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مقدمه

دیگر است؛ ابتدا با اعضای خانواده اصلی، مادر، پدر،  های انسانانسان اساساً نیازمند برقراری ارتباط با 

؛ سپس با ورود به جامعه در مدرسه، کند میخواهران و برادران به عنوان خویشاوندان نزدیک رابطه برقرار 

و با افراد دیگر انواع  دهد میورزشی، قوای نظامی، دانشگاه و غیره روابط عاطفی خود را گسترش  یها میت

دوطرفه با فردی از جنس دیگر برقرار  ای رابطه؛ سپس از طریق ازدواج، کند میی از روابط را برقرار دیگر

که  هایی زوج(. امروزه بیشتر 2013که به لحاظ ماهیّت رابطه با تمام روابط او متفاوت است )بیِرد،  کند می

به عنوان نگرانی اولیه خود مطرح  صمیمی و عاشقانه را ای رابطه، داشتن شوند میبه مشاوره و درمان وارد 

عشقشان نسبت به هم و  ٔەاز رابطه صمیمانه با هم متفاوت است و اغلب دربار ها آنتعریف  هرچند. کنند می

و  کننده تغذیهدر قلب روابط « 1صمیمیت»صمیمی بودن دچار ابهام هستند، موضوع  های روش

؛ هلر 2009ر، همبسته است )پراگ تر بخش رضایتو  تر مثبتاز نظر عاطفی قرار دارد و با رابطه  کننده تقویت

 (.2018و وود، 

. ازدواج موهبتی بزرگ است و شود میزندگی زناشویی زن و مرد با ازدواج و تشکیل خانواده شروع 

محسوب  سال بزرگرسمی اجتماعی برای دستیابی به نیازهای اجتماعی عاطفی و امنیتی افراد  ترین عالی

، بنابراین خانواده عامل کمال بخشی یابند میدر خانواده به هویت و رشد شخصیتی دست  ها نانسا. شود می

سکونت، آرامش و بالندگی اعضای خویش، به خصوص زن و شوهر است )فاریابی و زارعی محمودآبادی، 

که  آید میبرای جدایی و طالق زوجین به حساب  ساز نهیزم(. ترس از صمیمیت یکی از عوامل 1396

 (.1398تحکیم خانواده را فرو ریزد )پورموحد و همکاران، های پایه تواند یم

شود  شناختی محسوب می صمیمیت یکی از نیازهای اساسی بشر برای حفظ سالمت روانی و سازگاری روان

نفس پایین، اضطراب و رضایت ارتباطی پایین، مرتبط است  و در مقابل کمبود صمیمیت با افسردگی، عزت

شناسان، صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط )بدون  (. روان2019ماریس،  ماهونی، پارگامنت و دی)پادگت، 

کنند و آن را حق مسلم و از حاالت طبیعی  کنترل( با دیگری و بیان عواطف )بدون بازداری( توصیف می

صمیمیت تحلیل رود  (. وقتی ظرفیت و توانمندی فرد برای ابراز2016دانند )مانسینی و بونانو،  انسان می

شناختی نام گرفته است  گیرد. لوین صمیمیت هیجانی یا آنچه صمیمیت روان شکل می 2ترس از صمیمیت

 کند میشود، توصیف  های انسانی تجربه می عنوان جزء اصلی که در تمام روابط نزدیک و پیوستگی را به

ای به اشتراک گذاشتن افکار و (. ترس از صمیمیت، یعنی محدود شدن توانایی فرد بر2012)گایا، 

احساساتش با فردی مهم و نزدیک، یکی از عوامل شکست خوردن در روابط است )تلن و همکاران، 

شود. این  ی احساسات و افکارش با افراد دیگر دچار اضطراب می (؛ بدین ترتیب که فرد در مبادله2015

ترسند. همچنین ترس از صمیمیت یک  افراد خواهان ارتباط بین شخصی هستند ولی از طرد شدن می

ها نشان  (. پژوهش2016عامل خطر برای به وجود آمدن مشکالت هیجانی است )توربرگ و لیورس، 

های پایدار بوده و اجتناب از  ها، از عوامل مهم ایجاد ازدواج دهد که برخورداری از صمیمیت در میان زوج می

                                                           
1. Intimacy 

2. Fear of intimacy 
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تبع آن منجر به  جب شکست در زندگی خانوادگی و بهبرقراری روابط صمیمانه، از عواملی است که مو

(. در همین راستا نتایج یک پژوهش نشان داد 2019شود )پناناخونساف،  مسائلی نظیر خیانت زناشویی می

(. نتایج 1397ی مثبت معناداری وجود دارد )میری و نجفی،  بین صمیمیت با رضایت زناشویی رابطه

ی خیانت زناشویی  ( نیز نشان داد افرادی که تجربه1396مدآباد )پژوهش مدرسی، زاهدیان و هاشمی مح

داشتند از صمیمت، کیفیت عشق و سازگاری زناشویی کمتری در مقایسه با گروهی که تجربه خیانت 

 نداشتند، برخوردار بودند.

فردی است و شامل ارزیابی شناختی افراد از  بخش تیرضارضایت زندگی الزمه یک زندگی مفید، مؤثر و 

ادراک  ی نحوه(. درواقع رضایت زندگی مفهوم کلی و ناشی از 2002زندگی خودشان است )کیز و همکاران، 

مثبت  های هیجانشناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. به همین دلیل افراد با رضایت زندگی باال، 

آینده خود و دیگران، رویدادهای مثبت بیشتری را به یاد آورده و از  بیشتری را تجربه کرده، از گذشته و

(. 2010)بیرد و همکاران،  کنند میرا خوشایند توصیف  ها آندارند و  یتر مثبتپیرامون خودارزیابی 

افراد با رضایت زندگی پایین، ارزیابی منفی از خود، گذشته و آینده، دیگران و نیز رویدادها و  که یدرحال

 کنند میمنفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه  های هیجاندارند و  زندگی خود یها تیعموق

خود شفقت ورزی بر افزایش رضایت زندگی، اثرگذار  دهند یم( شواهد نشان 1984)الزاروس و فولکمن، 

است که خودشفقت گویای آن  ها یافته(. 1398؛ به نقل از زارعی و همکاران، 1985دینر و همکاران، است )

ورزی سبب ایجاد یکپارچگی و انسجام بین زوجین و ایجاد امیدواری و کاهش ناامیدی در میان افراد 

مهربانی با خود،  های مقیاس؛ همچنین خرده (1396)کیان پور بارجویی و ساعی نیا،  شود می متأهل

معنادار و مهم رضایت زناشویی هستند )قزلسفلو و همکاران،  های بین پیشاشتراکات انسانی و ذهن آگاهی، 

مثبتی نشان  یمیخودتنظزوجین هنگام شکست و ناتوانی، صمیمیت بیشتر و  شود می موجب زینو  (1395

با وجود این، (. 1396)دشت بزرگی و همکاران،  القا کنندصمیمانه باالیی  یها نگرشدهند و نسبت به هم 

شادمانی زناشویی  بین پیشداده است که تنها متغیر ذهن آگاهی به طور مثبت نشان  ها پژوهشبرخی 

است، ولی متغیرهای انزوا، اشتراکات انسانی، قضاوت کردن خود، همانندسازی افراطی و مهربانی با خود، 

(. 1396؛ شفیعی و جزایری، 1395شادمانی زناشویی را ندارد )قزلسفلو و همکاران،  بینی پیشتوان 

(، در پژوهش خود دریافت که بین شفقت خود و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود 1397یان )مصطفو

 تواند یم، این امر کنند میاقدام  خود کمترندارد؛ از آنجا که افراد خودشفقت ورز برای رفع اشتباهات 

سبک دلبستگی  که اند دادهنشان  ها پژوهشباشد. همچنین بسیاری از  ها آنعاملی برای ایجاد تعارض بین 

؛ آجلی الهیجی و بشارت، 1397ایمن در زوجین عادی باالتر از زوجین متقاضی طالق است )طاهری، 

( به این 2018کنت ) همچنین برادشاو و (1394نظری،  و عارف؛ وزیری تبار 1395؛ حسینی، 1396

و  نفس عزتهمراه است، ولی با  ینیب خوشنتیجه رسیدند که دلبستگی ایمن به خداوند با بهبود در 

(، در مطالعه آزمایشی خود در رابطه با شفقت خود 2017لیری و همکاران ) رضایت از زندگی مرتبط نیست.

