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: This research investigates mediating role of relationship attributions and
marital forgiveness on the relationship between neuroticism, attachment styles and
marital satisfaction. Methods: The research method was descriptive-correlational 
and used path analysis. Total of 240 male and females were selected among all 
married males and females in Shahrekord city using purposive sampling method 
according to inclusion and exclusion criteria. They responded to Quality of 
Marital Index (Norton), Relationship Attribution Measurement (Fincham & 
Bradbury), the Neuroticism Subscale (Costa & McCrae), Behavioual Systems 
Questionnaire (Furman & Wehner), Experiences in Close Relationship (Wei & et 
al), and Interpersonal Forgiving in Close Relationships (McCullough, & et al.). 
Findings: The results showed that evaluated structural model had good fit. The 
relationship attributions, marital forgiveness, neuroticism, attachment styles 
directly affected the marital satisfaction (p<0.001); also indirect effect of 
attachment styles through relationship attributions and marital forgiveness on 
marital satisfaction (p<0.001). Finally, indirect effect of neuroticism of through
only marital forgiveness on marital satisfaction. Conclusion: Family counselors 
and psychologists should help couples whose lives have faced difficulties because 
of and/or attachment styles (avoidance) to eliminate distorted cognitions and 
promote forgiveness among them. 

Keywords: Marital satisfaction, neuroticism, marital forgiveness, attachment 
styles, relationship attributions 
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ای اسناد ارتباقی و بخشش زناشویی در رابطه برین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطههد : 
روش پرژوهش حاضرر توصریفی از  روش:هرای دلبسرتگی و رضرایت زناشرویی انجرام شرد. رنجوری، سبکروان

کلیه زنان و مردان متأهل شهر شهرکرد بود جامعه آماری پژوهش شامل  نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود.
هررای ورود و خررروو از نررواحی دوگانرره شررهرداری نفررر از آنرران برره روش هدفمنررد و براسرراش مررال  341کرره 

هررای اسررناد ارتبرراقی فینچررام و برادبررریف مقیرراش کیفیررت زناشررویی نورتررونف انتخرراب شرردند و برره پرسشررنامه
هرای رفتراری فرارمن و وهنررف مقیراش تجرارب روابرط مه شیوهرنجوری مک کری و کاستاف پرسشنامقیاش روان
نترایجهتا: یافتتهدر روابرط زناشرویی مرک کرالو و همکراران پاسرخ دادنرد. همکاران و بخشش نزدیک وی و 

هرای رنجروری، سربکهرا نشران داد رواننشان داد که مد  از برازش مناسبی برخوردار اسرتف همچنرین داده
 (>p 111/1)دلبستگی ایمن و اجتنابی، بخشش زناشویی و اسناد ارتباقی بر رضایت زناشرویی اثرر مسرتقیم 

گری اسرناد رنجوری با میانجیهای دلبستگی با میانجیگری اسناد ارتباقی و بخشش زناشویی و روانو سبک
مشررراوران و گیتتتری: جتتتهبحتتت  و نتی(. >111/1p)ارتبررراقی برررر رضرررایت زناشرررویی اثرررر غیرمسرررتقیم داشرررتند 

هررای دلبسررتگی )اجتنررابی( رنجرروری و یررا سرربکهررایی کرره برره دلیررل روانشناسرران خررانواده بایررد برره زووروان
هررای شرران برره مشررکل دچررار شررده اسررت، کمررک کننررد تررا الگوهررای تعرراملی ناکارآمررد و همچنررین سرربکزنردگی

هند. شناختی تحریف شده را برقرف نمایند و بخشش را در بین آنان رواو د
کلیتتدی: واژه هررای دلبسررتگی، اسررناد رضررایت زناشررویی، روان رنجرروری، بخشررش زناشررویی، سرربک هتتای 
ارتباقی
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 مقدمه 
که با هدف ارضای نیازهای عاطفی و همچنرین  ازدواج یه آیین مهم اجتماعی است 

گررذار برره سررمت تشررکیل خررانواده برررای همرره افررراد محسرروب مرری شررود )دیلرردار، یرره مرحلرره 
درصرد افرراد  26(. با وجرود اینکره بیشرتر از 2626، 2ساتیکی و دنیز ؛2631، 1یاسینسیتوات و 

کراوه فارسرانی، 2637کننرد )کییررز، شران ازدواج مریدر مقطعی از زندگی (؛ 3122؛ بره نقرل از 
امرا برررای برخری از افررراد ازدواج مهمتررین منبررع خوشربختی و رضررایت اسرت، ایررن در حررالی 

کرره افررراد دیگررر ازدواج کننررد. از کننررده توصرریف مرریرا برره عنرروان یرره وضررعیت نگررران اسررت 
در سراسرر  3بر رضرایت زناشروییعوامل م ار های بسیاری در زمینه رو، همه ساله پژوهشاین

هرای بره چنرد دلیرل مهرم و اساسری جهان در حال انجام شدن است. انجام چنین پژوهش
هرا بلکره بررای روابرگ والردین و  اه زوجرسد؛ اواًل، رضایت زناشرویی نره تنهرا بررای رفربه نظر می

لونسررررتاد، اسررررمیت، بیکررررر، هررررریس و -رسررررد )هولررررتفرزنرررردان نیررررز ضررررروری برررره نظررررر مرررری
گرین2631، 4استفنسون هرای (؛ دومرًا: یکری از فرضریه2635، 5؛ روبلز، اسرلچر، ترومبلرو و مره 

کرراهش هرای مختلرف از دهرهبسریاری از پرژوهش کره  کنون ایرن بروده اسرت  گذشرته ترا هرای 
؛ 2626، 6ها همراه بوده است )کرارنی و برادبرری ایت زناشویی با افزایش طالق در بین زوجرض

کرروان7هیرشرربرگر، سریواسررتاوا، مررارش کرروان و  هررای انجررام شررده در مررورد (. پررژوهش2662، 8، 
(؛ تعهرد 2632، 9هرای جنسریتی )چرن و لریرضایت زناشویی به عوامل مواری همچون نقش

یررت و فینگیرررام نسرربت برره فرزنرردان )پولنیرره، (؛ فراینرردهای 2637، 10سرریدل، بردیررت، زر
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گرروردون کولکررارنی و 2661، 1ارتبرراطی و بررین فررردی )لیتزینگررر و  (؛ هرروش هیجررانی )الوالکررار، 
گتاپ کرده2636، 2جا یم همره( و بیره اشاره  عوامرل ی اند. امرا در ایرن پرژوهش مرا قصرد نردار

کره برر تعردادی  برر رضرایت زناشرویی را مرورد بررسری قررار بردهیمم ار  بلکره سرعی برر آن اسرت 
هرررای دلبسرررتگی، رنجررروری، سررربهمتایرررر در ارتبرررا، برررا رضرررایت زناشرررویی از جملررره روان
 بخشش زناشویی و اسنادهای ارتباطی متمرکز شویم. 

که در حوزه روابگ زوج کار می پژوهشگرانی  که عالقمند به بررسری کنند مدتها  هاست 
سررران و رفرراه و بهزیسررتی آنرران هسررتند )کررائو، یرروان، هررای شخصرریتی همارتبررا، بررین ویژگرری
کره های مختلفری نشران داده(. در همین زمینه پژوهش2632، 3فاین، ژو و فانگ انرد افررادی 

در ازدواج هسررتند رضررایت  4(داری )ماننررد روان رنجرروریدارای صررفات شخصرریتی مشررکل
گررزارش مرریکمتررری از زنرردگی زناشررویی کننررد و برره تجربرره مرریکننررد، احتمررااًل طررالق را شرران 
؛ جرررروانمرد و 2661، 5شرررروند )فیشررررر و مرررره نررررالتیدار شررررناخته مرررریعنرررروان همسررررر مشررررکل

گزلو هررای هررای پررژوهشهررای مختلررف شخصرریتی، بررسرری(. در میرران ویژگرری2631، 6گررارا
که روان کره برر روی فراتحلیل نشان داده است  رنجوری یه ویژگی شخصیتی مهمی اسرت 

؛ 2636، 7گررذارد )مررالوف، تورستینسررون، شرروت، برروالر و روکر مرریرابطرره بررین زن و شرروهر تررثای
یم،  کار کلری بره تجربره پریشرانی، (. روان2626سایه میری، عبدی، دالوند و  گررایش  رنجروری 

کره امتیراز براالیی در  ناراحتی و نارضایتی در طول زمان و صرف نظر از شرایگ است. افرادی 
کمترر مریاین ویژگی به دست مری کنتررل نرد تکانرهتوانآورنرد  هرای خرود را نسربت بره دیگرران 
کررریزا بسرریار ناپخترره عمررل مرریهررای اسررترسکننررد و در موقعیررت ، 8کننررد )کاسررتا و مرره 

