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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 23-26   26- 23، )ویژه نامه(، 12، 1396، روانشناسی معاصر 

 رضایت زناشویی و بخشش ،های دلبستگیسبکساختاری یابی روابط مدل 

 *آرزو آهنگر

 ی خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانارشد مشاوره کارشناسی

 

 هچکید 

رضایت با  خششبهای دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابی از طریق تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سبک بررسیاین پژوهش با هدف 
شهر تهران بودند که به  متأهلنفر از زنان  561پژوهش این  کنندگانشرکتتحقیق از نوع همبستگی و  روش .شدانجام  زناشویی

ی تجارب فرد در روابط نامهپرسش ی دلبستگی ازهاسبکانتخاب شدند. برای سنجش  4،7،11ی از مناطق اخوشهروش تصادفی 
زناشویی ی رضایت پرسشنامهرضایت زناشویی از  و FFS مقیاس سنجش بخشودگی در خانوادهاز  بخشش، ECR_R صمیمانه
S-MSI از تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی با رضایت  آمدهدستبهنتایج  .داستفاده ش

زناشویی معنادار بود اما رابطه مستقیم معناداری بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی وجود نداشت. همچنین سبک 
 ویی نیزدارد همچنین تأثیر مستقیم متغیر بخشش بر رضایت زناش میرمستقیغطه دلبستگی ایمن و اجتنابی با رضایت زناشویی راب

با رضایت زناشویی رابطه دارد. از مدل  بخششهای دلبستگی ایمن، اجتنابی، اضطرابی و سبک گریدعبارتبهمورد تأیید قرار گرفت؛ 
به  ریتأثدر کنار هم  بخششی دلبستگی و هاسبکیعنی  استنباط کرد که این دو مفهوم، طورنیاتوان روابط علی می دشدهییتأ

 رضایت زناشویی دارند. سزایی بر

 رضایت زناشویی ؛بخشش ی دلبستگی؛هاسبک: هادواژهیکل

 

 
 مقدمه

 ی فرد با والدین یاهای اخیر توجه بسیاری شده، نقش تجارب اولیهیکی از عوامل مهم که به تاثیرآن بر روی رضایت زناشویی در سال
 مادر و فرزند نیب یعاطف یدلبستگ ینوع آمدن وجودبه کودک، و مادر نیب متقابل کنش یعمده یجهینت ی عاطفی با مراقب اولیه است.رابطه
 که ینگامه خصوصبه باشد، مادر وجود از حاصل شیآسا دنبالبه کودک شود یم سبب که است مادر با یعاطف ارتباط و یدلبستگ نیا. است

 ،دیشد یتگدلبس و نندکیم دایپ یدلبستگ احساس بهنجار کودکانتمام  معتقدند نسورثیا و یبالب. کندیم نانیاطم عدم و ترس احساس
 فایا یو یزندگ در یاتیح نقش انسان یهایدلبستگ واقع در. کندیم یزیریپ را یبزرگسال دوران در سالم یاجتماع و یعاطف رشد یشالوده

ها ی آنهکار بردند، نظریی مربوط به  بزرگسالی  بههازن و شیور دلبستگی را برای تبیین روابط عاشقانه (.1385 حمزه، ابو و یخوشاب) کندیم

 (. 2005  ،2و میلر 1، نقل از هولیست1990، رضایت زناشویی بیشتری دارند )برنان و شیور، هایی با دلبستگی ایمنزوج این بود که
ام سازی از بخشش انجشویی مؤثر است، مفهوم بخشش  است که در میان دانشمندان چندین مفهوممفهوم دیگری که بر رضایت زنا

(، بخشش را توانایی غلبه بر 1989) اند. اینرایت، سانتوس والمابوکگران بر جنبه ارتباطی بخشش تمرکز کردهشده است. برخی از پژوهش
کنند ولی با دلسوزی، مهربانی و ها را انکار نمیکنند که این عواطف یا قضاوتعواطف منفی قضاوت در مورد یک فرد خطاکار تعریف می

