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 خالصه 

دلبستگي با رضايت زناشويي و با  یهاسبکآزمايش برازندگي مدل  مطالعه هدف اصلي : مقدمه

 های همدلي و بخشش بود.گریمیانجي

حداقل دو سال از  دانشگاه يزد بودند که متأهلجامعه آماری شامل کلیه دانشجويان  روش کار:

از بین اين افراد  سال قرار داشته باشند. 62-52بین ي سنزندگي مشترکشان گذشته باشد و در دامنه 

-مشغول به تحصیل بودند به صورت نمونه 1981-1982زن( که در ترم بهمن  88مرد و  121نفر ) 622

، (RAAS) مقیاس دلبستگي بزرگساالن کولینز و ريدهای انتخاب شدند و پرسشنامه در دسترسگیری 

را  (BEAمقیاس صفات همدلي باتسون )و  (FFSخانواده )مقیاس گذشت ، مقیاس رضايت زناشويي

ضريب همبستگي پیرسون و تحلیل مسیر )آزمون  های آماریروش ها از طريقتكمیل کردند. داده

 تحلیل شدند. AMOSو  SPSS-61های استفاده از برنامهبوت استرپ( با 

های دلبستگي عالوه بر اثر مستقیم بر رضايت زناشويي به طور نتايج پژوهش نشان داد که سبک نتایج:

 غیرمستقیم و از طريق نقش میانجیگری عامل بخشش و همدلي بر رضايت زناشويي اثر دارند.

بخشش و همدلي از جمله فرآيندهای مهمي  توان گفتهای پژوهش ميبر اساس يافتهنتیجه گیری: 

های تقیم از راه کاهش تأثیر منفي عواملي مانند سبکهستند که چه به طور مستقیم و چه غیرمس

شوند. در نتیجه، الزم است تا جهت افزايش دلبستگي ناايمن، سبب افزايش رضايت زناشويي مي

گي و همدلي دها، به تقويت بخشاينکیفیت روابط بین همسران، ضمن توجه به نوع سبک دلبستگي آن

 ها پرداخت.بین آن

 همدلي. ،بخشش ،رضايت زناشويي ،دلبستگيسبک کلمات کلیدی:  

 

 
 



 
           نسرين فاطمي عقداو  زهرا احمدي اردكاني    : بررسی یک مدلگری بخشش و همدلیرضایت زناشویی با میانجی وهای دلبستگی ی سبکرابطه -61 

 مقدمه

به عنوان يک موقعیت  توانمي رضايت زناشويي را

يد آبه وجود نمي روانشناختي در نظر گرفت که خود به خود

های اولیه که بلكه مستلزم تالش هر دو زوج، به ويژه در سال

ثبات است و روابط در معرض رضايت زناشويي بیسیار بي

( رضايت 1882) 1هاکنیز. (1باشد )، ميبیشترين خطر قرار دارد

و  زناشويي را احساس خشنودی، رضايت و لذت توسط زن

گیرند، ازدواج خود را در نظر مي یهاشوهر زماني که همه جنبه

ها تالش کردند به اين . برخي از پژوهش(6) کندتعريف مي

سؤال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکي 

قرار  ریوی را در دوران بزرگسالي تحت تأث بیاتتجر توانديم

 .(9دهد )

های سبکدر اين زمینه نظريه ها از بانفوذترين ديدگاه يكي

دلبستگي عبارت از پیوندهای است.  9بالبي جان 6دلبستگي

کنیم، ق که با افراد خاص در زندگي خود برقرار ميیعاطفي عم

کنیم احساس ميها تعامل شود وقتي با آنطوری که باعث مي

 کنار ها را درننشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اينكه آ

الگوی  لبستگي يکد(. 5خود داريم، احساس آرامش کنیم )

