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 Purpose: The aim of this study was to investigate the model 

of predicting marital empathy based on object relationships by 

considering the mediating role of attachment styles in married 

individuals. 

Materials and Methods: The research method was 

descriptive and structural equation modeling. The statistical 

population of the present study was all married people who 

referred to health centers in Tehran in 1400, of which 350 

people were selected by convenience sampling. The research 

instruments included the Julif and Farrington Marital Empathy 

Scale, the Bell Object Relationships Questionnaire, and the 

Hazen and Shaver Attachment Styles Questionnaire. 

Structural equation modeling was used to analyze the data. 

Findings: The results of statistical test showed that the fit 

indices of the research model are in good condition. Object 

relationships have a significant direct effect on marital 

empathy (p <0.05). Object relationships have a significant 

indirect effect on marital empathy through attachment styles 

(p <0.05). 

Conclusion: Based on the research findings, appropriate 

strategies for improving the predictive components of object 

relationships should be considered in order to increase the 

level of satisfaction, stability and stability of marriage and 

increase marital empathy. 

 
Authors 

Ali Asghar Khosrobeigi 1, 

Ali Reza Aghayousefi 2*, 

Nasser Sobhi Gharamaleki 3 

 

How to cite this article 
Ali Asghar Khosrobeigi, Ali Reza 
Aghayousefi, Nasser Sobhi 
Gharamaleki, Structural Model of 
Marital Empathy Prediction based 
on Object Relationships Mediated 
by Attachment Style. Journal of 
Islamic Life Style Centeredon 
Health, 2020:4(4);  278-287 
 

1. PhD Student, Department of 

Psychology, Qom Branch, Islamic Azad 

University, Qom, Iran. 

2. Associate Professor, Department of 

Psychology, Payame Noor University 

of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding 

Author). 

3. Associate Professor, Department of 

Psychology, Allameh Tabatabai 

University, Tehran, Iran. 

Keywords: Marital Empathy, Object Relationships, Attachment Styles. 

* Correspondence: 

Address: 

Phone:  

Email: arayeh1100@gamil.com 

Article History 

Received: 2020/12/31 

Accepted:2021/03/13 
ePublished: 2021/03/15 



  و همکاران                ی گیاصغر خسروب یعل  279

 

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

بر اساس  ییزناشو یهمدل ینیب شیپ یمدل ساختار
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 ییزناشو یهمدل ینیب شیمدل پ ی: هدف پژوهش حاضر بررسهدف
 یسبک ها یانجیبر اساس روابط ابژه با در نظر گرفتن نقش م

 .در افراد متاهل بود یدلبستگ
 یو از نوع مدل ساز یفیروش پژوهش توص و روش ها: مواد

افراد  هیپژوهش حاضر کل یبود. جامعه آمار یمعادالت ساختار
 1400سالمت شهر تهران در سال  یمتاهل مراجعه کننده به خانه ها

در دسترس انتخاب شدند.  یرینفر با روش نمونه گ ۳۵0بودند، که 
 نگتون،یو فار فیجول ییزناشو یهمدل اسیابزار پژوهش شامل مق

هازن و  یدلبستگ یپرسشنامة روابط ابژه بل  و پرسشنامه سبک ها
 یمعادالت ساختار یابیداده ها از روش مدل لیتحل یبودند. برا وریش

 .استفاده شد
برازش مدل  ینشان داد شاخص ها یآزمون آمار جینتا ها: افتهی

 یهمدل ریقرار دارد. روابط ابژه بر متغ یمطلوب تیپژوهش در وضع
روابط ابژه  .(p<0.05) به دارند یدار یمعن میاثر مستق ییزناشو

 یبه واسطه  سبک ها یدار یمعن میرمستقیاثر غ ییزناشو یبر همدل
  .(p<0.05) دارند یدلبستگ

مناسب  یپژوهش ارائه راهبردها یها افتهی: براساس یریگ جهینت
 روابط ابژه، به منظور باال بردن سطح نیب شیپ یبهبود مؤلفه ها یبرا

 مد نظر ییزناشو یهمدل شیازدواج و افزا یداریو ثبات و پا تیرضا
 .رندیقرار گ

 
 .یدلبستگ یروابط ابژه، سبک ها ،ییزناشو یهمدل :یدیکل واژگان
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 مقدمه
همدلی یک جزء اساسی از نظام مراقبتی زناشویی است، و مکانیزمی 

های پریشانی یک شریک را  آن نشانهاست که میتوان به وسیله 
. همدلی به حفظ و ارتقا ارتباط صمیمی و (1) تشخیص داد

کند؛ از سوی دیگر، رضایتبخش بین زوجین در طول زمان کمک می
عدم همدلی باعث میشود که همسر احساس کند که درك نشده، بی 
اهمیت و مورد غفلت شریک خود واقع شده است، که این امر بر 

 روابط و سطح رضایت زناشویی آنها تأثیر سوء میگذاردچگونگی 
کنند که سطح باالیی از همدلی  بیان می( ۳و همکاران ) . لوسکو(2)

