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 چکيده

 شودمی برگزیده دلخواه به که است مأمنی است، اجتماعی انسان پناهگاه خانواده، آن تبع به و ازدواج:  زمینه

 .گذارندمی تأثیر ازدواج موفقیت یا شکست بر مختلفی عوامل.باشد آرامش و سکون برای جایی تا

 های سبک به مربوط مفاهیم توسط بخشش در مؤثر عوامل تشخیص منظور به کنونی یمطالعه:  هدف

 یژگیو شخصیتی، هایویژگی یحیطه در و است گرفته صورت شخصیتی هایویژگی از ایگزیده و دلبستگی

 .است شده انتخاب توافق

 مکدست و باشندمی دانشگاه متأهلین خوابگاه در ساکن که است هاییزوج کلیه شامل آماری جامعه: روش

 گیرینمونه شیوه به( نفر300) زوج 150 تعداد منظور همین به. است شده سپری هاآن ازدواج از سال یک

 بخشش صمیمانه، روابط در شخص تجارب پرسشنامه سه از هاداده گردآوری برای. شدند انتخاب دسترس در

 شد، ررسیب پیرسون همبستگی توسط متغیرها میان یرابطه ابتدا. شد استفاده( گردون) ایرانی بزرگ پنج و

 بینپیش متغیرهای از هریک نقش و شد استفاده گام به گام رگرسیون یشیوه از هاداده تحلیل برای سپس

 .                                                    دگردی مشخص بخشش یعنی مالک متغیر بینیپیش در آن میزان و توافق و دلبستگی سبک یعنی

 توافق صیتیشخ ویژگی بخشش، و اجتنابی ناایمن دلبستگی بخشش، و ایمن دلبستگی سبک میان: ها یافته

 بخشش اب اضطرابی ناایمن دلبستگی سبک دیگر، طرف از. ندارد وجود معنادار یرابطه دلبستگی هایسبک و

 توافق و دلبستگی سبک طریق از. هستند معنادار و مثبت همبستگی دارای بخشش میزان با توافق میزان و

 .                              بود میسر بخشش بینیپیش

 خششب دادن دست از و جدایی از ترس خاطر به است اضطرابی هاآن دلبستگی سبک که افرادی: گیری نتیجه

 ونچ هاییویژگی دلیل به دارند، توافق از باالتری سطح که افرادی همچنین. دهندمی نشان خود از بیشتری

 دارند بیشتری بخشش خطاها مقابل در سازگاری و دیگران درک دلرحمی،

 .زناشویی روابط توافق، دلبستگی، سبک بخشش، واژگان کليدی:
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 2محمدنقی فراهانی، 1هانيه کامکار

 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه عمومی، شناسی روان ارشد کارشناس 1
 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه عمومی، روانشناسی گروه استاد، 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 هانيه کامکار

 پيش بينی بخشش در روابط زناشویی براساس سبک های دلبستگی 

 و صفت شخصيتی توافق

 5/4/1399 تاریخ دریافت:

 13/6/1399 تاریخ پذیرش:

http://www.psyj.ir/


 123 -131 ، ص1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
 تأثیر آن موفقیت یا شکست بر هاعامل کدام و گیردمی شکل ازدواج چگونه که پرسش این گذشته هایدهه در

 ینا نشانگر تجربی هایپژوهش از بسیاری تاکنون زمان آن از. است برانگیخته را بسیاری روانشناختی هایگذارند،پژوهشمی

 و ینسرمیکل) کندمی بازی هاآن زناشویی و عاشقانه روابط جمله از بزرگساالن پیوندهای در مهمی نقش  دلبستگی که اندنکته

 اثرات شناخت هم و انسان شخصیت بر مؤثر خطرزای عوامل شناخت برای هم خوبی راهنمای  دلبستگی نظریهء(. 2005 فیلیپ،

 (.1386 کار،پیوسته) هاستانسان آینده روابط بر دلبستگی مدت طوالنی

 لبستگید هایسبک که شودمی مطرح فرض این بگیریم، نظر در فردی تفاوت یسازه یک عنوان به را  دلبستگی سبک اگر

 پنج زا یکی  توافق. باشند داشته  شخصیت اصلی عامل پنج ابعاد با را مشترکی واریانس فردی هایتفاوت هایسازه سایر مثل