 شخصیت رشد برای جوامع اکثر در که است رفتاری خاص

 و دسترس در نگاره دلبستگي وقتي دارد حیاتي اهمیت سالم

-شناخت و آيدمي دست ايمن به دلبستگي سبک پاسخده باشد

 کالسیک اصطالحات نظريه در (.2گیرد؛ )شكل مي مثبت های

افرادی  آن دسته ايمن دلبستگي دارای بزرگساالن دلبستگي،

 از مثبتي درك و خود به نسبت مثبت حس يک که هستند

 نفس به اعتماد اجتماعي لحاظ از اين افراد دارند ديگران

 دلبستگي سبک دارای بزرگساالنند. ترموفق و دارند بیشتری

-آسیب، بینندمي خودبسنده صورت به را خودشان 5اجتنابي

 به روابط نیاز که کنندمي ادعا و کنندمي را انكار پذيری

دلبستگي  سبک دارای (. بزرگساالن2)د ندارن نزديک

                                                           
1 Hawkins 
2 Attachment styles 
3 Bowlby 
4 Avoidant attachment styles 

 مورد در تمثب ديدگاه ه داشتنگرايش کمتری ب 2اضطرابي

 عنوان خودشان به مورد ارزش در ها اغلبآن. دارند خودشان

 فقدان پاسخگری برای را خودشان و دارند شک همسر يک

، 2افراد با سبک دلبستگي ايمن(. 1)کنند سرزنش مي همسرشان

در  یترهای طوالنيتعارض کمتر، رضايت و ثبات بیشتر و دوره

های دلبستگي و افراد با سبک کنديروابط عاشقانه خود تجربه م

-های کوتاهتعارض بیشتر، رضايت و ثبات کمتر و دوره 1ناايمن

در يک (. 9. )کننديتری در روابط عاشقانه خود تجربه م

 صمیمي روابط ايمن، دلبستگي سبک بزرگساالن دارایپژوهش 

 احساس از برخوردار و اعتماد قابل دوستانه، شاد، را خود

 که ييهايژگيو کردند؛ توصیف پذيرش حمايت و همدلي،

 و اجتنابي هایسبک با مقايسه در رابطه تريتداوم طوالن باعث

 سبک دارای برجستۀ بزرگساالن ويژگي شونديدوسوگرا م

روابط دوستانه  نگراني از و صمیمیت از ترس اجتنابي، دلبستگي

 به وسواسي نسبت يمشغولبا دل دوسوگراها که يدر حال بود،

 شدند خصديگری مش با شدن يكي برای و تالش صمیمیت

نشان داده شده است که دلبستگي نقش مهمي را در تنظیم  (.8)

 تیموری تحقیقات (.12کند )رواني و اجتماعي افراد ايفا مي

های دهد که سبک(، نشان مي1981ياسفیچي و همكاران )

های رضايت زناشويي بیني کنندهپیش نيتردلبستگي يكي از مهم

( تئوری دلبستگي را به عنوان 1891) رشیو هازن و. (11) است

ها آن (.8) ی ساختار درك عشق بزرگسالي به کار بردندپايه

عشق رمانتیک يا رابطه دو نفره را به عنوان فرآيند دلبستگي 

تعريف کردند که از همان فرآيند تكاملي و پیامدهای فردی در 

 در شكست و فقیتؤمکند. والد پیروی مي -دلبستگي نوزاد 

-دلبستگي پیش سبک متغیر راه از توانمي را زناشويي یطهراب

ن از اهمیت زيادی آبیني کرد. به همین جهت بررسي و توجه به 

 برخوردار است.

در روابط زناشويي عوامل متعددی باعث رضايت همسران از 

در  ين عوامل مؤثرترگردد. بخشش يكي از مهميكديگر مي

                                                           
5 Anxiety attachment styles 
6 Secure attachment styles 
7 Unsecure attachment styles 



 

 62سال  ،1ويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -57

(، 1889) 1انرايت و کويليشود. محسوب ميرضايت زناشوي 

د که يا به ندانديگران مي یبخشش را فرايند گذشتن از خطا

ی آرامش دروني يا بهبود روابط با فرد خاطي و يا به علت انگیزه

گیرد و دارای پیامدهای منظور انجام رفتار ارزشي صورت مي

ي از احساس منفي نسبت به فرد خطاکار، غلبه بر رنجش يرها

ي و انتقام يو پرهیز از عصبانیت، دوری، جدا حاصل از بدی

استواکنشيبخششدر اين میان، نسبت به فرد خطاکار است.

