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Cercetarea este focalizată pe un subiect legat de problema familiei şi menţinerii relaţiei de cuplu. Variabilele evaluate 

în cadrul studiului au fost supuse analizei din mai multe perspective. Dar este pentru prima dată când stilul de ataşament, 

predispoziţia de iertare şi ruminaţia sunt cercetate la partenerii de cuplu, pentru a identifica dacă există sau nu o interde-

pendenţă între acestea. Rezultatele atestă o asociere dintre predispoziţia de a ierta şi nivel redus al ruminaţiei. Aştepta-

rea precum că stilul securizant favorizează relaţia dintre predispoziţia de a ierta şi diminuarea ruminaţiei nu s-a realizat. 

Cercetarea a evidenţiat că favorizează iertarea şi diminuarea ruminaţiei în cuplu nu atât stilul de ataşament, cât combinaţia 

stilurilor a celor doi soţi ce creează o familie. 
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THE ATTACHMENT STYLE AS MEDIATOR OF THE RUMINATION AND  

FORGIVENESS IN A COUPLE 

The research is focused on the topic related to the family issues and maintaining the relations in a couple. The  

variables assessed during the study were analyzed from multiple points of view. However, it is for the first time when 

the attachment style, predisposition to forgive and rumination are being analyzed in a couple in order to identify if there is 

interdependence between them. The results attest an association between the predisposition to forgive and the reduced level 

of rumination. The expectation that the securing style encourages the relationship between predisposition to forgive and 

reduction of rumination has not been achieved. The research emphasized that it is not the attachment style that encourages 

the forgiveness and the reduction of rumination in a couple, but it is the style combination in a couple that create a family.  

Keywords: attachment, the tendency to forgive, rumination. 

 

 

Familia şi relaţiile de cuplu rămâne a fi unul din subiectele centrale în cercetările psihologice. Multe 

aspecte au fost elucidate şi, totodată, numeroase întrebări legate de secretele fericirii şi longevităţii cuplului 

au rămas fără răspuns. Subiectul înaintat pentru cercetare se încadrează în tendinţa de căutare a răspunsurilor. 

Stilul de ataşament şi iertare sunt concepte cercetate separat în cadrul multor altor studii. În acelaşi timp, 

vrem să presupunem că între acestea ar exista o legătură. Actualmente se consideră că iertarea este cea care 

poate vindeca suferinţa. 

,,Iertarea este un set de schimbări psihologice prin care persoana ce a greşit devine tot mai puţin motivată 

să-şi ia revanşa, să întoarcă spatele celui pe care l-a nedreptăţit, după părerea lui, să se îndepărteze de el atât 

fizic, cât şi psihic; în schimb victima se simte tot mai motivată să facă pace cu cel ce a greşit, în pofida faptului 

că a fost rănită. Iertarea este un complex afectiv, cognitiv şi un fenomen comportamental, în care emoţiile nega-

tive sunt reduse, nu însă negând dreptul de a le simţi, dar uitându-ne la cel ce a greşit cu compasiune, binevoire 

şi dragoste” [3]. Oricare cuplu, indiferent de vârsta acestuia, are nevoie să înveţe să ierte pe sine şi pe celălalt.  

Numele lui John Bowlby este asociat cu Teoria ataşamentului, potrivit căreia ataşamentul este un element 

integrant al comportamentului uman „de la leagăn până la mormânt”, cu toate că primele justificări ale acestei 

teorii au fost posibile prin explicarea legăturii dintre dezvoltarea sugarilor şi primii lor îngrijitori. Astfel,  

se insistă asupra ideii de ataşament ce constă în relaţii importante care iau naştere, mai întâi, între copii şi 

părinţi, iar mai târziu între parteneri, în cuplu.  

