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 مقدمه

ای سالم است، اگر خانواده یا به عبارتی یک زوج پایه برای ایجاد جامعه تریناساسیخانواده مهم ترین و 

ای سالم اطمینان جامعه متعاقبا  توان به ایجاد خانواده سالم و برقرار کرده باشند، می باهمارتباط سالم و خوبی 

منبع اولیه  منزلهبهبه روابط زناشویی  هافرهنگبسیاری از  در(. ۲01۷حاصل کرد )اسمیدت و گلهرت، 

 عالقه، صداقت، با توأمخاص رود تا یک رابطه و از همسران انتظار می شودمیحمایت و عاطفه نگریسته 

تمامی زوج ا (. تقریب۲0۲1سیگل، دکل و اسوتلیتزکی، ) عاطفه و نیز صمیمیت و حمایت از خود نشان دهند

این رضایت در خالل زمان  گاهی اما، کنندزندگی زناشویی سطح باالیی از رضایت را گزارش میها در ابتدای 

. ازدواج سالم به معنی حضور چندین عنصر مانند تعهد، رضایت (۲0۲1هیتنر و هاس، ) یابدمیکاهش 

. از عوامل (1۳9۷)رجبی، کریمی وردنجانی و تقی پور،  باشدمیزناشویی و  عدم حضور عناصری نظیر خیانت 

به همدلی زناشویی اشاره کرد. همدلی  توانمیمهمی که نقش زیادی در عدم پایداری زندگی زناشویی دارد،  

خالقانه خود را در احساس، تفكر  صورتبه هازوجاز  یكیآنزناشویی فرایندی است میان زن و شوهر که طی 

(. همدلی، 1۳99)فارسانی،  کندمیو این تداعی را به همسر خود منتقل  دهدمیو عملكرد شریک خود قرار 

، درواقعبه حاالت ذهنی دیگران است.  دهیپاسخیک مهارت بین فردی توانایی جهت شناسایی و  عنوانبه

 هاآنزمانی یک فرد از قدرت همدلی برخوردار است که بتواند به مسائل و مشكالت دیگران از زاویه دید 

(. همدلی از ارکان ایجاد رابطه مناسب و اثربخش و نیز زندگی ۲01۷بگذارد )لی،  هاآن جایبهو خود را  بنگرد

گفت که میان متغیرهای مربوط به خانواده،  توانمی جرئتبه(. ۲0۲0زناشویی است )دوداج، سسار و سیمیک، 

رد. ک پوشیچشماز آن  راحتیهب توانمیهمدلی بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده است که ن

عاطفی دیگران و عنصری ضروری  هایواکنشو پاسخ عاطفی فرد به  هاستانسانهمدلی خصوصیت ذاتی 

(. ۲0۲0)دوسچک، ناسائور، مونتور، بیر و مونتویا،  شودمیبین شخص محسوب  آمیزموفقیتبرای عملكردهای 

شتراک گذاری و درک احساسات و عقاید دیگران است و همدلی نشان دهنده توانایی افراد برای تقلید، به ا

( نشان ۲019(. نتایج پِژوهش شوپر انگلهارت )۲01۸نقش مهمی در تعامل اجتماعی دارد )آرمنتی و بابكوک، 

 همدلی در بین همسران به خاطر نقش زیاد عواطف، در زندگی خانوادگی، اهمیت بیشتری دارد.داد که 

را برطرف کند بدون اینكه توافق بین همسران وجود داشته شود.  هاناراحتید توانمیهمدلی  هاوقتخیلی 

و هیجانات منفی به خاطر وجود مشكالت نیست بلكه به خاطر عدم همدلی و درک  هاناراحتی هاوقتخیلی 

 .کندمیهمسر است. همسری که خودش را قربانی و رهاشده احساس 

جی، چیونگ و تام، -)ان است یگوا یتوانمند یشی،پوروان یدگاهاز د روابط افرادبر  یرگذاراز عوامل تأث یكی

 ییاز توانا تابعی یماریذهن بر عهده دارد. سالمت و ب یشناخترا در عملكرد روان ینقش مهم یگو. ا(۲014

با  یدکه در تضاد شد ایگونهبهاست،  یهتخل یبرا یزمتأثر از غرا یالاداره مناسب فشار ام یبرا یگوا

 ید،متعارض ا یاداره تقاضاها یبرا یگوا یتظرف یننباشد. به ا یگوو سوپرا یواقع یایدن هایمحدودیت

تعادل کار  کینتواند  یگوکه ا یشود و به مقدارمی قاطال یگوا یتوانمند یرونی،ب یتواقع یاتمقتض ویگسوپرا

یب. آس(۲01۸کواچیک، -زاریک)پتروویچ، پرایكا و کو خواهد شد یماریب یردرگ یتکند، شخص یجادا یکرد

 یتصسطوح شخ ینتعادل ب یجهت برقرار یگوا یشده و ناتوانیجادتعارضات ا بر اساسهم  یزن یروان یشناس

 یهای دفاعیسماز راه مكان یعنی کند،ای که فرد تعارض را کنترل مییوهاست و هم از راه فهم ش فهمقابل
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را راه  یهای دفاعیسممكان یرونیو ب یدرون یداتدر مواجهه با تهد ایگو. (۲019)کلی،  شوددرک می یگو،ا

ر د یرمس ییرکاهش اضطراب از راه تغ منظوربه یگو،ا ناخودآگاههای واکنش یهای دفاعیسماندازد. مكانمی

 یگوپراو سو بینیداز تعارض  یکند تا اضطراب ناشتالش می یندها،فرا یناز راه ا یگوهستند. ا یت،ادراک واقع

از  یریگجلو یبرا یگوهستند که ا یدشد قدریبه یگوو سوپرا یداز ا یهای ناشاما گاه تعارض ؛را برطرف سازد

محدودکننده  یاربس یهای دفاعیسمکند و از مكانصرف می یانرژ یادیمقدار ز یاری،ها به هشورود تكانه

ش نق یهای دفاعیسمکند. انتخاب مكانبروز می نژندیروانهای صورت، نشانه ینکند که در ااستفاده می

درمان  یزو ن یپردازای در مفهومیژهو میتو اه یطیمح یهای مختلف به فشار رواندر فهم پاسخ یمهم

 . (۲019)ماکاپاگال،  دارد یشیپوروان یدگاهاز د یاختالالت روان

شده  ایویژهوابط زناشویی به آن توجه کمک به بهبود کیفیت ر درزمینهاخیر یكی از عواملی که  هایسالدر 

است، تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه هیجانی فرد با والدین خود در دوران کودکی است. برخی از 

، دتوانمیپاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی  سؤال به این اندکردهتالش  هاپژوهش

سبک  هاینظریه(. 1۳9۵قرار دهد )بشارت، توالییان و اسدی ساغندی،  تأثیروی را در بزرگسالی تحت 