شامل شکست،  کننده ناراحت های موقعیتنشان دادند که شفقت خود یک سازه مهم در تعدیل واکنش افراد به 

 .طرد، خجالت و دیگر حوادث منفی است
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خانواده اگر بر پایة احترام، اعتماد، تفاهم و همدلی شکل بگیرد و استمرار یابد، زمینه رشد و بالندگی اعضا 

مشاوران خانواده و ازدواج تدوین الگوهایی برای بررسی عوامل  مدنظرمسائل  ترین مهم. از کند میرا فراهم 

ت که هم کارکرد پیشگیرانه برای حفظ مؤثر بر کیفیت زناشویی و ایجاد سازگاری و تفاهم در زوجین اس

اساس خانواده دارد و هم در درمان مشکالت ارتباطی مفید است )حیرت، فاتحی زاده، احمدی، اعتمادی و 

؛  2010که خشونت و پرخاشگری )رنشاو، بالیس و اسمیت، دهد مینشان  تحقیقات (.1393بهرامی، 

ارع، غباری بناب، شمس نطنزی و صادق خانی، ( و سبک دلبستگی )ز2015کارتیس، اپستاین و ویلر، 

که از بین عوامل مؤثر  رسد می. به نظر گذارد می( از عواملی است که بر کیفیت تعامالت زوجین تأثیر 1392

بر کیفیت روابط زناشویی، عامل خشونت و پرخاشگری بیشتر نیاز به بررسی دارد. با توجه به اینکه 

)سمنیان و واسی،  کند میر همراه با درگیری فیزیکی یا لفظی بروز پرخاشگری هم به صورت واکنش آشکا

ئم ظاهری، در درون افراد شکل می( و هم به صورت پنهان با مخفی کردن عال2015؛ بالسی و ساال، 2015

رفتار  دهد می. تحقیقات نشان رسد می(، بررسی هر دو جنبة آن ضروری به نظر 2016گیرد )بنجامین، 

برای رشد و گسترش رفتارهای اجتماعی سازش نایافته و  یا نهیزمان در روابط زناشویی، پرخاشگرانة پنه

(. 2011بین فردی و درنتیجه کمتر پذیرفته شدن نزد همسر است )پاراد و لیرکز،  یها تیموقعدرک پایین از 

پرخاشگری ارتباطی به معنی تالش برای آسیب رساندن به همسر از طریق اعمال نفوذ هدفمند و صدمه زدن 

(. پرخاشگری پنهان شامل 2015؛ نقل از کرامر و همکاران، 1995، 1به رابطه است )کریک و گرات پیتر

( 2013عاطفی به این شکل است که فرد از ابراز محبت یا صمیمیت جنسی خودداری )کلیفورد،  یریگ نارهک

، در میان گذاشتن اطالعات خصوصی یپراکن عهیشاو به خراب کردن وجهه اجتماعی همسر از طریق بدگویی، 

)کارول و  کند میقدام و مشاجرات ا ها بحثوی با دیگران یا فراهم کردن امکان دخالت دیگران در جریان 

غم،  تر راحتو  دهند یم(. معموالً زنان عواطف خود را در ارتباطات غیرکالمی بهتر نشان 2010دیگران، 

و بیشتر در موضع شکایت کردن هستند لیکن، مردان به لحاظ عاطفی  کنند یمشادی و نفرت خود را بیان 

(. به عنوان نمونه، در 2015آممورا، جاکوبویتز و هازن،  فرانکل،دارند )عاطفی  یریگ کنارهخوددارترند و بیشتر 

( نشان داده است که مردان با دلبستگی اجتنابی توجه منفی بیشتری به زنانشان 2012پژوهشی مونتئولیوا )

بروز  ساز نهیزم، تواند میکه این توجه منفی به نوعی  دهند یمدر خصوص بیانِ احساساتشان نشان 

پرخاشگری در روابط زناشویی باشد. از دیگر متغیرهای مؤثر بر روابط بین فردی عاطفی زوجین، احساس گناه 

( و طبق 2015است. شرم و گناه نیز ممکن است مانند سایر عواطف منفی، از روابط اولیه به وجود آید )لری، 

خاشگری در روابط صمیمانه است.  شرم ( شرم و گناه عوامل خطرساز بالقوه در بروز پر2005نظر جانگ )

نوعی خودارزیابی منفی و کلی است که با احساس درماندگی یا نوعی انفعال در اصالح اشتباهات همراه است. 

به طور کلی، در تجربة شرم تمرکز بر خود است و فرد به دلیل ارتکاب خطا از خودش ارزیابی منفی دارد و 

اس شرم احساس دردناکی است که به دلیل از دست دادن احترام و حرمت . احسپندارد یمخود را انسانی بد 

(. احساس 1390، یآباد نیحس) شود میخود نزد دیگران به دلیل رفتار نامناسب یا عدم شایستگی خود ایجاد 

گناه احساسی منفی و آکنده از پشیمانی و احساس مسئولیت در قبال رفتار اشتباه است نه خود شخص 

                                                           
1. Crick, & Grotpeter 
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، اما بر اند شبیهبسیار  ها هیجاندارند که این   ( عقیده2005(.  دیرینگ، استوئیک و تانگنی )2011)هارپر، 

گناه  که یدرحال. شرم مستلزم ارزیابی منفی خود است، شوند یممتمایز  گریکدیخاصی از  های ویژگیاساس 

پژوهشی مشابه، کلیفورد (. در 2011؛ هارپر، 2006ارزیابی منفی رفتار فرد توسط خود اوست )بسر و پریل، 

( نشان داد که شرم به عنوان متغیر تعدیل گر در رابطة بین سبک دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی 2013)

بنابراین، با توجه به اینکه پرخاشگری پنهان زناشویی عامل بسیاری از صدمات جسمی، ؛  پنهان نقش دارد

ی چندانی در مورد آن صورت نگرفته ها پژوهشو  شود میروانی و پیامدهای نامطلوب محسوب  یها یناخوش

پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از  بینی پیشو همچنین با توجه به عدم هرگونه پژوهش در خصوص 

شاغل در سازمان صدا  متأهلخودشفقت ورزی با نقش میانجیگری  احساس گناه در افراد  بر اساسصمیمیت 

اساسی  یها جنبهپرخاشگری پنهان که یکی از  بینی پیشوص و سیما و با توجه به اینکه پژوهش در خص

رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال از این ، شود میپژوهش در حیطه روانشناسی بالینی قلمداد 

 زیر بود:

 متأهلاحساس گناه در افراد   وپرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت  باخودشفقتی . بین 1

 وجود دارد.رابطه شاغل 

با نقش میانجیگری   راپرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت تواند  خودشفقتی میآیا . 2

 کند؟ بینی پیششاغل  متأهلاحساس گناه در افراد 



روش

 بر اساسپرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت  بینی پیشبا توجه به آنکه هدف این پژوهش 

شاغل در سازمان صدا و سیما بود،  متأهلخودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد 

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه پژوهش 

که  بودند 1398شاغل در سازمان صدا و سیمای در شهر تهران در سال  متأهل هزار نفر از افراد 4حاضر 

به صورت تصادفی ساده جهت شرکت در این  متأهل زن و مرد 350تعداد  با استفاده از جدول مورگان

توضیحاتی در مورد نحوه  ارائهورود باشند، محقق با  های مالکواجد  ستیبا یمپژوهش انتخاب شد که 

گردید. مالک ورود برای شرکت  یآور جمعرا  ها آنرا توزیع کرده و پس از تکمیل،  ها آزمون ،ها فرمتکمیل 

مصاحبه  لهیوس به)نحوه ارزیابی  در این پژوهش داشتن تحصیالت حداقل دیپلم، نداشتن اختالل روانی

و عالقه به شرکت در این پژوهش و  تأهلبالینی اولیه و پرسشنامه سالمت عمومی(، رضایت آگاهانه و 

 پلمید ریزبه شرکت در تحقیق، تحصیالت  یمند هعالقخروج شامل داشتن اختالل روانی، عدم  های مالک

آمده از آمار توصیفی میانگین و  به دستاطالعات  لیوتحل هیتجزو مجرد بودن بود. در این پژوهش برای 

های توصیفی و استنباطی انحراف معیار و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون انجام شد. برای تحلیل داده

 با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه 8.5 نسخهلیزرل  و spss  فزارا نرم نسخهاین پژوهش از آخرین 

AMOS  به مقابله بر رضایت از زندگی  یها و سبکشخصیتی  یها یژگیواثرات مستقیم و غیرمستقیم
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کوواریانس یا همبستگی درآمده و یک مجموعه معادالت  یها سیماتربه صورت  ها دادهآمد و  دست

 رگرسیون بین متغیرها تدوین شد. از تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل فرضی استفاده گردید.

 

هایپژوهشابزار

1 شفقت. 1خود پرسشنامه برای  ( توسط رایس و همکاران2011پرسشنامه شفقت خود در سال ).

سه مؤلفه مهربانی به خود در برابر قضاوت کردن خود، اشتراک انسانی در برابر انزوا و ذهن آگاهی  یریگ اندازه

 مؤلفه 6و  سؤال 26پرسشنامه دارای  فرم بلند این شده است.  در برابر همانندسازی افراطی  طراحی و تدوین

به سنجش شفقت خود  5همیشه= تقریباًتا  1هر گز= تقریباً ای گزینهپنج لیکرت و بر اساس طیف است 

این پرسشنامه مهربانی به  های مؤلفه. خواهد بود 130و حداکثر  26حداقل امتیاز ممکن که  پردازد می

نتایج .استخود، قضاوت کردن خود، تجارب مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی 

داد که این پرسشنامه روایی و  نشان انجام داد، نفری از دانشجویان 391ی نف که با یک نمونه ها پژوهش

 و 0.91 اسیمقهمسانی درونی این مقیاس از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای کل  جینتا پایایی باالیی دارد.

