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های دلبستگی با میانجیگری رضایت تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک

 جنسی در زنان و مردان 
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 چکیده: 

  توان ی نم   ن ی است؛ بنابرا   رات یی محل رشد، توسعه و تغ   ، ی جان هی   –   ی واحد اجتماع   ک ی عنوان    هر خانواده و به   ی ساختار اصل   سازگاری زناشویی، :  مقدمه 

  ت ی صفات شخص   ، ی روان   ت ی بر اساس امن   یی زناشو   ی مدل سازگار   ن ی مطالعه حاضر با تدو گرفت.    ده ی را ناد   ی و اجتماع   ی جان ی ه   ، ی خانواده بر تعادل روان   ر ی تأث 

 .  رفت ی انجام پذ   در زنان و مردان   ی جنس   ت ی رضا   ی گر ی انج ی با م   ی دلبستگ   ی ها و سبک 

  25تهران )   8کلیه زنان و مردان متاهل در منطقه  پژوهش را    ی بود. جامعه آمار   ی همبستگ -   ی ف ی و توص   ی پژوهش حاضر از نوع کاربرد :  روش پژوهش 

به منظور    قرار گرفتند.   ی نفر مورد بررس   600  در دسترس   ی ر ی گ   دادند که با استفاده از روش نمونه   ل ی تشک   1398  –   1399سال( در سال    45  – 

پرسشنامه    ، و کاستا    ی نئو مک کر   ی ت ی پرسشنامه صفات شخص   ، مزلو  ی  روان   ت ی پرسشنامه امن ،    ر ی اسپان یی  زناشو   ی گردآوری اطالعات از پرسشنامه سازگار 

  24نسخه    AMOSافزار  نرم   از   ها داده   ل ی و تحل   ه ی تجز   ی استفاده شد. برا   الرسون     ی جنس   ت ی پرسشنامه رضا   ،   د ی و ر   نز ی کول   ی دلبستگ   ی ها سبک 

 .  استفاده شد 

و    یت ، صفات شخص ی روان   یت بر اساس امن   یی زناشو   ی دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه سازگار می   ضرایب رگرسیونی مدل نشان   :ها یافته 

گیری این  مدل اندازه که  د  دا  های برازش نشان مقادیر شاخص   و   کند می   را تبیین  زنان و مردان   در  رضایت جنسی  یانجیگری با م  ی های دلبستگ سبک 

 .  ( GFI=  0/ 897  )   پژوهش از وضعیت قابل قبولی برخوردار است 

های  صفات شخصیت و سبک  به امنیت روانی، رضایت جنسی،   یی زناشو  ی سازگار تاثیرپذیری   شود که ی ها استنباط م افته ی با توجه به    :گیری نتیجه 

 . شود برای کمک به سازگاری زناشوئی زنان و مردان از نتایج این پژوهش استفاده کرد است. در نتیجه پیشنهاد می   دلبستگی 

 ی جنس   ت ی رضا ،  ت ی شخص صفات  ی،  دلبستگ   ی ها سبک   ، یی زناشو   ی سازگار ی،  روان   ت ی امن   : ها دواژه ی کل 
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 : مقدمه

گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط  ازدواج یک مؤلفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسانی تلقی می

و رضایت از ازدواج است. سازگاری زناشویی برون    1باشد، سازگاری زناشوییآنچه در ازدواج مهم می(.  1دهد )انسانی را تشکیل می

آید؛  و فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می  (.  2سازی زن و شوهر با یکدیگر، در هر مقطعی از زمان است )

ین بر ابعاد گوناگون  ای است. سازگاری در روابط زوجها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد الگوهای مراودهزیرا الزمه آن انطباق سلیقه

(. سازگاری زناشویی فرآیندی است که با پیامدهای زیادی  3کیفیت زندگی از جمله سالمت روانی و جسمانی تاثیرگذار است ) 

که در این    ،مواجه است  (4)  فردی، رضایت زناشویی و غیرههای جنسی، اضطراب شخصی و بینهمچون دشواری در درک تفاوت