   ارکمالحظه و   کنندهکمک ،  مهربان ،  بخشندگی ،  همدردی چون صفاتی آن برای روزمره زبان در که است ایرانی بزرگ صفت

 چون یگرید شخصیتی هایویژگی مستلزم توافق بر عالوه بخشرضایت زناشویی زندگی یک به دستیابی. کنیممی استفاده را

 اجازه هک است واکنشی  بخشش میان این در. است همسر ناپذیراجتناب هاینقص و اشتباهات روی بر کار و مقابله تحمل، توانایی

 (.2000فینچام،) یابد ادامه رابطه هاشکست یا هاخیانت ها،اشتباه وجود با دهدمی

 یری،گ شکل در...  و بخشش شخصیتی، هایویژگی دلبستگی، سبک همچون بسیاری عوامل که گردیده مشخص نتیجه در

 به بوطمر مفاهیم توسط بخشش در مؤثر عوامل تشخیص منظور به کنونی یمطالعه. اند سهیم زناشویی روابط فروپاشی و تداوم

 وافقت ویژگی شخصیتی، هایویژگی یحیطه در و است گرفته صورت شخصیتی هایویژگی از ایگزیده و دلبستگی های سبک

 .است شده انتخاب

 سایر رد اصلی، مراقبان با کودکی دوران مشکالت و دلبستگی سبک و شخصیت هایویژگی صاحبنظران از بسیاری دید از

 بود عقیده این بر  بالبی(. 1389 محمدی، سید از نقل به ،2000 گلدنبرگ،) یابدمی نمود نیز بزرگسالی دوران یصمیمانه روابط

 معتقد نظریه ینا. باشدمی نیز زندگی فراخنای در تحول ینظریه بلکه نیست، کودک تحول ینظریه یک تنها دلبستگی ینظریه که

 احساس هنگام مادر حمایت میزان مادر، دسترسی قابلیت میزان و زندگی اولیه هایسال در کودک-مادر یرابطه نوع که است

 خانجانی، و عیدی) کندمی تعیین را فرد دلبستگی کودک، برای مادر بودن ایمن گاهتکیه و مادرانه حساسیت ی درجه خطر،

 خانجانی،) دانند می مؤثر بعدی روابط بر را آن و کرده تأکید خانواده محیط در اولیه روابط بر دلبستگی های نظریه(. 1385

 چگونه هک کنندمی پیشنهاد و کرده تلقی نسلی چند و پایدار عامل بعنوان را  یافتگیتمایز و دلبستگی هایسبک هاآن(. 1384

 یرابطه نیز تحولی شناسیآسیب بر مبتنی مطالعات(.2003 گلدنبرگ،) بگذارد اثر او زناشویی روابط بر تواندمی شخص مبدأ خانواده

 دهندمی قرار تأکید مورد را زناشویی معیوب هایشبکه و روانشناختی مشکالت و خانوادگی و تحصیلی یاولیه منفی تجارب بین

 (. 2003 ویسشر، و کالسکو)

. واندندخ  عاملی پنج ینظریه را آن و کردند تنظیم عاملی پنج الگوی تبیین برای را نظری الگویی( 1999)  کاستا و کری مک

 به اصلی عامل پنج به مربوط رفتاری تغییرات یعنی دارند، زیستی زمینه و هستند ذاتی تمایالت عامل پنج این هاآن نظر نقطه از

 اولیه  مزاج که گفت توانمی احتماالً(. 1992 کری، مک و کاستا) شودمی مربوط قبیل این از عواملی و مغز ساختار ها،ژن ساختار

 راییبرونگ چون عناوینی تحت را هاآن ما که شودمی تبدیل ابعادی به رشد از پس بودن هیجانی و بودن فعال بودن، اجتماعی مثل

 از نقل به ؛2000 دلوکیو، ؛1999 رابرتز، و کاسپی ؛1997 کری، مک و کاستا ؛1984 پالمین، و باس) شناسیم می نوروزگرایی و

 به تواندمی دلبستگی سبک میان این در دارد؟ نقش اولیه مزاجی صیات خصو این رشد در عواملی چه اما(. 1381 جان؛ و پوین