Ataşamentul reprezintă orice formă de comportament prin care persoana se plasează şi menţine proximi-

tatea cu un anumit individ pe care îl vede ca fiind mai capabil de a se confrunta cu dificultăţile vieţii. Ataşa-

mentul este evident de fiecare dată când persoana e speriată, obosită sau bolnavă şi când are nevoie de îngrijiri 

şi reconfortare. În alte momente, ataşamentul nu este atât de evident [1]. 

Stilul de ataşament format se menţine şi la persoana deja adultă, deci şi în cadrul relaţiei de cuplu. Shaver 

şi Hazan (1987), alţi cercetători au fost cei care au studiat ulterior posibilitatea existenţei unei legături între 

ataşamentul format în cadrul relaţiei copil-părinte şi ataşamentul în cadrul relaţiilor de cuplu. Din acest stu-

diu reiese că există o astfel de legătură: stilul de ataşament din copilărie este echivalent şi menţinut la vârsta 

adultă, iar consecinţele acestuia sunt simţite de partener. Astfel, în cadrul relaţiilor de cuplu 56% dintre 

subiecţi sunt securizanţi, 24% evitanţi şi 20% anxioşi-ambivalenţi.  
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Studiul teoriei nu se opreşte însă aici, deoarece sunt aduse argumente privind diferenţele individuale în 

stilurile ataşamentului la adulţi, unde sunt inventariate şi analizate cele patru stiluri de ataşament care derivă 

din dimensiunea anxietate şi din dimensiunea evitare: siguranţa, preocuparea, respingerea evitării şi frica 

evitării. Aceste tipuri diferite de ataşament pot fi privite ca reacţii ale individului la contextele emoţionale 

stresante [2].  

Mary Main extinde perspectiva teoriei ataşamentului. Studiind istoria de viaţă a adultului cu referire la 

sistemul de ataşament (figura principală şi figurile secundare de ataşament), ea încearcă să determine o co-

respondenţă între tipurile de ataşament descrise în mica copilărie şi comportamentele adultului posibil mani-

feste în intimitate, în cuplul cu partenerul de sex opus, dar mai ales în cele cu proprii copii. „Interviul de 

Ataşament al Adultului” (The Adult Attachment Interview, AAI), dezvoltat de Nancy Kaplan şi Mary Main, 

cere individului să reflecteze asupra relaţiilor de ataşament precoce şi asupra experienţelor sale în acest sens. 

Pe baza acestui interviu putem descrie următoarele tipuri de ataşament la adult, corelate cu tipurile de ata-

şament din mica copilărie şi, respectiv, cu tipul de ataşament care se poate dezvolta la copiii acestor adulţi 

(în 75% cazuri cercetate copiii au abordat acelaşi stil de ataşament ca şi părinţii acestora) [2]:  

1. Adultul ataşat autonom: 

 În copilărie a fost ataşat sigur, a dobândit un grad de independenţă, autonomizare, poate descrie coerent 

experienţele proprii de ataşament, chiar dacă sunt dureroase. Este capabil de a realiza cu uşurinţă pro-

cesele de adaptare. 

 Detaşare, fiind încrezător în unicitatea şi forţa cuplului şi a capacităţilor fiecăruia de a reface echilibrul 

temporar pierdut. Poate descrie dificultăţi cu părinţii, inclusiv traume sau abandon, dar îşi menţine o 

înţeleaptă balanţă în integrarea trecutului cu experienţele sale actuale.  

 În relaţia cu copilul prezintă încredere în sine, ceea ce-i permite creativitate, flexibilitate în această 

relaţie. Calmează şi reconfortează partenerul (copilul etc.) într-o relaţie de plăcere împărtăşită, impri-

mând copilului un ataşament sigur, iar partenerului adult securizare. 

2. Adultul cu ataşament dezinteresat (indiferent): 

 În copilărie corespunde unui ataşament ambivalent (evitant), presupune experienţe amprentate de 

teamă. Este inflexibil şi evitant (decât să rănească din nou, mai bine pretinde că nu e interesat de acea 

relaţie, în care este sigur că va eşua din nou şi acest lucru i se pare de netolerat).  