-رهاشكستياهاخیانتها،با وجود اشتباهدهد،مياجازهکه

بخشش زناشويي تعامالت منفي زوجین را  . (16) ادامه يابدابطه

. نتیجه چنین کنديها را دوباره به هم نزديک مو آن بردياز بین م

مشترك و تالش منطقي  يانسجامي افزايش رضايت از زندگ

ناپذير زندگي مشترك است که های اجتناببرای حل تعارض

عملكرد سالم خود را پیدا کنند و اين  تواننديدر نتیجه زوجین م

های بعدی هم ها در نسلالگو عالوه بر تضمین سالمت روان آن

 (.19يابد )مي تداوم

 زناشويي همدلي تيي ديگر از متغیرهای مؤثر بر رضايك

-عامل کلیدی مهم در تعامالت اجتماعي محسوب مي است که

طرف  تیدر موقع همدلي يعني اينكه بتوانیم بدون اينكهشود. 

مقابل قرار گرفته باشیم، خودمان را جای او بگذاريم و از منظر او 

ن شروط است که همدلي نیازمند ايمسئله را نگاه و درك کنیم. 

هیجانات ابراز شده نبايد حالت افراط گونه پیدا کرده و همچنین 

همدالنه، زوج  يدهاجبار باشد، برای پاسخ گونهچیبدون ه

( معتقد است در تسهیل فرايند 6221) 6هیل ستيباياجتنابي م

. (15) بخشش زناشويي، عامل همدلي بسیار ضروری است

( معتقدند عامل همدلي 1882) 9گتون و دی بالسیوننین ورثیهمچ

شود که فرد خاطي از سرزنش کردن نسبت به همسر باعث مي

 ندافتيعمل خود را بپذيرد و نیز در تیخود دست بكشد و مسئول

که برای بخشش کردن، داشتن نگرش پشیماني از طرف فرد 

. همدلي توانای مهمي است که فرد را با (12) خاطي مهم است

کند و او را با دنیای يگران هماهنگ ميها و افكار داحساس

                                                           
1 Enraut& Ko uiay 
2 Hell 
3 Worthington & DiBlasio 

زند، کمک به ديگران را برای وی ترسیم اجتماعي پیوند مي

 (.12کند )و از آسیب به ديگران جلوگیری مي کنديم

اجرای پژوهش حاضر از دو جنبه با توجه به آنچه گفته شد 

 يينظری و کاربردی حائز اهمیت است. از جنبه نظری شناسا

از جنبه کاربردی مشخص  و رضايت زناشوييعوامل مؤثر بر 

ي که با رضايت زناشويي رابطه مستقیم و يکردن متغیرها

های آزمايشي و دارند زمینه را برای پژوهش میرمستقیغ

 ری. بديهي است که با شناخت تأثکنديمداخالت بعدی فراهم م

های متغیرهای میانجي بخشش و همدلي در رابطه بین سبک

رضايت زناشويي، در توسعه مداخالتي که هدف دلبستگي با 

رضايت زناشويي است، کمک خواهیم  قیها افزايش و تعمآن

اهمیت شناخت و بررسي عواملي که سبب قوام و استحكام  کرد.

ی گام مفید در راستا توانديگردد، ماين نهاد اجتماعي مي

 باشد.افزايش ثبات زندگي زناشويي 

های متغیرهای سبک سيهای بسیاری به بررپژوهش

-دلبستگي، همدلي و بخشش بر روی رضايت زناشويي پرداخته

، (6221) و همكاران 2، فینچام(6221) و همكاران 5المنداند. 

 9الرندو  (6212) 1ريوس، (6211) 2لوپز، ريجس، پالرد و هوك

ها به صورت جداگانه به (؛ اما هر کدام از اين پژوهش6222)

، 18، 19، 11) اندبر روی رضايت زناشويي پرداخته ریبررسي تأث

؛ اما پژوهش حاضر متغیرهای مورد نظر را به صورت (61و  62

. لذا دهديتعاملي و در قالب يک مدل مفهومي مدنظر قرار م

دلبستگي  یهاسبک ايسؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که آ

ا اينكه و ي گذارديم ریبه طور مستقیم بر رضايت زناشويي تأث

و از طريق بخشش و  میرمستقیهای دلبستگي به طور غسبک

همدلي با رضايت زناشويي رابطه دارد؟ با توجه به نتايج 

 :شوديفوق مدل زير پیشنهاد م یهاپژوهش

                                                           
4 Allemand  
2 Fincham  
3 Lopez, reches, plard & Hook 
4 Rios 
5 Larned 
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 گری بخشش و همدليدلبستگي و رضايت زناشويي با میانجي یها. مدل فرضي رابطه بین سبک1شكل 

                                                           
 



 

