنند، میغرق و گم شوند نظارت می

آرامش و نند، کرا تجربه می تصویر بدنی منفی در شرایطی کهحتی را تقویت نمایند و  خوددارندهای بدنی و جنسی بدن و جذابیت

کنند، به های ذهن آگاهی استفاده میحفظ کنند و به سازش و درک همسر خود بپردازد. زنانی که از تکنیکآسودگی درونی را 

 جربهبات درواقعهای جدید از روابط زناشویی خود توجه دارند و از سطح کیفیت مناسبی در روابط برخوردارند. تجربیات و لذت

سطح باالیی ذهن آگاهی درجه انعطاف فرد در مقابل تصویر بدنی منفی یا مثبت خود و رابطه با همسرش از طریق ارزیابی مجدد، 

 یابند.در قالب تفاهم زناشویی ظهور می ینوعبهیابد که افزایش می

 زناشویی مشاوره که مراکز تخصصی شودبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش و نقش ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی، پیشنهاد می

اری، های شب کخصوص برای پرستاران که سختی کار، شیفتها بههای ذهن آگاهی در سطح کشور و بیمارستانبر مهارت تأکید با

(، افزایش یابد. 2092کند )موسوی و قاضی، زمینه بروز مشکالت زناشویی را دو چندان می هاآنهای شغلی ها و استرسمشغله

ویی پیشنهاد آگاهی بر تصویر بدن و کیفیت رابطه زناشزنان به مسئله تصویر بدن و تأثیر ذهن ازپیشیشبمچنین با توجه حساسیت ه

ای ههای پزشکی و عمل زیبایی که ممکن است همراه با عوارض و آسیبشود پزشکان متخصص زیبایی قبل از انجام بررسیمی

مشاوره و روانشناسان متخصص در رویکرد ذهن آگاهی ارجاع دهند. عالوه بر این با توجه به تأیید جدی نیز باشد، افراد را به مراکز 

یر را در شود نقش میانجی این متغای در این خصوص، به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگری متغیر تصویر بدن و نبود مطالعهمیانجی

 استرپ، بارون و کنی( مقایسه و بررسی نمایند.تهای دیگر )همچون بوبین زنان و مردان متأهل و با آزمون

 قرارگرفته یموردبررستک جنسیتی )زنان متأهل(  صورتبه حاضر پژوهش توان گفت کههای پژوهش میدر ارتباط با محدودیت

نامه تفاده از پرسشهای پژوهش حاضر، اسکند. از دیگر محدودیتمی ایجاد هایافتهیمتعم در زمینۀ را هاییمحدودیت امر که این است
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یرد. لذا گهنجاریابی نشده تصویر بدن در جامعه ایرانی بود، چرا به اعتقاد محققان مؤلفه تصویر بدنی از باورهای فرهنگی نشأت می

نجی و ستصویر بدن هنجاریابی شده استفاده شود و یا محققان آتی به روان نامههای آتی از پرسششود در پژوهشپیشنهاد می

 نامه در جامعه ایرانی بپردازند.ریابی این پرسشهنجا

 منابع 

 ( ارتباط تصویر بدن و رفتار دوستانه با رضایت زناشویی در زوجین. 2092ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر و سهرابی، زهره .) دو

 .12-21(، 1)1، فصلنامه مشاوره کاربردی

 ( 2092افروز، غالمعلی؛ دلیر، مجتبی؛ صادقی، مریم .)گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در درمانی مثبتاثربخشی روان

 .220-291(، 11)1، شناسی سالمتروانجراحی پستان.  باتجربهزنان 

 ( مقایسه2091بهزاد، سارا؛ خدابخشی کوالیی، آناهیتا و تقوایی، داوود .) زنان در زناشویی رضایت و خواب کیفیت بدنی، تصویر 

 .10-02(، 0)2، سالمت اجتماعیمواد.  کنندهمصرف یرغ و کنندهمصرف

 پرستاریروانگری هوش هیجانی. (. تأثیر ذهن آگاهی بر رضایت زناشوئی: با میانجی2092شاملو، زهره. )جهانیان، مجید؛ سپهری، 

1(0 ،)1-2. 

 مدیریت  هل شاغل درأمردان مت زنان و در بارضایت زناشویی آگاهی رابطه ذهن(. 2091زاده، زینب )حسینی، سید امید و خواجویی

 .11-21(، 1)2 شناسی، آسیب. استان کردستان بهزیستی

 بین تصویر بدنی و شاخص توده بدنی و (. بررسی نقش پیش2091) پور، فاطمهحشمتی، رسول؛ خداپرست کازرونی، سارا؛ کروغی

 .10-22(، 1)21، شناختی زنانمطالعات اجتماعی روان. ای و ناگویی خلقی در رضایتمندی زناشویی زنان شاغلبهوشیاری زمینه

 ( 2092حیدری، مرضیه .) بررسی روابط چندگانه میان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی با بهبود کیفیت زندگی

 .112-101(، 1)2 ،زن و جامعه. زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده

 تیرضا زانیم یابیارز(، 2091پور فرزانه؛ نظری، رباب؛ محمدی، مجید و نصیری، خدیجه )خلیلی، زهرا؛ صدرالهی، علی؛ قلی 

 .91-21(، 20)9، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. خلخال شهر زن پرستاران در آن همراه عوامل و ییزناشو