های  بینی کننده بهبود مهارت طور چشمگیری پیش بین زوجین به
ای و در نتیجه افزایش رضایت در روابط آنها  سازگاری و مقابله

مدلی عاملی است که باعث لذا می توان نتیجه گرفت که ه .است
ارتقای انسانیت، تمدن و اخالقیات می شود. همدلی احساسی است 
که زوجین را با تعهدات خود در مقابل دیگران هشیار می سازد و 
وجدانش را تحریک می کند، همدلی در واقع، همان چیزی است 
که زوجین را به سوی شکیبایی، دلسوزی، درك نیازهای دیگران و 

افی از کسانی که آسیب دیده اند یا دچار مشکل شده اند، مراقبت ک
سوق می دهد. زوجینی که همدلی را می آموزند، فهمیده تر و 
دلسوزتر است و توانایی بیشتری در مهار کردن خشمش دارد. افراد 
اغلب در معرض یک دنیای بی سامان پر از خشونت، مواد مخدر، 

ی ر برابر چنین دنیایی همدلستمکاری و بی نزاکتی قرار می گیرند، د
می تواند بهترین پادزهر باشد. زوجین می توانند با یادگیری این که 
به دیگران همدلی نشان دهند به ساختن دنیایی که افراد آن مسالمت 

در همین رابطه فتوت،  (.4جوتر و شکیباتر هستند، کمک کنند )
همدلی در زوجین به  باالیدریافتند که درجات   قهاری و سالمی

صورت مثبت و معنادار با رضایت و سازگاری زناشویی آنها مرتبط 
نیز در  ۵و برونسون 4، فلشخ۳، کارن2، الفانتاین1لوسکو .(۵) است

نتایج خود بیان می کنند که سطح باالیی از همدلی بین زوجین به 
طور چشمگیری پیش بینی کننده بهبود مهارت های سازگاری و 

 ای و در نتیجه افزایش رضایت در روابط آنها است.مقابله 
یکی از متغیرهای موثر بر کیفیت تعامالت افراد در زندگی زناشویی، 

 یهدر نظر یبزرگ ییر، تغ1۹۵0و  1۹40های سال روابط ابژه است. از
 و یفرد ینروابط ب یرشد و به تأث یجادا یلیتحل یدرمانو روان
آن بر اختالالت مورد توجه  یربنایتفکر و احساسات ز یالگوها

روابط  یکردرو ییر،تغ ینحاصل از ا یکردهای. از جمله رو(6) شد
 میاز مفاه یرش بسیاریپردازان روابط ابژه، ضمن پذیهابژه است. نظر

 یژهو به و یفرد ینتوجه خود را به روابط ب یک،کالس یکردرو
 یساختارها یریگکه به شکل ینبا والد یکودک یلروابط مختل اوا

 از یفیو استعداد ابتال به ط یگراناز خود و د یوبمع یرواندرون
پردازان یه. نظر(7) شوند، معطوف کردندمنجر می یهای روانیماریب

 هیکنند که ذهن کودك به واسطه تجارب اولابژه تصور می طرواب
شود. تر مییچیدهو با رشد و تحول پ یردگبا مراقبان شکل می

 هیروابط ابژه اول یشود که الگوهاتصور می یهنظر ینر اد ین،همچن

4 Flesch 
5 Bjornson 
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 1۳۹۹، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 یابت باقث نسبتاً یالگوها در سراسر زندگ ینا ین،شود. بنابراتکرار می
ده ش یروابط ابژه درون یالگوها ینبراساس ا سیشنایبمانند و آسمی
کرنبرگ معتقد است که روابط ابژه درونی از  (.8) شودمی یینتب

های عاطفی با افراد مهم زندگی فرد، که در طی تحول درونی تعامل
گیرند. اند، ریشه میاند و در ساختارهای حافظه ماندگار شدهشده

در این بافت عنوان ساختار به الگوی کنشوری روانی پایدار، مکرراً 
 ی، ادراکات و رفتار فرد را سازمانفعال شده و با ثباتی که تجربه ذهن

دهند، اشاره دارد. اگرچه روابط ابژه در طی ارتباطات گذشته می
های گذشته واقعی فرد با دیگران گیرند، اما الزاماً با تعاملشکل می

اش، مطابق نیستند. بازنمایی درونی از خود و دیگران در مهم زندگی
تباطات گذشته فرد همراه های واقعی و خیالی ارواقع انعکاس جنبه

های مربوط به هر دو هستند. این روابط درونی نسبتاً در طول با دفاع
 (.۹مانند، اما ظرفیت اصالح هم دارند )زمان پایدار می

به نظر می رسد یکی دیگر از مهمترین عوامل روانشناختی موثر در 
چگونگی شکل گیری شخصیت افراد، نوع سبک دلبستگی است که 

ان کودکی فرد شکل گرفته و با توجه به محیطی که در آن در دور
تحول یافته است در سنین بعدی ادامه می یابد. دلبستگی که به عنوان 

مادر است، تعیین کننده بهداشت و سالمت -پیوند عاطفی کودك
روانی فرد است. اینثورث نظریه بالبی را گسترش داده و سبک های 