ای است که در آن طرف متألم طور گسترش دادند: بخشش وسیله( این تعریف را این2008والدرن و کلی )کنند؛ عشق به فرد خطاکار نگاه می
کند ی میرفته را بازیابکند و صمیمیت و اعتماد از دستش پیدا میبینی و آسایرسد و یک حس جدید خوشبه عدالت بیشتری در روابط می

ارتباط سازنده میان همسران و بخشش از رفتارهای مثبتی است که بر ارتباط میان دلبستگی و رضایت زناشویی تأثیر (. 2009)نقل از اّپل، 

وسیله معیار ابعاد دلبستگی ارزیابی ی دلبستگی فرد و دیگران را بهها(، مدل2004) 5و داویال 4، فینچام3گذارد. به عنوان نمونه کاکادوریانمی
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های زیادی بر روی پژوهش (.2008، 1و نقش تأثیرگذار بخشش را در پیوند میان رضایت زناشویی و دلبستگی ارزیابی کردند )نقل از لروی هچ
ای هزناشویی، بهتر است مفاهیم ارتباطی دیگری نظیر سبک ی مسایل ارتباطی از قبیل رضایترضایت زناشویی انجام گردیده اما در زمینه

 هدف ای بهره برد.ی آموزشی و  هم مشاورهدلبستگی و بخشش را به صورت یک مدل در نظر بگیریم تا از این مدل بتوان هم در جنبه
 بود. رضایت زناشویی و بخشش با های دلبستگیسبکیابی روابط علی مدلپژوهش حاضر، 

 

 روش

 کنندگانشرکت
تهران می باشند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به  4،7،11نفر از زنان ساکن  مناطق  561نمونه پژوهش حاضر، شامل 

گیری های اندازهابزارها هاست که در این پژوهش تعداد ماد 5الی  5/2 ×( تعداد ماده 2005منظور تعیین حجم نمونه بر اساس روش کالین )
(، 87087/5معیار=و انحراف 1624/36باشد: )سن: میانگین= مشخصات دموگرافیک نمونه شامل اطالعات ذیل می باشد.ماده می 117عبارت از 

  (.67175/0و انحراف معیار=7937/1( و )تعداد فرزندان: میانگین=34391/5و انحراف معیار=  3693/14)مدت ازدواج: میانگین= 

 ابزار

( برای بررسی 2000) 3زناشویی انریچ را دیوید السونی رضایت: پرسشنامه2دانشجویی رضایت زناشویی انریچی ی نسخهپرسشنامه

را برای  0.95( آلفای کرونباخ 1373) باشد. سلیمانیانخرده مقیاس می 12سوال و 115رضایت زناشویی استفاده نمود. این پرسشنامه دارای 
تند بعد است که به ترتیب عبار 6سؤال می باشد و متشکل از  41( دارای 1385ژوهش سیف و بهاری )سوالی به دست آورد. در پ 47فرم کوتاه 

از: مساوات طلبی نقش های زن و مرد، ازدواج و فرزندان، رضایت زناشویی زوجین،  مسایل شخصی زوجین، اوقات فراغت و معاشرت با اقوام 
باشد. همین می 0.781سنجد برابر با ای را میی جداگانهبا توجه به این که هر عامل حیطهکل ابزار  اعتباری جنسی. و دوستان زوجین، رابطه

سوالی استفاده شد )سیف  41ی حاضر از فرم محاسبه گردید. در مطالعه 0.864طور همبستگی دو نیمه آزمون با استفاده از روش گاتمن برابر با 
 (.1385و بهاری 

 36( تدوین شده است. این مقیاس 2000) 6و برنان 5و فرالی 4ی والرین مقیاس به وسیلها :صمیمانه تجارب فرد در روابطی پرسشنامه

ی های پرسشنامهمیزان آلفای کرونباخ زیر مقیاس کند.دلبستگی فرد را در حال حاضر تعیین میسؤال دارد. این پرسشنامه سبک
با  1385پیوسته گر در سال   89/0و اضطرابی 82/0،اجتنابی 85/0باشد: ایمنح می( بدین شر2005دلبستگی، والر و برنان و فرالی)هایسبک