 Idealizează relaţia cu părinţii, este incoerent şi inconsistent în relatarea amintirilor despre copilărie, 

persistă obsesiv în afirmaţiile standard pozitive despre rolurile parentale. Tinde să idealizeze copilăria, 

descriind-o ca sigură, minunată, dar imaginile evocate nu constituie suportul pentru protecţie şi îngri-

jire, care, de fapt, reprezintă portretul actual idealizat al persoanei în cauză. 

3. Adult cu ataşament preocupat: 

 În copilărie corespunde unui ataşament anxios rezistent, este invadat de amintiri dureroase în care 

relatează drama inconstanţei, incoerenţa experienţelor micii copilării. 

 Interacţionează imprevizibil la stări de frustrare, cu agresivitate, mânie, iar histrionismul posibil are un 

patetism greu de confundat. Nu are structurat un sistem de ataşament anume în care să poată avea 

totală încredere; fiind suspicios, e gelos pe orice alt tip real sau imaginar de relaţie al persoanei iubite. 

Se chinuie pe sine şi pe alţii căutând dovezi, niciodată suficiente.  

 Devine astfel abuziv în relaţiile de intimitate sau va imita modelul propriilor părinţi, transmiţând în 

acest fel un sistem de ataşament nesigur, anxios copilului. 

4. Adultul cu ataşament dezorganizat (cu doliu şi traume nerezolvate): 

 Corespunde în copilărie ataşamentului dezorganizat; este impredictibil şi dezorganizat în relaţii; face 

experienţe nerealiste. Speculează fără suport. Este un dezadaptat, potenţial adictiv la alcool şi drog, 

aflându-se aproape în imposibilitatea de a-şi asuma rolul de partener de cuplu sau parental.  

 În mod predictibil se poate afirma că îşi expune copilul la abuz sau neglijare. În cazul neintervenţiei 

determină un ataşament dezorganizat şi la copil.  

 Important de precizat este faptul că o intervenţie de specialitate poate modifica, redirecţiona tipul de 

ataşament, cu condiţia ca intervenţia să aibă loc înainte de vârsta de 5 ani a copilului (deoarece la vârsta 

adultă intervenţia nu poate schimba tipul primar de ataşament, dar poate fi eficientă la persoanele cu 

potenţial cognitiv nealterat, care sunt dispuse la acceptarea unui suport, obţinându-se un comportament 

faţă de copil asemănător ataşamentului sigur autonom) [1]. 
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Ataşamentul constituie baza într-o relaţie, calitatea ataşamentului depinde de calitatea interacţiunii celor 

doi, a plăcerii pe care o au fiind împreună, a sensibilităţii şi ajustărilor pe care le fac, fizic şi psihic, în inter-

acţiunea lor [4]. 

Alt aspect surprins în cadrul teoriei ataşamentului este problema stabilităţii şi a schimbării în stilurile 

ataşamentului adult, unde au fost subliniate studiile ataşamentului romantic al adultului, centrate pe analiza 

stilului ataşamentului, cu valenţe ca emoţia, comportamentul, gândirea şi psihofiziologia.  

Una alt concept important inclus în cercetare este „ruminaţia”. Există modalităţi de a gândi care conduc  

la perturbări ale stării de sănătate mintală sau care produc o schimbare în ritmul şi performanţele persoanei. 

O astfel de gândire este ruminaţia. Şi la persoanele cu scleroză multiplă pot apărea astfel de gânduri ce con-

duc la disconfort emoţional şi constitue un risc pentru dezvoltarea depresiei.  