یم اایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا تقسدلبستگی را به سه دسته ایمن، ن
کرده است. کودکان ایمن از والدین به عنوان پایگاه امنی برای 
اکتشاف محیط استفاده می کنند . کودکان ایمن در اکثر موقعیت ها 
احساس راحتی و امنیت می کنند و تجسمی مثبت، حمایت گر و 

موقعیت ناآشنا پاسخ دهنده از مادر خود دارند. کودکان دوسوگرا در 
مشکل تر می توانند احساس آرامش و آسایش دست یابند. آن ها بین 
کشش به سوی مادر و اجتناب از مادر در نوسانند، به این ترتیب آنها 
به مادر نزدیک می شوند سپس مادر را پس می زنند. این کودکان 
به راحتی نمی توانند به اکتشاف و دستکاری در محیط بپردازند و 

نین آنها به لحاظ خلق در برابر تنیدگی ها آسیب پذیرترند هم چ
(. کودکان ناایمن اجتنابی در برابر افراد ناآشنا متقلب نمی شوند 10)

و احتیاط اندکی نشان می دهند. چنان که مادر آنها را در آغوش 
بگیرد با حرکات پیچ و تاب و تکان دادن خود سعی در پایین آمدن 

ین کودکان در عواطف خود نسبت به مادر بی می نمایند و همچنین ا
تفاوتند و به نظر می رسد اهمیت روابط دلبستگی با مادر را انکار 

(. نظریه دلبستگی در ابتدا بیشتر با بررسی تجارب اولیه 11می کنند )
کودك از برخورد با مراقبش با نیاز او به امنیت شکل گرفته است 

این حوزه، به تدریج با  (، سپس برخی نظریه پردازان دیگر12)

مشاهده ادامه الگوهای امنیت جویی در روابط مهم دیگر در دوران 
بزرگسالی گستره این مفاهیم را افزایش دادند. این نظریه به تاثیر 
برآورده شده یا نشدن نیاز به امنیت در روان انسان می پردازد و 

ی کند. م تاثیرات روان شناختی آن را از کودکی تا بزرگسالی بررسی
فوگل اظهار می دارد که دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد 
می باشد به طوری که یکی از دو طرف کوشش می کند نزدیکی و 
مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند 

 (.1۳تا مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد )
ماعی که به لحاظ اهمیت، نقش و بنابراین یکی از نهادهای مهم اجت

کارکردهای مختلف، مورد توجه علمای تعلیم و تربیت قرار گرفته 
است، نهاد خانواده می باشد. لذا اهمیت شناخت و بررسی عواملی 
که سبب قوام این نهاد اجتماعی می گردند، می تواند گامی مفید در 

فبای راستای ارتقای فرهنگ جامعه باشد. آدمی در خانواده ال
اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری را می آموزد. هر چه از عمر 
خانواده های گسترده می گذرد و تبلور خانواده های هسته ای در 
جامعه بیشتر می شود، اهمیت روابط بین اعضای خانواده به ویژه زن 

(. با 14و شوهر به عنوان ارکان اصلی خانواده واضح تر می گردد )
ده نتایج چنین پژوهشی می تواند در زمینه توجه به مطالب گفته ش

مشاوره های قبل و بعد از ازدواج کاربرد وسیعی داشته باشد و حتی 
در نگاهی مداخله گرانه درمانی می توان با ایجاد تغییرات 
روانشناختی زنان، زندگش مشترك را از خطر سقوط بدلیل نقض 

ازی آموزش تعهدات زناشویی نجات داد و از سوی دیگر با فراهم س
های ویژه برای جمعیت در معرض خطر، بتوان بر افزایش سطح تعهد 
زناشویی تاثیر گذاشته و جامعه را از بی اعتمادی، ترس و عدم امنیت 

به مطالب ذکر شده و با  تیلذا با عناروانی و عاطفی نجات داد. 
 چیاست که ه ینکته ضرور نیمرور مطالعات صورت گرفته، ذکر ا

و روابط ابژه همزمان نقش به طور  انجام شده یهااز پژوهش کی
 یهیدباند؛ نکرده  یبررسی در همدلی زناشویی زنان را سبک دلبستگ

از طریق ارائه آگاهی های مفید به  یمطالعات نیاست انجام چن
 کمک افزایش همدلی زناشویی نهیدر زمزوجین، درمانگران و غیره 

با در نظر . با توجه به مطالب گفته شده و خواهد کرد یانیشا های
پژوهش پژوهش حاضر در صدد  نهیزم نیدر ا یگرفتن خالء پژوهش

حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که مدل ساختاری پیش 
 سبک یگریانجیبر اساس روابط ابژه با م ییزناشو یهمدلبینی 

 ی از برازش مطلوبی برخوردار است؟دلبستگ
 

 
 

 
 . مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 

ابژه ناخوشایند روابط سبک های دلبستگی همدلی زناشویی  
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 اروش همواد و 
و از  بنیادی یپژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهش ها نیا

و از  یفیآنها به روش توص لیداده ها و تحل یگرد آور وهیلحاظ ش
 یم یمعادالت ساختار یابیو روش مدل  یهمبستگ ینوع طرح ها