، تجارب 0.88انزوا ، 0.92 یآگاه ذهن ،0.83خود به  یمهربان ،0.77برای شش عامل همانندسازی افراطی 

بازآزمایی این پرسشنامه پس از گذشت  اعتبار شده است. گزارش 0.87خود و قضاوت  0.91 یانسانمشترک 

% 59مقیاس حرمت خود روزنبرگ میزان  همگرا با ییروا % برآورد شد.93دو هفته از اجرای نخست آن 

ین برآورد شد. روایی افتراقی از طریق اجرای مقیاس خودشیفته محاسبه و همبستگی معنادار میان نمرات ا

نیز که از طریق  زمان هم ییروا که نشانگر روایی افتراقی باالی این پرسشنامه است. دو مقیاس به دست نیامد

و  مؤمنیاست )خوب این پرسشنامه بوده  زمان همروایی  نشانگر اجرای پرسشنامه افسردگی بک محاسبه شد،

پرسشنامه شفقت به خود در چند پژوهش در ایران مورد بررسی  سنجی روان های ویژگی(. 1392همکاران، 

% 90کرونباخ این مقیاس را  ی( آلفا1389و حاتمی و همکاران ) یفراهان ،یقربان قرار گرفته است. انجدانی،

آلفای کرونباخ  بی( ضر1391و عیسی زادگان ) بشرپور (.1394رستمی و همکاران،کردند )گزارش 

% برای ذهن 89% برای همدردی بیش از حد و 61ه را در پژوهش خود از دامنه این پرسشنام های مقیاس

 % به85کرونباخ این آزمون برابر  ی( آلفا2012نورباال )و  ژو ،واتسون آگاهی گزارش کردند. در پژوهش قربانی،

 های ویژگیپژوهشی  ( در1392و همکاران ) مؤمنی(. 1392سعیدی و همکاران،است )دست آمده 

پرسشنامه شفقت خود را سنجیدند. در این پژوهش روایی همگرا و واگرای مقیاس خودشفقت  سنجی روان

افسردگی و اضطراب بک محاسبه شد که نتایج  های پرسشنامهورزی از طریق اجرای مقیاس حرمت خود و 

سبه شد و همسانی درونی مقیاس خودشفقت ورزی برحسب ضریب آلفای کرونباخ محا نیهمچن معنادار بود.

دو نوبت  های نمره نی% ب89قرار گرفت. ضریب همبستگی معنادار  تائید % مورد70با ضریب همبستگی 

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در   .استاز پایایی بازآزمایی باالی مقیاس  یحاک ،روز 10آزمون با فاصله 

آورد شد. بر 7/0( برای این پرسشنامه باالی 1394پژوهش شهبازی و همکاران )

                                                           
1. Self-Compassion Questionnaire 
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(، 1991توسط دسکاتنر و تلن، ) ای یهگو 35این مقیاس خودگزارشی .1پرسشنامهترسازصمیمیت.2

کنند در یک رابطه نزدیک قرار دارند، به  که تصور می شود درحالی ها خواسته می . از آزمودنیساخته شد

هیچ وجه  به= 1ای از  درجه 5 یگویه را روی مقیاس 35تکمیل پرسشنامه بپردازند و هر یک از 

زاده و همکاران،  بندی کنند )فالح درجه ؛کننده من است کامالً توصیف= 5تا  کننده من نیست توصیف

گیرند، مشکالت متعددی در زمینه صمیمیت دارند. برای  (. افرادی که در این مقیاس نمره باال می1391

( نشان داد که ترس از صمیمیت از 1991نتایج مطالعه دسکاتنر و تلن ) این مقیاستعیین پایایی و روایی 

عالوه تحلیل  برخوردار است. به 89/0=و پایایی بازآزمایی باال  93/0 = آلفای کرونباخبا همسانی درونی باال 

ب در مقیاس غال کند میدرصد واریانس را برآورد  4/33عاملی این آزمون نشان داد که تنها یک عامل که 

بعدی است. این مقیاس در   عنوان آزمونی است که ماهیتاً تک که حاکی از روایی سازه این مقیاس به است

( هنجار و روایی و پایایی آن بررسی شده است که 1390زاده ) زاده، فرزاد و فالح جامعه ایرانی، توسط فالح

عامل برای و  81/0 برابر با 30تا  1 های سؤال 1عامل برای ، 83/0برابر با کل مقیاس برای همسانی درونی 

های  و برای عامل 92/0 برابر با و ضریب اعتبار بازآزمایی کل مقیاس 79/0 برابر با 35تا  31 های سؤال 2

پور و  پناهی، کاظم جمارانی، عنایت دست آمد. در پژوهش به 85/0و  87/0 برابر با ترتیب به 2و  1فرعی 

 دست آمد. به 85/0اخ برابر با ضریب آلفای کرونب (1396رستمی )

3 2پرخاشگریارتباطیپنهان مقیاس. کارول مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان توسط نلسون و .

عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی در روابط زوجین ساخته  گیری کنارهمنظور سنجش  ( به2006)

. خرده ( استهیگو 6مقیاس از هر زیر ) سؤال 12شده است. مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان دارای 

و خرده مقیاس خراب کردن وجهه اجتماعی شامل  6تا  1 سؤاالتعاطفی شامل  گیری کنارهمقیاس 

را برای  یعاطف گیری کنارهآلفای کرونباخ نمرات  بی( ضر2010است. کارول و همکاران ) 12تا  7 سؤاالت

( و همچنین آلفای کرونباخ خراب کردن وجهه اجتماعی را 0.86) ها آن( و برای همسران 0.90مردان )

( نیز نتایج مشابهی را برای 2013منگ )( گزارش کرد. 0.90ها ) آن( و برای همسران 0.88شوهران )برای 

این پژوهش نیز  یدییتأتحلیل عاملی  جینتا اعتباریابی مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان گزارش کرد.

کرونباخ  یآلفادر پژوهش منگ ضریب  نیهمچن روایی سازه نسخه اصلی پرسشنامه را نشان داده است.

 0.90و  0.88در مردان و  0.86 و 0.90عاطفی به ترتیب  گیری کنارهبرای خراب کردن وجهه اجتماعی و 

آلفای کرونباخ را برای ( نیز در پژوهش ضریب خود ضریب 2015) کرامر در زنان گزارش شده است.

آنجایی که  از در زنان گزارش کردند. 0.84و  0.82در مردان و  0.79و  0.84 بیترتعاطفی به  گیری کناره

 ( در ایران بررسی نشده بود،2006کارول )روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و 

 یی( روااز اساتید متخصص )رشته روانشناسی و مشاوره تن 4 توسط این پرسشنامه، تائیداز ترجمه و  پس

و همچنین ضریب آلفای کرونباخ  یدییتأو تحلیل عاملی  سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی

گردید. محاسبه ،ها عامل

                                                           
1. Fear of Intimacy Scale 

2. Covert Relational Aggression Scale 
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عاطفه  آزمون .ساختند 1989و گومز این آزمون را در سال  واگنر تانجنی،.1عاطفهخودآگاه.آزمون4

زندگی روزمره را به  طی( شرا)سناریو تیموقع 16است که  یمداد کاغذخودآگاه یک ابزار خودسنجی و  

وضعیت آن دارای ارزش  5وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و  11 کند می ارائهآزمودنی 

رتبه  ها آنهیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به  یها پاسخ دهندگان پاسخمنفی است و 

مورد  ها زوجصفت شرم و گناه  های مقیاس خرده این پرسشنامه عالوه بر عاطفه خودآگاه، در .دهند یم

خود را به  یها پاسخ یآزمودن .شوند می یگذار نمرهبه صورت مستقیم  سؤاالت تمام بررسی قرار گرفت.

به معنی  5تا  به معنی )احتمال ندارد یا هرگز( 1از  ها آنکه دامنه  دهند یمرتبه  یا درجه 5صورت لیکرت 

دانشجوی مقطع کارشناسی  132که بر روی  (2001در پژوهش فرگوسن و ایری ) .است زیاد( احتمال به)

 شده است. گزارش 78/0و برای احساس گناه  81/0ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس شرم  صورت گرفت،

 نیهمچن را در حد مناسب گزارش کردند، و گناه( روایی سازه دو مقیاس شرم 1989همکاران )تانجنی و 

از  یحاک پایایی این آزمون بر روی سه نمونه دانشجوی مختلف، که دارند یماظهار  (2002سال )در  ها آن

خرده مقیاس  و 88/0تا  76/0 آن است که آلفای کرونباخ  خرده مقیاس مستعد بودن به صفت شرم

ین آزمون در پایایی و اعتبار ا (.2002)تانجنی و دیرینگ، است 83/0تا  70/0 مستعد بودن به صفت گناه

فرحبخش و  در پژوهش زارعی، دست آمده است. ( به1385) ییثناپورشهریاری و  ،یا انوشهایران توسط 

به  82/0و  80/0 شرم و گناه به ترتیب  های مقیاسضریب آلفای کرونباخ برای  زی( ن1390) اسماعیلی

 دست آمد.