 هایبکس هاآن. دانندمی مؤثرکرده و آن را بر روابط  بعدی  تأکیددلبستگی، بر روابط اولی در محیط خانواده 

شخص  مبدأ دهکه چگونه خانوا کنندمیعوامل پایدار و چند نسلی تلقی کرده و پیشنهاد  عنوانبهدلبستگی را 

تحولی  شناسیآسیب(. مطالعات مبتنی بر ۲019د بر روابط زناشویی او اثر بگذارد )فرالی و رویزمن، توانمی

نیز رابطه بین تجارب منفی اولیه تحصیلی و خانوادگی و مشكالت افراد بزرگسال در انجام تكالیف تحولی و 

)جاپوترا، اکینسی و  دهندمیقرار  تأکیدد معیوب زناشویی را مور هایشبكهو  شناختیروانمشكالت 

( بر این عقیده بود که نظریه دلبستگی تنها یک نظریه تحول کودک نیست، 19۸۷(. بالبی )۲01۸سیمكین، 

 هایالسکودک در -. این نظریه معتقد است نوع رابطه مادرباشدمیبلكه نظریه تحول در فراخنای زندگی نیز 

دسترسی به مادر، میزان حمایت مادر هنگام احساس خطر، درجه حساسیت اولیه زندگی و میزان قابلیت 

( ۲019. دل گیودیک )کندمیایمن بودن مادر برای کودک، سبک دلبستگی فرد را معین  گاهتكیهمادرانه و 

ش یكی از دو طرف کوش کهطوریبه باشدمیکه دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد  داردمیاظهار 

ط عمل کند تا مطمئن شود که ارتبا ایگونهبهنزدیكی و مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و  دکنمی

 دلبستگی را سه دسته ایمن، ناایمن اجتنابی هایسبک. اینثورث نظریه بالبی را گسترش داده و یابدمیادامه 

یگاه امنی برای اکتشاف محیط پا عنوانبهناایمن دوسوگرا تقسیم کرده است. کودکان ایمن از والدین  و

احساس راحتی و امنیت  هاموقعیت(. کودکان ایمن در اکثر ۲01۸)کرنی، باتیستیک و کندا،  کنندمیاستفاده 

. کودکان دوسوگرا در موقعیت ناآشنا خوددارنداز مادر  دهندهپاسخو تجسمی مثبت، حمایتگر و  کنندمی

مادر و اجتناب از مادر  سویبهبین کشش  هاآنند به احساس آرامش و آسایش دست یابند. توانمی ترمشكل

 تیراحبه. این کودکان زنندمیسپس مادر را پس  شوندمیبه مادر نزدیک  هاآن ترتیباینبهدر نوسانند، 

برابر تنیدگی به لحاظ خلق در  هاآندر محیط بپردازند و همچنین  کاریدستند به اکتشاف و توانمین

 طو احتیا شوندمی(. کودکان ناایمن اجتناب در برابر افراد ناآشنا منقلب ن۲0۲0)کیم و میلر،  پذیرترندآسیب

و تكان  وتابپیچرا در آغوش بگیرد با حرکات  هاآن(. چنان چه مادر 1۳9۷)تقوایی نیا،  دهندمیاندکی نشان 

 اندتفاوتبینین این کودکان در عواطف خود نسبت به مادر و همچ نمایندمیدادن خود سعی در پایین آمدن 
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(. طرفداران این ۲01۸آری، -بلز و لو-)لوی کنندمیاهمیت روابط دلبستگی با مادر را انكار  رسدمیو به نظر 

سبک دلبستگی کودک بر اساس الگوهای فعال درونی از خود و چهره دلبستگی  زیاداحتمالبهنظریه معتقدند 

نشان  هاپژوهش(. ۲0۲0)جاپوترا،  شودمیو در روابط بزرگسالی فرد منعكس  یابدمیسالی ادامه تا بزرگ

 ایویژهکودک در دوران کودکی در تحول الگوهای فعال درونی از اهمیت -کیفیت روابط مادر دهندمی

همین الگوهای فعال درونی قرار  تأثیربرخوردار است و روابط نزدیک و صمیمانه در بزرگسالی نیز تحت 

 ؤثریمد نقش توانمیدلبستگی  هایسبک وتوانمندی ایگ رسدمیبه نظر  ازآنجاکه(. 1۳91)بشارت،  گیرندمی

یی در این زمینه جهت آشكار کردن اهمیت توجه به این هاپژوهشدر همدلی زناشویی داشته باشند، انجام 

، پژوهش حاضر با عنایت به همین موضوع و در راستای کمک رسدمیضروری به نظر  هاخانوادهمتغیرها در 

 با آرامش و رضایت خاطر به دنبال بررسی این موضوع است:  توأم هاییزندگی گیریشكلبه 

ی از تگسبک دلبس یگریانجیبا م توانمندی ایگوبر اساس  ییزناشو یهمدل بینیپیشمدل ساختاری  .1

 برازش مطلوبی برخوردار است؟

  

 روش پژوهش

 هاآن لیو تحل هاداده گردآوری وهیش ازلحاظو  بنیادی هایپژوهشپژوهش با توجه به هدف آن از نوع  نیا

؛ همچنین باشدمی یمعادالت ساختار یابیو روش مدل  یهمبستگ هایطرحو از نوع  یفیبه روش توص

 متأهل افراد کلیه حاضر پژوهش آماری پژوهش حاضر به لحاظ رویكرد پژوهشی از نوع کمی است. جامعه

در این پژوهش در  گیرینمونهروش  .بودند 1400در سال  سالمت شهر تهران هایخانهبه  کنندهمراجعه

انتخاب شد و سپس  تصادفبهخانه  10تهران  شهر درسالمت  هایخانهکه از میان  صورتبدیندسترس بود. 

 حجم دربارۀ توزیع شد.  هاآندر میان  هاپرسشنامهانتخاب و  متأهلمراجعان  تصادفبهسالمت  یخانهاز هر 

 گوناگون نظرات ساختاری معادالت مدل نوع از همبستگی پژوهش روش به مربوط هایپژوهش در نمونه

 یآمار فنون از عامل تحلیل شبیه ساختاری معادالت مدل که دارند توافق موضوع این بر همه ولی دارد وجود

 تاباچنیک از نقل به ،19۸۳)  بومسما (.۲001 فیدل، و تاباچنیک) باشدمی اجراقابل بزرگ نمونۀ با که است

 ارانتظ مورد اثر اندازه اساس بر. است دانسته کافی مدل برازش برای را نفر ۲00 حدود حجم (۲001فیدل،  و

 10 حداقل شده برآورد پارامتر هر ازای به آزمون، توان لحاظ همچنین و شده گیریاندازه متغیرهای توزیع و

 اراید شده گیریاندازه متغیرهای و باشد بزرگ اثر برآورد اندازه اینكه شرطبه باشد، کافی ممكن آزمودنی

حاضر با در نظر گرفتن تعداد  پژوهش حداقل نمونه بنابراین ؛(۲001 فیدل، و تاباچنیک) باشند نرمال توزیع