 (.1987 االنسکی، و گلداسمیت) باشد مؤثر شخصیت اصلی عامل پنج ساختار گیریشکل در مهم عامل یک عنوان

 کنندهککم مهربان، بخشندگی، همدردی، چون صفاتی آن برای روزمره زبان در که است ایرانی بزرگ صفت پنج از یکی توافق

 ارهایرفت آن عکس حالت در و  اجتماعیفرا رفتارهای در آن استفاده بعد، این کاربردهای از یکی. کنیممی استفاده را کارمالحظه و

 درصدد و بوده عاطفهبا و مهربان فردی نوعاً دهد،می بروز خود از را اجتماعیفرا رفتارهای که فردی. است ضداجتماعی و خصمانه

 نماییم قبول اگر. شود بر و دور افراد و دیگران یاستفاده سوء باعث رفتارها این است ممکن هرچند است، کنندگیکمک رفتارهای

 رفتارهایی سایر با اررفت این که بپذیریم بایستی بنابراین است؛ تؤام برشمردیم که صفاتی با که است صفت یک اجتماعیفرا رفتار که
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 یمنطق هایاستدالل کردن، حسیهم و همدردی گرفتن، دوش به را دیگری کار. دارد قرابت و وابستگی کنند،می همراهی را آن که

 یگراند قربانی را خود و داشتن دیگران مقابل در مسئولیت احساس دانستن، ارزشمند را دیگران کار داشتن، باال سطح اخالقی و

 تماعیاج هایقابلیت دارای افراد این که داشت انتظار توانمی هاییویژگی چنین داشتن با. هستند موضوع این از هاییمثال کردن

 که شودمی باعث حتی و باشدمی خود برای باال سطح مسئولیت پذیرفتن بر ناظر که داشته درونی کنترل منبع و بوده باال سطح

 (.1388 فراهانی،) گیرند عهده به نیز دیگران طرف از را مسئولیت

 تحمل، یتوانای چون دیگری شخصیتی هایویژگی مستلزم توافق بر عالوه بخشرضایت زناشویی زندگی یک به دستیابی

 جودو با دهدمی اجازه که است واکنشی بخشش میان این در. است همسر ناپذیراجتناب هاینقص و اشتباهات روی بر کار و مقابله

 هنگامی بخشش که است این بر باور ،  بافتی درمانی خانواده در(. 2000فینچام،) یابد ادامه رابطه هاشکست یا هاخیانت ها،اشتباه

(. 1998 دیبالسیو، از نقل به ،1989، بوزور) کند نقض را ازدواج در عدالت حس و همسران اخالقی اصول ها،اشتباه که دارد ضرورت

 و شود رها کند می مختل را رابطه که منفی هیجان از تا دهدمی امکان گرفته، صورت او حق در خطاها که شخصی به بخشش

 و پایدار روابط حفظ برای مهم ابزاری بخشش(. 1988 فلنیگان،) نمایدمی تشویق را همسر از مثبت شناختی هایبازنمایی رشد

 در هاآن بروز از پیشگیری و موجود مشکالت با مقابله برای هازوج به بخشش(. 2000 اکسالین، & 2002 ریپالی،) است دازمدت

 (.1990 دیبالسیو، & ورتینگتون) کند می کمک آینده

( 1994)  هازن و کوباک. دارند ریشه هازوج دلبستگی هایسبک در زناشویی مشکالت که باورند این بر پژوهشگران از برخی

 برخاسته هایترس از اغلب همسران نارضایتی. است  ناایمن دلبستگی از اینشانه زناشویی آشفتگی هاینشانه که کردند پیشنهاد

 ینا بر مدارهیجان  درمانی زوج پیروان همچنین،(. صمیمیت نبود یا شدن رها از ترس) گیرد می نشأت هاآن دلبستگی سبک از

 ها زوج میان امن عاطفی پیوند ایجاد برای باید که دارند ریشه ها آن دلبستگی های سبک در آشفته های زوج مشکالت که باورند

 .یابند تغییر و پردازش بررسی، دوباره

 و ینبرگگر) کنندمی حمایت است، مرتبط زناشویی آشفتگی با ناایمن دلبستگی که باور این از پژوهش و نظریه رواین از