همچنین پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد پژوهشی از نوع ؛ باشد
متاهل مراجعه  افراد کلیه حاضر پژوهش آماری کمی است. جامعه
روش  .بودند 1400در سال  سالمت شهر تهران یکننده به خانه ها

نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس بود. بدین 
خانه به  10ن تهرا شهر درسالمت  یخانه هاصورت که از میان 

تصادف انتخاب شد و سپس از هر خانه ی سالمت به تصادف 
مراجعان متاهل انتخاب می شود و پرسشنامه ها در میان آنها  توزیع 

 پژوهش روش به مربوط پژوهشهای در نمونه حجم شد. دربارۀ
 وجود گوناگون نظرات ساختاری معادالت مدل نوع از همبستگی

 ساختاری معادالت مدل که دارند توافق موضوع این بر همه ولی دارد
 جراا قابل بزرگ نمونة با که است آماری فنون از عامل تحلیل شبیه

 مدل برازش برای را نفر 200 حدود حجم بومسما (.1۵) می باشد
 غیرهایمت توزیع و انتظار مورد اثر اندازه اساس بر. است دانسته کافی

 پارامتر هر ازای به آزمون، توان لحاظ همچنین و شده اندازه گیری
 اینکه شرط به باشد، کافی ممکن آزمودنی 10 حداقل شده برآورد
 دارای شده اندازه گیری متغیرهای و باشد بزرگ اثر برآورد اندازه
حاضر با در  پژوهش حداقل نمونه بنابراین (.1۵) باشند نرمال توزیع

 نفر ۳20 در مدل حداقل نظر گرفتن تعداد پارامترهای برآورد شده 
 ۳۵0بودند، که با در نظر گرفتن ریزش های احتمالی  افراد متاهل از

 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شد.
 

 ابزارها
و  فیجولپرسشنامه همدلی زناشویی: پرسشنامه همدلی توسط 

سوال 20معرفی شد. مقیاس همدلی دارای  2006در سال  نگتونیفار
ـ هیجانی که از مقیاس است. خردهخرده  2و سوال  11مقیاس عاطفی 
( تشکیل شده است و 18، 17، 1۵، 1۳، 11، 8، 7، ۵، 4، 2، 1)

، 16، 14، 12، 10، ۹، 6، ۳سوال ) ۹مقیاس شناختی که از  خرده
ری این پرسشنامه به طیف نمره گذا ( تشکیل شده است.20، 1۹

سؤال آن دارای نمره گذاری  7گزینه ای است و  ۵صورت لیکرت 
معکوس است. استیفانیاك و همکاران ضرایب پایایی این پرسشنامه 

 71/0و همدلی شناختی  84/0را برای خرده مقیاس همدلی عاطفی 
بدست آوردند. در پژوهش رجبی، حذیراوی و تقی پور نیز پایایی 

 (.16محاسبه شد ) ۹1/0این پرسشنامه  نسخه  فارسی
(:  این ابزار یک پرسشنامه 1BORIپرسشنامه روابط ابژه بل )

سوال صحیح و غلط است که در بردارند  4۵خودگزارشی و حاوی 
است. این پرسشنامه  روابط ناخوشایند ابژهالگوهای روابط ابژه و 

: به معنای مقدار 2( بیگانگی1دارای چهار خرده مقیاس است : 
توانایی فرد در اعتماد کردن و حفظ روابط صمیمی است. نمرات باال 
در این بعد نشان دهنده فقدان اعتماد در روابط و ناتوانی در حفظ 

_________________________________ 
1  Bell's Object Relation Inventory 
2  alienation 
3  insecure attachment 

: این مقیاس ۳( دلبستگی ناایمن2روابط با ثبات و راضی کننده است. 
 .نشان دهنده شدت حساسیت فرد به طرد و زودرنجی در روابط است

نمره باال در این بعد نشان دهنده نگرانی مرضی برای دوست داشته 
( ۳شدن و طرد نشدن و زودرنجی از جانب دیگران است. 

: این بعد نشانگر بدبینی به انگیزه دیگران، دیگران را 4خودمحوری
تنها در راستای خدمت به خود دیدن و سوءاستفاده از آنها برای 

د است. نمرات باال در این بعد نشان رسیدن به اهداف و نیازهای خو
دهنده مشغولیت مداوم با اهداف و نیازهای خود در روابط، ناتوانی 
در همدلی و سرمایه گذاری عاطفی و متوقع بودن در روابط است. 