کرره نمررره برراالیی در روان .(2661 کسررب مرریامررا در روابررگ زناشررویی، همسررری  کنررد، رنجرروری 
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عصررربانیت و زا، برررا الرررف( در هنگرررام تعامرررل برررا همسرررر خرررود خصوصرررًا در شررررایگ اسرررترس
توانرد برره نگرری مرریکنرد و در نتیجرره ایرن منفرریهرای خصررمانه برا او ارتبررا، برقررار مرریحالرت

رنجرروری تمایررل برره تفسرریر تجررارب روان شرران منجررر شررود و ب( همسرررناسررازگاری در روابررگ
پرذیر شران آسریبای دارد؛ بنابراین ممکن اسرت روابرگ زناشروییزناشویی با دیدی بدبینانه

گفترره شررد، در ارتبررا، بررا روان (. بررا2632و همکرراران، شررود )کررائو  رنجرروری بررا توجرره برره آنچرره 
هررای بسرریاری انجررام شررده اسررت. امررا در ایررن پررژوهش عررالوه بررر رضررایت زناشررویی پررژوهش

یم بره بررسری ارتبرا، روانارتبا، بین روان رنجروری برا رنجوری با رضایت زناشویی، قصد دار
یم.  2و بخشش زناشویی 1اد ارتباطیگری اسنمیانجی رضایت زناشویی با  بورداز

کررردن مکانسرریمبررسرری کرره بررا هرردف مشررخش  کرره روان رنجرروری از هررایی  کرری  هررای ادرا
گرچره نترایپ  کرم انجرام شرده اسرت. ا طریق آن برا رضرایت زناشرویی در ارتبرا، باشرد بسریار 

کره همسرران دارای صرفات روانپژوهش کررده اسرت  رنجروری هسرتند هایی مختلفی تائیرد 
کرره اسررنادهای ناسررازگاری نسرربت برره وقررایع زناشررویی داشررته باشررند )کررارنی و ت مایررل دارنررد 

کرررررارنی، برادبرررررری، فینچرررررام و سرررررالیوان2666برادبرررررری،  (. 2661، 4؛ مررررره نرررررالتی3225، 3؛ 
که در آن افراد مایل هستند تا علل زیرر بنرایی رفترار خرود  اسنادهای ارتباطی فرایندی است 

کررره چررررا آنررران و دیگرررران تحرررت شررررایگ خرررا  بررره و دیگرررران را بفهمنرررد ترررا دق یابنرررد  یقرررًا در
که به این فرایند اسناددهی ارتباطی مریهای مشخش و معین عمل میشیوه گوینرد کنند، 
کروچکی و رجبری، 3221، 5)گاتمن تروان (؛ در ایرن زمینره مری3123؛ به نقل از خجسته مهرر، 

کرد. نتایپ 2631)6 به پژوهش فین، میته و نیر که الرف( ( اشاره  کی از آن بود  این پژوهش حا
شران را مربهم و بره روش بسریار رنجور تمایل دارند سرناریوهای روابرگ زناشروییهمسران روان

کنند؛ ب( تفسیرهای منفی و ابلب مارضرانه آنهرا بره عنروان یره مکانیسرمی  منفی تفسیر 
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که از طریق آن رابطه برین روانعمل می ای منفری ابطرهرنجروری برا رضرایت زناشرویی رکردند 
کنترل تفسیرهای منفی و مارضانه همچنران براقی مانرده برقرار بود و ج( این یافته ها پس از 

گرچرره مکانیسررم. بررود کرری یررا رفترراری در پررژوهشاز دیرردگاه نظررری، ا هررای قبلرری تررا هررای ادرا
کمی آنها را به طور همزمران مرورد بررسری قررار دادهحدودی تثیید شده  انرداند، اما مطالعات 

که در پژوهش ( بردون در نظرر 3ها وجرود دارد بره دلیرل اینکره و این یه شکاف مهمی است 
تواننرد ارتباطرات منحصرر بره فررد گرفتن فرآیندهای مختلف به طور همزمان، محققران نمری

کننرد و بنرابراین آنران نمری تواننرد درک مرا را از مربو، بره آنهرا را برا نترایپ زناشرویی شناسرایی 
هرایی را دارا هسرتند، براال ای دارنرد و چره ویژگریرنجور روابگ آشرفتهان رواناینکه چرا همسر

هرررای مختلرررف ممکرررن اسرررت بیرررنش اساسررری بررررای ( بررسررری همزمررران مکرررانیزم2ببرنرررد؛ 
کرره آیررا مشرراوران و روانپاسررخ کنررد  کمرره برره گررویی برره ایررن سرروال ایجرراد  شناسرران هنگررام 
که از روانها زوج کارآمرد و یرا شرناختبرند باید برنجوری رنپ مییی  هرای ر روی رفتارهای نا

گانرره و یررا همزمرران انجررام دهنررد و  ( 1ناسررازگار در ارتبررا، بررا روان رنجرروری برره صررورت جدا
رنجرروری برره عنرروان یرره ویژگرری درون فررردی نرره تنهررا ممکررن اسررت برره روابررگ خررود فرررد روان

یی هررم آسریب بزنرد بلکره ممکرن اسررت منجرر بره آسریب زدن برره رضرایت و سرازگاری زناشرو
هررای رو، بررسرری ایررن مرروارد برررای جلرروگیری از آسرریب(. از ایررن2631شررود )فررین و همکرراران، 

 های زناشویی بسیار مهم و ضروری است. زناشویی از جمله طالق و یا تعارض
)ایمرن و  1هرای دلبسرتگیدر ادامه بررسی متایرهای این پژوهش به بررسی رابطه سربه

( بره دلیرل 3221) 2شرود. نظریره دلبسرتگی برالبیاجتنابی( با رضایت زناشویی پرداخته می
کره سربهبازتاب هرای دلبسرتگی در زنردگی بزرگسراالن خصوصرًا در روابرگ زناشرویی هرایی 

یررال و کننررد، در پررژوهشایجرراد مرری گرفترره اسررت )کرراب، داو هررای مختلفرری مررورد بررسرری قرررار 
گنرر؛ 2663، 3برادبری گروالرت و وا (. بره عنروان مثرال، دلبسرتگی ایمرن در 2635، 4شیرن، ویرا، 
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که نشان دهنرده آسرایش و راحتری همرراه برا صرمیمیت بره  افراد بزرگسال همراه با الگوهایی 
همسررر، حفررز مرزهررای مناسررب، ایجرراد اعتمرراد، ایجرراد روابررگ طرروالنی مرردت و درخواسررت 

که منجر به افزایش رضایت زناشرویی در شود حمایت از همسر در صورت نیاز مشخش می
کنررراپ، 2631، 1شرررود )داهلینرررگ و لیبریرررزیمررری هرررا زوج بررره نقرررل از  2661؛ بوگرررارتز، دالررردر 

یررا در مررورد سرربه دلبسررتگی اجتنررابی بع رری از  .(3120اصررالنی، عبرردالهی و امرران الهرری، 
کرره سررطح پررایین رضررایت زناشررویی، مشررکالت ارتبرراطی پژوهشررگران پیشررنهاد مرری و کننررد 

کره سرطح نراامنی و اجتنراب بیشرتری  راهکارهای حل مسئله نامناسب در مرورد همسررانی 
، 2افتررد )دیتررز و همکررارانهررای تعارضرری دارنررد، بیشررتر اتفرراق مرریهنگررام تعامررل در موقعیررت

گلیسون و فیتزجرالد2631  (.  2630، 4؛ سیدال و الچمار2635، 3؛ 

گرری دو ضایت زناشویی برا میرانجیهای دلبستگی با ردر ادامه بررسی رابطه بین سبه
کره متایر اسناد ارتباطی و بخشش زناشویی اشاره می شود. برخری از پژوهشرگران معتقدنرد 

کننده بخشرش اسرت، زیررا دلبسرتگی و بخشرش از مفراهیم بینیترین پیشدلبستگی قوی
گرررررین، وراینگتررررون و بردفیلررررد ؛ برنررررت، تیلررررور، 2662، 5مرررروازی هسررررتند )برنررررت، دیررررویس، 

تروان ایرن رابطره را مرورد از دیدگاه نظریره دلبسرتگی هرم مری(. 2667، 6ینگتون و فورسایتورا
کررره دارای سررربه دلبسرررتگی ایمرررن هسرررتند در  بررسررری قررررار داد. بررره عنررروان مثرررال افررررادی 

های مختلفری بررای آن مشرکل در حلهای تعارضی مانند تعارضات زناشویی، راهموقعیت
داننررد، ایررن دیرردگاه را متخلررف را از خررود فرررد متفرراوت مرریگیرنررد، عمررل و رفتررار فرررد نظررر مرری