 (.2001 داویال، از نقل به ؛1988 جانسون،

 زندگیشان شریک با ها آن رفتار بر و دهدمی شکل را روابط از فرد انتظارات دلبستگی فرآیندهای که داد نشان پژوهش

 و است همراه اندک زناشویی رضایت با امنیت عدم احساس(. 1996 کولینز،) گذارند می اثر شوندمی استرس دچار که هنگامی

 می حفظ را نارضایتی و ناایمنی مزمن های احساس که شوند گرفتار منفی تعامالت از ایچرخه در همسران برخی دارد امکان

 (.1999 همکاران، و داویال) کنند

 

 روش
 به .شوندمی بررسی ها پدیده "موجود وضعیت" یا "هست آنچه" توصیفی هایپژوهش در. است توصیفی نوع از پژوهش این

 هدد گزارش ذهنی استنتاج یا دخالت گونههیچ بدون را  "هست آنچه" کندمی سعی هاپژوهش گونهاین در پژوهشگر دیگر، بیان

 یشخصیت ویژگی و دلبستگی سبک متغیرهای رابطه بررسی به قسمت این در(.1381زاده،حسن) بگیرد موقعیت از عینی نتایج و

 نمونه، ماری،آ جامعه به. باشدمی بخشش مالک متغیر و توافق و دلبستگی سبک بینپیش متغیرهای.پردازیممی بخشش با توافق

 .شودمی پرداخته ها داده تحلیل و تجزیه روش و اطالعات آوری جمع ابزارهای

 هاآن ازدواج از سال یک کمدست که بود شیراز دانشگاه متأهلین خوابگاه ساکن هایزوج کلیه کنونی پژوهش در ما جامعه

 داده گردآوری برای. شدند انتخاب نمونه بعنوان دسترسدر بصورت( زن150 و مرد150) زوج150 پژوهش این در. بود شده سپری

 زوج ره برای پژوهشگر. شد داده توضیح هاپرسشنامه تکمیل روش پژوهش، اهیت بر تأکید بر عالوه مجزا یبرگه یک در ابتدا ها،

 شد، داده ارایه که راهکارهایی براساس. دادمی پاسخ پرسشنامه شش به باید زوج هر دیگر بیان به گرفت، نظردر پرسشنامه سه

 اتمشخص به مربوط هایپرسش پرسشنامه، هر روی بر. شدند می تکمیل دیگری مشورت بدون و تنهایی به باید هاپرسشنامه

 .شد آورده است ازدواج از شده سپری زمان مدت و تحصیالت جنس، سن، شامل که دموگرافیک
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 ابزار
 حاضر حال در را فرد دلبستگی سبک که پرسشنامه این:  شده نظرتجدید-صمیمیانه روابط در شخص تجارب پرسشنامه( الف

 18. است شده تدوین( 2006) گرپیوسته از نقل به( 2000) والر و فرالی برنان، یبوسیله که است پرسش 36 دارای سنجد،می

 یاسمق زیر در که کسانی. کندمی محاسبه را اجتنابی دلبستگی دیگر پرسش 18 و دهدمی نشان را اضطرابی دلبستگی آن پرسش

 همسرشان یاآ که دارند را موارد این در نگرانی به تمایل و داشته دیگران تأیید و پذیرش به شدید نیاز گیرند،می باال ینمره اضطراب

 هندهد پاسخ به و دارند ایمن دلبستگی گیرند،می پایین ینمره مقیاس این در که کسانی. بود خواهد دسترس در و دهندهپاسخ

. اراحتندن دیگران با صمیمانه روابط ایجاد از گیرند،می باال ینمره اجتنابی مقیاس زیر در که کسانی. دارند اعتماد همسرشان بودن

 مقیاس زیر دو هر از ایمن بزرگساالن.دید خواهند زیان کنند، ابراز را عواطفشان و احساسات اگر کنندمی احساس افرادی چنین

 این پایایی میزان است، 80/0 از بیش یا مساوی موارد تمامی در کرانباخ آلفای مقادیر اینکه به توجه با. گیرندمی پایین ینمره

 .باالست پرسشنامه

 استفاده عوامل تحلیل روش از صمیانه روابط در شخص تجارب آزمون روایی یمحاسبه منظوربه( 1385) گرپیوسته