اجرا  سازمان صدا و سیما بهآزاد اسالمی واحد رودهن از دانشگاه  نامه یپس از اخذ برگه معرف .شیوه

اتی ارائه و حیتوض رئیس سازمان بهاجرای پژوهش  برای هیاطالعات اولجهت دریافت مجوز، مراجعه و 

از مشخص شدن تعداد جامعه آماری پژوهش و حجم نمونه، نسبت  پس شد. مجوز اجرای پژوهش گرفته

شرکت در  طیدر مورد شرا در پژوهش کنندگان  به شرکت های پژوهش اقدام و پس از آنبه انتخاب نمونه

 شد.داده  حیتوض یو محرمانه ماندن اطالعات شخص یآگاهانه، رازدار تیرضا رینظ یپژوهش و اصول اخالق

 یها پژوهش از روش الگوی یدگیچیبا توجه به پو لیتکمن کنندگا توسط شرکت ها پرسشنامه پس از آن

و ساختاری استفاده  الگویو  یریگ اندازه الگویدو بخش  در 2الگوسازی معادالت ساختاری محورِ انسیوار

. تحلیل شد شرکت کننده 350های چون نقاط پرت و پرسشنامه مخدوش وجود نداشت؛ داده
 

 اهیافته

از این  اند. درصد( زن بوده 43درصد( مرد و مابقی ) 57بیش از نیمی از پاسخگویان )در پژوهش حاضر 

درصد( در  47.1نفر ) 165سال،  35تا  30درصد( در محدوده سنی  37.1نفر ) 130شرکت کنندگان 

سال قرار داشتند.  55تا  46درصد( در محدوده سنی  15.7نفر ) 55سال و  45تا  36محدود سنی 

                                                           
1. Test Of Self-Conscious Affect-2(PFQ-2) 

2. Structural Equation Modeling )SEM( 
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تا  5قه کاری درصد( با ساب 48نفر ) 168سال،  5درصد( با سابقه کاری کمتر از  40.6نفر ) 142همچنین 

سال در این پژوهش شرکت کردند که از این  10درصد( با سابقه کاری باالی  11.4نفر ) 40سال و  10

درصد( دارای تحصیالت لیسانس  55.7نفر ) 195درصد( دارای تحصیالت فوق دیپلم،  34.3نفر ) 120بین 

 درصد( دارای تحصیالت فوق لیسانس بودند. 10نفر ) 35و 



 گین،انحرافمعیار،چولگیوکشیدگیوضریبتحملوتورمواریانس.میان1جدول

انحرافمیانگینمتغیر

معیار

ضریبکشیدگیچولگی

تحمل

تورم

واریانس

ورزیخودشفقت  85/80 26/12 14/0 41/0- 58/0 93/1 

 98/1 44/0 77/0 21/0 17/11 09/37 احساسگناه

 87/1 73/0 -98/0 -38/0 96/7 26/29 پرخاشگریارتباطیپنهان

 80/1 62/0 -30/0 -52/0 17/17 42/82 ترسازصمیمیت

 

هدای متغیرهدای    قرار دارندد؛ بندابراین توزیدع داده    ± 2دهد که چولگی و کشیدگی بین  نشان می 1جدول 

قرار دارد؛ بندابراین مفروضده عددم     5/2تا  5/1پژوهش طبیعی است. مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز 

از مددل معدادالت سداختاری اسدتفاده کدرد. مقدادیر        تدوان  میو  شود میوجود همبستگی بین خطاها تائید 

 دارد. بین پیشنشان داد از نبود همپوشی بین متغیرهای  ضریب تحمل و تورم واریانس نیز



پژوهشماتریسهمبستگیپیرسونبینمتغیرهای.2جدول

پرخاشگریارتباطیاحساسگناهورزیخودشفقتمتغیر

پنهان

ترساز

صمیمیت

    1 ورزی خودشفقت

 احساس گناه
**0.425- 1   

پرخاشگری ارتباطی 

 پنهان

**0.167- 
**0.231 1  

 -0.349** ترس از صمیمیت
**0.358 

**0.319 1 
0.05معناداردرسطحخطای*0.01معناداردرسطحخطای**

 

 , ±6/0فاصله )( باشد شدت رابطه ضعیف و اگر در 0 , ±3/0فاصله )ضرایب همبستگی معنادار اگر در 

. الزم به ذکر است( باشد شدت رابطه قوی ±6/0 , ±1فاصله )( باشد شدت رابطه متوسط و اگر در 3/0±

، به نحوی که اگر ضریب همبستگی بین دو کند میاست جهت رابطه را عالمت ضریب همبستگی تعیین 

متغیر مثبت باشد، رابطه بین دو متغیر مستقیم و مثبت است و اگر منفی شود رابطه بین دو متغیر منفی و 

توان گفت رابطه بین  توان گفت می در خصوص رابطه بین متغیرهای مستقل می معکوس است.
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معکوس و معنادار « احساس گناه، پرخاشگری ارتباطی پنهان و ترس از صمیمیت»با « ورزی خودشفقت»

احساس گناه، پرخاشگری ارتباطی پنهان و ترس » زانیو م «ورزی خودشفقت»، به بیانی دیگر با افزایش است

پرخاشگری ارتباطی »با متغیرهای « احساس گناه»یابد و در مقابل رابطه متغیر  کاهش می« تاز صمیمی

، یعنی اینکه با افزایش میزان احساس گناه در استمستقیم و معنادار « پنهان و ترس از صمیمیت

 شود. بیشتر می ها آنپاسخگویان، میزان پرخاشگری ارتباطی پنهان و ترس از صمیمیت 

 

نتایجاجرایمدلمعادالتساختاری.3جدول

متغیرهاینهفته:رابطهمبدأردیف

مستقل

مقصدرابطه:متغیرنهفته

وابسته

(ηریمتغای)

ضریب

(β)استاندارد

ضریبمعناداری
(t-value)

 -6.52 -0.49 احساس گناه ورزی خودشفقت 1

 4.98 0.32 پرخاشگری پنهان ارتباطی احساس گناه 2

 5.79 0.39 ترس از صمیمیت احساس گناه 3

گری  ورزی بر پرخاشگری پنهان ارتباطی با میانجی خودشفقت تأثیر 4

 احساس گناه

0.16- 2.96- 

گری احساس  با میانجی تیمیصمورزی بر ترس از  خودشفقت تأثیر 5

 گناه

0.19- 3.08- 

 

( قرار نگرفته است، 1.96تا  -1.96با توجه به اینکه ضریب معناداری همه روابط موجود در مدل تحقیق در بازه )

توان گفت همه روابط بین متغیرهای تحقیق معنادار هستند. با توجه به اینکه در مدل نظری تحقیق،  لذا می

پرخاشگری پنهان ارتباطی و »تقل و به عنوان متغیرهای مس« ورزی خودشفقت»احساس گناه در رابطه بین 

 دیتائ، لذا در قسمت زیر به بررسی کند میگری ایفا  به عنوان متغیرهای وابسته نقش میانجی« ترس از صمیمیت

 یا رد فرضیات مذکور پرداخته شده است.

گریاحساسگناهورزیبرپرخاشگریپنهانارتباطیبامیانجیخودشفقتتأثیر

( قرار نگرفته است، لذا 96/1تا  -96/1( فرضیه مذکور در بازه )t=  -2.96داری ) با توجه به اینکه ضریب معنی

معناداری  تأثیر احساس گناهگری  با میانجی یپنهان ارتباطورزی بر پرخاشگری  توان گفت خودشفقت می

ورزی بر پرخاشگری پنهان ارتباطی با  تخودشفق تأثیرتوان گفت  ( میβ= -0.16) تأثیردارد، با توجه به میزان 

ورزی پاسخگویان با  ، به عبارت دیگر با افزایش خودشفقتاستگری احساس گناه معکوس  میانجی

 یابد کاهش می ها آنگری احساس گناه، پرخاشگری پنهان ارتباطی  میانجی

گریاحساسگناهورزیبرترسازصمیمیتبامیانجیخودشفقتتأثیر

( قرار نگرفته است، 96/1تا  -96/1( فرضیه مذکور در بازه )t=  -3.08داری ) با توجه به اینکه ضریب معنی

معناداری دارد،  تأثیرگری احساس گناه  ورزی بر ترس از صمیمیت با میانجی توان گفت خودشفقت لذا می

ورزی بر ترس از صمیمیت با  خودشفقت تأثیرتوان گفت  ( میβ=  -0.19) تأثیربا توجه به میزان 
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ورزی پاسخگویان با  ، به عبارت دیگر با افزایش خودشفقتاستگری احساس گناه معکوس  میانجی

 .یابد کاهش می ها آنگری احساس گناه، ترس از صمیمیت  میانجی

 

 
 

گریاحساسگناهبرپرخاشگریپنهانارتباطیوترسازورزیبامیانجیخودشفقتتأثیرمدلمفهومی.1مدل

صمیمیت)درحالتاستاندارد(
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بررسیتناسبمدل

 دهند؛ های حاصل از اجرای مدل را نشان می جدول ذیل نتایج شاخص
هایبرازشمدلمعادالتساختاری(:شاخص4جدول)

تفسیرحدمطلوبمقدارناماختصاریبرازشمدلمعیارهایردیف

χ دو به درجه آزادی نسبت کای 1
2
/df 2.874 3 > مطلوب 

 مطلوب > GFI 0.96 0.90 شاخص نیکویی برازش 2

 مطلوب > AGFI 0.93 0.90 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 3

 مطلوب > NFI 0.94 0.90 شاخص برازش هنجار شده 4

 مطلوب > CFI 0.95 0.90 تطبیقیشاخص برازش  5

 مطلوب < RMSEA 0.078 0.08 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 6

 