کرره همرره افررراد دارای صررفات و ویژگرری هررای مطلرروب و نررامطلوب هسررتند، برره راحترری دارنررد 
آمیرررر و بشرررر دوسرررتانه را در خرررود ارتقرررا کننرررد و احساسرررات شرررفقتهمسرررر خرررود را درک مررری

شرران رضررایت پیرردا از رابطررهتواننررد افررراد را ببخشررند و بیشررتر دهنررد، در نتیجرره بهتررر مرریمرری
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بنرررابراین یررره مبنرررای نظرررری بررررای  (.2661، 2؛ شررری2661، 1کننرررد )میکلینسرررر و شررریورمررری
بینرری اینکرره چگونرره دلبسررتگی ایمررن احتمررال بخشررش خطررا را در روابررگ بررین فررردی پرریش

(. از ایرن 2633، 3کرمرانس و وونرشادواردز، -رو، هایرت-آورد )الولردهد، فراهم می افزایش می
کنرد ترا تفراوت رو، کمره  هرای موجرود در افرراد را از نظرر نظریه دلبستگی ممکن است بره مرا 

هررای هررای سرربهمرروارد مثبررت، منفرری، تمایررل و توانررایی بخشررش از طریررق بررسرری ویژگرری
کنیم )  .(2633رو و همکاران، -الولرمختلف دلبستگی خا  را درک 

لبستگی زناشرویی و رضرایت گری اسناد ارتباطی در ارتبا، بین ددر مورد نقش میانجی
کوزارلیتوان به پژوهشزناشویی می گالو و اسرمیت2665) 4های مقطعی سومر و  ( 2663) 5( و 

گالو و اسمیت ) کرد. نتایپ پژوهش  که اسنادهای زناشویی به عنروان 2663اشاره  ( نشان داد 
گرفررت. ایررن  میررانجی بررین دلبسررتگی و حمایررت ادراک شررده و تعارضررات زناشررویی قرررار 

کرررد. فینرری و نررولررتبررا، را هررم مرریا ( در ایررن 3220) 6ترروان در قالررب نظریرره دلبسررتگی تبیررین 
که سبهزمینه استدالل می گرذارد. های دلبستگی بر فرایندهای توجره افرراد ترثایر مریکنند 

که توجه افراد براساس نوع دلبستگی کردند  رود و یرا ها میشان یا به سمت محرکآنان بیان 
هرای محیطرری بررر شروند. برره عبرارتی دیگررر توجره آنرران برره جرای تمرکررز برر ویژگرریمرریاز آنهرا دور 

کنرد. بره عنروان مواردی متمرکز می که ممکن است نیازهای دلبستگی آنهرا را برجسرته  شود 
ای نسررب برره مثررال، افررراد دارای سرربه دلبسررتگی ایمررن برره احتمررال فررراوان دیررد واقررع بینانرره

کنرد. بررعکس ترری تفسریر مریواقع بینانره و بره روش مثبرتها را جهان دارند و اصواًل محرک
عررد منفرری  یرراد بررر ب  افررراد دارای دلبسررتگی نرراایمن )برره عنرروان مثررال، اضررطرابی( برره احتمررال ز

کنند یا افراد دارای سبه دلبستگی اجتنابی بررای حفرز ها توجه شان را متمرکز میمحرک
یرراد  کرررد و برره احتمررال ز کنترررل خودمخترراری خررود تررالش خواهنررد  نسرربت برره عالئررم نفرروذ یررا 
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توسررگ دیگررران بسرریار حسرراس هسررتند و بیشررتر انتسرراب رفتارهررای همسررر خررود را بررا نیررت 
هرای مقطعری سرومر (. نتایپ پرژوهش3225کنند )کالینز و رد، منفی توصیف می خصمانه و
کرروزارلی ) کرره دلبسررتگی نرراایمن بررا رضررایت از رابطرره پررایین در ارتبررا، 2665و  ( نشرران دادنررد 

است و این ارتبرا، از طریرق اسرنادهای زناشرویی بره عنروان میرانجی ایرن دو متایرر صرورت 
کرره دلبسررتگی ایمررن نسرربت برره سرره نرروع مرری گیرررد. ایررن پژهشررگران همچنررین نشرران دادنررد 

کمترری از اسرناد منفری برخروردار برود.  دلبستگی دیگر )اضطرابی، اجتنرابی و ...( از سرطح 
که د لبستگی با رضایت زناشویی چه به صورت مستقیم و چره بنابراین این مدل نشان داد 

 از طریق میانجی اسنادهای منفی )بیرمستقیم( رابطه داشت. 
در ادامه بررسی متایرهرای ایرن پرژوهش بره بررسری دو متایرر بخشرش زناشرویی و اسرناد 

کرره نشرران ارتبرراطی در ارتبررا، بررا رضررایت زناشررویی پرداخترره مرری شررود. شررواهدی وجررود دارد 
تررثایر بسرریار مهررم و مثبترری بررر رضررایت و ابررات زناشررویی و حفررز روابررگ  بخشررش دهرردمرری

؛ مره 2631، 2؛ دیوید و اسرتفورد2630، 1)برایت وید، میچل، سلبی و فینچام عاشقانه دارد
کاری نسربت بره همسرر)کرمانز و وان 2661نالتی،  (. بخشرش برا تعهرد بیشرتر و تمایرل بره فردا
کرراهش و حررل تعارضررات 2665، 3لنررگ یررالمشررکل( و  ( در 2667، 4سرراز )فینچررام، برریچ و داو

کره زندگی زناشویی همراه اسرت. نترایپ پرژوهش هرای مقطعری و طرولی بسریاری وجرود دارد 
کررره بخشرررش باعرررش ایجررراد روابرررگ رضرررایت بخرررش شرررود ترررر مرررینشررران دهنرررده ایرررن اسرررت 

کاپو  (.2662، 6؛ هوک، وراینگتون و اوتی2631، 5)لیختنفلد، بوچنر، مایر و فرناندز 
یرردادهای وابسررته برره رابطرره اسررتفاده  کرره افررراد در روابررگ صررمیمی در مررورد رو اسررنادهایی 

یررادی بررا رضررایت از رابطرره داردمرری اسررناد زناشررویی در پرری توضرریح و تبیررین  .کنررد، ارتبررا، ز
کرره در ازدواج شرران رخ مرریهمسررر از رفتررار شررریه زنرردگی یرردادهایی  دهررد، اش در مررورد رو
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کره ارتبرا، برین پرژوهش .(3226 ،باشرد )برادبرری و فینچراممری هرای بسریاری از ایرن فرضریه 
کردنرررد. یافتررره هرررای حاصرررل از اسرررناد زناشرررویی و روابرررگ زناشرررویی وجرررود دارد، حمایرررت 

توانررد برره عنرروان یرره رابطرره علرری باشررد، دهررد ایررن ارتبررا، مرریهررای طررولی نشرران مرریپررژوهش
کمتررری در بررین کرره اسررنادهای منفرری منجررر برره رضررایت زناشررویی  شررود، مرری هررا زوج جررایی 

یررراس، بیررررن وکرررارنی کررررد )فینچرررام و برادبرررری، آر گرررانو 3227، 1اشررراره  ؛ فینچرررام، هارولرررد و 
 (.2666، 2فیلیوس

یرابی مردل روان گفته شد، هدف از پرژوهش حاضرر ارز رنجروی و بنابراین با توجه به آنچه 
 هرررای دلبسرررتگی زناشرررویی برررا رضرررایت زناشرررویی برررا میرررانجیگری اسرررناد ارتبررراطی وسررربه

کررره  شررران سرررال از ازدواج مشرررترک 1بخشرررش زناشرررویی در میررران زنررران و مرررردان متررراهلی 
کررده بره عنروان نمونره در پرژوهش حاضرر می گذشت، بود. انتخاب مردان و زنان تازه ازدواج 

کمتررری شررروع  کرره آنرران معمررواًل زنرردگی خررویش را بررا تعارضررات زناشررویی  برره ایررن دلیررل بررود 
کاهش یرا حفرز کنند و در نتیجه یه نمونه عمی که منجر به  الی را برای شناسایی عواملی 

(. در حقیقررت، 3221کننررد )کررارنی و برادبررری، شرروند، را فررراهم مرریرضررایت زناشررویی مرری
کره رضررایت زناشررویی در  سررال اول زنردگی برره صررورت خطرری  1پژوهشری در ایررران نشرران داد 

هرا ایرن  برخری از زوج بررای؛ در نتیجره (3127یابد )پیوسته، دهشیری و موسوی، کاهش می
کره حردود یره سروم طرالق سرال اول ازدواج رخ  5هرا در کاهش چشمگیرتر است؛ به طروری 

کراهش میرزان طرالق و افرزایش از این .(3223، 3دهد )کوردیه می رو بررسری ایرن نمونره بررای 
رضایت زناشویی در بین آنان بسیار مهم و اساسری اسرت. بنرابراین، پرژوهش حاضرر در پری 