Gândirea repetitivă asupra unui subiect, fără ca să existe o stimulare imediată din mediu care să producă 

această gândire, se mai numeşte ruminaţie. Deşi unele forme ale gândirii ruminative pot să fie utile mai ales 

ca metode de a face faţă stresului sau în urmărirea şi îndeplinirea scopurilor, ruminarea poate „ocupa” capa-

citatea noastră de a fi atenţi şi nu ne lasă să realizăm alte activităţi. Lucrurile merg chiar mai departe: anumite 

gânduri ruminative negative pot să fie prezente pe o perioadă de mai mulţi ani, conducând astfel la scăderea 

stării de bine şi contribuind la dezvoltarea depresiei.  

Ruminaţia a fost definită de Noel-Koeksema (1987, 1991) ca fiind alcătuită din gândurile şi comporta-

mentele care concentrează atenţia individului depresiv asupra simptomelor, cauzelor şi consecinţelor acestor 

simptome. Ruminaţia conţine gândire repetitivă şi de autoanaliză, care include analiza motivelor eşecului şi a 

dispoziţiei joase.  

Oamenii gândesc şi acţionează, în general, în funcţie de scopurile pe care le au. Gândirea ruminativă nu 

este o excepţie, întrucât conţinutul acesteia este clar în legătură cu lupta persoanelor de a atinge anumite 

ţeluri, de a îndeplini anumite scopuri, de a realiza ceea ce şi-au propus. Totuşi, gândirea ruminativă este rea-

lizată fără intenţie. Oamenii îşi adaptează gândurile şi acţiunile comparându-şi frecvent rezultatele obţinute 

cu ceea ce îşi doresc. Dacă nu există nicio diferenţă, oamenii continuă eforturile în îndeplinirea scopului, dar 

dacă sunt percepute diferenţe între starea actuală şi cea dorită, se încearcă realizarea unor paşi pentru redu-

cerea diferenţelor. În măsura în care aceşti paşi realizaţi nu conduc, în mod repetat, la rezultatele scontate, 

oamenii vor începe să aibă gânduri ruminative negative. Cu alte cuvinte, gândirea ruminativă apare atunci 

când progresul către un scop dorit este ameninţat. 

Konecni (1975) a raportat fenomenele de disipare şi ruminaţie care duc spre scăderea sau creşterea unui 

comportament agresiv în funcţie de perioada de timp care separă instigarea la agresivitate de momentul în 

care devine efectiv posibil ca persoana să reacţioneze agresiv. 

Aceste două variabile sunt două extreme, sunt dimensiuni de personalitate ipotetică caracterizate la un 

capăt prin înclinaţie spre disipare rapidă şi ruminaţie minimă, iar la celălalt capăt – spre disipare înceată şi 

ruminaţie maximă.  

Gândurile ruminative pot afecta persoana în mai multe domenii. În primul rând persoanele pot avea 

reacţii emoţionale la aceste gânduri. Pot creşte intensitatea emoţiilor resimţite, întrucât eşecul de a atinge 

scopul dorit este adus permanent în prim-planul gândirii.  

Există cercetări ce atestă o relaţie semnificativă între iertare şi tendinţa spre ruminaţie (Jack W. Berry, 

Everett L. Worthington, Jr., Lynn E. O’Connor, Nathaniel G. Wade, 2005). Astfel, persoanele predispuse 

spre gândire ruminativă au tendinţa de a prelucra disfuncţional informaţia primită din exterior sau interior, 

ceea ce le face să depăşească cu greu sau deloc supărările, frustrările. Aceste persoane, conform autorilor, au 

redusă predispoziţia de a ierta. 

Cercetările indică faptul că este imperativ pentru cei ofensaţi să recunoască durerea lor. Pentru ca procesul 

de vindecare să înceapă, cel ofensat trebuie să se angajeze să ierte şi să recunoscă nevoia de schimbare. 

Pentru a avea intenţia de a ierta şi a o realiza este necesară o gândire raţională şi funcţională. Cercetările 

relatează despre ruminaţie ca despre o gândire repetitivă, automată, intrusivă, care, de regulă, nu produce 

comportament adaptativ.  