: این بعد توصیف کننده تصور فرد از سطح ۵( بی کفایتی اجتماعی4
عی است. نمرات توانایی اش برای درگیر شدن در فعالیت های اجتما

باال بیانگر دشواری فرد در دوست یابی و نگرانی و ناشی بودن در 
روابط، به خصوص با جنس مخالف،  است. در پژوهشی که توسط 
بل و همکاران، به منظور بررسی روایی و پایایی این ابزار انجام شد، 
نتایج حاکی از همسانی درونی و پایایی دو نیمه باال در هر چهار 

مقیاس بود. در پژوهش جمیل و همکاران، ضریب آلفای خرده 
کرونباخ برای چهار مقیاس بیگانگی، دلبستگی ناایمن، خودمحوری 

به  7۹/0و  78/0، 82/0، ۹0/0و بی کفایتی اجتماعی، به ترتیب 
(. در پژوهشی دیگر با  استفاده از این ابزار، اختالل ۹دست آمد )

روابط ابژه، از دیگر  شخصیت مرزی را از نظر الگوهای مخرب
گروه ها که شامل بیماران مبتال به اختالالت خلقی و اسکیزوفرنیا 
بود، متمایز کردند، افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، تنها در 

، از دیگر گروه ها 82/0تا  77/0مقیاس بیگانگی، با دقت پیش بینی 
نامه این پرسشمتمایز شدند. در ایران، بررسی مقدماتی روایی و پایایی 

( صورت گرفته است. آنها ضریب 17توسط هادی نژاد و همکاران )
آلفای کرونباخ را برای بی کفایتی اجتماعی، خودمحوری، دلبستگی 

گزارش  8۵/0و  74/0، 74/0، 68/0ناایمن و بیگانگی، به ترتیب 
فرم بازنگری -سوالی عالئم ۹0کردند. همچنین همبستگی بین سیاهه 

 بود. 68/0تا  ۳1/0قیاس های این پرسشنامه بین شده و خرده م
هازن و شیور: این مقیاس توسط هازن و  دلبستگی سبک رسشنامهپ

شیور ساخته شده و در ایران توسط رحیمیان بوگر و همکاران بر 
های دولتی شهر اصفهان هنجاریابی شده  روی پرستاران بیمارستان

ه هر یک از سه گویه است که ب 1۵است. این پرسشنامه دارای 
گویه تعلق  ۵سبک دلبستگی ایمن و نا ایمن) اجتنابی و دوسوگرا( 

( تا تقریبًا 0گذاری در مقیاس لیکرت از هرگز )نمره گیرد. نمرهمی
های دلبستگی گیرد. نمرات خرده مقیاس( صورت می4همیشه )نمره 

آید. بدین سوال هر خرده مقیاس به دست می ۵توسط میانگین 
های عددی برای تعیین سبک دلبستگی هر فرد ارزشصورت که 

شود.  تقسیم می ۵های مرتبط هر سطح با یکدیگر جمع و بر گویه
شود تا سواالتی را انتخاب کنند که سبک ها خواسته میاز آزمودنی
کند. تحلیل  ها را در روابط نزدیک بهتر توصیف میمشخصه آن

رید به استخراج دو عامل پرسشنامه هزن و شیور توسط کولینزو
عامل عمده دلبستگی ایمن و نا ایمن)اجتنابی و دوسوگرا( منجر شد 

4  egocentricity 
5  social incompetence 



 282... بر اساس  ییزناشو یهمدل ینیب شیپ یمدل ساختار        

 1۳۹۹، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

که توسط پژوهشگران به عنوان ظرفیت پیوستن به روابط صمیمی 
شود. هزن و شیور پایایی بازآزمایی کل این و نزدیک تفسیر می

به دست آورند.  78/0و پایایی با آلفای کرونباخ  81/0پرسشنامه را 
در مورد این  78/0نزورید هم پایایی باالیی با آلفای کرونباخ کولی

هزن و شیور روایی صوری و محتوایی را  .ابزار به دست آوردند
خوب گزارش نمودند و روایی سازه آن را در حد بسیار مطلوب 
گزارش نمودند. و پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش 

رای کل آزمون سبک دوسوگرا، ( ب18رحیمیان بوگر و همکاران )

 77/0و  81/0، 8۳/0، 7۵/0سبک اجتنابی، سبک ایمن به ترتیب 
 دهد.به دست آمد که پایایی مطلوبی را نشان می

 SPSSبرای تحلیل داده ها نخست از آزمون همبستگی پیرسون )

های پژوهش با یکدیگر و روش ( جهت بررسی رابطه متغیر23
های پژوهش استفاده تحلیل فرضیه( برای Amos 23یابی )مدل
 شد.

 
 یافته ها

 .است شده آورده (1) جدول درمتغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاافتهی
 های پژوهشمقیاسهای توصیفی خرده. یافته1جدول 

 شاخص آماری
 مقیاس

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 1.07- 0.2۹- 2.87 7.11 بیگانگی

 1.6۳- 0.0۵ ۳.02 6.40 نا ایمنی

 0.۳۳- 0.۵۳- ۳.82 ۹.08 خودمحوری

 1.68- 0.06 2.۹0 6.24 کفایتی اجتماعیبی

 0.71- 0.18 ۵.۳6 ۹.۵7 سبک دلبستگی ایمن

 0.66- 0.24- ۵.18 18.6۹ سبک دلبستگی ناایمن

 0.۵۵- 0.1۳ ۵.7۳ ۳0.۳۹ عاطفی ـ هیجانی

 0.24 0.۳۹- 4.4۵ 27.۵6 شناختی

بیشترین  نشان می دهد از بین مؤلفه های روابط ابژه، 1نتایج جدول 
 است. یخودمحورمیانگین مربوط به 

نتایج مربوط به اجرای مدل در حالت استانداردشده و استاندارد نشده 
های برازش تحلیل مسیر مدل به همراه برخی از مهمترین شاخص

 اولیه در  شکل و جدول زیر ارائه شده است. 
 