 62سال  ،1ويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -59

 کار روش 

 اين است. در مسیر نوع تحلیل از و توصیفي حاضر، پژوهش

 ریمتغ بین روابط میانجي بررسي دنبال به پژوهشگر پژوهش،

 است. مالك ریمتغ با بینپیش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجويان متأهل 

زن(  88مرد و  121نفر ) 622دانشگاه يزد بود؛ از بین اين افراد 

به نمونه مشغول به تحصیل بودند،  1981-1982که در ترم بهمن 

صورت در دسترس انتخاب شدند؛ بدين صورت که جهت 

مختلف های ها در مكانپرسشنامه ،ترانتخاب نمونه مناسب

ها، دانشگاه از جمله خوابگاه های دختران و پسران، کتابخانه

های تفريحي دانشگاه ها، سلف غذا خوری و مكاندانشكده

 توزيع شد.

داشتن حداقل دو سال  سال و 62-52داشتن دامنه سني بین 

کنندگان به پژوهش های ورود شرکتمالك از زندگي مشترك

اخالقي پژوهش مانند محرمانه  برای تكمیل پرسشنامه مواردبود. 

همچنین، بودن، اگاهانه بودن و داوطلب بودن رعايت شده است. 

کلیه مسائل اخالقي از جمله توضیح هدف پژوهش برای شرکت 

ها، دادن زمان کافي به هر شرکت کننده برای تكمیل کننده

در های پرسشنامه اضافه در مورد سؤاالات توضیح ،پرسشنامه

نام بودن زه خروج از مطالعه، اطمینان از بيصورت نیاز، اجا

ها و اجازه با خبرشدن از نتايج مطالعه و اخالق پژوهش مقیاس

-)انجام کلیه مراحل توسط خود پژوهشگر، صداقت با شرکت

ها( در حین انجام کننده ها، صداقت در تحلیل و گزارش داده

 جمعیت شناختي دانشجويان یهايژگيو کار رعايت شده است.

 در سه جدول زير خالصه شده است: در پژوهش کنندهشرکت

 پژوهشابزارهای 

 (:RAASمقیاس دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید )-5
های ايجاد روابط و اين مقیاس شامل خود ارزيابي از مهارت

خود توصیفي شیوه شكل دهي روابط دلبستگي نسبت به چهره 

ه مي باشد که از ماد 19های دلبستگي نزديک است و مشتمل بر 

ای )از نوع درجه 2طريق عالمت گذاری روی يک مقیاس 

 1و دارای سه زير مقیاس وابستگي شودلیكرت( سنجیده مي

                                                           
1 Dependence 

(D)6، نزديک بودن (Cو ا )9طرابض (A)  است. میزان آلفای

 %92های خارجي بیش از کرونباخ در تمامي موارد در پژوهش

( میزان 1999نفری پژوهش پاکدامن ) 122بوده است. در نمونه 

و  %26،%12مقادير  Dو  A ،Cآلفای کرونباخ به ترتیب برای 

، در RAASبدست امد. روايي محتوايي پرسشنامه  68%

 و %11اضطراب  برای ،%52پژوهش پاکدامن برای وابستگي 

به دست آمده است. همچنین نتايج  %21برای نزديک بودن 

با فاصله زماني يک ماه از  حاصل از دو بار اجرای اين پرسشنامه

، Aاجرای مقیاس های  بین دو يكديگر بیانگر آن بود که تفاوت

D  وC د قابل اعتما %82نبوده و اين آزمون در سطح  معنادار

/. بدست 95ضريب الفای کرونباخ در اين پژوهش  .(11است )

 مده است.آ

برای ارزيابي و  رضایت زناشویی: پرسشنامهم کوتاه رف -2

های قوت و شناسايي زمینه زای مشكلهای بالقوهشناسايي زمینه

 ماده است 19و پرباری رضايت زناشويي ساخته شده و دارای 

 2گذاری آن به صورت لیكرت در يک طیف نمره ی. شیوه(66)