Deoarece relaţiile de familie şi de cuplu sunt în spectrul intereselor practice, am intenţionat să supunem cer-

cetării relaţia dintre stilul de ataşament, predispoziţia de iertare şi tendinţa de ruminaţie la partenerii de cuplu.  

Ipoteza cercetării: Presupunem că stilul de ataşament al partenerilor de cuplu joacă rol de mediator în 

diminuarea ruminaţiei asociate cu predispoziţia de iertare la partenerii de cuplu. 
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Pentru realizarea obiectivelor înaintate, precum şi în încercarea de a valida ipoteza lansată, am aplicat 

următoarele instrumente: 

1. Chestionarul Experienţele în Relaţiile Apropiate, ERA-R (R.C. Fraley, N.G. Waller şi K.G. Brennan 

(2000); 

2. Scala predispoziţiei de a ierta TFS ( Berry şi Worthington, 2001); 

3. Scala Ruminaţie elaborată de Vittorio Caprara (1985). 

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion constituit din 30 de cupluri, vârstă soţilor fiind cuprinsă între 25 

şi 45 ani. În selecţia subiecţilor s-a ţinut cont de un singur criteriu – cuplurile sa fie la prima căsătorie.  

Rezultatele cercetării 

Rezultatele atestă o rată de peste 80% din subiecţi ce prezintă stil insecurizant de ataşament. Această 

repartizare nu o putem considera ca semnificativă pe întreaga populaţie. Acestea sunt rezultatele pe lotul 

cercetat format din 30 de cupluri. Deşi nu există diferenţe semnificative la nivel de gen în abordarea unui stil 

de ataşament securizant, preocupat şi dezorganizat, putem observa o oarecare tendinţă mai evidentă a soţiilor 

de a aborda stilul de ataşament dezinteresat. Menţionăm că stilul de ataşament dezinteresat este fuziunea 

stilului anxios şi evitant. Implicarea în relaţii este sub formula ambivalenţei. Persoanele cu acest stil îşi do-

resc să se apropie de partener mai mult decât acesta din urmă îşi doreşte. Principala teamă a acestor persoane 

este ideea de abandonare. Conceptul de „ambivalent” descrie în mod frecvent o relaţie de tipul iubire-ură. În 

studiul nostru jumătate din soţi prezintă acest stil de ataşament. 

Conform rezultatelor obţinute, există diferenţe semnificative între grupurile de subiecţi cu diferite stiluri 

de ataşament în ceea ce priveşte predispoziţia de a ierta şi tendinţa spre ruminaţie. Menţionăm că au fost su-

puse analizei datele întregului eşantion (60 persoane). Se observă valori uşor mai înalte la scala TFS la subi-

ecţii cu stil securizant şi la cei cu stil preocupat. Conform testului, acestor doua stiluri de ataşament le este 

caracteristic un nivel redus de evitare, deci am putea presupune că persoanele cu nivel redus de evitare ar 

avea un nivel mai înalt al predispoziţiei de a ierta şi în acelaşi timp un nivel mai redus al gândirii ruminative.  

Constatăm că subiecţii ce prezintă stil de ataşament dezinteresat şi dezorganizat au obţinut valori mai 

reduse la scala predispoziţia de a ierta şi la scala ruminaţie. Menţionăm că acestor două stiluri de ataşament 

le corespunde un stil înalt de evitare. Acest rezultat ne permite să concluzionăm că persoanele ce vor avea 

tendinţa intensă de evitare vor prelucra informaţiile în mod ruminativ şi în situaţii dificile, stresante, conflic-

tuale nu le va fi uşor să ierte cele întâmplate. Persoanele cu stil evitativ manifestă implicare scăzută în relaţie, 

mai puţină suferinţă după despărţire, dependenţă de muncă ca o modalitate de evitare a relaţiilor intime, tind 

să îşi amintească traume suferite în copilărie, nu oferă sprijin partenerului atunci când acesta se găseşte într-o 

situaţie stresantă, interacţiunile sociale le plictisesc, nu îşi amintesc relaţiile foarte bine. 