 ن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم تاثیر ذه(، 2099سیر، عبدالعزیز و گودرزی، محمدعلی )روستا، سمیرا؛ مالزاده، جواد؛ افالک

 .12-02، صص 2، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن، . های نابارورهیجان بر تصویر بدنی زوج

 و آگاهیذهن ارتباطی، باورهای اساس بر زناشویی روابط کیفیت بینی(. پیش2092پور، ساره )عاطفه و بهزادی خواهصداقت 

 .99-19(، 00)2 ،زن و جامعه. شناختیروان پذیریانعطاف

 ( 2099عباسی، فرشاد؛ بادامی، رخساره و جاللی، داریوش .)های آگاهی و پذیرش بر نگرانی از تصویر بدنی، مهارت تأثیر آموزش ذهن

 .09-11(، 1)1 ،پژوهشنامه روانشناسی مثبت. ذهنی و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشتۀ بسکتبال

 کاربرد با یساختار معادالت یابیمدل شرفتهیپ لیتحل(، 2099ثوند، احمد )غیا Smart PLS .انشارات دانشگاه عالمه طباطبایی .

 تهران.

 رضایت بر بدن تصویر بر مبتنی رفتاری درمان شناختی (. اثربخشی2099سبحانی، فاطمه؛ خلعتبری، جواد؛ رحمتی، صمد ) فانی 

 .11-12(، 11)21، کاربردی روانشناسینابارور.  زنان زناشویی سازگاری و جنسی

 (. بررسی ارتباط تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری 2090الهی، ویدا )نژاد، غالمرضا؛ رضوی نعمتفکرت، فرانک؛ ابراهیمی

 .001 -10(:1)0 بهداشت و توسعه،زناشویی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 
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 ( 2092قاسمی، افسانه .)(، 22)12 شناسی کاربردی،جامعههای زیباییی. مطالعه کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی

291-290. 

 ( نقش طرحواره2091مجتبایی، مینا؛ صابری، هایده؛ علیزاده، عزیزه .) .شناسی روانهای جنسی و تصویر بدی بر کارکرد جنسی زنان

 .12-10(،2)1 سالمت،

 افزارمعادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی به کمک نرم(، 2090ار و اسفیدانی، محمدرحیم )محسنین، شهری 

Smart-PLS .تهران.مهربان نشر . 

 ( مطالعه جامعه2092محمودی، یسری؛ محدثی گیلوائی، حسن .)های شناختی صنعت بدن: مطالعه کیفی دالیل و پیامدهای جراحی

 .110-119(، 1)21 ر توسعه و سیاست،زن دزیبایی بدن(. 

 شناخت درمانی اثربخشی (. ارزیابی2091نژاد، علی و گمنام، اعظم )موسوی، سیدابوالفضل؛ پورحسین، رضا؛ زارع مقدم، علی؛ رحمت 

 .210-219(، 1)9 ،های کاربردی روانشناختیپژوهشبدنی.  تصویر ( برMBCT) ذهن آگاهی بر مبتنی

 ( اثربخشی مداخله روانی آموزشی مبتنی بر ذهن2091نظری منتظر، فرشته .)ناختی شآگاهی بر نارضایتی از تصویر بدنی، پریشانی روان

ناسی. شتربیتی و روان شناسی بالینی کودک و نوجوان. دانشکدهنامه کارشناسی ارشد. روانو کیفیت زندگی دختران نوجون. پایان

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 ( بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با عملکرد ورضایت جنسی در زنان میانسال. پایان2091هوشیار، زینب .)د نامه کارشناسی ارش

 مامایی. دانشکده پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی. خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز.
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aesthetic body image among Australian adolescents. Body Image, 7(1), 22-31. 

 Babayan, S., & Aminpour, M. (2018). A study on body image, sexual satisfaction, and marital 

adjustment in middle-aged married women. Journal of Adult Development, 25(4), 279-285. 
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Investigating the mediating role of Body Image in relationship between Mindfulness and Quality of 

Marital Relationship of Married female Nurses 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the mediator role of Body Image in relationship between 

Mindfulness and Quality of Marital Relationship Married Females nurses. The statistical population of the 

study included all married female nurses in 21 public and private hospitals active in the obstetrics and 

gynecology department of Shiraz, out of the 9 selected hospitals, 155 married nurses working in the 

obstetrics and gynecology department were cluster random selected as samples. The questionnaires of 

Mindfulness (Walach et al, 2006), Quality of Marital Relationship (Chonody et al, 2016), and Body Image 

(Fisher, 1970) were used to collect the data. The data analyzed by method Partial Least Square and Sobel 

test. Findings indicated that Mindfulness has a direct and significant impact on Body Image and Quality of 

Marital Relationship Married Females. Also the Mindfulness has has a positive and significant impact on 

Quality of Marital Relationship Married Females. Finally, the results of studying the role of mediator 

variable showed that Mindfulness has an indirect and significant impact on Quality of Marital Relationship 

Females through Body Image. Based on the results of this study, the techniques of mindfulness play an 

important role in improving the body image and the quality of marital relationship; therefore, it is 

recommended that Marital Specialist counseling centers be increased with emphasis on mindfulness skills 

in the country. 

Keywords: Obstetrics and Gynecology Nurses, Body Image, Marital Satisfaction, Married Females. 
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