 دلبستگی سبک) آزمون بررسی مورد عوامل با معنادار ایگونهبه هاپرسش که داد نشان آزمون های پرسش عاملی تحلیل.کرد

 ،24 ،23 ،21 ،20 ،18 ،17 ،15 ،14 ،9 ،1 هایپرسش که داد نشان تحلیل نتایج. دارند همبستگی( اجتنابی و اضطرابی ایمن،

 در 36 ،31 ،30 ،29 ،27 ،16 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 ،3 ،2 هایپرسش و( ایمن دلبستگی سبک) یک عامل در 35 ،32 ،26 ،25

 علمی بار دارای( اجتنابی دلبستگی) سوم عامل در 34 ،33 ،28 ،22 ،19 ،11 ،5 ،4 هایپرسش و( اضطرابی دلبستگی) دوم عامل

 .است آزمون باالی دقت از حاکی که آمد بدست/. 78 کرانباخ آلفای روش از استفاده با آزمون پایایی پژوهش این در. بودند بیشتری

 یعمده صفات عینی شکل به که است شده طراحی هدف این با( : گردون)  ایرانی بزرگ پنج گیریاندازه پرسشنامه( ب

 رایاج. است ضروری پرسشنامه به دادن پاسخ برای راهنمایی، دوره تحصیالت حداقل داشتن. نماید گیریاندازه را فرد شخصیت

 فردی ورتص به گردون پرسشنامه. دارد بستگی دهنده پاسخ هیجانی و بدنی سالمت سطح میزان به این، بر عالوه پرسشنامه معتبر

 افراد از پرسشنامه سؤاالت از کدام هر به پاسخ برای. است بلند فرم در سؤال90 شامل مذکور پرسشنامه. است اجرا قابل گروهی و

 رد نظر مورد متغییر که ازآنجا. . کنند اعالم را خودشان مخالفت و موافقت میزان ایدرجه پنج مقیاس یک در که شودمی خواسته

 سؤال 10 شامل که شد سنجیده توافق به مربوط مقیاس تنها عامل،5 میان از لذا است، توافق شخصیتی ویژگی حاضر تحقیق

 بین آلفای ضریب( 1385 همکاران، و مقامیقائم نیکخواه، فرد،عطری شعیری، روشن، از نقل به ،1992) کریمک و کاستا. است

 فارسی به ایران در را پرسشنامه این( 1380) فرشی گروسی. اندکرده گزارش را رنجورخوییروان برای 86/0 تا توافق برای 68/0

 .کردند هنجاریابی ایرانی دانشجویان روی بر و ترجمه

 که است گویه 15 شامل( 2001همکاران، و ری از نقل ،به 1988ری،) ری بخشش یپرسشنامه:  بخشش پرسشنامه( ج

 از پس و بوده گویه 16 دارای اصلی مقیاس. است دهندهآزار به نسبت بیشتر بخشش یدهندهنشان مقیاس این در باال هاینمره

 بیشتر بخشش یدهنده نشان مقیاس این در باال هاینمره. گردید تبدیل گویه 15 به و حذف آن یگویه 1 عاملی تحلیل انجام

 شیوه به  آمده دست به همبستگی. داد قرار مقایسه مورد انرایت بخشش سنجش معیار با را معیار این ری. است آزارنده به نسبت

 (.2001 همکاران، و ری)  r=75/0-50/0: بود باال نسبتاً سازی همتا

 یمحاسبه منظوربه نیز پژوهش این در. آمد بدست r=96/0( 1386) یادگاری و پورزندی پژوهش در ابزار این کرونباخ آلفای

 .است آزمون این باالی دقت از حاکی که آمد بدست 83/0 آلفا مقدار. شد استفاده کرانباخ آلفای روش از آزمون این پایایی

 

 هایافته
 از یک هر به. استآمده دستبه دهندگانپاسخ توسط شده تکمیل یپرسشنامه 300 براساس مطالعه این هایداده

 تکمیل هامفر و شد داده بخشش پرسشنامه یک و توافق پرسشنامه یک دلبستگی، سبک سنجش پرسشنامه یک دهندگانپاسخ