و  685/0، اجتنابی 621/0دلبستگی ایمن آلفای کرونباخ برای سبک باز آزمون به صورت همبستگی بین دو اجرا، -استفاده از روش آزمون
 .به دست آورد 849/0اضطرابی 

و اندرسون، و  8، اندرسون7پوالردتوسط  1998سال  در سنجش بخشودگی درخانواده مقیاس :مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده

عبارت از  40ی این مقیاس شامل فرم اصلی اولیه. ها طراحی و تدوین شده استبرای غربالگری و سنجش بخشودگی در خانوادهجنینکس 
( 3( تصدیق ، 2( واقع بینی، 1در خانواده عبارت از  ی مقیاس سنجش بخشودگیهای تشکیل دهندهپاسخ است. خرده مقیاس-نوع ساخته

محاسبه شد)سیف 845/0اعتبار کل مقیاس سنجش بخشودگی برابر با  .( احساس بهبودی یا سبکبالی است5( دلجویی کردن ، 4جبران عمل، 
  (.1380و بهاری، 

 ی اجراشیوه
طی ساعاتی  11و  7، 4مقاطع تصیلی دخترانه مدارس مناطق ی با اخذ مجوز از آموزش و پرورش و با هماهنگی مدیران محترم همه

 ها را حضوری بر روی بانوان متأهل ساکن در این مناطق  اجرا کردند. که مدارس جلساتی را برای والدین ترتیب داده بودند، پرسشنامه
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 نتایج

در ادامه ضروری به  ی باشد.متغیرهای مورد پژوهش می میانگین و انحراف معیار نشان دهنده 1شود جدول مشاهده میهمانگونه که 
رسد که ابتدا قبل از ارائه ی مدل نظری مورد مطالعه در این پژوهش به بررسی روابط همبستگی بین متغیرهای مورد بحث در پژوهش نظر می

 .قرار دارد 2ازیم که نتایج آن در جدولبپرد
 

 1جدول 
 بررسیماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد 

 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها ردیف

    1 37769/7 3244/63 ایمن سبک دلبستگی 1
   1 -/054 70517/10 3975/39 سبک دلبستگی اضطرابی 2
  1 499/0 ** -/133 ** 91470/4 3547/24 سبک دلبستگی اجتنابی 3
 1 -315/0 ** -/.291 ** 332.** 45815/10 2959/122 بخشش 4
 443/0 ** -/.262 ** -/.277 ** 443/0 ** 08717/9 2959/87 رضایت زناشویی 5

 

ه انعکاس یافته است.در این ماتریس مشاهده می شود کرضایت زناشویی  و بخششسبک های دلبستگی، همبستگی بین  1 جدولدر
وسبک  بخششهر دو متغیر همچنین (.  = r 499/0) باشدضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی میسبک دلبستگی ابیشترین همبستگی بین 

پژوهش حاضر در  توصیف مدلدر ادامه  د.نرابطه معنادار دار رضایت زناشوییبا  >01/0pسطحدر  که (=r 443/0) به میزان دلبستگی ایمن
 :ترسیم گردیده است 1شکل

 

 

 زناشوییرضایت  با بخشش وسبک های دلبستگی  تحلیل مسیر بین .1شکل 

 
با  ایمن دلبستگیسبک و بین ،(=β، 148/9  t=337/0( زناشوییرضایتبا  ایمن بین سبک دلبستگی شودمشاهده میهمانطور که 

 ، β=298/0 )بخششبا  ایمن دلبستگیسبک ،دار وجود داردمعنا مستقیم رابطهبطور  (=β ،186/3-t=-133/0) اجتنابی دلبستگیسبک
866/7 t=) 183/0 (دلبستگی اجتنابی با بخششو سبک =β،203/4-  t=)  بین سبک دلبستگی  دارد.رابطه معنادار وجود به طور مستقیم

بطور  (=β ، 619/13t=499/0)و سبک دلبستگی اجتنابی با سبک دلبستگی اضطرابی  (=β ، 242/4-t= -184/0)با بخشش  اضطرابی
ی که همهمستقیم وجود دارد ( هم رابطه=β ، 866/6t=268/0 ) رضایت زناشوییبا  رابطه وجود دارد. ودر آخر اینکه بین بخششمستقیم 