 هایریزشکه با در نظر گرفتن  بودند متأهلافراد  از نفر ۳۲0 پارامترهای برآورد شده در مدل حداقل 

 پژوهش انتخاب شد. ینمونه عنوانبهنفر  ۳۵0احتمالی 

 ابزار پژوهش

معرفی شد.  ۲00۶در سال  نگتونیو فار فیجولپرسشنامه همدلی توسط  .پرسشنامه همدلي زناشویي. 1

، 1) سؤال 11عاطفی ـ هیجانی که از  خرده مقیاسمقیاس است. خرده  ۲سوال و۲0مقیاس همدلی دارای 

، 9، ۶، ۳) سؤال 9مقیاس شناختی که از  است و خرده شدهتشكیل( 1۸، 1۷، 1۵، 1۳، 11، ۸، ۷، ۵، 4، ۲

 ایگزینه ۵لیكرت  صورتبهاین پرسشنامه  ریگذانمرهطیف  است. شدهتشكیل( ۲0، 19، 1۶، 14، 1۲، 10
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پایایی این  ( ضرایب۲01۳) همكاران معكوس است. استیفانیاک و گذارینمرهسؤال آن دارای  ۷است و 

آوردند. در پژوهش  به دست ۷1/0و همدلی شناختی  ۸4/0پرسشنامه را برای خرده مقیاس همدلی عاطفی 

 محاسبه شد. 91/0فارسی این پرسشنامه  ینسخه( نیز پایایی 1۳9۵رجبی، حذیراوی و تقی پور )

( 199۷توانمندی ایگو توسط مارکستروم و همكاران ) شناختیروانسیاهه . 1مقیاس توانمندی ایگو .2

است. این پرسشنامه هشت نقطه توانمندی ایگو که شامل: امید، خواسته، هدف، شایستگی،  شدهساخته

است. عبارات پرسشنامه بر روی یک  سؤال ۶4و دارای  سنجدمیرا  وفاداری، عشق، مراقبت و خرد هستند

، نظری 4ه ، کمی با من مطابق است نمر۵با من مطابق است نمره  کامال  صورتبهلیكرت  ایدرجهپنجمقیاس 

شده است.  گذارینمره 1با من مطابق نیست نمره  اصال و  ۲، کمی با من مطابق نیست نمره ۳ندارم نمره 

ذ نماید د اختوانمیکه فرد  اینمره. باالترین شودمیبرعكس انجام  صورتبهمعكوس  سؤاالت دهیپاسخشیوه 

ون به معنی سطح باالی قدرت ایگو است. نمره فرد . نمره باال در این آزمباشدمی ۶0نمره  ترینپایینو  ۳00

( روایی 199۷. مارکستروم و همكاران )آیدمیبه دست  سؤاالتدر این پرسشنامه از حاصل جمع نمره فرد در 

و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش  قراردادند تائیدصوری، محتوا و سازه این پرسشنامه را مورد 

( نیز آلفای کرونباخ سیاهه را بر ۲010گزارش کردند. الطافی ) ۶۸/0اخ، آن را محاسبه ضریب آلفای کرونب

گزارش کرد. همچنین پایایی این پرسشنامه  ۷۷/0سازی مقیاس را  دونیمهو پایایی  91/0ایرانی  اینمونهروی 

 به دست آمد. ۶4/0( به روش آلفای کرونباخ ۲01۶در پژوهش پرویز و همكاران )

و  شده ساخته( 19۸۷این مقیاس توسط هازن و شیور ) .هازن و شیور دلبستگي سبک رسشنامهپ .3

دولتی شهر اصفهان  هایبیمارستان( بر روی پرستاران 1۳۸۳در ایران توسط رحیمیان بوگر و همكاران )

گویه است که به هر یک از سه سبک دلبستگی ایمن  ۲1هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای 

سبک و ( ۲0-1۸-1۵-1۳-۸-4(، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی )19-14-1۲-11-۷-۵-۳-1)سئواالت 

  1هیچ=گذاری در مقیاس لیكرت از گیرد. نمرهتعلق می (۲1-1۷-1۶-10-9-۶-۲) دوسوگرا ناایمندلبستگی 

( 1990( توسط کولینزورید )19۸۷گیرد. تحلیل عامل پرسشنامه هزن و شیور )صورت می ۵خیلی زیاد=تا 

اجتنابی و دوسوگرا( منجر شد که توسط پژوهشگران ) ناایمنبه استخراج دو عامل عمده دلبستگی ایمن و 

کل این  باز آزماییشود. هزن و شیور پایایی ظرفیت پیوستن به روابط صمیمی و نزدیک تفسیر می عنوانبه

به دست آورند. کولینزورید هم پایایی باالیی با آلفای  ۷۸/0و پایایی با آلفای کرونباخ  ۸1/0پرسشنامه را 

( روایی صوری و محتوایی را خوب 19۸۷هزن و شیور ) .در مورد این ابزار به دست آوردند ۷۸/0کرونباخ 

 پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه و ؛مودندگزارش نمودند و روایی سازه آن را در حد بسیار مطلوب گزارش ن

( برای کل آزمون سبک دوسوگرا، سبک اجتنابی، سبک ایمن 1۳۸۷در پژوهش رحیمیان بوگر و همكاران )

 دهد.به دست آمد که پایایی مطلوبی را نشان می ۷۷/0و  ۸1/0، ۸۳/0، ۷۵/0به ترتیب 

انتخاب  های سالمتخانهمراکز  به قمآزاد اسالمی واحد از دانشگاه  نامهیپس از اخذ برگه معرف شیوه اجرا.

 کنندگان به شرکت داده شد. حیتوضجهت اجرای پژوهش برای مدیران مراکز  هیمراجعه و اطالعات اولشده 

و محرمانه  یآگاهانه، رازدار تیرضا رینظ یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیدر مورد شرا در پژوهش

 لیمتكن در همان مراکز کنندگاتوسط شرکت هاسپس پرسشنامه شد.داده  حیتوض یماندن اطالعات شخص

                                                           
1. psychosocial inventory of ego-strengths 
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دو بخش  در 1الگوسازی معادالت ساختاری محورِ انسیوار یهاپژوهش از روش الگوی یدگیچیبا توجه به پ و

ای هو چون نقاط پرت و پرسشنامه مخدوش وجود نداشت؛ دادهساختاری استفاده  الگویو  یریگاندازه الگوی

( جهت بررسی SPSS 23نخست از آزمون همبستگی پیرسون ) هادادهبرای تحلیل . نفر تحلیل شد ۳00

های پژوهش استفاده ( برای تحلیل فرضیهAmos 23) مدل یابیهای پژوهش با یكدیگر و روش رابطه متغیر

 شد.