 .شد
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 سال 28 هاآزمودنی سنی میانگین جدول به توجه با. دارند قرار سال 30 تا 21 سنی یمحدوده در پژوهش مورد افراد بیشتر

 افراد را فراوانی کمترین و باشندمی دکترا درصد 24.1 آن از پس و لیسانس تحصیالت دارای درصد48.5 تعداد این از که. است

 از سال 5 تا 1 بین که اندداده تشکیل افرادی را درصد71.3 معادل نمونه تعداد بیشترین همچنین،. دهندمی تشکیل دیپلم زیر

 .است باال به سال 15 یمحدوده به مربوط فراوانی کمترین و است شده سپری هاآن ازدواج

 های دلبستگیضریب همبستگی بين بخشش و سبک . 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ود اجتنابی، با بخشش ارتباط معناداری وجشده در  جدول بین دلبستگی ایمن و دلبستگی ناایمن با توجه مقادیر نمایش داده

 ندارد.

 بخشش و اضطرابی ناایمن دلبستگی سبک میان یبین دلبستگی ایمن و بخشش ارتباطی معنادار است. در نتیجه فرضیه 

 شود.، تأیید میدارد وجود رابطه

 های دلبستگیضریب همبستگی بين توافق و سبک . 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. است/( 043) همبستگی ضریب ایمن دلبستگی سبک و توافق میان که دهدمی نشان جدول به توجه با مطالعه هاییافته

 اضطرابی یمنناا دلبستگی سبک و توافق همبستگی همچنین،. ندارد وجود معناداری تفاوت ایمن دلبستگی و توافق میان نتیجه در

 نتیجه در. است( -/071) اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک و توافق بین همبستگی که دهدمی نشان جدول. نیست معنادار/(  103)

 .   ندارد وجود ایرابطه اجتنابی ناایمن دلبستگی و توافق میزان میان که گفت باید

 ضریب همبستگی بين توافق و بخشش. 3جدول

 

 

 

 

 

 بخشش متغییر

 r= -/028 ایمندلبستگی 
 Sig= /628 سطح معناداری

 r= /293 دلبستگی ناایمن اضطرابی
 Sig= /000 سطح معناداری

 دلبستگی ناایمن اجتنابی

 سطح معناداری
r= /079 

Sig= /174 

 توافق متغییر

 r= /043 دلبستگی ایمن
 Sig= /453 سطح معناداری

 r= /103 دلبستگی ناایمن اضطرابی
 Sig= /705 سطح معناداری

 دلبستگی ناایمن اجتنابی

 سطح معناداری
r= -/071 

Sig= /222 

 بخشش متغییر

 r= /210 توافق
 Sig= /000 سطح معناداری
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 مستقیم بخشش و توافق میزان میان یرابطه پس.است/( 210) بخشش و توافق همبستگی که دهدمی نشان3 شماره جدول

 ایرابطه اآی که سؤال این به پاسخ نتیجه در. شودمی سبب را بخشش بیشتر میزان بیشتر توافق که معنا بدین. است معنادار و

 .است مثبت دارد وجود بخشش و توافق میان

 دست آمده از رگرسيوننتایج به - 4جدول

 

 

 

 

 مربوط خششب بر تأثیر بیشترین مطالعه، در شده گنجانده متغیرهای میان از که گفت توانمی مسیر تحلیل مدل به توجه با

 توافق متغیر آن از پس. باشدمی/ 295 با برابر متغیر این برای مسیر ضریب که طوریبه است، اضطرابی ناایمن دلبستگی سبک به

 وافقت و ناایمن نوع از دلبستگی سبک که سؤال این به توانمی نتیجه در. است بخشش متغیر بر اثر دارای/ 171 مسیر ضریب با

 بخشش منغیر تغییرات از درصد11 نهایتاً  توافق و اضطرابی دلبستگی سبک. داد مثبت پاسخ هستند بخشش هایکننده بینیپیش

 .کنندمی تبیین را

 

 گيری نتيجه و بحث
 ینیبپیش نهایت در و سازگاری یا توافق و دلبستگی سبک با زوجین بخشش یرابطه بررسی پژوهش این انجام از هدف

 شگاهدان متأهلین خوابگاه ساکن هایزوج مطالعه مورد یجامعه. بود توافق و دلبستگی سبک اساس بر گروه این در بخشش سازه