 2.874دو نسبی محاسبه شده  های برازش که در جدول فوق ارائه شده، مقدار کای با توجه به شاخص

برآورد مربعات خطای  میانگین ، همچنین ریشهاستمطلوب  3از  تر کوچکدو نسبی  است، وجود کای

(RMSEA) است. میزان  0.078باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر  0.08بایستی کمتر از  نیز می

باشد که در مدل تحت  0.90نیز باید بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFIهای نکویی برازش  شاخص

توان  های برازش می خصاست، لذا با توجه به شا 0.95و  0.94و  0.93و  0.96بررسی به ترتیب برابر  

دهند و به بیانی دیگر  آوری شده به خوبی مدل مفهومی را مورد حمایت قرار می های جمع گفت، داده

 .استتوان گفت مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار  می

 

 گیریبحثونتیجه

گری احساس گناه  ورزی بر پرخاشگری پنهان ارتباطی با میانجی نتایج پژوهش حاضر نشان داد، خودشفقت

ورزی بر پرخاشگری پنهان  خودشفقت تأثیرتوان گفت  می تأثیرمعناداری دارد، با توجه به میزان  تأثیر

ورزی پاسخگویان  ، به عبارت دیگر با افزایش خودشفقتاستگری احساس گناه معکوس  ارتباطی با میانجی

یابد. این یافته با نتایج  کاهش می ها آنگری احساس گناه، پرخاشگری پنهان ارتباطی  با میانجی

( همسو است. با خود شفقت 2010و راس،  2017وی و همکاران،  ؛2016نیلی و همکاران، ) یها پژوهش

د عواطف مثبتی نسبت به خودش تجربه کند؛ زیرا خود شفقت ورزی بر مبنای توان میورزی، فرد 

کارگیری فرآیند کامل و یکپارچه توأم با استانداردهای ایده آل نیست. درواقع، خود شفقت ورزی به 

بنابراین، هرچقدر خود شفقت ورزی فرد باالتر ؛ مهربانی و درک و فهم و پذیرش عمومی بودن بشریت است

؛ درنتیجه بر سبک دهد میخود صبورتر و تحمل بیشتری از خود نشان  یها رنجباشد در مقابل مشکالت و 

نف، کیرکپاتریک و گردد ) یمموجب افزایش رضایت فرد از زندگی و  گذارد یم تأثیرزندگی وی  ی هیروو 

معناداری وجود دارد. در  تأثیرنشان داد که بین پرخاشگری پنهان ارتباطی  ها یافته(. همچنین 2017راد، 

رفتارهای اجتنابی مرد در تعامل با شرمِ زن، به افزایش شرم خشونتی  کهگفت  توان میتبیین این نتیجه 

عاشق او نیست زیرا او ناقص است. سپس زن برای تنبیه  کس چیهکه  دهد میمنجر شود که به زن ایده را 
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د در شرایطی اتفاق توان می، این نتیجه رسد یم. البته به نظر کند میعاطفی استفاده  گیری کنارهمردش، از 

 گیری کنارهغالب زن از نوع دلبستگی اجتنابی باشد که در شرایط این چنینی به  یبستگلدفتد که بی

دیگران درباره من چه  کند می( معتقد است که یک فرد هنگامی که فکر 2009عاطفی دست بزند. آبرامز )

کنار دوستان و  . به این معنا که یک زن یا مردی که درکند میحسی دارند شروع به فرافکنی بر دیگران 

، همسری که کند میآشنایان احساس بدی دارد شروع به فرافکنی احساسات بدِ خود نسبت به همسرش 

زوجین دارای احساس شرم باال  رسد یمد از خود دفاع کند. در کل به نظر توان میدر حال حضور نداشته و ن

. از کنند مییزم دفاعی استفاده عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی به صورت یک مکان گیری کنارهاز 

د توان میعملکرد فرد در محیط با اضطراب و ترس همراه شود و او ن شود میسوی دیگر، احساس گناه باعث 

(. به همین دلیل، از محیط 2011مختلف به خوبی سازگار کند )اگان وید و شرفان،  یها طیمحخود را با 

و به دلیل نشخوارهای فکری که دارد، ممکن است به تخریب وجهه اجتماعی همسر خود  شود میگریزان 

 دست بزند. 

 تأثیرگری احساس گناه  ورزی بر ترس از صمیمیت با میانجی نتایج نشان داد که خودشفقت، عالوه به

یمیت با ورزی بر ترس از صم خودشفقت تأثیرتوان گفت  می تأثیرمعناداری دارد، با توجه به میزان 

ورزی پاسخگویان با  ، به عبارت دیگر با افزایش خودشفقتاستگری احساس گناه معکوس  میانجی

. از این رو، نتایج با یافته صبرا، اسمیت و یابد کاهش می ها آنگری احساس گناه، ترس از صمیمیت  میانجی

( و دورکین، بیامونت، 2013) ( یارنل و نف2014( و ون دام، شپارد، فوریس و ایرلیوین )2012) مهل

بر نارضایتی زوجین ترس از صمیمت  رگذاریتأثیکی از عوامل  ( مطابقت دارد.2016) مارتین و کارسون

(. ترس از صمیمت، با محدودسازی ظرفیت و توان ارتباطی فرد، مخصوصاً در 2010ثلن و همکاران، است )

(. ترس از 1991دسکاتنر و ثلن، سازد ) یمرفاهم  نارضایتی زوجین را یها نهیزمحوزه عواطف و احساسات، 

عاطفی پیرامون صمیمت باشند و  یها تعارضکه زوجین همواره نگران پویا شدن  شود میصمیمت باعث 

نتوانند عواطف خود را ابراز کنند. ابراز عواطف، به عنوان عامل اصلی رشد صمیمیت )کاترین و تیمنرمن، 

جین است. همچنین افراد با خود شفقت ورزی باالتر نگرش مثبت و ( در رضایت یا نارضایتی زو2013

دارند و در  خود یها تیمحدودگرانه در مورد  مهرورزانه نسبت به خود دارد، دیدگاه متعادل و غیرقضاوت

همچنین  (.2015نف و همکاران، دهند ) یمبیشتری نشان  یریپذ انعطاف شان یزندگارزیابی کلی از 

 ها آنوجود نگرش مشفقانه در افراد، به  دهند یمی این پژوهش همخوان با مطالعاتی است که نشان ها یافته

احساس بر ترس از طرد غلبه  یگر یانجیممیان خود و دیگران پیوند احساس کنند و به  کند میکمک 

که  کنند می( درواقع سازه خودشفقت ورزی راهبردی است که به افراد کمک 2013، براتواسنف و ) ندینما

به آن اشاره  پردازان هینظرکه بسیاری از  طور همان .از احساسات منفی در مورد خودشان اجتناب کنند

و  شوند می، افراد معموالً برای حفظ احساس مثبت در مورد خود دچار تصوری اشتباه به نفع خود اند کرده

دورکین، شود ) میاز فریب، خود همراه این تصورات اشتباه، ناخودآگاه با قضاوت منفی دیگران و سطوحی 

( این تصورات اشتباه منفعت طلبانه، نه تنها به توانایی مادر دیدن 2016 بیامونت، مارتین و کارسونف،

(. بلکه در تحمل مواجه شدن با شواهد 1395)نظیری و همکاران،  کند میدقیق خود و دیگران کمک ن
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. همچنین در این خصوص، مطالعات دمهری، مهرابی زاده کند میما را یاری ن ضعفمانغیرقابل انکار نقاط 

( نیز 2019( و هوکینز، سنتیفانتی، هولمن و تیلور )2017(، گنگامی و مناسینی )1390هنرمند و یاوری )

است و  یشناس رواناحساس گناه یک بخش مهم و کارکردى از  ی مطالعهبه نتایج مشابهی دست یافتند. 