کرره عبارتنررد از:ی برره سرروالپاسررخگوی ( آیررا مرردل مفررروض رابطرره 3هررای اصررلی ایررن پررژوهش 
هررای دلبسررتگی زناشررویی بررا رضررایت زناشررویی بررا میررانجیگری اسررناد رنجرروی و سرربهروان

هررای رنجرروی و سرربه( آیررا روان2باشررد؟ هررا مرریی دادهارتبراطی و بخشررش زناشررویی برازنررده
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رنجروی ( آیرا روان1زناشویی تثایر دارد؟ و  دلبستگی زناشویی به صورت مستقیم بر رضایت
هرررای دلبسرررتگی زناشرررویی بررره صرررورت بیرمسرررتقیم و از طریرررق اسرررناد ارتبررراطی و و سررربه

   بخشش زناشویی بر رضایت زناشویی تثایر دارد؟

 
 (: مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 روش پژوهش 
مسریر برود. جامعره همبسرررتگی برا اسرتفاده از تحلیرل -پژوهررش حاضررر از نرروع توصیفرری

کلیرره زنرران و مررردان متثهررل شررهر شررهرکرد تشررکیل دادنررد. در مررورد حجررم  آمرراری پررژوهش را 
که از روش معادالت ساختاری استفاده میبهینه در پژوهش کلری وجرود هایی  کنند، توافق 

گرررفتن  1نردارد. از دیرردگاه جیمرز اسررتیونس نفرر برررای هرر پررارامتر آزاد بره عنرروان یرره  31در نظرر 
؛ برره نقررل از مطرروری، عابرردی و 3122آیررد )هررومن، ده سرانگشررتی خرروب برره شررمار مرریقاعرر

که به ازای هرر پرارامتر پارامتر آزاد می 31(. این پژوهش شامل 3122نیلفروشان،  نفرر  31باشد 
گرفترره مرری کرره در نظررر  کرراهش خطررای نفررر مرری 321شررود  ررا در پررژوهش حاضررر برررای  شررود ام 

گرفترره شررد. 216ی گیررری، حجررم نمونررهانرردازه روش  نفررری از زنرران و مررردان متثهررل در نظررر 
گیررری هدفمنررد انجررام شررد. برردین گیررری در ایررن پررژوهش بررا اسررتفاده از روش نمونررهنمونرره

که از بین دو ناحیه ی شهری شرهرداری شرهرکرد، چنرد بخرش انتخراب و برر اسراس صورت 
براسراس  3122سرال  زن و مررد متثهرل از مهرمراه ترا اسرفند مراه 216هرا، های آن بخشکوچه

                                
1. Stevens, J. 
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که عبارتند از مالک (تجربره 2( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیرولم، 3های ورود و خروج 
کمر  3حداقل  ( تمایل به شرکت در پرژوهش و شررایگ خرروج، 1سال زندگی مشترک  1و حدا

کمررر  کن نبررودن در شررهر شررهرکرد و پاسررخ نرردادن برره ا عرردم تمایررل برره شرررکت در پررژوهش، سررا
کررره مهسررر االت پرسشرررنا گردیرررده برررود، انتحررراب شررردند. الزم بررره ذکرررر اسرررت   36هرررا تعیرررین 

کره از رونرد پرسشنامه پس از بررسی و هنگام ورود داده کمر سواالت بی پاسرخ مانرده برود  ها ا
گذاشته شرد و تحلیرل داده کنار  پرسشرنامه صرورت پرذیرفت. در  256هرا برا تجزیه و تحلیل 

کار رفته در این   شود.پژوهش اشاره میادامه به ابزارهای به 
( 3222: مقیرراس اسررناد ارتبرراطی توسررگ فینچررام و برادبررری )1. مقیککاا اسککااد ارتبککاطی1

عررد علرری و مسررئولیت  25سرراخته شررد. فرررم اصررلی ایررن مقیرراس شررامل  کرره در دو ب  سرروال 
کوتراه و  سر ال ایرن مقیراس اسرتفاده شرد. ایرن مقیراس  0طراحی شد. در این پژوهش از فرم 

کنرد و دالیرل مشرکالت موجرود برین آنران را توضریح را توضیح و تبیرین مری هارفتارهای زوج
)کررراماًل 3ای از درجررره 0گرررذاری ایرررن پرسشرررنامه روی یررره طیرررف لیکررررت دهرررد. نمررررهمررری

کرل پرسشرنامه برره )کراماًل مروافقم( صرورت مری 0مخرالفم( ترا  کمر نمرره  گیرررد و حرداقل و حردا
 31ترا  1ه دهری هرر خررده مقیراس هرم برین آیرد و نمررنمرره بره دسرت مری 10ترا  0ترتیب برین 

کوتررراه را برررا اسرررتفاده از روش 2662شرررود. فینچرررام و همکررراران )محاسررربه مررری ( پایرررایی فررررم 
کرونبررراخ بررررای مرررردان  همسرررانی درونررری گرررزارش دادنرررد.  11/6و بررررای زنررران  15/6آلفرررای 

ای همچنررین برررای تعیررین روایرری ایررن مقیرراس، آن را بررا مقیرراس خشررم و پرسشررنامه اسررناده
کرره نتررایپ نشرران داد ضررریب همبسررتگی بررین مقیرراس  کردنررد  مشررکالت زناشررویی همبسررته 

مهرر و همکراران اسناد ارتباطی و این دو پرسشنامه در حد قابل قبول بود. در ایرران خجسرته
کرونبرراخ برررای 3112) ( در پژوهشرری ضرررایب پایررایی ایررن مقیرراس بررا اسررتفاده از روش آلفررای 

ری و مسرئولیت بره  کلری  11/6و  02/6ترتیرب ابعاد عل  گرزارش شرد. در ایرن پرژوهش از نمرره 
کرونبراخ  این مقیاس اسرتفاده شرد و ضرریب پایرایی ایرن مقیراس برا اسرتفاده از روش آلفرای 

                                
1. Relationship Attribution Measurement. 
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 شود.گزارش می76/6
کیفیکت2 سروال در  0( و در 3211) 2: ایرن پرسشرنامه توسرگ نورترون1زناشویى. پرسشاامه 

کننردگان بره مورد زندگی زناشویی ساخته شد. شر سروال اول ایرن پرسشرنامه برر روی  1کت 
دهنررد و پاسررخ مرری )کرراماًل مرروافقم( 7)کرراماًل مخررالفم( و  3ای درجرره 7یرره طیررف لیکرررت 

که نشان می 0سوال  کلی است  که چقردر از زنردگی زناشرویی خرود راضری و یه سوال  دهد 
کم( و نمره 3خوشحال هستند. نمره  دهرد. ( را نشران مری)میزان شادی براال36)میزان شادی 

کمر نمرررات ایررن شرراخش بررین  کرره نمرررات برراال  51تررا  0حررداقل و حرردا نمررره متایررر اسررت 
یررت روابررگ زناشررویی برراالیی را مررنعکس مرری کررائو و همکرراران )کیف  ( پایررایی ایررن 2632کننررد. 

کرونبرراخ  پرسشررنامه برره روش گررزارش داد. خجسررته مهررر و همکرراران  21/6ضررریب آلفررای 
کرونبرراخ  ( پایررایی ایررن3112) گررزارش دادنررد. همچنررین برره  25/6مقیرراس را برره روش آلفررای 

کررردن آن بررا  سرروال مربررو، برره متایررر  36منظررور بررسرری روایرری سررازه ایررن مقیرراس بررا همبسررته 
رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی انرریچ اسرتفاده شرد و ضرریب روایری سرازه 

کرونبررراخ ایرررن مقیررراس، گرررزارش دادنرررد. در ایرررن پرررژوهش ضرررریب آلفررر 77/6آن را   25/6ای 
 شود.گزارش می

کننردگان از گیرری میرزان روانبررای انردازه: 3رنجکوری. زیر مقیاا روان3 رنجروری شررکت 
کاسرتا رنجوری پنپ عراملی نئرو از مرهزیر مقیاس روان کره شرامل 3222)4کرری و  سروال  32( 

را در یره طیرف  کننردگان میرزان موافقرت خروداست، استفاده شد. در این مقیاس شررکت
سروال از  5کردنرد. )کراماًل مروافقم( مشرخش مری 1)کاماًل مخالفم( تا  3ای از  درجه 1لیکرت 

کمر نمررهگرذاری مریسوال به صورت معکوس نمره 32 کره شرود. در ضرمن حرداقل و حردا ای 
کره نمررات براالتر میرزان روان رنجروری می 06تا  32آید بین در این مقیاس به دست می باشد 

کرری )یی را نشران مریباال کاسرتا و مره  ( پایرایی زیرر مقیراس روان رنجروری بره 3222دهنرد. 