 افراد این از( مرد150 و زن150) نفر300 تعداد نمونه گروه. بود شده سپری هاآن ازدواج از سال یک کمدست که بودند شیراز

 .شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه اساس بر که بودند

 زیر های یافته آمد، دستبه spss افزارنرم توسط آماری پردازش از که نتایجی اساس بر اطالعات تحلیل و تجزیه از پس

 :آمد بدست

 .ندارد وجود معنادار یرابطه بخشش و اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک و ایمن دلبستگی سبک میان

 الوگک مک ییافته با نتیجه این. است معنادار رابطه بخشش و اضطرابی ناایمن دلبستگی سبک میان گفت توانمی اما

 عدم و همدلی حس نداشتن دلیل به ناایمن یدلبسته افراد که کرد بیان پژوهش این در کالوگ مک. باشدمی همسو( 2005)

 بلکه شد،بخمی اعتبار گفته این به دلبستگی نظریه تنها نه. ببخشند را دیگران توانندنمی خود منفی عواطف منفی کنترل

. انداختهس برجسته را بخشش هایکننده بینیپیش و دلبستگی هایسبک اشتراک وجوه بخشش یزمینه در شده انجام هایپژوهش

 و هیجانی منفی، صورت به کنندهتهدید ارتباطی رخدادهای به است، ناایمن هاآن درونی الگوی که کسانی و بخشنده غیر افراد

 ؛2004 هولز،ری و سیمپسون) هستند افسردگی به ابتال مستعد و دارند منفی ذهنی نشخوارهای دهند،می نشان واکنش رفتاری

 (. 2006 چانگ، و تسی

 .داردن وجود معنادار یرابطه ناایمن و ایمن دلبستگی سبک و توافق میزان میان دهدمی نشان پژوهش این نتایج که همانطور

 که تاس معنا این به نتیجه این دارد، وجود معنادار یرابطه بخشش و توافق میزان میان که گفت توان می ها یافته براساس

 حسط با افراد. دهندمی نشان را بخشش از باالتری میزان خود زندگی در برخوردارند، توافق سطح از باالتری میزان از که افرادی

 هک گروهی. بگذارند خاطی فرد جای به را خود توانندمی دیگران درک و سازگاری همدردی، چون هاییویژگی دلیل به باال توافق

 .است روابط حفظ برای مناسبی مکانیسم بخشش که انددریافته دارند بیشتری توافق

 راندیگ که است معتقد و است آنان به کمک مشتاق و کندمی دیگران با همدردی احساس. است دوستنوع اساساً موافق فرد

 طافانع همچنین دارند، مشکل حل برای پذیریانعطاف نگرش و ترفکرانهروشن دیدگاه هاتوافقی. دارند را رابطه همین او با نیز

 و تعاون وافق،ت زیرا باشندمی سازگار بیشتر توافق، در باال نمره دارای افراد. دارند روابطشان تحلیل و نگرش تغییر برای بیشتری

 B Beta T Sig    نام                          مرحله

 /087 /000 320/5 /295 /067 دلبستگی ناایمن اضطرابی 1

 /116 /002 106/3 /171 /094 توافق 2
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 ودگیبخش و شوندمی برانگیخته تعارض از فارغ و مثبت ارتباطات حفظ بر پذیرتوافق افراد. دهدمی افزایش افراد میان را اعتماد

 . است هدف این به یابیدست معنای به آنان برای

 یرابطه اشند،ب بخشش هایکننده بینیپیش توانندمی دلبستگی سبک و توافق دهدمی نشان پژوهش این نتایج که همانطور

 سبک به ربوطم بخشش بر تأثیر بیشترین که صورت این به است، معنادار بخشش بینیپیش در دلبستگی سبک و توافق میان

 ضریب با توافق متغیر آن از پس. باشدمی/ 295 با برابر متغیر این برای مسیر ضریب که طوریبه است، اضطرابی ناایمن دلبستگی

 تبیین را بخشش منغیر تغییرات از درصد11 نهایتاً  توافق و اضطرابی دلبستگی سبک. است بخشش متغیر بر اثر دارای/ 171 مسیر