، این هیجان خودآگاه در ارتباطات یشناس روان. از دیدگاه شناسند یم ن خودآگاهآن را به عنوان هیجا

از آنجا  ؛ وابدی یمو از نگرانى در مورد دیگران، خود و رفتارهاى انجام شده، افزایش  شود یماجتماعى یافت 

ناشی از نشخوارهای فکری است که به  کنند میجربه ت منفی که افراد یها جانیهاز  یا عمدهکه بخش 

، بهشیاری با کاهش نشخوارگری مؤلفهگفت  توان می، شود میایجاد  ها آندنبال تجارب منفی در ذهن 

 ریگ ضربه. در واقع خودشفقت ورزی، همانند یک شود می ها آنمنفی در  یها جانیهافراد، منجر به کاهش 

(. افرادی که خودشفقت ورزی باالیی 1977، و راچمن دگسون)هو کند میدر مقابل اثرات وقایع منفی عمل 

 تر راحت، وقایع منفی زندگی را دهند یمدارند ازآنجاکه با سختگیری کمتر، خودشان را مورد قضاوت قرار 

است؛ چرا که  شان یواقعو بیشتر بر پایه عملکرد  تر قیدق شانیها واکنشو  ها یابیخودارزو  رندیپذ یم

و نه به سمت یک تورم خود  کند میمیل  زیآم اغراققضاوت خود در این افراد نه به سمت یک خود انتقادی 

یا نرسیدن به استانداردها، به  ها شکستدفاعی. داشتن خودشفقت ورزی نیازمند این است که فرد به خاطر 

نیست.  ها شکسته نکردن یا اصالح نکردن این از خود نپردازد؛ این مفهوم به معنی توج رانهیگ سختانتقاد 

د فرد را وادار به تغییر و پیشرفت کند، به خاطر اشتباهاتش توان میزمانی که خود با این باور که انتقاد خود 

مورد قضاوت قرار بگیرد، عملکردهای حمایتی خود برای تهدید نشدن حرمت خود فرد، در جهت  یسخت به

مورد تردید قرار،  ها ضعفبدون آگاهی از خود، این  کنند میپنهان کردن نواقص از خودآگاهی فرد عمل 

یک امنیت  ( در مقابل، فرد از طریق شفقت ورزیدن به خود،2014اولیمپیو و همکاران،  -)دی رندیگ ینم

ببیند و فرصت پیدا  وضوح بهکه بتواند بدون ترس از سرزنش خود، خودش را  آورد یمهیجانی به وجود 

، براتواسنف و کند )تا با دقت بیشتری الگوهای ناسازگار فکری، هیجانی و رفتاری را درک و اصالح  کند می

ه با رنجش فردی همراه باشد. از آنجا ک شود میو سکون ن ( بنابراین خودشفقت ورزی منجر به انفعال2013

از احساسات دردناک و  گرید خود است، یها جانیهکه خودشفقت ورزی، نیازمند آگاهی، هشیار از 

نزدیک  ها آنمهربانی، فهم و احساس اشتراکات انسانی، به  ، بلکه فرد باشود میاجتناب ن کننده ناراحت

  .شود می

 

موازیناخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

خروج  در مورد کنندگان  شرکتها،  ید به تکمیل تمامی سؤالتأکها ضمن  همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

 از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. 
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سپاسگزاری

کنندگان در پژوهش  شرکت یتمامهمچنین و رئیس سازمان صدا و سیما و مدیران آن سازمان از همکاری 

 شود. می یقدردان و تشکر

 

مشارکتنویسندگان

نویسنده اول در رشته مشاوره بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه  رساله دکتری از برگرفته این مقاله

همه . در تدوین این مقاله و به هزینه شخصی انجام شده است رسیدهآزاد اسالمی واحد رودهن به تصویب 

و نهایی سازی  ها داده یآمارتحلیل  ها، ، گردآوری دادهیشناس روش، یساز مفهومدر طراحی، نویسندگان 

 نقش داشتند.
 

تعارضمنافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر



 عمناب

کارکرد خانواده و کیفیت زندگی بر پایه  بینی شیپ (.1396بشارت، محمدعلی ) .، والهیجی، اللهآجلی 

 .138-119 (:2)3خانواده،  یساز یو غنمشاوره  یشناس بیآسدلبستگی زوجین، دوفصلنامه  یها وهیش

شفقت بر  یکنندگ لیتعدنقش (. 1389حاتمی، جالل. ) .، وفراهانی، حسین.، قربانی، نیما .،انجدانی، انسیه
خود، خودشناسی انسجامی، حرمت خود و به هوشیاری در تنظیم هیجانات منفی ناشی از تجربه وقایع 

کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  نامه انیپا. ناخوشایند

 دانشگاه تهران.

(. بررسدی رابطده بدین ادراک دختران از 1385ذاکر، بداقر )، مریم.، پورشهریاری، مه سیما و ثنایی یا انوشه

 .7-26(، 25)7،ی مشاورها پژوهش. ها آنالگوهای تربیتی والدینشدان بدا احسداس شدرم و گنداه در 

(. بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در 1391عیسی زادگان، علی. ) ، وبشرپور، سجاد.

 .461-452 (:10) ،10. تحقیقات علوم رفتاریشدت افسردگی دانشجویان.   بینی پیش

(. بررسی 1396، مهدیه.، و رستمی، مهدی. )یشهربابکپور  پناهی، مریم.، کاظمی جمارانی، شبنم.، عنایت

فصلنامه رفتاری تلفیقی بر کاهش ترس از صمیمیت و دلزدگی زناشویی.  یدرمان زوجاثربخشی آموزش 
 .167-156(: 42) 2، کاربردیروانشناسی 

دلبستگی در زوجین  یها سبکمقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و (. 1395حسینی، سیدمحمدرضا )
باهنر کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید  نامه انیپا، عادی متقاضی طالق و

 انسانی. و علوم، دانشکده ادبیات کرمان

وجودی انسانگرایانه بر میزان سالمت روان زندانیان و  یدرمان گروهاثربخشی (. 1390. )حمدم ،یآباد نیحس
. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة و احساس شرم در بهبود سالمت روان نفس عزتبررسی سهم 

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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به  لیبر م(. اثربخشی آموزش شفقت خود 1396عسگری، پرویز ) .، وعسگری، مهران .،دشت بزرگی، زهرا

دانش و پژوهش در به مرکز مشاوره خانواده،  کننده مراجعه متأهلصمیمانه زنان  یها نگرشطالق و 
 .45−38 (:1)18، روانشناسی کاربردی

(. رابطه انواع بدرفتاری با شفقت خود و سالمت 1394حیدری، حسن. ) .، وعبدی، منصور .،رستمی، مهدی

 .74-61: (1)16، فصلنامه علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. متأهلروانی در افراد 

(. رابطة بین 1392. )سداهلل، ایصادق خان ؛ ولیرضا.، شمس نطنزی، عاقر.، غباری بناب، بسینزارع، ح

خانواده   یدرمان روان، فصلنامة مشاوره و  .ها زوجدلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی  یها سبک

 .8-22(: 1)43دانشگاه کردستان، 

، اعتماد، یزسازیخود متما(. تعیین سهم 1390) عصومه.و اسماعیلی، م یومرث.،بخش، ک .، فرحلمانزارعی، س

 .64-51(: 45) 3، شناسی کاربردی پژوهش در رواندانش و سازگاری زناشویی،  بینی پیششرم و گناه در 

اثر القای شفقت خود (. 1392) سین.ححمدو شریفیان، م هدی رضا.،.، سرافراز، میما.، قربانی، نحیسعیدی، ض

 .91- 102(: 1)8، و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. دوفصلنامه روانشناسی معاصر

شفقت به خود و  بر اساسشادمانی زناشویی  بینی پیش(. 1396) .تجزایری، رضوان السادا.، و شفیعی، زهرا

 .64-56 (: 2)18، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. متأهلشکفتگی در زنان 

 تأییدی عامل (. ساختار1394جلوداری، آرش ) .، ومقامی، ابراهیم ف .رجبی، غالمرضا .،شهبازی، مسعود

ها و فصلنامه روشزندانیان.  از گروهی در خودشده شفقت تجدیدنظر بندی درجه مقیاس ینسخه فارس
 .46-31 (:19)6، شناختی های روانمدل

عادی  دلبستگی در زوجین متقاضی طالق و یها سبکهویتی و  یها سبکمقایسه (. 1397سودا ) آیطاهری، 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر، دانشکده علوم انسانی. نامه انیپا .شهرستان گنبد

(. رابطه سالمت 1395) اهلل رحمتمحمدی،  .، وبهرامی، فاطمه ف .جزایری، رضوان السادات .،قزلسفلو، مهدی

 66-58(: 139)26خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 

هیجان محور و  یدرمان زوجبررسی اثربخشی (. 1391زاده، هاجر.، ثنایی، باقر.، و فرزاد، ولی اله. ) فالح
-466(: 2)8، فصلنامه خانواده پژوهی. سیستمی تلفیقی بر کاهش اضطراب صمیمیت زوجین یدرمان زوج

484. 

 تیو رضابر رابطه بین شفقت به خود  یشناس فهیوظبررسی نقش میانجیگری (. 1397مصطفویان، راضیه )
شهید  دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامه انیپا .اهواز چمران دیشهدانشگاه  متأهلزناشویی بین کارمندان 

 مشاوره. گروه تربیتی، و علومچمران اهواز، دانشکده روانشناسی 

روابط زوجین به شیوه اولسون  یساز یغناثربخشی (. 1398عابدی، احمد ) .، واعتمادی، عذرا .،نظری، فرحناز
 .456-448(: 3)17. مجله تحقیقات علوم رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین.

دلبستگی و الگوهای ارتباطی زوجین  یها سبک(. مقایسه 1394نظری ) مسعود عارف .، ووزیری تبار، هدیه

 ، کدساالنه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی کنفرانس متقاضی طالق و زوجین با زندگی عادی،

COI مقاله : ACHCONF01_076 
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شفقتخودپرسشنامه
 تقریباً

 همیشه

اغلب 

 اوقات

 تقریباً به ندرت گاهی

 هرگز

 ردیف سؤال

 1 نمی کنم. تائیدمن درباره اشتباهات و بی کفایتی های خود به قضاوت می نشینم و آنها را  1 2 3 4 5

وقتی احساس دلتنگی می کنم، معموالً دچار وسواس می شوم و ذهنم روی بسیاری از کارهای  1 2 3 4 5

 .شود میاشتباه متمرکز 

2 

، فکر می کنم این مشکالت بخشی از زندگی است که امکان دهد میوقتی اتفاق بدی برایم رخ  1 2 3 4 5

 دارد برای هر کسی اتفاق بیفتد.