                                
1. Quality Marriage Index. 
2. Norton, R. 
3. The Neuroticism Subscale. 
4. Costa, P & McCrae, R.R. 
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کرونبررراخ را  ( 3121گرررزارش دادنرررد. در پرررژوهش نیکوگفترررار و جزایرررری ) 72/6روش آلفرررای 
کرونبراخ را پایایی مقیراس روان گرزارش داد. همچنرین روایری  05/6رنجروری بره روش آلفرای 

ی تجدیررردنظر ای آن برررا پرسشرررنامههمبسرررتگی مقایسرررهایرررن پرسشرررنامه در ایرررران بررره روش 
کوتاه در عامل روانشده ؛ به تقرل 2631گزارش شد)محرابیان،  72/6رنجوری ی آیزنه ر فرم 

کرونبررراخ ایرررن 3121از مرعشررری، محرابیررران و مسرررلمان،  (. در ایرررن پرررژوهش ضرررریب آلفرررای 
 شود.گزارش می 75/6مقیاس، 

 22( در 3222) 2ایررن پرسشررنامه توسررگ فررارمن و وهنررر :1هککای راتککاری. پرسشککاامه شککیوه4
 1)کرراماًل مرروافقم( در  7)کرراماًل مخررالفم( تررا 3ای از درجرره 7آیررتم بررر روی یرره طیررف لیکرررت 

گسسررته طراحرری شررد. در ایررن پررژوهش از خرررده  خرررده مقیرراس دلبسررتگی ایمررن، پریشرران و 
کره شررامل  تفاده شررد. نمررره باشررد، اسرسروال مرری 0مقیراس دلبسررتگی ایمرن ایررن پرسشررنامه 

 3قررررار دارد. فرررارمن، سرریمون، شرررفر و پرررواچی 52تررا  0خرررده مقیررراس دلبسررتگی ایمرررن برررین 
کرونباخ سه سبه دلبسرتگی ایمرن، پریشران و 2662) را بره  گسسرته( در پژوهش خود آلفای 

گزارش دادند. برای تعیین روایی این مقیاس، آن را با مقیراس  12/6و  15/6، 11/6ترتیب 
کره نترایپ هازن و شاور کردنرد  یرد همبسرته  کرالینز و ر ، مقیاس سبه دلبسرتگی بزرگسراالن 

هرای رفتراری و ایرن دو پرسشرنامه در حررد نشران داد ضرریب همبسرتگی برین مقیراس شریوه
کررردی، اصررالنی و امرران  قابررل قبررول بررود. و رابطرره معنرراداری داشررتند. در ایررران در پررژوهش 

کرونبراخ ( پایایی این خرده مقیاس را بره 3120اللهی ) گرزارش دادنرد. در  01/6روش آلفرای 
کرونباخ این مقیاس،   شود.گزارش می 16/6این پژوهش ضریب آلفای 

کوتاه مقیاا تجارب در روابط نزدیک5 کینمرال  :4. ارم  این مقیراس توسرگ وی، راشرل، 
گرررل عرررد دلبسرررتگی اضرررطرابی و اجتنرررابی و برررر روی  32( در 2667) 5رودت، و وا آیرررتم در دو ب 

                                
1.  Behavioual Systems Questionnaire (BSQ). 
2.  Furman, W., & Wehner, E.A. 
3. Furman, W., Simon, V. A., Shaffer, L., & Bouchey, H. A. 

4. Experiences in Close Relationship Scale- Short form (ECR-S(. 
5. Wei, M., Russell, D. W., Mallinckrodt, B., & Vogel, D. L. 
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)کراماًل مروافقم( طراحری شرد. در ضرمن  7)کراماًل مخرالفم( ترا 3ای از  درجره 7کرت طیف لی
کمر نمره در هرر خررده مقیراس  ( 2667باشرد. وی و همکراران )نمرره مری 52و  0حداقل و حدا

گانره بررای خررده مقیراس اضرطرابی  و  12/6و  16/6پایایی این مقیاس را در دو مطالعره جدا
گزارش دادند. این پژوهشگران به منظور بررسری  10/6و  11/6برای خرده مقیاس اجتنابی 

گسررلش  کررنش  روایرری سررازه ایررن مقیرراس، آن را بررا متایرهررایی نظیررر ترررس از صررمیمیت، وا
کردنررد. نتررایپ نشرران داد همبسررتگی زیررر مقیرراس اجتنررابی بررا متایرهررای  عرراطفی همبسررته 

گسررلش عرراطفی  75/6ترررس از صررمیمیت کرره مثبررت و معنررادار اسررت، در حرر 12/6و  الی 
(. در 16/6و  11/6همبستگی زیر مقیاس اضرطرابی برا ایرن دو متایرر پرایین برود )بره ترتیرب 

کرررروچکی و رجبرررری ) ( پایررررایی ایررررن مقیرررراس را از 3123ایررررران در پژوهشرررری خجسررررته مهررررر، 
عرد دلبسرتگی بره ترتیرب های دو نیمهروش کرونبراخ بررای ب  و  11/6و  17/6سرازی و آلفرای 

عررد دلبسررتگی اضررطر گررزارش دادنررد. در ایررن پررژوهش از  11/6و  12/6ابی برره ترتیررب برررای ب 
کرونبررراخ  عرررد را بررره روش آلفرررای  عرررد دلبسرررتگی اجتنرررابی اسرررتفاده شرررد و پایرررایی ایرررن ب  ب 

 شود. گزارش می71/6

گیرری بخشرش از مقیراس بخشرش در روابرگ : برای اندازه1. بخشش در روابط زناشویى5
آیرتم تشرکیل شرده  1فاده شرد. ایرن مقیراس از ( اسرت3227) 2کرالو و همکرارانزناشویی مه

که در این پژوهش از  اسرتفاده نشرد بره  1آیتم آن اسرتفاده شرد. علرت اینکره از آیرتم  5است 
یابی بخشش در ازدواج نمی که این آیتم به ارز به هر آیتم ایرن  ها زوجپرداخت. دلیل این بود 

اماًل( میزان موافقت خرود را در )ک 1)اصاًل( تا 3ای درجه 1مقیاس بر روی یه طیف لیکرت 
کمر نمره کنند و حداقل و حدا کره در ایرن مقیراس بره دسرت مریهر آیتم مشخش  آیرد بره ای 

( پایررایی ایررن مقیراس را برره روش آلفررای 2662باشررد. فینچررام و همکراران )مری 26تررا  5ترتیرب 
و سرررس در آیررتم را ترجمرره  5گررزارش دادنررد. پژوهشررگر ابترردا ایررن  11تررا  11/6کرونبرراخ بررین 

گررروه زبرران انگلیسرری قرررار داد تررا برره زبرران انگلیسرری  اختیررار یکرری از اع ررای هیئررت علمرری 
                                
1. Interpersonal forgiving in close relationships. 
2. McCullough, M. E., Worthington Jr., E. L., & Rachal, K. C. 
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یابی قرار داد. ترجمه نهایی در اختیرار  ع رو  2ترجمه شود و در نهایت این دو فرم را مورد ارز
گرفتره شرد.  که شرامل روایری محتروایی برود،  گرفت و تائید آنان را  هیئت علمی مشاوره قرار 

کرونباخ، در ای  شود.گزارش می 03/6ن پژوهش پایایی این مقیاس به روش آلفای 

 هایافته
کرره در  1/27نفررر مرررد ) 00درصررد(،  1/72نفررر زن) 375نفررر،  256از ایررن   درصررد( بودنررد 

گرروه سرنی از بردون فرزنرد ترا داشرتن  32-51دامنه سنی   2قرار داشتند. تعداد فرزنردان ایرن 
درصرد( از ایرن نمونره سرطح  1/37نفرر ) 52سرال،  1ترا  3فرزند متایر بود. مردت ازدواج برین 

 1/26لیسرانس بره براالتر ) 16درصد(؛  0/03نفر فوق دیولم ) 351؛ تحصیالت خود را دیولم
کلمررروگروف گرررزارش دادنرررد. برررا توجررره بررره سرررطح معنررراداری متایرهرررا در آزمرررون  -درصرررد( 

بیشررتر اسررت. بنررابراین پرریش فرررض نرمررال بررودن متایرهررا رعایررت  61/6اسرمیرنوف از مقرردار 
 ی پیرسون استفاده شد. ها از ضریب همبستگشده است. در ادامه برای آزمون فرضیه

( میررانگین، انحررراف اسررتاندارد و همبسررتگی میرران متایرهررای ایررن 3جرردول شررماره )
که بین همره متایرهرای ایرن پرژوهش در سرطح آمراری )پژوهش را نشان می ( >663/6Pدهند 

 رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. 