Ipoteza înaintată pentru cercetare pretinde că stilul de ataşament joacă un rol de mediator asupra predispo-

ziţiei de a ierta şi diminuării ruminaţiei. Cele menţionate şi analizate ne permit să spunem că stilul de ataşa-

ment influenţează predispoziţia de a ierta şi menţinerea sau diminuarea ruminaţiei. Şi anume, dimensiunea 

evitativă a ataşamentului se asociază cu predispoziţia de a ierta şi cu diminuarea ruminaţiei.  

Considerăm oportun să validăm rezultatele obţinute şi prin metoda corelaţiei, care ne demonstrează dacă 

există sau nu dependenţă între variabile. 

Coeficienţii de corelaţie denotă că există o relaţie semnificativ pozitivă între predispoziţia de iertare a 

ambilor soţi (r=0,499; p=0,005). Deci, coeficientul de corelaţie confirmă o rată de 24% din cazuri, în care 

ambii soţi recurg la iertare ca şi proces vindicativ, pentru a depăşi împreună probleme, dificultăţi, frustrări, 

necazuri, indiferent cine le-a provocat. Predispoziţia de iertare a soţilor este în relaţie invers proporţională cu 

stilul evitativ şi cu gândirea ruminativă (r=-0,302; p= 0,045). Astfel, soţii care au tendinţa de a manifesta 

comportament evitativ în relaţii de cuplu (ceea ce poate aparţine fie stilului securizant, fie preocupat) vor avea 

mai accentuată predispoziţia de a ierta şi aceasta, la rândul său, se asociază cu gândirea mai puţin ruminativă.  

Rezultatele descriu un tablou similar şi pentru grupul soţiilor. Ceea ce este diferit şi probabil specific 

femeilor – relaţia direct proporţională dintre comportamentul anxios în relaţia de cuplu şi gândirea rumina-

tivă (r=0,524; p=0,005). Mai multe cercetări au demonstrat că ruminaţia este implicată în anxietate, tulbu-

rarea obsesiv-compulsivă, depresie. În cazul lotului cercetat soţiile care manifestă o gândire ruminativă vor 

prezenta semnele şi comportamentele stilului anxios de relaţionare. Persoana cu stil anxios are capacitatea 

sufletească necesară unei intimităţi profunde, dar adesea se teme că partenerul nu îşi doreşte să fie la fel de 
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apropiat. La anxios, relaţiile tind să consume o mare parte din energia lui emoţională, el este sensibil la mici 

fluctuaţii în dispoziţia partenerului şi percepe prea personal comportamentul acestuia. Are dificultăţi în a 

spune ce îl deranjează şi se aşteaptă ca partenerul să ghicească, fiind şi suspicios de felul sau. Când simte că 

partenerul devine mai distant, anxiosul are tendinţa de a-şi exprima neliniştea prin următoarele reacţii: sună, 

dă mesaje tip SMS sau e-mailuri ori se plimbă prin zona în care se află partenerul în speranţa că îl va găsi. 

Atunci când partenerul sună sau se întoarce acasă anxiosul îl „pedepseşte” prin ignoranţă sau printr-un com-

portament mai rece.  

Un astfel de comportament al soţiei datorat gândirii ruminative condiţionează soţul spre un comportament 

de retragere sau evitativ. Fapt ce este dovedit prin corelaţia semnificativ pozitivă între ruminaţia soţiei şi evi-

tarea soţului (r=0,446, p= 0,014). 

În intenţia de a determina dacă există diferenţe între soţi şi soţii în ceea ce priveşte predispoziţia de a ierta 

şi gândi ruminativ, testul T-Student atestă diferenţă semnificativă la scala ruminaţie. Astfel, soţiile au obţinut 

o valoare medie semnificativ mai mare decât soţii. Ne permitem să explicăm prin particularitatea specifică 

femeilor de a prelucra prin rugumare intensă informaţia, şi în mare parte cea ce ţine de relaţiile de cuplu.  
 