 

 هایافته

شرکت  1۵( سال بود؛ ۵۷/4) ۷۸/۳4کنندگان در پژوهش برابر با میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت

شرکت کننده  1۷۸شرکت کننده دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  ۸0کننده دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 

 4۶/۵شرکت کننده فوق لیسانس بودند. میانگین مدت زمان ازدواج شرکت کنندگان برابر با  ۷۷لیسانس، 

 سال بود. 
 

 پژوهش متغیرهایهای توصیفي . یافته1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 0.۷1- 0.1۸ ۵.۳۶ 9.۵۷ سبک دلبستگی ایمن

 0.۶۶- 0.۲4- ۵.1۸ 1۸.۶9 سبک دلبستگی ناایمن

 1.40- 0.۳۳ ۳9.۸0 1۵9.۶۳ توانمندی ایگو

 0.۵۵- 0.1۳ ۵.۷۳ ۳0.۳9 عاطفی ـ هیجانی

 0.۲4 0.۳9- 4.4۵ ۲۷.۵۶ شناختی

 

ـــان م 1جدول  ـــ یکه چولگ دهدینش  یرهایمتغ یهاداده عیتوز نبنابرای دارند؛ قرار ± ۲ نیب یدگیو کش

تر از و کوچک 1/0تر از بزرگ نیبشیپ یرهایمتغ انسیتحمل و تورم وار بیضـــر ریو مقاد یعیپژوهش طب

 یمفروضه هم خط نیراقرار دارد؛ بناب ۵/۲تا  ۵/1واتسون در فاصله مجاز  نیمقدار دورب نیاست؛ همچن 10

نتایج مربوط به اجرای مدل در حالت استانداردشده و استاندارد  برقرار است. نیبشیپ یرهایمتغ نیدر ب زیبودن ن

  است. شده ارائههای برازش تحلیل مسیر مدل اولیه در  شكل و جدول زیر شاخص ترینمهمنشده به همراه برخی از 

 
 

                                                           
1. Structural Equation Modeling )SEM( 
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 هشد استاندارد. مدل در حالت ضرایب 2شکل 

 

 برازش مدل هایشاخص. 2جدول 

 برازش هایشاخص نام شاخص 

 حد مجاز مقدار 

𝜒2 

𝑑𝑓
 

 3کمتر  از  2.21

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

2CFI ( یافتهتعدیلبرازندگی) 9/0باالتر از  0.97 

3NFI ()9/0باالتر از  0.95 برازندگی نرم شده 

4GFI ()9/0باالتر از  0.96 نیکویی برازش 

AGFI  9/0باالتر از  0.94 (شدهبرازش اصالح)نیکویی 

 

 دلیل برازندگی یا عدم برازندگی تنهاییبه آمدهدستبه هایشاخصهر یک از  اموردر کار با برنامه  طورکلیبه

 هاصشاخبرای این  آمدهدستبهرا در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای  هاشاخصمدل نیستند و این 

ه با توجه به اینكالگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. درمجموعکه  دهدمینشان 

های پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات ی آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان فرضیههامدلدر 

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 

2. Comparative Fit Index 

3. Normed Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 
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برای آزمون این فرضیه اثر مستقیم و است.  شدهپرداختهی پژوهش هاهیفرضمستقیم و غیرمستقیم به آزمون سایر 

 .ردیگیمقرار  موردبررسی غیرمستقیم

 

  زناشویيهمدلي  توانمندی ایگو بر غیرمستقیم. ضرایب و معناداری اثر مستقیم و 3جدول 

آماره  استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک بینپیشمتغیر 

 معناداری

sig 

همدلی  توانمندی ایگو

 زناشویی

 0.0۶9 1.۸9 0.1۲ مستقیم

همدلی  گویا یتوانمند

 زناشویی

 میرمستقیغ

سبک  واسطهبه)

 دلبستگی ایمن(

0.۶۲ ۵.۸۶ 0.001 

همدلی  گویا یتوانمند

 زناشویی

 میرمستقیغ

سبک  واسطهبه)

 دلبستگی ناایمن(

0.۳۳ ۲.9۷ 0.00۲ 

 

اثر مستقیم معنادار بر همدلی زناشویی نداشته  توانمندی ایگواین است که  آیدبرمی ۳آنچه از نتایج جدول 

 ا همدلیب گویا یتوانمنددر رابطه بین دلبستگی  هایسبک(. جهت بررسی اثر متغیر میانجی p>0۵.0است )

ه  اثر متغیر واسط داریمعنیبرای سنجش  مورداستفادهیک روش زناشویی، از آزمون سوبل استفاده گردید. 

با استفاده از خطای  Zرا نسبت به توزیع بهنجار  ab داریمعنی ما ی( است که مستق19۸۲آزمون سوبل )

ه ک غیراستانداردیضریب  دو ضربحاصل. بدین ترتیب که پس از تقسیم سنجدیاستاندارد متغیر میانجی م

با جدول  آمدهدستبه، نسبت ضربحاصلبر خطای استاندارد این  دهندیمسیرهای متغیر واسطه را تشكیل م

که اثر  شودیباشد نتیجه گرفته م 9۶/1از  تربزرگ آمدهدستبه؛ اگر نسبت شودیتوزیع بهنجار مقایسه م

این رابطه معادله زیر باید  داریمعنیبرای اعمال روش سوبل جهت تعیین  است. دارمعنیمتغیر میانجی 

 محاسبه گردد:

Z-value = a*b/SQRT(b۲*sa
۲ + a۲*sb

۲ + sa
۲*sb

۲) 

و  aخطاهای استاندارد مسیرهای  به ترتیب bs۲و  b  ،as۲ضریب مسیر bو  aضریب مسیر  aدر این معادله 

b است. شدهدادهنشان  ۳در شكل  موردنظرمسیرهای  .باشندیم 

 

 
 در مدل میانجی رهایمس. نمودار 3شکل 
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.  باشدیم موردنیازو خطای استاندارد دو مسیر  غیراستانداردبنابراین برای استفاده از این فرمول ضرایب 

 ترزرگباین نسبت  زمانی کهمجانب دارای توزیع بهنجار است و  ایگونهبهسوبل معتقد است که این نسبت 

. آنچه از نتایج جدول گرددیم 0۵/0بزرگ منجر به رد فرض صفر در سطح  یهاباشد برای نمونه ±9۶/1از 

تگی ایمن سبک دلبس واسطهبهبر همدلی زناشویی  غیرمستقیماثر  گویا یتوانمندآید این است که فوق برمی

  واسطهبه، سطح همدلی زناشویی ایگو توانمندیبدین معنا که با افزایش  (؛P=0۵/0)و ناایمن داشته است 

 .یابدمیدلبستگی افزایش  هایسبک

 
 گیریبحث و نتیجه

 یرگیانجیبا م گویا یبر اساس توانمند ییزناشو یهمدل بینیپیش یمدل ساختار باهدفپژوهش حاضر 

برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد.  هایشاخصی انجام شد. نتایج نشان داد سبک دلبستگ