 پژوهش . میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی میان متغیرهای1جدول 

 متغیرها
 همبستگی آمار توصیفی

انحراف  میانگین
 استاندار

1 2 3 4 5 6 

دلبستگی 
 اجتنابی

26/32  75/1  3      

دلبستگی 
 ایمن

12/10  16/1  **56/6-  3     

روان 
37/11 رنجوری  37/7  

**20/6  **25/6-  3    
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 متغیرها
 همبستگی آمار توصیفی

 میانگین
انحراف 
 استاندار

1 2 3 4 5 6 

بخشش 
 زناشویی

05/35  22/2  **55/6-  **01/6  **20/6  3   

32/32 اسناد روابگ  15/1  **13/6  **56/6-  **21/6  **53/6-  3  
رضایت 
 زناشویی

67/11  12/36  **12/6-  **06/6  **52/6-  **02/6  **16/6-  3 

**p< 663/6  
 

های برازنرررردگی الگرررروی اصررررالا شررررده پررررژوهش را نشرررران  ( شرررراخش2جررردول شررررماره )
کفایرررت برازنررردگی الگررروی 2دهرررد. طبرررق منررردرجات جررردول شرررماره ) می (، بررررای تعیرررین 

کررای هررا ترکیبرری از شرراخشپیشررنهادی بررا داده (، 2χ) 1های برازنرردگی ماننررد مقرردار مجررذور 
کرررای  سرررنجه هنجار کرررای برررر درجرررات آزادی(، شررراخش  2شرررده مجرررذور  )نسررربت مجرررذور 
5(، شاخش برازندگی تطبیقریNFI) 4(، شاخش برازش هنجار شدهGFI) 3نیکویی برازش

 

(CFIو جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )6 (RMSEA.استفاده شد ) 

 های برازندگی مدل پژوهش . شاخص2جدول 
های  شاخص

 برازندگی
2

 
Df P  NFI TLI CFI RMSEA 

24/4 1 14/0 24/4 99/0 99/0 99/0 00/0 

 <00/0 99/0 99/0 99/0 3تا  P>0/05 1 داماه قابل قبول

 
که در جدول شماره ) کرای مردل برا 2همانگونه   df= 3( نشران داده شرده اسرت، مجرذور 

 و NFI ،TLIهای برازنردگی مردل از جملره،  ( معنادار است. شراخش6P /663) 52/2برابر با 

                                
1. Chi-Square. 
2. Normed χ2 Measure. 
3. Goodness-of- Fit. 
4. Normed Fitness Index. 
5. Comparative Fit Index. 
6. Root Mean Square Error of Approximation. 

)( df2
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CFI  کرره همگرری برراالتر از مقرردار قابررل قبررول  22/6و  21/6، 22/6برره ترتیررب و  26/6اسررت 
یانس خطای  کره بیرانگر مناسرب 67/6( RMSEAتقریب )شاخش جذر برآورد وار می باشرد 

کرره مرردل پررژوهش حاضررر از برررازش بررودن مرردل اسررت. بنررابراین مرری گفررت  کلرری  ترروان برره طررور 
 بسیار خوبی برخودار است.

 
 (: مدل نهایى پژوهش حاضر2شکل )

 
که در شکل شرماره ) شرود، ضررایب مسریر مسرتقیم دلبسرتگی ( مشراهده مری2همانطور 

(، دلبسرتگی اجتنرابی بره رضرایت زناشرویی =37/6βو>P 663/6ناشرویی )ایمن به رضرایت ز
(663/6P< 311/6و-β=روان ،)( 663/6رنجرروری بررره رضررایت زناشرررویی P<31/6وβ= اسرررناد ،)

( و بخشرررش زناشرررویی از همسرررر بررره =371/6βو >6663/6Pارتبررراطی بررره رضرررایت زناشرررویی )
 ر هستند. ( در سطح آماری معنادا=11/6βو >663/6Pرضایت زناشویی )

های ایرن پرژوهش آن برود آیرا اسرناد ارتبراطی و بخشرش زناشرویی یکی از مهمترین سوال
گرررری دلبسرررتگی ایمرررن و اجتنرررابی و روان رنجررروری و رضرررایت تواننرررد نقرررش میرررانجیمررری

اسررتفاده شررد.  1زناشررویی را داشررته باشررند. برررای آزمررون ایررن سرروال، از آزمررون بررو  اسررتراپ
تروان ای الگوی پیشنهادی پرژوهش حاضرر را مرییرهای واسطهنتایپ بوت استراپ برای مس

 مشاهده نمود. 1در جدول 

                                
1. Bootstrap. 
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 . نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه ای3جدول 

*** p < 663/6  

 
کررره نترررایپ بررروت اسرررتراپ بررررای ( نشررران مررری1نترررایپ منررردرج در جررردول شرررماره ) دهرررد 

و  22/6( معنی دار است. فاصرله اطمینران >663/6Pای، در سطح آماری )مسیرهای واسطه
گیرری مجردد  اسرت. برا توجره بره اینکره در تمرامی مسریرها،  1666بروت اسرتراپ تعداد نمونه 

ای مفررروض معنررادار هسررتند. گیرررد، روابررگ واسررطهصررفر بیرررون از فاصررله اطمینرران قرررار مرری
هررا پاسررخ برره سررومین سرروال پررژوهش یعنرری اسررناد ارتبرراطی و بنررابراین بررا توجرره برره ایررن یافترره

ایمن و اجتنابی و روان رنجروری و  گری دلبستگیتوانند نقش میانجیبخشش زناشویی می
شرررود. بنرررابراین اسرررناد ارتبررراطی و بخشرررش زناشرررویی نقرررش رضرررایت زناشرررویی، تائیرررد مررری

میانجی میان دلبسرتگی ایمرن و اجتنرابی برا رضرایت زناشرویی و اسرناد ارتبراطی بره عنروان 
گرفت.متایر میانجی در ارتبا، با روان  رنجوری با رضایت زناشویی قرار 

 گیریهبحث و نتیج
یرررابی نقررررش واسررررطه سرررنادهای ارتبرررراطی و بخشررررش هررردف از پررررژوهش حاضررررر ارز ای ا 

هررای دلبسررتگی )ایمن/اجتنررابی( و رضررایت رنجرروری، سرربهزناشررویی در رابطرره بررین روان

 مسیرها 
تخمین غیر 
 حد باال حد پایین استاندارد

سطح 
 تخمین استاندارد معااداری

 دلبستگی ایمن
  رضایت زناشویى

بخشش 
 زناشویی

11/6  16/6  51/6  663/6  ***12/6  

 دلبستگی ایمن
  رضایت زناشویى

اسناد 
 ارتباطی

31/6  36/6  23/6  663/6  ***32/6  

 دلبستگی اجتاابى
  رضایت زناشویى

اسناد 
 ارتباطی

23/6-  16/6-  35/6-  663/6  ***32/6-  

 دلبستگی اجتاابى
  رضایت زناشویى

بخشش 
 زناشویی

51/6-  17/6-  15/6-  663/6  ***21/6-  

 رنجوری روان
  رضایت زناشویى

اسناد 
-37/6 ارتباطی  37/6-  21/6-  663/6  ***32/6-  
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کی از رابطرره مثبررت بررین دلبسررتگی ایمررن و بخشررش  زناشررویی بررود. نتررایپ ایررن پررژوهش حررا
رنجروری، دلبسرتگی اجتنرابی و اسرناد ن روانزناشویی با رضایت زناشویی و رابطه منفی بی

ارتبررراطی برررا رضرررایت زناشرررویی برررود. همچنرررین نترررایپ حاصرررل از تحلیرررل مسررریر نشررران داد 
دلبسررتگی ایمررن و اجتنررابی و روان رنجرروری از طریررق تررثایر بررر اسررناد ارتبرراطی بررر رضررایت 

کره از طریرق ترثا یر برر بخشرش زناشویی تثایر داشت اما تنهرا دلبسرتگی ایمرن و اجتنرابی برود 
که در ادامه به تبیین ایرن یافتره هرا پرداختره زناشویی بر روی رضایت زناشویی تثایر داشت. 