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده2شکل 
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 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده۳شکل 

 مدل. شاخص های برازش 2جدول 

 نام شاخص
 شاخص های برازش

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 ۳از  کمتر  2.21 

 1/0کمتر از RMSEA1 0.06)ریشه میانگین خطای برآورد(

CFI2)۹/0باالتر از  0.۹7 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI۳)۹/0باالتر از  0.۹۵ )برازندگی نرم شده 

GFI4)۹/0باالتر از  0.۹6 )نیکویی برازش 

AGFI ۹/0باالتر از  0.۹4 اصالح شده()نیکویی برازش 

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های بدست 
این  و آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند

شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده 
برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت 

 تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

ی آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها هامدلبا توجه به اینکه در 
های پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات همان فرضیه

ی پژوهش پرداخته هاهیفرضمستقیم و غیرمستقیم به آزمون سایر 
برای آزمون این فرضیه اثر مستقیم و غیر مستقیم مورد شده است. 

 .ردیگیمبررسی قرار 

  

_________________________________ 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
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 همدلی زناشویی روابط ابژه بر. ضرایب و معناداری اثر مستقیم و غیر مستقیم ۳جدول 
 sig آماره معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالك متغیر پیش  بین

 0.001 7.1۹- 0.84- مستقیم همدلی زناشویی روابط ابژه

 همدلی زناشویی روابط ابژه
غیرمستقیم )به واسطه 

 ایمن(سبک دلبستگی 
-0.2۹ -2.78 0.004 

 همدلی زناشویی روابط ابژه
غیرمستقیم )به واسطه 
 سبک دلبستگی ناایمن(

-0.2۳ -2.۳۵ 0.016 

 

 اثر مستقیم روابط ابژهآید این است که برمی ۳آنچه از نتایج جدول 
(. جهت بررسی p<0۵.0معنادار بر همدلی زناشویی داشته است )

 اب بژهروابط ادر رابطه بین سبک های دلبستگی اثر متغیر میانجی 
سوبل معتقد است همدلی زناشویی، از آزمون سوبل استفاده گردید. 

مجانب دارای توزیع بهنجار است و  یاکه این نسبت به گونه
بزرگ  یهاباشد برای نمونه ±۹6/1زمانیکه این نسبت بزرگتر از 

. آنچه از نتایج جدول گرددیم 0۵/0فرض صفر در سطح منجر به رد 
اثر غیرمستقیم بر همدلی  روابط ابژهآید این است که فوق برمی

های دلبستگی داشته است زناشویی به واسطه سبک دلبستگی
(p<0۵.0 ،(. بدین معنا که با افزایش عوامل روابط ابژه )ناایمنی

های واسطه سبکخودمحوری و...(، سطح همدلی زناشویی به 
 یابد.دلبستگی کاهش می

 
 نتیجه گیری

ر ب ییزناشو یهمدل ینیب شیپ یمدل ساختارپژوهش حاضر با هدف 
 تایجنی انجام شد. سبک دلبستگ گرییانجیاساس روابط ابژه با م

به صورت مستقیم و  همدلی زناشویی بر روابط ابژه داد نشان
یج . نتامی گذاردغیرمستقیم )از طریق سبک های دلبستگی( اثر 

(، 20(، ابراهیمی فرد و نامنی )1۹پژوهش با نتایج اخباری و صدر )
در راستای نتایج  همسو است. انیصالحو دهقان فر و خسروپور، 

(، پژوهشی تحت عنوان نقش روابط 1۹بدست آمده اخباری و صدر )
موضوعی در پیش بینی رضایت زناشویی در دانشجویان انجام دادند. 

 یروابط موضوع یرهایبا متغ ییزناشو یتنشان داد که رضا یجنتا
رابطه معنادار دارد و با  یمننا ا یودلبستگ یشامل خودمحور

 ینهمچن جیندارد. نتا یرابطه معنادار یاجتماع یتیکفا یو ب یگانگیب
 یتر رضایتوانستند متغ یروابط موضوع یرهاینشان داد که متغ

 یدلبستگ ینیب یشنقش پ یانم یندر اکه  یندنما ینیب یشر ا پ ییزناشو
ابط از رابطه رو یحاک یجنتا یو معنادار بود. به طور کل یمنف یمننا ا

شان است و از  ییزناشو یافراد از زندگ یتدر افراد و رضا یموضوع
 قشن رینیشتافراد ب یمننا ا یدلبستگ ییزناشو یترضا یرهایمتغ یانم

(، 20ابراهیمی فر و نامنی ) آن ها دارد. ییزناشو یترا در رضا
پژوهشی تحت عنوان نقش روابط موضوعی و ناگویی هیجانی در 

 یها همه مولفه ها پیش بینی صمیمیت زناشویی انجام دادند. یافته
 ییوزناش یمیتمعنادار با صم یمنف یهمبستگ یهلوا یروابط موضوع