3 

بی کفایتی هایم فکر می کنم، بیشتر احساس تنهایی می کنم و فکر می وقتی که در مورد  1 2 3 4 5

 کنم متفاوت از بقیه افراد جهان هستم.

4 

 5 وقتی که دچار درد عاطفی می شوم، تالش می کنم تا خودم را دوست داشته باشم. 1 2 3 4 5

کفایتی، تحلیل می وقتی در کاری که برایم مهم است، شکست می خورم، بر اثر احساس بی  1 2 3 4 5

 شوم.

6 

وقتی تحقیر و تنهایم می گذارند، به خودم یادآور می شوم که بسیاری از افراد دیگر احساسی  1 2 3 4 5

 مثل من خواهند داشت.

7 

 8 وقتی شرایط واقعاً سخت است، معموالً نسبت به خودم سخت گیری می کنم. 1 2 3 4 5

، سعی می کنم در هیجان های خودم تعادل ایجاد شود میوقتی چیزی باعث بر آشفته شدنم  1 2 3 4 5

 کنم.

9 

وقتی که در برخی موارد احساس بی کفایتی کنم، سعی می کنم به یادآورم که احساس بی  1 2 3 4 5

 کفایتی چیزی است که در بین همه انسانها مشترک است.

10 

 11 ویژگیهای شخصیتم که دوست ندارم، بی تحمل و ناشکیبا هستم.نسبت به بعضی از  1 2 3 4 5

 12 زمانی که در شرایط سختی قرار دارم از خود مراقبت می کنم و به خود مهر می ورزم. 1 2 3 4 5

وقتی احساس اندوه می کنم، معموالً احساس می کنم که ممکن است بیشتر افراد از من  1 2 3 4 5

 خوشبخت تر هستند.

13 

 14 ، سعی می کنم نگاهی متعادل نسبت به آن داشته باشم.دهد میوقتی اتفاق دردناکی رخ  1 2 3 4 5

 15 سعی می کنم شکست هایم را به عنوان بخشی از شرایط زندگی انسانی بدانم. 1 2 3 4 5

 16 سوزد.وقتی می بینم که برخی از ویژگیهای خودم را دوست ندارم، دلم به حال خودم می  1 2 3 4 5

وقتی از چیزی که برایم مهم است، شکست می خورم، سعی می کنم چشم انداز و آینده را در  1 2 3 4 5

 نظر بگیرم.

17 

هنگامی که در انجام کاری که برایم مهم است، شکست می خورم، معموالً احساس می کنم که  1 2 3 4 5

 این شکست تنها برای من است.

18 

 19 رنجی را تجربه می کنم با خود مهربان می شوم.وقتی که  1 2 3 4 5

 20 .کند می، احساسات مرا به شدت جریحه دار کند میوقتی چیزی مرا آشفته  1 2 3 4 5

 21 وقتی رنجی را تجربه می کنم تا اندازه ای نسبت به خودم به سردی رفتار می کنم. 1 2 3 4 5

کوشم با کنجکاوی و خاطری آسوده با احساساتم روبرو وقتی احساس دلتنگی می کنم، می  1 2 3 4 5

 شوم.

22 

 23 من کاستی ها و بی کفایتی های خودم را تحمل می کنم. 1 2 3 4 5

 24 ، معموال آن را بزرگ جلوه می دهم.دهد میوقتی اتفاق دردناکی برایم رخ  1 2 3 4 5
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ران بیش از من در آسایش کنم دیگ در تالش هستم، معموالً احساس می وقتی به واقع سخت 1 2 3 4 5

 برند. به سر می

25 

بینانه همراه با  شخصیتم که دوست ندارم، درکی واقعکنم نسبت به ابعادی از  سعی می 1 2 3 4 5

 شکیبایی داشته باشم.

26 

*** 
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 5 4 3 2 1 . بگویم "......."سوده چیزهایی را که در گذشته داشته ام و از آنها خجالت می کشم به آم راحت و توان مین 1

 5 4 3 2 1 . در میان بگذارم "......."آزرده کرده اند با  م راحت و آسوده چیزهایی را که مرا عمیقاًتوان مین 2

 5 4 3 2 1 . راحت خواهم بود "......."در ابراز احساسات واقعی خود به  3

 5 4 3 2 1 . ناراحت باشد ، می ترسم از او دلجویی کنم "......."وقتی  4

 5 4 3 2 1 . بگذارمدر میان  "......."می ترسم که احساسات درونی خودم را با  5

 5 4 3 2 1 . خواهم گفت که چقدر برایم مهم است "......."به راحتی به  6

 5 4 3 2 1 . ، احساس همبستگی کامل به من دست خواهد داد "......."با بودن در کنار  7

 5 4 3 2 1 . به بحث خواهم پرداخت "......."به راحتی در مورد مسائل مهم با  8

 5 4 3 2 1 . داشته باشم ، نگران خواهم بود "......."از این که تعهد دراز مدت نسبت به تا حدی  9

 5 4 3 2 1 . در میان خواهم گذاشت "......."تجربه های تلخ و شیرینم را به راحتی با  10

 5 4 3 2 1 . دستپاچه شوم "......."فکر می کنم در ابراز احساسات عمیق عاطفی خودم به  11

 5 4 3 2 1 . برایم دشوار خواهد بود "......."بیان نظرات شخصی به  12

 5 4 3 2 1 . دستپاچه می شوم "......."در ابراز احساسات عمیق عاطفی خودم به  13

 5 4 3 2 1 . در میان بگذارم نگران نخواهم شد "......."نامطلوبم را با  های ویژگیاز این که  14

 5 4 3 2 1 . نزدیک کنم ، می ترسم صدمه ببینم "......."را با  اگر بخواهم روابط خود 15

 5 4 3 2 1 . م مسائل بسیار شخصی و خصوصی ام را توی دلم نگه دارمتوان میبه راحتی  16

 5 4 3 2 1 . روبرو شوم ، دستپاچه و مضطرب نخواهم شد "......."از این که بدون آمادگی قبلی با  17

 5 4 3 2 1 . خواهم گفت "......."را که برای دیگران بازگو نمی کنم ، به  به راحتی چیزهایی 18

 5 4 3 2 1 . در میان خواهم گذاشت "......."عمیق ترین افکار و احساساتم را راحت با  19

 5 4 3 2 1 . بخواهد در مورد مسائل بسیار خصوصی با من صحبت کند ، فکر می کنم خیلی راحت نباشم "......."اگر  20

 5 4 3 2 1 . در میان خواهم گذاشت "......."معایب و نقاط ضعف خودم را به راحتی با  21

 5 4 3 2 1 . از این که پیوند عاطفی نزدیک بین ما برقرار شود احساس خوبی خواهم داشت 22

 5 4 3 2 1 . در میان بگذارم "......."می ترسم افکار خصوصی ام را با  23

 5 4 3 2 1 . همیشگی نباشد "......."نکند رابطه نزدیک و صمیمی ام با نگرانم که  24

 5 4 3 2 1 . در میان خواهم گذاشت "......."به راحتی خواسته هایم را با  25
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 5 4 3 2 1 . بیش از من روی رابطه دوستیمان سرمایه گذاری کند "......."نگرانم که نکند  26

 5 4 3 2 1 . ، راحت خواهم بود "......."زاد با آدر داشتن ارتباطی صادقانه و  27

 5 4 3 2 1 . را ندارم "......."گاهی اوقات حوصله شنیدن مشکالت شخصی  28

 5 4 3 2 1 . خودم باشم ، راحت خواهم بود کامالً "......."از این که در کنار  29

 5 4 3 2 1 . اهداف شخصیمان صحبت کنیم ، احساس خوبی خواهم داشتاز این که باهم باشیم و درباره  30

 5 4 3 2 1 . اجتناب کرده ام یمیروابط صم یبرقرار یآمده برا شیپ یاز فرصت ها 31

 5 4 3 2 1 . که در گذشته داشته ام ، احساسات خودم را پنهان کرده ام یروابط در 32

 5 4 3 2 1 . شدن به آنها نگرانم کیکه من از نزد کنند میها فکر  یبعض 33

 5 4 3 2 1 . مرا بشناسد ید به راحتتوان مین یکس کنند میها فکر  یبعض 34

 5 4 3 2 1 . شوند گرانیشدن من به د کیکرده ام که مانع از نزد ییروابط گذشته ، کارها در 35

*** 

عاطفهخودآگاهپرسشنامه
 در ساعت مالقات متوجه می شوید که مالقات با او را فراموش کرده اید.( با یک دوست خود قرار مالقات داشتید، 1

 5 4 3 2 1 الف( پیش خود فکر می کنید که بی توجه و بی مالحظه هستید.

 5 4 3 2 1 ب( فکر می کنید که باید در اولین فرصت جبران کنم.