-بندی مي= کامال موافقم( درجه2= کامال مخالفم تا 1ای )گزينه

 ای رضايتماده 19( روايي همزمان مقیاس 1999ود. رجبي )ش

بر روی کارمندان  ای اينريچماده 51ی پرسشنامه را با زناشويي

و برای  95/2)برای مردان  99/2دانشگاه های شهرستان باغملک 

و مردان  81/2)زنان  82/2(؛ آلفای کرونباخ کل نمونه 91/2زنان 

سوالي رضايت از  1ی سشنامه( و روايي اين مقیاس با پر98/2

گزارش داده شده  98/2(، 6221) 5ی فیشر و کورکورانرابطه

 (.66) است

توسط  اين مقیاس: (FFS) گذشت خانوادهپرسشنامه -3

. اين (65) ( ساخته شده است1889) 1زجنینگ و 2درسونان 2پالرد،

ماده  62ماده دارد و از دو قسمت تشكیل شده است. 52مقیاس 

اصلي( مربوط است و ن به روابط خانواده اصلي )خانواده آاول 

 پالرد وند. اطن به روابط زناشويي فعلي مربوآماده بعدی  62

                                                           
2 Closeness 
3 Anxiety 
4 Fisher & Corcoran 
5 Pollard 
6 Anderson 
7 Jennings 



 
           نسرين فاطمي عقداو  زهرا احمدي اردكاني    : بررسی یک مدلگری بخشش و همدلیرضایت زناشویی با میانجی وهای دلبستگی ی سبکرابطه -02 

( در پژوهش خود از مقیاس گذشت خانواده 1889همكاران )

(FFSاستفاده کردند و آن را بر ر ) مرد اجرا  119زن و  668وی

مده برای کل پرسشنامه آکردند. ضريب آلفای کرونباخ بدست 

بوده است. همچنین ضريب آلفای کرونباخ برای تمام خرده  89%

بدست آمد  %92تا  %22های پرسشنامه در دامنه های بین مقیاس

 .(12) بودکه در حد مطلوبي 

اين مقیاس  (:BEAصفات همدلی باتسون ) پرسشنامه -4

 1899در سال  1توسط باتسون، أکويین، فولتز، واندرپالز و ايرن

. اين پرسشنامه در ايران برای اولین بار توسط (62) ساخته شد

اين مقیاس فهرستي از  ( مورد استفاده قرار گرفت.1991کرايي )

کردن، نگران بودن، کردن، همدردیاحساسات همدالنه )همدلي

دلي و با ردن، گرمي و صمیمیت، نرمکمتاثر بودن، دلسوزی

گیرد. ازمودني احساسات همدالنه بودن( را در بر ميمالحظه

فعلي خود را نسبت به همسر در يک درجه بندی بر اساس روش 

)خیلي شديد( نشان مي دهد.  2)اصال( تا 1لیكرت در دامنه ای از 

 .(62) مي باشد 59تا  9ها در اين مقیاس از های ازمودنينمره

 6کلوگ، اکسالين و با میستر( و مک6226فینچام و همكاران )

( پايايي اين پرسشنامه را با روش همساني دروني )الفای 1889)

و اعتبار ان را از طريق  %86تا  %91ای بین کرونباخ( در دامنه

 . (16) گزارش کردند %96تا  %21ييزماآروش باز

 نتایج

های جمعیت شناختي افراد شرکت کننده در ويژگي

 پژوهش در سه جدول زير خالصه شده است: 

کنندگان بر حسب شرکتفراواني و درصد فراواني   -1جدول 

 جنس )زنان و مردان(
 درصد فراواني جنس / شاخص

 2/22 121 مرد

 2/58 88 زن

 و طول مدت ازدواج سنمیانگین و انحراف معیار  -6جدول 
های مورد ويژگي

 نظر

انحراف  میانگین

 معیار

 بیشینه کمینه

 52 66 81/5 96/59 سن

 65 6 56/2 92/9 طول مدت ازدواج

                                                           
1 Batson, Ocouen,Foltez,Vanderplaz & Earen 
2 Mak colok, Ecslayn & Bamester 

 