 هایسبک واسطهبه داریمعنی غیرمستقیم اثر همدلی زناشویی متغیر بر توانمندی ایگو همچنین متغیر

که اختالالت  ندنشان داد یپژوهشدر ( ۲019ثوس، بوندروکس و اولتمنز  )دلبستگی دارد.  همسو با این یافته 

د به در تبیین این یافته بایستی ابتدا بایدارد.  یرابطه منف ییزناشو تیبا رضا داریمعنی طوربه یتیشخص

ه ک شودمیاطالق  یدرون روان هایتوانمندیاز  ایآمیزهبه  گویا یاصطالح توانمنداین نكته اشاره کرد که 

 یقراربر یفرد است برا ییتوانا ای، دهندمیآن را نشان  شاناجتماعی طیو مح گرانیافراد در تعامالت خود با د

زمه من که ال هاینیرومندیفرد وجود دارد.  رونیکه در ب یتیاقعو یدرون هایتكانه نیب مؤثرو  داریپا یتعادل

ر د یاجتماع یمراحل روان آمیزموفقیتبه حل  یپاسخ عنوانبه یآن تحول من است در سرتاسر چرخه زندگ

از  یستگیاز ابتكار، شا یهدفمند ،یاز اعتماد، اراده از خودمختار دیام مثالعنوانبه. اندشدهگرفتهنظر 

افراد  (.۲019، یاز انسجام )ان ینسل و فرزانگ دیاز تول راقبتم ت،یمیعشق از صم ت،یاز هو یوفادار ،ییکوشا

 فیوظا میتقس خوبیبهخود  با همكاراندارند،  ایسازندهارتباط  گرانیکار، با د طیمن باال در مح یرومندیبا ن

مناسب جهت  یابزارها نیشروع هدفمند امور همچن یی. توانابندندیخود پا تی، به شغل و مسئولکنندمی

نظر  ایبه دن بینیخوشهستند که با  دواریام یمن باال افراد یرومندی. افراد با نرادارند هاآنرساندن  انیپا

خود هنگام مواجهه با مشكل  یو روابط شغل ییمن باال در رابطه زناشو یرومندین یافراد دارا نیبنابرا ؛دارند

مقابله  هایشیوهاز  شتریب ن،ییمن پا یرومندیافراد با ن کهدرحالی. کنندمیبا آن برخورد  مؤثرتریبه شكل 

، لذا برخورد کرده یجانیه صورتبهبا مسائل خود  اصوال افراد  گونهاین کهطوریبه کنندمیاستفاده  یجانیه

 ،یانیتآش یو فتح یی)کچو شوندمی یشانیدچار پر شتریکار( ب ای)خانواده  طیدر واکنش به مشكالت در مح

1۳9۲.) 

ت های هیجانی و امنی. مهارتاندکردهاشارهتحقیقات مختلف به اثرات توانمندی ایگو بر کیفیت روابط افراد 

، از عوامل اساسی در آیدمیعاطفی در روابط صمیمی دوره بزرگسالی که براثر توانمند بودن من به وجود 

های ذاتی انسان است و هرچه این متغیرها از کیفیت باالتری اجتماعی و تحقق توانایی -سالمت روانی

ای که در دوره بزرگسالی تجربه رابطه ترینمهم مسلما . برخوردار باشند، زندگی زناشویی بهتر خواهد بود

گذارد، رابطه زناشویی است و امنیتی که فرد در این می تأثیرهای مختلف شخصیت افراد شود و بر جنبهمی

از زندگی روزمره بزرگساالن در محیط  توجهیقابلزمان  که آنجا ازکند، اهمیت بسزایی دارد. رابطه تجربه می
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به سرش تجرباهمناشی از امنیت عاطفی که فرد در رابطه  تأثیراتشود، و در کنار همسرشان طی می خانواده

از سویی این یافته  .داردمیهمدلی زناشویی نقش مه ازجملههای روانشناختی گیری حالتکند، در شكلمی

 أثیراتتبرای زندگی زناشویی و همچنین  یفرد نیبدر روابط  تحقیق را باید با توجه به اهمیت توانمندی ایگو

 به انحای مختلف بر وضعیت روانشناختی گویا یتوانمندآن بر وضعیت روانشناختی زن و شوهر تبیین کرد. 

توان به ایجاد روابط صمیمی، حمایت عاطفی و مالی زوجین از می مثالعنوانبهگذارد، می تأثیرزوجین 

در  حلراهاری روابط اجتماعی با خانواده گسترده و  فراهم کردن یكدیگر، پر کردن اوقات فراغت، برقر

الذکر به نحو احسن انجام های مواجهه با مسائل اشاره کرد. اگر فرد ایگو قوی داشته باشد، موارد فوقزمان

شود. در مقابل، زمانی های گوناگون تبدیل میشود و همسر به منبعی بسیار قوی برای دریافت حمایتمی

ن گیرد، زیرا ایقرار می تأثیریگو توانمندی پایینی دارد، وضعیت روانشناختی هریک از زوجین تحت که ا

ارضای نامناسب  متعاقبا گذارد. می تأثیرنقائص بر نحوه ارضای نیازهای عاطفی، اجتماعی و مادی زوجین 

 هاآندر همدلی زناشویی نیازهای عاطفی، اجتماعی و مادی در هر یک از زوجین، زمینه بروز مشكالتی را 

طه اند، از قبیل رابمواجه هاآنضعیفی دارند، با  گویا یتوانمندکند. تجارب فشارزایی که افرادی که فراهم می

و کاهش  جویی طرفین، مشكالت مربوط به وظایفشوهر، عدم دریافت حمایت عاطفی، سلطه -زن ناآرام

ی حل گردد و عدم توانایبروز مشكالتی در کیفیت زندگی زناشویی این افراد می ساززمینهارتباطات اجتماعی 

ی افت همدلی زناشوی متعاقبا  کردن این مشكالت و مدیریت فشارهای وارده، عدم رضایت از زندگی زناشویی و 

لم اتوانایی ایجاد رابطه صمیمی مستلزم مصاحبه و گذشت است. حتی رابطه جنسی سآورد. را به وجود می

باشد. به نظر اریكسون حل بحران  یافتهدستاست که فرد به هویت مطلوب  پذیرامكاندر زناشویی زمانی 

 تقابلم ازخودگذشتگی نوعی او ازنظر که انجامدمیگیری به توانایی عشق ورزیدن -صمیمیت در برابر کناره

ایگو ه به ک ینیزوج نبی که ایرابطه اریكسون اعتقاد به. یكدیگرند زندگی شریک که است کسانی بین

 .ممكن است آسیب روانی به دنبال داشته باشد شودمیبرقرار  اندنیافتهمستقل دست  توانمندی ندارند

نیست.  مستثنایبه روست که این پژوهش نیز از این قاعده  خودروخاص  هایمحدودیتهر کار پژوهشی با 

معادالت ساختاری  سازیمدلشود. روابط ساختاری متغیرها از طریق پژوهش ارائه می هایمحدودیتدر ادامه 

از قبیل عدم کنترل  هاییمحدودیتدارای  غیرآزمایشی هایروشاست، آزمون شد.  غیرآزمایشیکه یک روش 

مونه نقرار بگیرند.  موردتوجهمانند سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی هستند که باید  گرهامداخلهبرخی 

سایر  و هاگروهبنابراین در تعمیم نتایج به سایر  ؛بودند شهر تهران متأهلافراد حاضر  قیتحق موردبررسی

 یهایژگیو نیارتباط ب ،یآت قاتیشود در تحقپیشنهاد می شهرها بایستی جانب احتیاط را رعایت کرد.