 شود.می
کی از ارتبررررا، منفرررری کرررره بررررا یافترررره اول حررررا روان رنجرررروری بررررا رضررررایت زناشررررویی بررررود 

گزلو )2661هررای فیشررر و مرره نررالتی )پررژوهش گررارا (؛ مررالوف و همکرراران 2631(؛ جرروانمرد و 
( هماهنررگ بررود. همچنررین از ارتبررا، بیرمسررتقیم 2626سررایه میررری و همکرراران ) ( و2636)

کره برا پرژوهش روان کی برود  رنجوری با رضایت زناشویی با متایر میانجی اسناد ارتباطی حرا
( و فرین و همکراران 2661(؛ مره نرالتی )3225(؛ برابردی و همکراران )2666کارنی و برادبری )

هررای رسررد نبایررد نقررش ویژگرریبرره ایررن یافترره برره نظررر مرری( هماهنررگ اسررت. بررا توجرره 2631)
گرفرت. بره  ها زوجها و روابگ زناشویی رنجوری را در پویاییشخصیتی از جمله روان نادیرده 

کلی یافته پرذیری رنجروری بره عنروان یره منبرع آسریبهای این پژوهش نشران داد روانطور 
نتایپ یه ازدواج تاایرگذار است. بره پایدار شخصیتی بر فرایندهای سازگاری زن و شوهر و 

گرایش بره تجربره احساسرات منفری های زنان و مردان روانرسد یکی از ویژگینظر می رنجور 
رنجرروری برره عنرروان یرره ویژگرری درون باشررد. بنررابراین روانو مانرردن در ایررن احساسررات مرری

از ایرن رو ایرن تواند بر روی شناخت، احساسات و رفترار افرراد نقرش داشرته باشرد. فردی می
توانرد روی اسرناد ارتبراطی هرم تراایرات منفری و سررس برر روی رضرایت زناشرویی ویژگی مری

کرره مقررادیر 2631تاایرگررذار اسررت. در ایررن زمینرره پررژوهش فررین و همکرراران ) کردنررد  ( تاییررد 
هرررای شخصررریتی از طریرررق متایرررر میرررانجی اسرررناد ارتبررراطی برررا ااررررات بیرمسرررتقیم ویژگررری
هررای مربررو، برره همسررر برره عنرروان میررانجی بررود. بیشررتر از ویژگرری رضررایت زناشررویی خیلرری
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ای برررای زن و مرررردان بررره عنررروان یررره رسررد اسرررنادهایی پررریش داورانرررهبنررابراین بررره نظرررر مررری
کنرد. از مکانسیمی برای چگونگی ارتبا، منفی روان رنجوری با رضایت زناشویی عمل مری

گررر ایررن یرراد و مکرررری در روابررگ زناشررویی رفتارهررای منفرری  هررا زوجرو، بررر اسرراس پژوهشرری ا ز
رسررد پیامرردهای منفرری بسرریاری برررای نسرربت برره همسررر خررویش داشررته باشررند برره نظررر مرری

یلیرررامز و همکررراران،  (. بنرررابراین از 2632رضرررایت زناشرررویی آنررران بررره همرررراه داشرررته باشرررد )و
کرره دارای ویژگرری روان رنجرروری هسررتند خصوصررًا در سررال کرره زن و شرروهرانی  هررای آنجررایی 

که در زنردگی خودشران بره وجرود مریاول  کرنشازدواج نسبت به تاییراتی  هرای آیرد اصرواًل وا
گرایرری برره دهنررد و ایررن حساسرریت و منفرریبسرریار منفرری و بررا حساسرریت فراوانرری نشرران مرری

گرررر رخ بدهرررد احتمرررااًل اسرررترسصرررورت مکررررر در طرررول سرررال یرررادی ا هرررای ناشررری از هرررای ز
کند و پیامردهای منفری دیگر سرایت میهای شخصیتی یه همسر به همسر پذیریآسیب

سررناد دادن  کنررد و ایررن امررر در شرردت اسررنادهای منفرری بسرریاررا ایجرراد مرری م اراسررت. زیرررا ا 
کرراهش رضررایت زناشررویی  مکرررر مشررکالت برره همسررر و مقصررر دانسررتن او، یکرری از عوامررل 
کرره همسررران  کرررده اسررت  سررنادهای زناشررویی در بررین همسررران مشررخش  یررابی ا  اسررت. ارز

کراهش نود، ترجیح مریناخش دهنرد ترثایر وقرایع منفری را افرزایش داده و ترثایر وقرایع مثبرت را 
دهنررد و ایررن دهنررد. برررای مثررال دلیررل یرره رفتررار منفرری را برره شخصرریت همسررر نسرربت مرری
گرفته و آن را به تمرام ابعراد رابطره تعمریم مری دهنرد. از ایرن موقعیت را اابت و دائمی در نظر 

ب از سرررروی همسررررر خررررود، رفتررررار اشررررتباه وی را عمرررردی، پایرررردار، رو، در هنگرررام بررررروز آسرررری
دهنرد و بردین ترتیرب هرای زنردگی جلروه مریخودخواهانه، مقصرر و تثایرگرذار برر دیگرر جنبره

کرراهش رضررایت ای را اعمررال مررینگرررش منفرری و بیررر سررازنده کرره در نهایررت باعررش  کننررد 
 شودزناشویی و تداوم آسیب به رابطه زناشویی آنان می

یافترره ایررن پررژوهش از ارتبررا، مثبررت و معنررادار بررین دلبسررتگی ایمررن بررا رضررایت دیگررر 
کراب و همکراران )2631های داهلینرگ و لیبریرزی )زناشویی هماهنگ با پژوهش (؛ 2663(؛ 

( و ارتبررررا، منفرررری و معنررررادار بررررین 2635( و شرررریرن و همکرررراران )2636آشرررری و همکرررراران )
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کررره برررا پ (؛ 2631هرررای دینرررر و همکررراران ) ژوهشدلبسرررتگی اجتنرررابی برررا رضرررایت زناشرررویی 
گلیسررون و فینررز جرالررد )2630سرریدال و الچمررار ) کی بررود. 2635( و  (هماهنررگ اسررت، حررا

همچنرین دلبسرتگی ایمرن و اجتنرابی از طریرق اسرناد ارتبراطی و بخشرش زناشرویی برر روی 
کرره بررا پررژوهش گذاشرررت  (؛ برنرررت و 2662هرررای برنررت و همکرراران )رضررایت زناشررویی تررثایر 

( هماهنررگ بررود. تئرروری دلبسررتگی برره عنرروان 2660( و الولررز و همکرراران )2667ن )همکررارا
چارچوب نظری قویی برای درک اینکه چه وقت و چرا افراد ممکن است با بخشرش بره یره 

گرفته می تواننرد چگرونگی هرای دلبسرتگی مریشود، زیرا سربهتخلف پاسخ دهند در نظر 
کره در مررورد روابررگ بررین فررردی و همچنررین  بینرری متایرهررای مرررتبگ بررا بخشررش را پرریشمررذا
کره دلبسرتگی ایمرن پریش گررایش بره بخشرش کنند. به عنوان مثال  کننرده مهمری در  بینری 

کرره دلبسررتگی ایمررن دارنررد دارای بسرریاری از 2636اسررت )آشرری و همکرراران،  (. زیرررا افرررادی 
د. در پذیری و توانایی خرودتنظیمی هیجرانی هسرتنهای مثبت مانند همدلی، توافقویژگی

کمره مرینتیجه داشتن این ویژگی کرردن برا فررد های مثبت بره فررد قربرانی  کنرد برا همردلی 
کنترررل احسرراس خشررم و پررذیرش احساسررات منفرری و تمرکررز بررر روی احساسررات  متخلررف، 

که در افرراد دارای دلبسرتگی مثبت راحت تر بتواند فرد متخلف را ببخشد و از این رو است 
که سربهل میایمن میزان بخشش بیشتری شک هرای دلبسرتگی گیرد. این در حالی است 

کاهش رضایت زناشویی می شود زیررا ایرن ناایمن مانند سبه دلبستگی اجتنابی منجر به 
افراد در ارتبا، با دیگران و یا درک آنان دچرار مشرکل هسرتند، تخلفرات برین فرردی را بسریار 

که رخ مری کرم صرورت کننرد، همردلی برا فرردهنرد درک مریشدیدتر از آنی  د متخلرف بسریار 
کننررده هسررتند، از مرری گیرررد، در درک همسررر خررود نسرربت برره دیگررران بیررر اعتمرراد و دوری 

کرره صررمیمیت بررا دیگررران ناراحررت مرری شرروند و همچنررین بسرریار بررر روی احساسررات منفرری 
کره آنران پرس از  شوند و این موارد سبب میناشی از یه تخلف ایجاد شده متمرکز می شرود 

کمتر ببخشند و از ایرن رو در بهبرود و تررمیم رابطره در زندگی زناشویی وقوع یه تخلف شان 
که پژوهش که رابطره برین مشکل بیشتری دارند و از آنجایی  های مختلف نشان داده است 
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هرررای بخشرررش و رضرررایت زناشرررویی رابطررره مثبرررت و معنررراداری اسرررت در نتیجررره سررربه
گرذارد و اشرویی ترثایر مثبتری مریدلبستگی ایمن از طریق تسهیل بخشش بر روی رضایت زن

که به دالیل مختلف فرایند بخشش را مثال در تعارضرات  از سوی دیگر دلبستگی اجتنابی 
کاهش می  تواند تثایر و رابطه منفی داشته باشد.  دهد میزناشویی 

هررای دلبسررتگی از طریررق متایررر میررانجی اسررناد ارتبرراطی بررر روی از سرروی دیگررر سرربه
کرره بررا پررژوهش رضررایت زناشررویی تررثایر کرروزالی )دارد  گررالو و اسررمیت 2665هررای سررومر و  ( و 