Concluzii 

Orice persoană are două nevoi fundamentale, şi anume: acea de a avea o identitate şi de a fi legată emoţio-

nal de alte fiinţe umane. Din păcate, pentru unii relaţia emoţională cu partenerul este echivalentă cu negarea 

propriei identităţi. Intimitatea este trăită ca o fuziune cu celălalt, ceea ce conduce la pierderea propriei perso-

nalităţi. Aceasta determină trăirea fiecărei clipe, a fiecărei zile cu anxietate. Teama permanentă de a nu pierde 

partenerul conduce la autoanihilare, la pierderea sensului existenţei. 

Stilul de ataşament format din copilărie se reflectă în relaţia de cuplu. Cercetătorii preocupaţi de psihologia 

cuplului au constatat că prin intermediul unor mecanisme inconştiente partenerii se atrag prin complementa-

ritatea sau similaritatea stilului de ataşament.  

Considerăm că a avea o gândire ruminativă şi a învăţa să ierţi sunt nişte competenţe ce sunt învăţate din 

familia de origine, din experienţe personale. Există mai mulţi factori determinanţi ai ruminaţiei şi menţinerii 

acesteia. În cercetarea noastră ne-am propus să identificăm rolul stilului de ataşament în medierea iertării şi 

ruminaţiei la partenerii de cuplu.  

Ipoteza lansată a fost confirmată, de unde ne permitem să formulăm următoarele concluzii: 

 Un număr foarte mic de cupluri prezintă stil securizant de ataşament, ceea ce este alarmant, deoarece 

stilul insecurizant denotă anumite atitudini şi comportamente ce se asociază cu probleme de relaţie. 

 Se constată diferenţe semnificative între grupurile de subiecţi cu diferite stiluri de ataşament în ceea ce 

priveşte predispoziţia de a ierta şi tendinţa spre ruminaţie. 

 Stilul de ataşament exercită impact asupra predispoziţiei de a ierta şi asupra diminuării ruminaţiei, 

astfel încât persoanele cu stil evitant de ataşament prezintă un nivel mai înalt al predispoziţiei de a 

ierta şi în acelaşi timp un nivel mai redus al gândirii ruminative. Timp în care persoanele cu stil de ata-

şament dezinteresat şi dezorganizat manifestă un nivel mai accentuat al gândirii ruminative, respectiv 

o tendinţă mai redusă de a ierta. 

 Predispoziţia de iertare a soţilor este în relaţie invers proporţională cu stilul evitativ şi cu gândirea 

ruminativă. 

 Deşi ataşamentul de tip securizat aduce cele mai multe beneficii dezvoltării relaţiilor de cuplu, nici 

celelalte tipuri de ataşament nu sunt tipuri patologice de ataşament. În cercetarea noastră am dovedit 

acest aspect prin faptul că în acele cupluri în care ambii parteneri au acelaşi stil de ataşament tendinţa 

de iertare este la nivel similar pentru ambii parteneri, chiar dacă ataşamentul este unul insecurizant. 

Totodată, există necesitatea de a înţelege felul în care se dezvoltă relaţiile de cuplu şi din ce cauză unele 

din acestea eşuează. Care sunt motivele pentru care o mare parte din tineri îşi doresc, dar totodată se feresc 

de a se implica în relaţii de lungă durată? În ce măsură rezultatele obţinute sunt semnificative pentru o popu-

laţie extinsă? În ce măsură sunt o caracteristică a societăţii româneşti în comparaţie cu cele vestice şi în ce 

măsură se poate vorbi despre diferenţe culturale? Toate acestea pot fi decise doar prin replicarea studiului, 

prin folosirea unui eşantion reprezentativ şi care să cuprindă un număr mai mare de cupluri. Rezultatele obţi-

nute oferă posibilitatea lansării unor noi scopuri de cercetare. 
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