 است.همچنین734/0داریوسطح معنی 1ی آزادیدرجهبا 116/0 در این مدل مجذور کای برابر .است معنادار>01/0pاین روابط در سطح 

که این  آن است حاکی ازمقدار قابل قبول بدست آمده که  RMSEA،NFI،CFI ، IFI ،GFI هایبرازش مدل مذکور بر اساس شاخص
   .مدل با توجه به نوع داده ها در  بهترین حالت برازش یافته است
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 بحث

نابی و های دلبستگی ایمن، اجتیابی روابط علی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سبکاین پژوهش با هدف مدل همانگونه که ذکر شد
گی و بخشش های دلبستمفهوم رضایت زناشویی متاثر از مفاهیمی از قبیل سبکبا رضایت زناشویی انجام گردید.  بخششاضطرابی از طریق 

به  بک دلبستگی ایمنسدهد که رابطه نشان می این تاییدکه  باشدمستقیم بر قرار می بین دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی رابطهباشد. می
رضایت زناشویی  تر باشد، دارایراین هر چقدر فرد دارای دلبستگی ایمنبناب باشد.زناشویی کننده رضایت بینیتواند پیشصورت مستقیم می

 ( همسو است.1987( و هازن وشیور )2005 ؛ نقل از هولیست و میلر،1990های برنان و شیور )این یافته با پژوهش بیشتر خواهد بود.
ر آینده فراهم بخشی را دکند که روابط رضایتمیدلبستگی ایمن در اوایل زندگی یک سری رفتارهای مربوط به دلبستگی را تثبیت 

 (. 2005؛ نقل از هولیست و میلر، 1999نماید )تامپسون، می
توان اینطور یباشد. مهای دلبستگی ناایمن )اضطرابی و اجتنابی( با رضایت زناشویی میاز دیگر نتایج تحقیق رابطه معکوس سبک

گی ناایمن هستند در روابط خود با همسر دچار مشکالت ارتباطی از قبیل عدم اعتماد، عدم استنباط کرد که افرادی که دارای سبک دلبست
 کنند.خود احساس خشنودی و رضایت نمی حمایت و صمیمیت پایین هستند و در نتیجه این افراد از رابطه

ت که ک بزرگساالن نشانگر این اسسبک دلبستگی ایمن با بخشش دارای ارتباط معنادار می باشد. تحقیقات مربوط به روابط نزدی
ر روابط ها، بخشش بیشتری را دها و تعهد آنکننده در بخشش است. مثالً سطوح باالتر دلبستگی زوجکیفیت روابط، بخش اصلی تعیین

 (.2008؛ نقل از لروی هچ، 2004کند )کاکادورین، فینچام و داویال، بینی میپیش
اند. تحقیقات متعدد ارتباط مثبتی میان بخشش و رضایت از روابط در ازدواج پیدا کرده ط دارد.همچنین بخشش با رضایت زناشویی ارتبا

ایت اگر سطح رض در روابط صمیمانه، ای تأثیر به سزایی در رضایت زناشویی دارد.هسته اصلی و هم در خانواده میزان بخشش هم درخانواده
  (.2004)کار،  بخشندتر میاشخاص طرف مقابل خود را راحت ،نی باال باشدسطح تعهد نسبت به رابطه و صمیمت روا ،از رابطه

ا نتایج کاکادوریان باشد. این یافته بهمچنین بین دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی از طریق متغیر بخشش رابطه غیرمستقیم برقرار می
لبستگی مفهومی ز گهواره تا گور است، نگرش به بخشش همانطور که سبک د( همسو است. 2008؛ نقل از لروی هچ، 2004و همکارانش )

دلبستگی  هایتوان این طور استنباط کرد که این دو مفهوم یعنی سبکهای متوالی انتقال خواهد یافت. میهم به میزان قابل توجهی در نسل
االتر ترین افراد کسانی هستند که سطح بو بخشش در کنار هم تاثیر به سزایی بر رضایت زناشویی دارد و این نشانگر این است که ایمن

 بخشش و در نتیجه رضایت بیشتری را از رابطه درک خواهند کرد.
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