 . کنندمی

 هایی سازه شامل دو هر. دارد وجود بخشش و دلبستگی ینظریه میان مهمی هایشباهت که گفت باید یافته این تبیین در

 هایویژگی از دیگران درک و همدلی صفات این که( 2001 انرایت،) هستند دیگران درک و هیجانی گردانیخود همدلی، چون

  (.1388 فراهانی،) دارند باالتری توافق سطح که است افرادی
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 و مراجع منابع

 .دلبستگی میزان طریق از تحصیلی پیشرفت بینیپیش(. 1387. )علی عسگری، شهال؛ پاکدامن، بهروز؛ روز،آتش [1]

 .193-203: 4 شماره ،4 دوره(. پژوهشی-علمی) پژوهی خانواده فصلنامه

 رد بخشودگی با دلبستگی های سبک و شخصیتی های ویژگی بین رابطه(. 1390. )زهره طبیبی.پروین زاده احتشام [2]

 .75-90(:18)6 ;شناسی روان در نو های یافته. اهواز نفت ملی شرکت کارکنان

 در زناشویی مسایل در توافق و شادکامی میزان با دلبستگی هایسبک رابطه(. 1384. )ع دانش، و م نژاد،اصغری [3]

 .4شماره ،14دوره مشاوره، هایپژوهش و هاتازه مجله. دانشگاه متأهل زن دانشجویان

 فصلنامه. نابارور زوجین در زناشویی مشکالت با دلبستگی هایسبک رابطه بررسی(. 1380. )محمدعلی بشارت، [4]

 .19دوره درمانی،روان هایتازه

 مجله. دفاعی هایمکانیسم و دلبستگی هایسبک رابطه بررسی(. 1380. )م ایروانی، و م شریفی، و محمدعلی بشارت، [5]

 .3شماره ،19دوره روانشناسی،

 شخصی بین مشکالت و دلبستگی هایسبک رابطه بررسی(. 1381. )ع احمدی، و م نژاد،گلی و محمدعلی بشارت، [6]

 .http:// www.Iranpa.org.12/5/2006: سایت از 2006 می12 در شده بازیابی. تهران دانشگاه دانشجویان

 زناشویی رضایت بینیپیش(. 1391. )احمد پیچاکالیی،امیری و ابراهیم اکبری، و صمد فهیمی، و منصور بیرامی، [7]

 .1شماره ،14دوره روانی، بهداشت اصول مجله. یافتگیتمایز هایمؤلفه و دلبستگی هایسبک براساس

 .ساواالن انتشارات: تهران. تحقیق هایروش(. 1382. )رمضان زاده، حسن [8]

 بخشش دلبستگی، هایسبک یرابطه بررسی. شهدخت آزادی، و فرزانه ناهیدپور، و محمدرضا بلیاد، و زهره خسروی، [9]

 سال زنان، شناسی جامعه فصلنامه. کرج شهرستان مشاوره مرکز به کننده مراجعه هایزوج در زناشویی تعارضات و

 .1390 پاییز دوم،

 .نور پیام انتشارات. تربیتی علوم و شناسی روان در تحقیق روشهای(. 1386) علی دالور، [10]

 ازگاریس با روانی سالمت و دلبستگی هایسبک رابطه بررسی. علیرضا مهدویان علی، آشتیانی فتحی علی، شاکر [11]

 .24-23( :2) 5 ;1390. رفتاری علوم مجله. زوجین در زناشویی

 بررسی(. 1385) منیژه ییالقی، شهنی جمال؛ حقیقی، یوسفعلی؛ عطاری، رضا؛ مهر،خجسته حسین؛ شکرکن، [12]

 هایینبپیش بعنوان شناختی جمعیت هایویژگی و دلبستگی هایسبک اجتماعی، هایمهارت شخصیتی، هایویژگی

 شناسی،روان و تربیتی علوم مجله. اهواز در عادی و طالق متقاضی هایزوج در زناشویی رابطه شکست و موفقیت

 .1-3ص ،1شماره سیزدهم، سال سوم، دوره اهواز، چمران شهید دانشگاه

 یعلم فصلنامه ".دلبستگی مختلف های سبک در زناشویی رضایت بررسی "(. 1385) زینب خانجانی، و رقیه عیدی، [13]
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