کررره اسرررنادها معمرررواًل بررره 2663) کررررد  ( هماهنرررگ اسرررت. در تبیرررین ایرررن یافتررره بایرررد بیررران 
هررای همسررران برررای توضرریح رفتارهررای یکرردیگر از جملرره اهررداف و علررل رفتارهررا ق رراوت

ر ارتبررا، بررا اسررناد رفترراری و اشرراره دارد. برره عنرروان مثررال در تبیررین دلبسررتگی اجتنررابی د
که بر رضایت زناشویی می گفت این افراد تمایل دارند رفتارهرای را بره گذارد میتاایری  توان 

کره ممکرن اسرت تجرارب  گاهی داشته باشند  کند بدون اینکه آ شیوه بسیار منفی پردازش 
ایر بگرذارد. تواند بر روی اسرنادها و شریوه پرردازش منفری آنهرا ترثشان میدلبستگی اجتنابی

کره از دلبسرتگی به عنروان مثرال وقتری اتفراق مبهمری برین زن و شروهر رخ مری دهرد، افررادی 
کره دارای دلبسرتگی ایمرن، نیرت و قصرد  کمتری برخروردار هسرتند نسربت بره افررادی  ایمن 

کنرد. بره عنروان مثرال نترایپ پرژوهش آمیز برداشت میهمسر خود را بیشتر منفی و خصومت
کررره دارای دلبسرررتگی اضرررطرابی و اجتنرررابی 2660) کرررالینز و همکررراران ( نشررران داد افررررادی 

که با تخلف یا تخلف شروند احتمرال بیشرتری هرای همسرر خرود روبررو مریهستند هنگامی 
کره  کننرده را مرورد تائیرد قررار دهنرد. بنرابراین افررادی  کره اسرناد منفری و ناراحرت  وجرود دارد 

گاه بره دنبرال تائیرد اعتقرادات  دارای دلبستگی ناایمن هستند احتمااًل البته به طور ناخودآ
بنرابراین برا توجره بره . هرای جراریمنفی خود باشند نه به دنبال بررسری امکانرات و واقعیرت

گذاشرته شردن و سرعی در دور شردن از دیگرران و عردم صرمیمیت  کنار  ترس از طرد شدن، 
که چرا این افراد اتفاقرات زنردگی را  که در ویژگی افراد اجتنابی هستند جای تعجب نیست 

هرا هسرتند و همرین امرر در کنند و در پری تائیرد ایرن ق راوتبا یه ق اوت منفی تعبیر می
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 م ار است. ها زوجکاهش روابگ و رضایت زناشویی بین 
در ادامه به تبیین ارتبا، بخشش زناشرویی و اسرنادهای زناشرویی برا رضرایت زناشرویی 

از ارتبرا، مثبرت و معنرادار بخشرش زناشرویی برا  شرود. یافتره دیگرر ایرن پرژوهشپرداخته می
کرره بررا پررژوهش کی بررود  یررد و همکرراران )رضررایت زناشررویی حررا (؛ دیویررد و 2630هررای برایررت و

کره 2662( و هوک و همکاران )2661(؛ مه نالتی )2631استفورد ) ( هماهنگ برود. همرانطور 
گررزارش دادنررد بخشررش زاشرراره شررد پررژوهش ناشررویی، هررای مختلفرری ماننررد پررژوهش حاضررر 

کیفیت ازدواج را پیش بینی می تروان کند. در زمینه ارتبا، بین این دو متایرر مریرضایت و 
کرره شررریه زنرردگی خررویش را برره خرراطر وجررود تخلفرری مرری بخشررند، دارای گفررت همسرررانی 

بیشررترین عملکرررد زناشررویی هسررتند، برره عبررارتی دیگررر هررر چرره همسررران بیشررتر در زنرردگی 
و برداشررت مثبترری نسرربت برره یکرردیگر در زنرردگی خواهنررد زناشررویی خررود ببخشررند نگرررش 

داشرررت، انصررراف و تعرررادل قررردرت در برررین آنررران بیشرررتر حکرررم فرماسرررت و روابرررگ زناشرررویی 
کرره ایررن صررمیمی و سررازگاری بررا یکرردیگر خواهنررد داشررت؛ برره نظررر مرری رسررد یکرری از دالیلرری 

کره چنین نتایجی را در زندگی زناشویی ناشری از بخشرش زناشرویی اسرت. از ایرن ر و اسرت 
عمررل  هررا زوجبخشررش زناشررویی برره عنرروان یرره اسررتراتژی و یررا سرربه حررل تعررارض در میرران 

اخررتالف و تعارضرری برره وجررود بیایررد وجررود بخشررش  هررا زوجکنررد. برره عبررارتی وقترری بررین مرری
شرود توانرایی حرل مسرئله زناشرویی براالتر رود و برالتبع آن رضرایت زناشرویی هررم موجرب مری

کر  (.  3222یستنسن و فینچام، باالتر خواهد رفت )گیل، 
کی از ارتبرا، منفری برین اسرناد رفتراری و رضرایت  و باالخره یافته دیگرر ایرن پرژوهش حرا

کرره بررا پررژوهش ( و 2666(؛ فینچررام و همکرراران )3226هررای برادبررری و فینچررام )زناشررویی بررود 
کر( هماهنگ بود. در تببین این ارتبا، می3227فینچام و همکاران ) گفت اسرنادی  ه توان 

یررردادهای منفررری روابرررگ زناشرررویی را برجسرررته و وقرررایع مثبرررت روابرررگ را بررره حرررداقل  ترررثایر رو
گر هر یه از زوجمی ها رفتار منفری رساند با رضایت زناشویی پایینی همراه است. بنابراین ا

کننرررده و خودخواهانررره مرررورد ق ررراوت قررررار بدهرررد شرررریه زنررردگی اش را عمررردی، سررررزنش 
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کاهش رضایت زناشویی و گرر  موجب  کوتراه مردت خواهرد شرد و ا افزایش پریشرانی ابتردا در 
کراهش شردیدی از رضرایت زناشرویی را  کنرد احتمرااًل  در درازمدت این اسنادها ادامه پیدا 

کرد.   مشاهده خواهند 
کرره در ادامره برره هرای دیگررر دارای محردودیتایرن پررژوهش هماننرد پررژوهش هررایی اسرت 

ایرن پرژوهش برر روی زنران و مرردان متثهرل  -3د. شروها اشاره میچند نمونه از این محدویت
شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری انجرام شرده اسرت بنرابراین تعمریم نترایپ بره 

کشورمان ایرران برا توجره بره تفاوتزنان و مردان استان هرای فرهنگری و اقتصرادی  های دیگر 
کرره ا -2کرره وجررود دارد بایررد بررا احتیررا، صررورت پررذیرد؛  یررن پررژوهش یرره پررژوهش از آنجررایی 

همبسرررتگی اسرررت نررره علرررت و معلرررولی؛ بنرررابراین در تفسررریر نترررایپ بایرررد احتیرررا، بیشرررتری 
گیرد؛  کمر  -1صورت  کره حردا سرال از ازدواج  1همچنین این پژوهش بر روی زنان و مردانی 

کره سرال گذشته است بنابراین در تعمیم به افراد متثهلی  کنرار مشترک آنان  یرادی در  هرای ز
گیررد. بنرابراین پیشرنهاد مریکرده هم زندگی برا توجره بره  -3شرود اند باید با احتیا، صرورت 

هررای اینکرره در ایررن پررژوهش از ابزارهررای خررودگزارش دهرری اسررتفاده شررده اسررت در پررژوهش
کره میرزان سروگیری مربوطره را بره حرداقل برسراند. آینده از روش های مختلفی استفاده شرود 

کننرردگ -2 سررال اول زنرردگی خررویش بودنررد از ایررن رو  1ان در در ایررن پررژوهش همرره شرررکت 
یررانس رضررایت زناشررویی محرردود مرری کرره در کنررد، بنررابراین پیشررنهاد مرریاحتمررااًل وار شررود 

کرره مرردت ازدواج آنرران بیشررتر از  کننرردگانی اسررتفاده شررود  سررال  1پررژوهش آینررده از شرررکت 
نررد آبررازی برررای توا رنجرروری میهررای ایررن پررژوهش خصوصررًا در زمینرره روانیافترره -1باشررد. 
کرره یکرری از یافتررهپررژوهش هررای ایررن هررای دیگررری در آینررده و در زمینرره خررانواده باشررد چرا

کرره پررژوهش نشرران از ارتبررا، روان کرره ایررن یافترره نشرران داد  رنجرروری و رضررایت زناشررویی بررود 
کره در ابتردای زنردگی هسرتند روانحتی در میان زوج توانرد برا رضرایت از رنجروری مریهایی 

 در ارتبا، باشد.  رابطه شان
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