کنندگان برحسب فراواني و در صد فراواني شرکت 9-جدول 

 تحصیالت
 درصد فراواني شاخص

 96 125 لیسانس

 19 92 فوق لیسانس

میانگین و انحراف استاندارد ، 5بر اساس مندرجات جدول  

، دلبستگي 91/2و  11/12متغیرهای دلبستگي اضطرابي به ترتیب 

 5/91، همدلي 56/11و  12/166، بخشش 19/2و  21/15اجتنابي 

 بود. 51/12و  61/91و رضايت زناشويي به ترتیب  69/1و 

میانگین، انحراف استاندارد، بیشترين و کمترين  -5جدول 

 (n=  622ی متغیرهای پژوهش )نمره

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 بیشترين کمترين

دلبستگي 

 اضطرابي

11/12 91/2 2 69 

دلبستگي 

 اجتنابي

21/15 19/2 2 69 

 121 92 56/11 12/166 بخشش

 59 16 69/1 5/91 همدلي

رضايت 

 زناشويي

61/99 51/12 16 21 

 (n=  622) هاهای توزيع طبیعي دادهشاخص -2جدول 
انحراف  کجي متغیر

 استاندارد

 انحراف استاندارد کشیدگي

دلبستگي 

اضطرا

 بي

99/2 11/2 26/2- 95/2 

دلبستگي 

 اجتنابي

29/2 11/2 12/2- 95/2 

 95/2 -22/1 11/2 -96/2 بخشش

 95/2 -29/1 11/2 -56/1 همدلي

رضايت 

 زناشويي

29/2 11/2 11/2 95/2 

ی مقادير شود، کلیهگونه که مالحظه ميهمان 2در جدول 

قرار دارند. به اين  -6و  6ی کشیدگي و چولگي متغیرها در بازه
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توان شده با توزيع طبیعي برابر است و ميمعني که توزيع مشاهده 

 های مشاهده شده را طبیعي تلقي نمود.توزيع داده

 گیریونتیجهبحث 

به عنوان يک موقعیت روانشناختي  توانمي رضايت زناشويي را

يد بلكه مستلزم آبه وجود نمي در نظر گرفت که خود به خود

های اولیه که رضايت تالش هر دو زوج، به ويژه در سال

ثبات است و روابط در معرض بیشترين خطر زناشويي بیسیار بي

 .(1) قرار دارد

های ی سبکآزمودن مدل رابطههدف از پژوهش حاضر 

 گری بخشش و همدليدلبستگي با رضايت زناشويي با میانجي

های بود. نتايج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که سبک

دلبستگي عالوه بر اثر مستقیم بر رضايت زناشويي به طور 

غیرمستقیم و از طريق نقش میانجیگری عامل بخشش و همدلي 

 ايت زناشويي اثر دارند.بر رض

ی علّي منفي های پژوهش، رابطهيافتهدر همین راستا و بر اساس 

و معناداری بین دلبستگي اضطرابي و رضايت زناشويي وجود 

 هایپژوهش جمله های پیشین ازنتايج پژوهشاين يافته با . دارد

 همسو است (6215) (، چونگ6212کامل عباسي و همكاران )

افراد دارای سبک  توان گفت؛توضیح اين يافته ميدر ؛ (61، 62)

 ،دلبستگي اضطرابي معموالً در روابط خود، سطوح بااليي از

های نتايج آزمون نیز و کنندترس از طرد شدن را تجربه مي

ی علّي منفي و معناداری بین رابطه نشان داد که پژوهش

ا دلبستگي اضطرابي و بخشش زناشويي وجود دارد. به اين معن

که هرچه افراد دارای سبک دلبستگي اضطرابي شديدتری 

های بودند، کمتر قادر به بخشش بودند. اين يافته با پژوهش

( 6221) 1(، برونیت، تیلور، ورتینگتون و فورسیت6215چونگ )

 . (69، 61) همسو است

ی علّي منفي و معناداری بین دلبستگي نتايج رابطه در ادامه 

دارد. افراد دارای سبک دلبستگي  اجتنابي و بخشش وجود

اهمیت و طرد ها بيارند که ديگران نسبت به آناجتنابي انتظار د

نسبت به ديگران،  نابي. افراد دارای دلبستگي اجتکننده باشند

                                                           
1 Burnette, Taylor, Worthington, & Forsyth 

باعث  غیراعتماد کننده، دوری کننده و با نزديكي بین فردی

 (. 92)شود شان ميناراحتي

عناداری بین دلبستگي اضطرابي ی علّي منفي و مرابطههمچنین 

های هاوکینز و همكاران ها با پژوهشو همدلي وجود دارد. يافته

(، 1981) (، شهابي زاده6229(، بوگارت و همكاران )6221)

. در (91، 9، 1، 6) باشد( همسو مي1981خدابخش و همكاران )