خود  و یمنناا یدلبستگ یهاول یروابط موضوع یمولفه ها یندارند از ب
 فیدر توص یدشوار یجانیه ییناگو یها یاسو از خرده مق ینیب یانم

 یاهل مزنان مت ییزناشو یمیتکننده صم ینیب یشپ یناحساسات بهتر
 یارسب یتنقش و اهم یانگرپژوهش ب ینا یجنتا یریگ یجهنت .باشند

 و یاتح یننخست یدر سال ها یفرد با افراد مهم زندگ یهروابط اول
 موضوع ها است یاافراد  ینبا ا یجانیروابط ه یفیتنقش ک ینهم چن
از جمله  یفرد در بزرگسال یروابط آت یروابط بر تمام ینا یکهبطور

ن . در تبیین ایخواهد داشت ییبسزا یرتاث ییزناشو یمانهصم روابط
یافته می توان گفت که روابط موضوعی بازنمایی های فرد از دیگران 

ی ها الگوهای پایدار درونی هستند و محیط خود است. این بازنمای
که در موقعیت های ارتباطی فعال می شوند و چگونگی رابطه فرد 
با دیگران را تعیین می کند. در واقع این الگوهای پایدار درونی، 
الگوهایی که رکن مهمی برای موفقیت افراد در همه زمینه ها از 

 زناشوییجمله زندگی زناشویی به حساب می آیند و باعث رضایت 
در زوجین می شود. همچنین در توجیه این یافته نیز می توان گفت 
که نظریه پردازان روابط موضوعی مشکالت بعدی در زندگی 

دگاه از دی زناشویی را متاثر از روابط اولیه کودك تعبیر می کنند.
روابط موضوعی، توانایی برقراری روابط ارضا کننده متقابل در 

لگوی درونی شده ناشی از تعامالت اولیه بر زندگی تا حدودی به ا
می گردد که بر روی روابط درون خانوادگی فرد در آینده تاثیرگذار 
خواهد بود. روابط موضوعی سازه ای بنیادین است که نقش اساسی 
در تبیین رضایت زناشویی در زوجین دارد. این روابط درونی مدل 

. روابط موضوعی را های رابطه ای فرد با دیگران را شکل می دهد
می توان بازنمایی های فرد از خود و دیگران و عواطف همران با آن 
بازنمایی ها و در واقع ظرفیت افراد برای برقراری روابط انسانی و 

 کیفیت این روابط تعریف کرد. 
از سویی در تبیین این فرضیه می توان به نظریه رونالد فربرن استناد 
کرد. به اعتقاد فربرن، روان کاوی به جای سائق ها باید نیاز به ابژه 
را محور رشد روان شناختی انسان قرار دهد. وی اعتقاد داشت که 
تکانه ها تنها درون ساختار ایگو وجود دارند و بدون وجود ایگو 

م وجود نخواهد داشت. از نظر وی ایگو برای رشد، نیاز تکانه ای ه
به ارتباط به ابژه دارد و چنانچه این رابطه ها ارضا کننده نباشد، 
ایگو انسجام اولیه خود را از دست می دهد و خود را چند پاره می 
کند؛ بدین معنی که کودك ابژه های بد را در قالب دو دسته اغوا 

ی سازی می کند که هر کدام به ایگوی کننده و ناکام کننده درون
معادل خود متصل می شوند و منجر به شکل گیری ایگوی لیبیدویی 
و ضدلیبیدویی می شوند. در این بین، فرد تجربیات ارضا کننده با ابژه 
را نیز درونی سازی می کند که ایگوی مرکزی را شکل می دهد. 

ان شناختی انسان ابژه هایی که درونی می شوند، بخشی از سازمان رو
را می سازند که به آدمی این امکان را می دهد تا بر اساس آن ها 
تجربیاتش را سازمان دهی کند. ابژه های درونی شده بد نیز، همین 
نقش را برای افراد ایفا می کنند؛ منتهی این کار را با سازمان دهی 
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ه تجربیات به فرم معیوب انجام می دهند. این ابژه های درونی شد
هر چند معیوب هستند، فرد نمی تواند آنها را رها کند، زیرا این امر 
به خال در سازمان دهی تجربیات منجر می شود و باعث کاهش 
عشق در زوجین می شود. با مرور پیشینه پژوهش می توان گفت 
احساس عشق، هیجانی است که با تحریک شهوانی همراه می گردد 

جنسی )ارضای میل/هوس(  اما افراد ممکن است پس از وصل
یکدیگر را غیرجذاب بیابند، به همین دلیل برخورداری از عشق 
اصیل و واقعی در رابطه مستلزم وجد صمیمیت، تعهد و به کارگیری 
خرد است. به طور کلی می توان گفت فردی که میزان صمیمیت 
باالتری را تجربه می کند، قادر است خود را به شیوه ای مطلوب تر 

ابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک در رو
و همسر خود ابراز کند. زوج هایی که صمیمیت باالتری دارند ممکن 
است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به 
رابطه خود، داشته باشند و در نتیجه روابط موضوعی باالتری را 