 یادیز تأثیرهمسر  یتیشخص یهایژگیو چراکه رد،یقرار گ موردمطالعههمسر و همدلی زناشویی  یتیشخص

در  یراتییبروز تغ سازنهیزم احتماال و  گذاردیتوسط فرد م شدهتجربه توانمندی ایگوو  یعاطف تیبر امن

 .گرددیهمدلی زناشویی م

 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

روج خ در مورد کنندگان شرکتها، ید به تكمیل تمامی سؤالتأکها ضمن همچنین زمان تكمیل پرسشنامه
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د که اطالعات محرمانه ها اطمینان داده شاز پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 رعایت شد. کامال ماند و این امر نیز می
 

 سپاسگزاری

 و کنندگان در پژوهش تشكرشرکت یتمامهمچنین و های سالمت و مدیران خانهاز همكاری مسئوالن 

 شود.می یقدردان

 

 مشارکت نویسندگان

که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه نویسنده اول در رشته مشاوره بود  رساله دکتری از برگرفته این مقاله

همه . در تدوین این مقاله و به هزینه شخصی انجام شده است آزاد اسالمی واحد قم به تصویب رسیده

و نهایی سازی  هاداده یآمارتحلیل  ها،ی، گردآوری دادهشناسروشی، سازمفهومدر طراحی، نویسندگان 

 نقش داشتند.
 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 
 

 منابع
دلبستگی و ناگویی  هایسبکدفاعی در رابطه بین  هایمكانیسم ایواسطه(. نقش 1۳91بشارت، محمدعلی. )

 .1-۷ :(1) ۶، کاربردی شناسیروانفصلنامه هیجانی. 

دلبستگی  هایسبک(. رابطه بین 1۳9۵و اسدی ساغندی، محمدمهدی. ) .،توالییان، فهیمه .،بشارت، محمدعلی

 .۲1-4۷ :(11) 44، نوین روانشناختی هایپژوهشفصلنامه استحكام من.  ایواسطهو هوش هیجانی: نقش 

 دلبستگی با وسواس هایسبکدر رابطه بین  ایمقابله هایسبک کنندهتعدیل(. نقش 1۳9۷تقوایی نیا، علی. )

 .4۶1-4۷۳ :(11) ۵۶، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانیمرگ سالمندان. 

، همدلی خود دلسوزی(. ارزیابی مدل رابطه 1۳9۵و تقی پور، منوچهر. ) .،حریزاوی، مهدی .،رجبی، غالمرضا

 .1-۲۲ :(1) 1۲، کاربردیمجله مشاوره بخشش زناشویی در زنان.  گریمیانجیزناشویی و افسردگی با 

(. ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی 1۳9۷و تقی پور، منوچهر. ) .،کریمی وردنجانی، محمد .،رجبی، غالمرضا

ماهنامه دانشكده تعهد زناشویی و همدلی زناشویی در پرستاران.  هایگریمیانجیو رضایت زناشویی با 
 .4۳۲-444 :(۶) 1۶، پرستاری و مامایی ارومیه

(. رابطه سبک دلبستگی با 1۳۸۷و رحیمی نژاد، عباس. ) .،اصغرعلیاصغرنژاد فرید،  .،رحیمیان بوگر، اسحاق

 .۲۷-40 :(1) 11، شناختیروان هایپژوهششهرستان بم.  زدهزلزلهسالمت روان در بزرگساالن 

 همدلی گریمیانجی(. ارزیابی مدل رابطه عذرخواهی و کیفیت روابط زناشویی با 1۳99فارسانی، ذبیح اهلل کاوه. )

 .۵1-۷۲ :(۲) 10، دو فصلنامه مشاوره کاربردیزناشویی و بخشش عاطفی. 
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 «نم»(. رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی 1۳9۲و فتحی آشتیانی، علی. ) .،کچویی، محسن

 .9-۲1 :(1۳) 4، نظامی شناسیرواننشریه علمی . ایواسطهدر نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای 
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 همدلي  پرسشنامه

ف
دی
ر

 

کامال  عبارات

 مخالفم

تا  مخالفم

 حدودی

کامال  موافقم

 موافقم

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 گذارد.هیجانات دوستانم زیاد بر من تاثیر نمی 1

بعد از بودن با دوستی که از چیزی ناراحت است، معموال  احساس  ۲

 کنم.ناراحتی می

1 ۲ ۳ 4 ۵ 

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 توانم شادی دوستم را زمانی که در کاری خوب است درک کنم.می ۳

های ترسناک می بینم، وحشت زده فیلمزمانی که شخصیت هایی را در  4

 شوم.می

1 ۲ ۳ 4 ۵ 

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 کنم.زود احساس دیگران را درک می ۵

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 اند.زدهبرای من سخت است که بفهمم چه موقع دوستانم وحشت ۶

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 شوم.بینم ناراحت نمیزمانی که گریه کردن دیگران را می ۷

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 کند.وجه مرا اذیت نمیاحساسات دیگران به هیچ  ۸

 توانم درک کنمکند، معموال میوقتی که کسی احساس شكست می 9

 که چه احساسی دارد.

1 ۲ ۳ 4 ۵ 

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 توانم آنها را درک کنم.اند میوقتی دوستانم ترسیده 10

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 وم.شانگیز در تلویزیون ناراحت میهای غممن اغلب از تماشای فیلم 11

من اغلب قادر به درک احساسات دیگران هستم قبل از اینكه خود  1۲

 آنها از احساساتشان چیزی بگویند.