های توان چنین استنباط کرد که جو خانواده در سالاين باره مي

تین زندگي فرد، نه تنها کیفیت روابط بین فردی را در آينده نخس

بخشد بلكه بذری برای رشد ظرفیت درگیری همدالنه شكل مي

پاشد. افراد با دلبستگي ناايمن، تمايل به احساس نگراني را نیز مي

بیشتر و همچنین اجتناب بیشتر برای محافظت از خود در روابط 

 (.1دهند )نشان مي بالقوه حمايتي

ی علّي نشان داد، رابطه شهای پژوهکه نتايج آزمونهمانگونه 

منفي و معناداری بین دلبستگي اجتنابي و همدلي وجود دارد. اين 

(، بوگارت و 6221های هاوکینز و همكاران )ها با پژوهشيافته

(، خدابخش و همكاران 1981(، شهابي زاده )6229همكاران )

توان در تبیین اين يافته مي. (91، 1، 6) باشد( همسو مي1981)

الزمه همدلي صمیمیت و نزديكي است، اما افراد دارای گفت 

های دلبستگي اجتنابي با گرفتن فاصله هیجاني از ديگران سبک

شوند که افراد کمتر با يكديگر گفتگو کنند و کمتر در باعث مي

مسائل همديگر درگیر شوند، بنايراين شرط اساسي همدلي که 

 گیرند. به دنیای طرف مقابل است را ناديده ميورود 

ی علّي مثبت و ، رابطهبر اساس يافته های مطالعه حاضر 

با اين يافته معناداری بین بخشش و رضايت زناشويي وجود دارد. 

آبادی (، غفوری، مشهدی و حسن6212های عسكری )يافته

مهر، جسته(، خ1982(، خسروی، بلیاد، ناهیدپور و آزادی )1986)

(، صالحیان، صادقي، بهرامي و شريفي 1998کرايي و رجبي )

، 99، 96، 1) ( همسو است1998( و افخمي و بهرامي )1998)

های فالنگان، توان به گفته. در تبیین اين يافته مي(92، 92، 95

 کنندبیان مي ( اشاره کرد که6216) 6وندن هوك، رنتر و رايش

طف منفي با شفقت و بردباری بخشش شامل جانشین کردن عوا

                                                           
2 Flanagan, Vanden Hoek, Ranter, & Reich 
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-ها ميدلي بین زوجاست و در روابط صمیمانه، باعث رشد هم

 (.91) شود

ی بخشش در رابطه ،های پژوهشگونه که نتايج آزمونهمان

کرد گری ميبین دلبستگي اضطرابي و رضايت زناشويي میانجي

شد. و باعث کاهش اثر دلبستگي اضطرابي در اين رابطه مي

های معیني وجود ندارد که بخشش را در نقش پژوهشگرچه 

میانجي بین اين دو متغیر مورد بررسي قرار دهد، ولي 

های متعددی چه در درون و خارج از کشور وجود دارد پژوهش

که ارتباط بین اين متغیرها را به صورت مستقیم مورد بررسي قرار 

د. به علت نبود انها بر يكديگر را گزارش دادهاند و تأثیر آنداده

های قبلي در ادبیات پژوهش در ارتباط با اين پرسش پژوهش

ی نتايج و استفاده از دانش پژوهش، مبنا و اساسي برای مقايسه

قبلي وجود ندارد. به هر حال چنانكه عنوان شد، نتايج نشان داد 

بخشش با ظاهر شدن در میان ارتباط بین دلبستگي اضطرابي و 

عث کاهش تأثیر منفي دلبستگي اضطرابي بر رضايت زناشويي، با

شود. به اين معنا که افراد دارای سبک دلسبتگي اضطرابي آن مي

معمول از طرد شدن و تنهايي در ارتباطشان واهمه دارند و اين 

زا سبب های تنشفقدان اطمینان به خود، در برخورد با موقعیت

طراب شود؛ در نتیجه، احساس تحقیر و اضاسترس رواني مي

شود مي هاکنند که باعث کاهش در رضايت زناشويي آنمي

(52 .) 