 ( در محل کار خود چیزی را می شکنید و سپس آن را پنهان می کنید.2

، لذا باید خودم آن را درست کنم یا بدهم آن را "کند میاین موضوع مرا مضزرب  "الف( با خود فکر می کنید 

 درست کنند.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ب( به استعفا دادن از آن کار فکر می کنید.

و بذله گو شده اید، طوری که همسر  ( یک روز که با دوستتان و همسرش بیرون می روید، احساس می کنید به طور بارزی شیرین زبان3

 بهترین دوستتان از همراهی باشما لذت زیادی می برد.

 5 4 3 2 1 بهتر است به احساس بهترین دوستم توجه بیشتری داشته باشم. "الف( پیش خود فکر می کنید 

 5 4 3 2 1 ب( احتماال تا مدت زیادی از نگاه کردن در چشم دوستتان اجتناب می ورزید.

 ( هنگام کار، برنامه ریزی را تا آخرین لحظه عقب می اندازید طوری که برنامه بد از آب در می آید.4

 5 4 3 2 1 الف( احساس می کنید آدم شایسته ای نیستید.

 5 4 3 2 1 ب( فکر می کنید حق این است که برای سوء مدیریت پروژه سرزنش شوید.

 شوید، ولی متوجه می شوید تقصیر آن به گردن همکارتان افتاده است.( در محل کار خود مرتکب اشتباهی می 5

 5 4 3 2 1 الف( سکوت می کنید و از روبرو شدن با همکارتان اجتناب می کنید.

 5 4 3 2 1 ب( احساس ناخرسندی می کنید و مایلید وضعیت تصحیح شود.

ید مکالمه را طوری برگزار کنید که توان می( یک تماس تلفنی سخت را چند روز به تاخیر می اندازید. در آخرین لحظه تماس می گیرید و 6

 همه چیز به خوبی تمام شود.

 5 4 3 2 1 الف( از به تعویق افتادن تماس متاسف هستید.

 5 4 3 2 1 .کند میب( احساس یک آدم مطیع را پیدا 

 حال بازی و بدون قصد، توپی را پرتاب می کنید و توپ به صورت دوستتان می خورد.( در 7

 5 4 3 2 1 ید یک توپ را درست پرتاب کنید، احساس ضعف می کنید.توان میالف( از این که ن

 5 4 3 2 1 ب( عذرخواهی می کنید تا به دوستتان احساس بهتری بدهید.

خانواده جدا شده اید. چند بار نیاز پیدا کرده اید از آن ها پول قرض کنید، ولی آن پول را زود پس  ( به تازگی با کمک اعضای خانواده از8

 دادید.

 5 4 3 2 1 الف( احساس ناپختگی و عدم بلوغ می کنید.

 5 4 3 2 1 ب( در اسرع وقت این لطف آن ها را جبران می کنید.
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 ( در حال رانندگی به یک حیوان کوچک می زنید.9

 5 4 3 2 1 ."من آدم خیلی بدی هستم "پیش خود فکر می کنید  الف(

 5 4 3 2 1 ب( از این که هنگام رانندگی هشیارتر نبودید، احساس بدی می کنید.

 از جلسه امتحان با این فکر بیرون می آیید که امتحان را عالی داده اید. بعدا متوجه می شوید که امتحان را خراب کرده اید.   (10

 5 4 3 2 1 ."باید بیشتر درس می خواندم"پیش خود فکر می کنید، الف( 

 5 4 3 2 1 ب( احساس حماقت می کنید.

با گروهی از همکارانتان روی طرحی به سختی کار کرده اید، چون طرح خیلی موفقیت آمیز بوده است، رئیس شخص شما را برای    (11

 .کند میدریافت پاداش انتخاب 

 5 4 3 2 1 کنید از همکارانتان جدا افتاده اید.الف( احساس می 

 5 4 3 2 1 ب( احساس می کنید درست نیست پاداش را قبول کنید.

 هنگامی با گروهی از دوستانتان بیرون رفته اید، یکی از دوستان را که در جمع حضور ندارد مسخره می کنید.   (12

 5 4 3 2 1 الف( از این کار خود احساس حقیر بودن می کنید.

 5 4 3 2 1 ب( عذر خواهی می کنید و درباره نکات مثبت آن شخص صحبت می کنید.

 .کنند میدر پروژه کاری خود مرتکب اشتباه بزرگی می شوید، افرادی که روی شما حساب می کردند و رئیس تان از شما انتقاد    (13

 5 4 3 2 1 الف( از این کار خود احساس حقیر بودن می کنید.

 5 4 3 2 1 فکر می کنید، حق شماست که بازخواست شوید. ب(

برای کمک به مسابقات المپیک کودکان معلول داوطلب می شوید. این کار برایتان وقت گیر و کسالت آور از آب در می آید. به طور    (14

 جدی به فکر انصراف می افتید، اما متوجه می شوید که کودکان از کار شما خیلی خوشحالند.

 5 4 3 2 1 الف( احساس غرور و تنبلی می کنید.

 5 4 3 2 1 ب( پیش خود فکر می کنید، باید به کودکان معلول بیشتر توجه کنید.

 .کند میهنگامی که دوستتان به مسافرت رفته است از پرنده مورد عالقه او مراقبت می کنید، اما پرنده فرار    (15

 5 4 3 2 1 ناتوانی هستید. الف( احساس می کنید آدم غیر مسؤول و

 5 4 3 2 1 ب( عهد می کنید که دفعه بعد بیشتر مراقب باشید.

به صورت میهمان به خانه جدید همکارتان می روید و روی فرش نو و کرم رنگ او شربت آلبالو می ریزید، اما احساس می کنید کسی    (16

 متوجه آن نشده است.

 5 4 3 2 1 می مانید تا برای تمیز کردن فرش کمک کنید.الف( بعد از میهمانی تا دیر وقت 

 5 4 3 2 1 ب( آرزو می کنید کاش به جای میهمانی به جای دیگری رفته بودید.

***

پنهانارتباطیپرسشنامهپرخاشگری

ف
دی

ر
 

 عبارات

کم
ی 

خیل
 

کم
تا 

سب
ن

 

 کم

ط
وس

مت
 

اد
زی

 

اد
 زی

بتا
نس

اد 
 زی

ی
خیل

 

 7 6 5 4 3 2 1 .کند می بی توجهی من به است، عصبانی من دست از همسرم که زمانی 1

 من با جنسی رابطه و ورزی عشق از است، عصبانی من دست از همسرم که زمانی 2

 .کند می خودداری

1 2 3 4 5 6 7 

 عدم صورت در که کند می تهدیدم کند، کاری انجام به مجبور را من اینکه برای همسرم 3

 .کند می ترک کار، مرا آن انجام

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 .کند مین توجه من به است، عصبانی من دست از همسرم که زمانی 4

 صحبت من با و کند می سکوت او می کنم، جریحه دار را همسرم احساسات که زمانی 5

 .کند مین

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 .می گیرد نادیده عمداً مرا او نکنم، همسرم خواسته های تسلیم را خود من که زمانی تا 6

 7 6 5 4 3 2 1 را آنها نگرش و می گذارد میان در دیگران با مرا به مربوط خصوصی اطالعات همسرم 7
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 .دهد می من تغییر به نسبت

می  آشفته مرا مسئله این و کنند توجه او به دیگران که شود می باعث رفتارش با همسرم 8

 .سازد

1 2 3 4 5 6 7 

 به دیگران، با من منفی اطالعات گذاشتن درمیان طریق از کند می تالش همسرم 9

 .آسیب برساند محبوبیتم

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 .دهد جلوه احمق و کند شرمنده دیگران نزد در مرا ،کند می تالش همسرم 10

 7 6 5 4 3 2 1 .کند می منتشر را دارد من درباره که منفی اطالعات من، کردن تحقیر برای همسرم 11

 کند می تهدید مرا نیستم، آن انجام به مایل که می خواهد چیزی من از که زمانی همسرم 12

 می گوید. دیگران به را دارد من از که منفی اطالعات او، با مخالفت در صورت که

1 2 3 4 5 6 7 
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Abstract  
Aim: This study was aimed to predict latent marital aggression and fear of intimacy 

based on self-compassion with the mediating role of guilt in married people. Method: 

The present study was applied in terms of purpose. And in terms of the method of 

collecting the descriptive data, the correlation method was used. The statistical 

population of the study included four thousand married people working in the Islamic 

Republic of Iran Broadcasting in Tehran. According to Morgan's table, 350 married men 

and women were randomly selected as a sample and answered Reese (2011) Self-

Compassion Questionnaire, Deskatner and Tellen Fear of Intimacy (1991), Nelson and 

Carroll (2006) Hidden Communication Aggression, and self-conscious of Tangney, 

Wagner, & Gramzow, 1989. Pearson correlation coefficient and path analysis were used 

for data analysis. Results: The findings of data analysis showed that there is a significant 

relationship between the effect of self-compassion on latent aggression with the 

mediation of guilt (β = 0.16, P = 0.01). And there is a significant relationship between 

the effect of self-compassion on fear of intimacy with the mediation of guilt (β = 0.19, P 

= 0.01). Conclusion: According to the obtained results, it can be concluded that guilt can 

play a mediating role between self-compassion and latent aggression, and fear of 

intimacy in married people. 
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