1 ۲ ۳ 4 ۵ 

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 دیدن شخصی که عصبانی شده هیچ تاثیری بر احساسات من ندارد. 1۳

ی درک احساس دیگران وقتی بشاش و امیدوارند من ازعهده 14

 آیم.برمی

1 ۲ ۳ 4 ۵ 

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 کنم.اند من هم احساس ترس میوقتی که دوستانم ترسیده 1۵

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 دهم.من خیلی سریع عصبانیت دوستم را تشخیص می 1۶

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 گذارد.اغلب احساسات دوستانم بر من هم تاثیر می 1۷

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 کند.های دوستانم هیچ احساس خاصی را در من ایجاد نمیناراحتی 1۸

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 معموال نسبت به احساسات دوستانم آگاهی دارم. 19

 ۵ 4 ۳ ۲ 1 من در درک زمان شادی دوستانم مشكل دارم. ۲0

*** 

 شناختي قدرت ایگوسیاهه روان
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اش را بدون فردی که من عاشقش هستم بخواهد برخی از کارهای مورد عالقهاگر  1

 پذیرم و مشكلی ندارم. حضور من انجام دهد، می

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ که به صورت کامل تمام شود.دهم انجام کاری را تا زمانی ادامه میمن  ۲

 1 ۲ ۳ 4 ۵ های مهم خودم توانایی الزم را دارم. دانم برای انجام وظایف و مسئولیتمن می ۳

دهم حتی اگر اتمام آن کار برایم من در حین انجام کار به راحتی تمرکزم را از دست می 4

 واقعا  مهم باشد.  

۵ 4 ۳ ۲ 1 

ام و به این سبب کنم تاکنون زندگی خودم را خوب مدیریت کردهاحساس می ۵

 احساس خوبی دارم.

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دهم هیچ تعهدی و نگرانی نسبت به افراد نداشته و آزاد و رها باشم.ترجیح می ۶

 1 ۲ ۳ 4 ۵ .امداشتن داشتهمن با فردی غیر از اعضای خانواده، تجربه عشق و دوست ۷

 1 ۲ ۳ 4 ۵ بینی دارم.کنم، احساس خوشوقتی به آینده فكر می ۸

 1 ۲ ۳ 4 ۵ کنم.تا جایی که بتوانم کمک میبینم، وقتی فرد نیازمندی را می 9

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ر اغلب موارد تحت تاثیر دیگران است.دام که نظراتم دریافته 10

 1 ۲ ۳ 4 ۵ های نیاز است.ها و تواناییدانم برای ورود به جامعه به چه مهارتمن واقعا  نمی 11

ام خودم را زندگی انجام دادهتوانم برای آنچه که قبال  در رسد که نمیبه نظر می 1۲

 ببخشم.

۵ 4 ۳ ۲ 1 

هایم است ها و مهارتهایی که مستلزم استفاده از تواناییدر بسیاری از فعالیت 1۳

 شوم.درگیر می

۵ 4 ۳ ۲ 1 

ام دوست داشته باشم و عشق کنم تاکنون فردی را به غیر از افراد خانوادهفكر نمی 14

 بورزم.

۵ 4 ۳ ۲ 1 

ام زندگی کنم که درشود، بیشتر به امور مثبتی فكر میاوضاع برایم مناسب نمیوقتی  1۵

 اند. اتفاق افتاده

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ خواهم.ام میدانم چه چیزی از زندگیمن واقعا  نمی 1۶

یابم که فردی دچار مشكل شده است، واقعا  احساس توجه و مراقبت وقتی اطالع می 1۷

 به وی دارم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ کنم.  هرگاه به فردی تعهد داشته باشم، به تعهدم عمل می 1۸

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ام دارم.از بسیاری جهات، کنترل و شناخت الزم را نسبت به آینده 19

 1 ۲ ۳ 4 ۵ توانم نقشی به غیر از آنچه که واقعا  هستم را بازی کنم.نمی ۲0

 1 ۲ ۳ 4 ۵ برای کمک به افراد دیگر به زحمت بیاندازم.توانم خودم را واقعا  نمی ۲1

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دانم در آینده چه اتفاقی برایم خواهد افتاد. نمی ا من واقع ۲۲

خود را با فرد  های مورد عالقهاگر فردی که عاشقش هستم بخواهد برخی از فعالیت ۲۳

 پذیرم. دیگری انجام دهد، واقعا  نمی

۵ 4 ۳ ۲ 1 

من واقعا  دوست دارم حتی اگر متحمل قبول ریسک هم باشم، برای نیل به اهدافم  ۲4

 تالش کنم.  

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ای به صرف انرژی خیلی زیاد جهت نیل به اهدافم ندارم.من عالقه ۲۵

 1 ۲ ۳ 4 ۵ کنم. من به آینده بدبین هستم و خودم را برای اتفاقات بد آماده می ۲۶

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ام ندارم.احساسی دارم که هیچ کنترلی بر روی زندگی آیندهچنین  ۲۷
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های قطعی و مطمئنی را برای خودم در آن متصور کنم برنامهام نگاه میوقتی به آینده ۲۸

 هستم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

ا رتوانم انجام آن آمیز یک کار دارم، معموال  نمیکه شانس زیادی برای انجام موفقیتحتی زمانی ۲9

 شروع کنم.

۵ 4 ۳ ۲ 1 

به غیر از خانواده و دوستان بسیار نزدیكم، درباره نیازها و کمبودهای افراد دیگر  ۳0

 نگرانی ندارم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

هایی در آینده پیشرویم باشند، اما سعی خواهم کرد با آنها شاید مشكالت و سختی ۳1

 مواجه شوم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ مانم، با انرژی و مشتاقانه به دنبال انجام کار دیگری هستم. بازمیوقتی از انجام کاری  ۳۲

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ام را مصمم هستم که انجام دهم.  کار یا فعالیتی که خودم انتخاب کرده ۳۳

کنم، این توجه و مراقبت معموال  وقتی به یک دوست توجه دارم و به وی کمک می ۳4

 شود.نمیبه یک رابطه متعهدانه ختم 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

های خاص بسیار مفید و موثر کنند در موقعیتهایی دارم که قادرم میمن توانایی ۳۵

 باشم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ توانم رفتارهایم را کنترل کنم.برخی اوقات احساسم طوری است که گویا نمی ۳۶

 1 ۲ ۳ 4 ۵ من معتقد به  داشتن صداقت در ارتباطاتم هستم. ۳۷

ای مورد هشود، انرژیم برای پیگیری اهداف و فعالیتام با فردی نزدیک میوقتی رابطه ۳۸

 شود.  ام کمتر میعالقه

۵ 4 ۳ ۲ 1 

ر دانم وضعیت بهتکند که وضعیت کنونی چقدر بد است، چون میبرایم فرقی نمی ۳9

 شود. می

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ شود.ترس، مانع از تالش برای رسیدن به اهدافم می 40

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دانم به چه چیزهایی اعتقاد دارم.واقعا  نمی 41

 کند که اوضاعوقتی در شرایط سختی هستم، به ندرت این فكر به ذهنم خطور می 4۲

 مساعدتر خواهد شد. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ اندیشم، احساس غم و افسوس دارم.وقتی به گذشته می 4۳

تر کنم هیچ وقت بهام نیستم چون احساس میکردن امورات زندگی خیلی نگران بهتر 44

 نخواهند شد.   

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ای برای خودم داشته باشم.بینانهمن قادرم تا اهداف واقع 4۵

شناسمش از من انتظار کمک داشته باشد برای وی حتی اگر فردی که خوب نمی 4۶

 .گذارممی وقت 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 توانم نگران مشكالت دیگرانگیر مسایل خودم هستم و به سختی میدربه حد کافی  4۷

 باشم.   