های پژوهش نشان داد، بخشش در نتايج آزمون ودر نهايت 

گری ی بین دلبستگي اجتنابي و رضايت زناشويي میانجيرابطه

 شدتنابي در اين رابطه ميکرد و باعث کاهش اثر دلبستگي اجمي

پژوهش نشان داد، همدلي در های نتايج آزمونمچنین ه (.96)

گری ی بین دلبستگي اضطرابي و رضايت زناشويي میانجيرابطه

کرد و باعث کاهش اثر دلبستگي اضطرابي در اين رابطه مي

همسو  (1981خدابخش و منصوری )شد. اين يافته با پژوهش مي

با اين حال، چنانكه در پژوهش حاضر نشان داده شد، ؛ (9) است

ی خود ی اجتنابي از همدلي بیشتری در رابطهدلبستهوقتي افراد 

ها های آنکردند، میزان اين نارضايتي حاصل از تكانهاستفاده مي

يافت و در نتیجه، برای حضور و توجه کامل شريک کاهش مي

ها بهتر قادر به اداره ارتباط زناشويي خود بودند و رضايت آن

 کردند. زناشويي بیشتری را تجربه مي

های پژوهش نشان داد، صمیمیت در نتايج آزمونچنین هم

گری ی بین دلبستگي اجتنابي و رضايت زناشويي میانجيرابطه

کرد و باعث کاهش اثر دلبستگي اجتنابي در اين رابطه مي

همسو  (1981خدابخش و منصوری )شد. اين يافته با پژوهش مي

شاره شد، گونه که پیشتر نیز ابه عبارت ديگر، همان؛ (9) است

ی ماهیت استقالل عاطفي خود و ی اجتنابي به واسطهافراد دلبسته

دوری از روابط عاطفي و رمانتیک، در صورت ورود به اين 

گونه روابط، نوعي احساس عدم راحتي و پريشاني را تجربه 

شود و ها ميکنند که منجر به کاهش در رضايت زناشويي آنمي

تر کردن رابطه و برای صمیميها تالش بیشتری هرچه شريک آن

کند، اين پريشاني و نارضايتي نیز نزديک شدن به همسر خود مي

 (. 52يابد )ش ميافزاي

به طور کلي، با تعیین سطح سالمت خانواده اصلي و عوامل 

توان ی آن و همچنین سبک دلبستگي افراد ميتشكیل دهنده

بیني کرد شها را پیمیزان سازگاری و رضايت زناشويي نسبي آن

های الزم را بر حسب اين موارد به و در صورت نیاز آموزش

ها ارائه داد تا رضايت و سازگاری بیشتری در زندگي به زوج

دست آيد. در صورتي که پژوهشگران بخواهند الگوهای 

دلبستگي ناايمن در افراد را به منظور افزايش رضايت زناشويي 

ل کنند، انجام چنین ها اصالح و به شكل ايمن تبديدر آن

رسد. به عالوه، نشان داده شد که هايي الزم به نظر ميپژوهش

بخشش و همدلي از جمله فرآيندهای مهمي هستند که چه به 

طور مستقیم و چه غیرمستقیم از راه کاهش تأثیر منفي عواملي 

های دلبستگي ناايمن، سبب افزايش رضايت زناشويي مانند سبک

الزم است تا جهت افزايش کیفیت روابط  شوند. در نتیجه،مي

ها، به تقويت بین همسران، ضمن توجه به نوع سبک دلبستگي آن

 ها پرداخت.بخشاينگي و همدلي بین آن
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 Abstract 
Introduction: This study aimed at examining the model of relationship 

between attachment styles and marital satisfaction with the mediating roles 

of forgiveness and empathy. 

Methods: The participants include all married students of Yazd University 

who have got married at least for 2 years aged between 20-45 years old. 

Among them 200 students (101 men and 99 women) studying in the second 

semester of 1396-1397 were chosen randomly. The materials used in this 

study were the questionnaires of the Revised Adult Attachment scale 

(RAAS) by Collins and Read, Marital Satisfaction Scale, The Family 

Forgiveness Scale (FFS), and Batson Empathy Altruism (BEA). The 

collected data were analyzed through Pearson correlation coefficient and 

path analysis (bootstrapping) through SPSS software package 21 and 

AMOS. 

Results: The findings of this study indicated that attachment styles have a 

direct effect on marital satisfaction as well as an findings indirect effect on it 

through mediation of forgiveness and empathy 

Conclusion: Moreover, based on the findings, it can be claimed that 

forgiveness and empathy are such important factors which cause an increase 

in marital satisfaction directly or indirectly by decreasing the negative effect 

of some factors such as insecure attachment styles. In conclusion, in order to 

improve the quality of relationship between couples, according to their 

attachment style, it is needed to improve forgiveness and empathy between 

them. 

Key words: attachment styles, marital satisfaction, forgiveness, empathy 

 