د تعهد در رابطه باعث شکل گیری تجربه کنند. از سویی دیگر وجو
اعتماد و اطمینان می شود. احساس تعهد نسبت به همسر نیز موجبات 
توجه به خواسته های وی، صرف وقت و توجه را فراهم می سازد. 
در خانواده های متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی 

ای آن می خانواده می کنند بلکه در رشد و تعالی هر یک از اعض
کوشند. تعهد زوجین اجازه می دهد تا به طور موثری در برابر 
خواسته های یکدیگر انعطاف داشته باشند. بعد شوریدگی نیز با 
ارضای نیازهای عاطفی و جسمانی )جنسی( زوجین در ارتباط بوده 
و بر روابط موضوعی زوجین تاثیرگذار است، و محصول صمیمیت 

ی نتایج بدست آمده دهقان فر و بین زوجین است. در راستا
 یشناخت یمبر تنظ یماًمستق ینشان داد که روابط شخسروپور، 

 گذارد. یم یرتأث یمنف هیجانات
نشان داد  ی، در پژوهشانیصالح افتهی نیهمسو با ادر همین راستا 

رابطه معنادار و  یبا سلطه گر یروابط موضوع یکه مولفه ها
)مولفه  یبا روابط موضوع اخالق نیوجود دارد و همچنمثبت

 ،یاعتماد یب ی)مولفه ها انگی( و با طرحواره ناسازگار یگانگیب
در نهایت به  دارد. زین یو اطاعت( رابطه مثبت و معنادار یگرفتار

این نکته باید اشاره کرد با توجه به ابعادی که بل و همکاران برای 
روابط موضوعی در نظر گرفتند، نمره باالی افراد در بیگانگی، نشان 
دهنده فقدان اساسی نوعی احساس اعتماد در روابط خود است. این 
افراد در ارتباطات خود نوعا بی ثبات و سطحی بوده، و مشکالت 

در برقراری صمیمیت نشان می دهند. چنین افرادی برای  جدی
محافظت از خود در برابر خشم و خصومتی که به دیگران فرافکنی 
می کنند، به تنهایی پناه برده و منزوی می شوند. جدایی و رها شدگی 
چه به صورت خیالی و یا واقعی، برای این افراد سخت و تحمل ناپذیر 

اری روابط برای چنین افرادی بسیار با جلوه می کند. هر چند برقر
اهمیت است، اما از آنجا که ارتباطات آنها معموال با احساس گناه، 
حسادت و اضطراب همراه است، غالبا روابط آنان به الگوهای 
ناسازگارانه و تمایالت خودآزارگرانه و دیگرآزارگرانه منجر می 

ی ر روابط موضوعگردد. با ذکر آنچه که رفت، به نظر می آید نقص د
در زوجین، رضایت طرفین از روابط زناشویی تحت تاثیر قرار گرفته 
و در نهایت آشفتگی در رابطه زناشویی به وجود می آید. به عبارت 
دیگر نقصان در روابط موضوعی و پیامدهای خاصی که به دنبال 
دارد، روابط زوجی را مختل کرده و الگوهای ناسازگارانه ای را در 

جایگزین می کند و زوجین را در تعارض و تقابل با یکدیگر  روابط
قرار می دهد. در این بین با بیدار شدن و فرافکی ابژه های درونی 
شده دوران کودکی و اتخاذ نقش های غیرمنطقی از طرف زوجین، 
چالش های ارتباطی جدیدی از قبیل احساس تهدید و بی اعتمادی 

شود تا این که زن و شوهر  نسبت به طرف دلبستگی را حاصل می
احساس بیگانه بودن به یکدیگر پیدا کنند. بنابراین نقص در روابط 
موضوعی می تواند موجبات نارضایتی زوج ها را فراهم آورد و 
عالوه بر احتمال کاهش رضایتمندی از رابطه، احتمال گسستگی 

 روابط زناشویی را باال خواهد برد. 
وابط علت و معلولی بین متغیرها محدودیت های این پژوهش در ر

است که در تفسیر نتایج باید با احتیاط صورت گیرد. محدودیت 
دیگر این است که پژوهش حاضر بر روی افراد متاهل شهر تهران 
صورت گرفت بنابراین در تعمیم نتایج به سایر گروه ها و سایر 

ی رمعنادابا توجه به شهرها بایستی جانب احتیاط را رعایت کرد.  
 ی، لزوم در نظر گرفتن برنامه هامدل ارائه شده در پژوهش حاضر

و دختران و پسران در شرف ازدواج  نیزوج ن،یوالد یبرا یآموزش
ؤلفه مگذار  ریها نسبت به نقش تاث یبا هدف باال بردن سطح آگاه

 یو ارائه راهبردها )روابط ابژه( همدلی زناشویی های پیش بین
مولفه ها در روابط  نیروز افزون ا شیاو افز جادیا یمناسب برا

واج ازد یداریو ثبات و پا همدلیبه منظور باال بردن سطح  ،ییزناشو
 یمطرح م یها دهدر خانوا ییاز طالق و جدا یریشگیو پ
 شود.
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