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ام داشته باشم.برایم سخت است که نقش یا هدف خاصی در زندگی 4۸

 1 ۲ ۳ 4 ۵ از اینكه آینده برایم چه ارمغان خواهد آورد هیچ ترسی ندارم. 49

 1 ۲ ۳ 4 ۵ آینده ندارم.هیجانی نسبت به  ۵0

 1 ۲ ۳ 4 ۵ نم.کبه ندرت در یک فعالیت نقش شروع کننده را دارم و معموال  از دیگران پیروی می ۵1

 1 ۲ ۳ 4 ۵ گرفتن آالم و دردهای دیگران برایم سخت است.نادیده ۵۲

 1 ۲ ۳ 4 ۵ کنم.  ام پاسداری و حمایت میمن از افراد مهم و باورهای مهم زندگی ۵۳

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دهم، هیچ چیز تفاوتی نخواهد کرد.فارغ از اینكه من چه کاری انجام می ۵4

 1 ۲ ۳ 4 ۵ هیج وقتی برای درگیر شدن در مشكالت دیگران ندارم. ۵۵

 1 ۲ ۳ 4 ۵ ام.ام اشتباهاتی داشتهپذیرم که در زندگیمن می ۵۶

 1 ۲ ۳ 4 ۵ شویم. میمتعهد  تمانوقتی فردی را دوست دارم،به صورت مساوی به ارتباطا ۵۷

آید که رود، این حس در من پیش میوقتی امور بر و حسب انتظار من پیش نمی ۵۸

 همه چیز را رها کنم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دوست دارم تالش کنم و وقایع را خودم رقم بزنم. ۵9
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همچنان با یكدیگر هرچند من و دوستانم در برخی موارد با هم تعارض داریم، اما  ۶0

 دوست هستیم.

۵ 4 ۳ ۲ 1 

 1 ۲ ۳ 4 ۵ تر از من هستند.ها توانمندتر و قویخیلی ۶1

حتی اگر برخی موارد احتمال شكست هم وجود داشته باشد، اگر بخواهم کاری را  ۶۲

 انجام دهم، تمام تالشم را خواهم کرد.

۵ 4 ۳ ۲ 1 

شوم، این توانایی را دارم که مقاومت وسوسه میوقتی برای انجام کاری که عالقه ندارم  ۶۳

 نمایم. 

۵ 4 ۳ ۲ 1 

وقت و انرژی زیادی باشد، اجتناب  صرف از انجام کاری که ممكن است مستلزم ۶4

 کنم. می

۵ 4 ۳ ۲ 1 

*** 
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 1 ۲ ۳ 4 ۵ برقراری روابط صمیمی با آنها برایم آسان استنزدیک شدن به دیگران و  1

 1 ۲ ۳ 4 ۵ نزدیک شدن به دیگران تا حدودی برایم مشكل و ناراحت کننده است ۲

 1 ۲ ۳ 4 ۵ غالبا  از اینكه کسی خیلی به من نزدیک شود و با من رابطه صمیمی برقرار کند نگران نمی شوم ۳

 1 ۲ ۳ 4 ۵ نزدیک و با من صمیمی شونددوست ندارم دیگران زیاد به من  4

 1 ۲ ۳ 4 ۵ وقتی با کسی دوست می شوم می خواهم خودم را کامال  به او بسپارم و با او یكی شوم ۵

 1 ۲ ۳ 4 ۵ تمایلم به یكی شدن با دیگران گاه آنها را از من دور می سازد ۶

 1 ۲ ۳ 4 ۵ تصور می کنم به هنگام نیاز دیگران به من کمک خواهند کرد ۷

 1 ۲ ۳ 4 ۵ تصور می کنم به هنگام نیاز کسی به من کمک نخواهد کرد ۸

 1 ۲ ۳ 4 ۵ نمی توانم با اطمینان روی کمک دیگران حساب کنم 9

 1 ۲ ۳ 4 ۵ غالبا  نگرانم که نكند دیگران واقعا  مرا دوست نداشته باشند 10

 1 ۲ ۳ 4 ۵ کندنداشتن روابط نزدیک و صمیمی با دیگران مرا ناراحت می  11

 1 ۲ ۳ 4 ۵ وابستگی و اتكای به دیگران برایم آسان است 1۲

 1 ۲ ۳ 4 ۵ وابستگی و اتكای به دیگران برایم دشوار است 1۳

 1 ۲ ۳ 4 ۵ وابستگی و اتكای دیگران به من برایم راحت است 14

 1 ۲ ۳ 4 ۵ وابستگی و اتكای دیگران به من برایم دشوار است 1۵

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دیگران خیلی به من نزدیک شوند اما آنها اجتناب می کننددوست دارم  1۶

 1 ۲ ۳ 4 ۵ اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت می شوم 1۷

 1 ۲ ۳ 4 ۵ اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت نمی شوم 1۸

 1 ۲ ۳ 4 ۵ اعتماد به دیگران برایم آسان است 19

 1 ۲ ۳ 4 ۵ دیگران برایم دشوار استاعتماد به  ۲0

غالبا  نگرانم که نكند دیگران به همان اندازه که من برایشان ارزش قائل هستم برایم ارزش قائل  ۲1

 نباشند
۵ 4 ۳ ۲ 1 

 

 

 

 

 



 کاربردی خانواده درمانی | خسروبیگی و همکاران              |ا ...            ب گویا یبر اساس توانمند ییزناشو یهمدل ینیبشیپ یمدل ساختار  |111

 

 

Structural model of Marital Empathy prediction based on Ego 

Empowerment with the mediating role of Attachment Style 

 

 
 

Aliasghar. Khosrobeygi 1, Alireza. Aghayousefi* 2, & Nasser. Sobhi Gharamaleki 3  

 

 

 
Abstract 

Aims: The aim of this study was to investigate the model of predicting marital 

empathy based on ego empowerment by considering the mediating role of 

attachment styles in married people. Method: 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. The sample size was 350 people who were selected by the available 

method. The sample size was 350 people who were selected by cluster sampling 

method. Research instruments included the My Empowerment Scale (Baron, 

1953), the Marital Empathy Scale (Julif and Farrington, 2006), and the 

Attachment Styles Questionnaire (Hazen and Shaver, 1987). Structural equation 

modeling was used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS 

and AMOS statistical software. Result: The results showed that the model had 

a good fit in the community after eliminating a path. The results also showed 

that ego empowerment has a significant indirect effect on marital empathy due 

to attachment styles (p <0.05). This means that as the ego empowers, the level 

of marital empathy increases through attachment styles.  Conclusion: Based on 

the research findings, providing appropriate strategies to improve the predictive 

components of ego empowerment, in order to increase the level of satisfaction 

and stability and stability of marriage and increase marital empathy should be 

considered. 
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