 اثرگذار مدل سازگاری زناشویی در مردان و زنان متاهل پرداخته شده است.پژوهش به عوامل 

روانی زناشویی است  2امنیت  بر سازگاری  اثرگذار  ازمتغیرهای  احساسات منفی خود و دیگران  .  یکی  به هیجانات و  روانی  امنیت 

های  برد. عملکرد آنها مثبت است و ترسدسترسی دارند، اما احساسات مثبت آنها اغلب هیجانات و احساسات منفی را از بین می

های غیرمنطقی و بهره وری بیشتری نسبت به دیگران  بدون دلیل ندارند و به علت اعتماد به نفس باالتر احساس آرامش، عدم ترس

 شود، محیطی کهکند شروع میدارند. امنیت روانی، با احساس فرد از عشق و پذیرش دیگران و محیطی که در آن زندگی می

نیاز به امنیت روانی به عنوان یکی از مهمترین نیازها   (.5دوستانه و همدالنه و خالی از محرومیت و احساس تهدید و خطر است )

ها یکی از مهمترین شرایط  شود. اینها، هنجارها، رفتار و تمایالت مثبت آنها محسوب میدر ساختن صفات شخصیت و ارائه ارزش 

( به بررسی رابطه  7)  همکاراندر پژوهشی جعفری و  (.  6جنسی نیز شامل آن خواهد شد( هستند )  برای سالمت روان )که سالمت

بین امنیت روانی و سازگاری زناشویی پرداختند. نتایج تحقیق حاصل از آن بود که بین امنیت روانی و سازگاری زناشویی رابطه 

ارتباط درون فردی بین امنیت روانی، احساس رضایت و    مارتین، هورن و آلمند  .مثبت وجود دارد در پژوهشی با عنوان بررسی 

افراد مسن تنوع قابل توجهی در درون فرد در  نتایج تحقیق نشان داد که  سازگاری روانی در زندگی روزانه افراد مسن پرداختند.  

امنیت روانی با سازگاری    دارند و با گذشت زمان  امنیت روانی، ارضای نیازهای خودمختاری و شایستگی و سازگاری روانشناختی  

امنیت روانی با تجربه خودمختاری و شایستگی در زندگی روزمره  همچنین می توان گفت  روانشناختی در افراد ارتباط مثبت داشت.

 .(39) افراد مسن مرتبط است

های ثابتی که فرد، در اکثر  عبارت است از ویژگیصفات شخصیت  است.    3متغییر دیگر مورد بررسی در این تحقیق، صفات شخصیت 

صفات شخصیت از جمله عوامل مهمی است که بر سازگاری زناشویی زوجین تاثیر دارد و پیش بینی  د.  دهمواقع از خود نشان می

ابراهیمی و فاطمی و دانایی )(. همچنین شاکریان و  8تجربی سازگاری زناشویی است )کننده نیز در پژوهشی  9محمدنظری و   )

 تواند پیش بینی کننده معنی داری برای سازگاری زناشویی باشد.  دریافتند که صفات شخصیت می

 
1  . marital adjustment 
2  . psychological security 
3  . personality traits 
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است. براساس نظریات بالبی دلبستگی به معنای پیوند عاطفی است    1های دلبستگیمتغییر دیگر مورد بررسی در این تحقیق، سبک 

گیرد و بر رشد اجتماعی و احساس کودک در کل زندگی موثر است  وی شکل می  اصلی که در کودکی، بین کودک و مراقبت دهنده

های دلبستگی با سازگاری زناشویی نتایج نشان داد که  ( تحت عنوان رابطه سبک 11) همکاراندر پژوهشی توسط اصغری و (. 10)

های دلبستگی ناایمن و دوسوگرا رابطه سبک بین سبک دلبستگی ایمن و سازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود دارد و بین  

های دلبستگی ناسالم سازگاری های دلبستگی سالم سازگاری زناشویی را تقویت و سبکمعناداری منفی وجود دارد. بنابراین سبک 

ایفا  های دلبستگی جزو عواملی هستند که در کارکرد و همچنین سازگاری زناشویی نقش مهمی  کند. سبکزناشویی را ضعیف می

رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و سبک کنند. همچنین بین رضایت جنسی زوجین و سبک می ایمن  های  های دلبستگی 

اند که افراد با  (. تحقیقات بسیاری ثابت کرده12بینی کننده تغییرات رضایت جنسی در زوجین باشد )توانند پیشدلبستگی می

 (.  14-13سبک دلبستگی ناایمن، سازگاری بیشتری در روابط خود دارند )سبک دلبستگی ایمن، نسبت به افراد با 

(. مسائل جنسی از لحاظ  15گذارد )یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت و پایداری رابطه زوجین اثر می  2رضایت جنسی

ر مقدار تمایل جنسی در زن و مرد  اهمیت در ردیف مسائل درجه اول زندگی بوده و سازگاری در روابط جنسی و تناسب و تعادل د

رابطه بین نارضایتی جنسی و مشکالت سازگاری زناشویی   (. 16از مهمترین علل خوشبختی و موفقیت یک زندگی زناشویی است )

(.  19-18-17آید )دهد که رضایت زوجین از رابطه جنسی شان یکی از مهمترین ابعاد سازگاری زناشویی به حساب مینشان می

پذیرتر هستند و زوجین  های با تعهد باالتر انعطافدهد، به اعتقاد آنان رابطهعتقدند که تعهد، رضایت جنسی را افزایش میمحققان م

عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت جنسی انجام شده است و در این   مطالعات متعددی بر(.  20آرامش و امنیت روانی بیشتری دارند )

های  ( از نظریه سبک22)  3. هازان و شاور(21روی باال رفتن رضایت جنسی مؤثر هستند )  میان شخصیت و صفات شخصیتی بر 

دلبستگی برای توجیه و تبیین روابط اجتماعی، عاشقانه و رضایت جنسی در دوران نوجوانی و بزرگسالی استفاده کردند و نقش  

 بسیار اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارند. 

اگر با کمک یک روش پژوهشی قابل اتکاء بتوان عوامل تعیین کننده سازگاری زناشویی را تعیین کرد در واقع گام مهمی در جهت  

ها را از سردرگمی نجات داده و راه سالم زیستن رابه  نیل به سمت خانواده و جامعه سالم برداشته شده است. تعیین این عوامل زوج

حل مناسبی    شود که برای کاهش پیامدهای ناگوار بتوان راه یت و ضرورت این تحقیق آن جا مشخص میها نشان خواهد داد. اهمآن 

 های روانی و اجتماعی را کاهش داد . ارائه داد تا تبعات آسیب

گیری فرآیند  شکل یافتن راه حل مناسب، نیازمند تشخیص علل و عوامل تاثیرگذار بر    توجه به اهمیت خانواده و سازگاری زناشوییبا  

هایی را در جهت شناخت نقش عوامل مؤثر بر سازگاری ارها و پیشنهادکسازگاری زناشویی است که با تحلیل و تبیین بتوان راه

نظر  . دادیانجیگری رضایت جنسی مورد بررسی قرار های دلبستگی با مزناشویی با توجه به امنیت روانی و صفات شخصیت و سبک 

هایی  به آنچه تاکنون اشاره شد و با توجه به اهمیت سازگاری زناشویی و رضایت جنسی به عنوان یک شاخص مثبت و توجه به چالش

 
1  . attachment styles 
2  . sexual satisfaction 
3 . Hazan & Shaver 
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های دلبستگی  بک شوند، بررسی عواملی نظیر امنیت روانی، صفات شخصیت، سها در مسیر زندگی خود با آن روبرو میکه خانواده

 تواند منجر به سازگاری زناشویی شود.که می

 پژوهش:   روش

یابی معادله ساختاری است. در پژوهش حاضر جامعه  روش اجرای این پژوهش، غیرآزمایشی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل

نفر به روش در    600بود.     1398  –  1399سال( در سال    45  –  25تهران )  8آماری شامل کلیه زنان و مردان متاهل در منطقه  

گیری در دسترس انتخاب شد( مورد مطالعه  های خانگی مکرر، استفاده از روش نمونههدسترس )بدلیل وجود شرایط کرونا و قرنطین

تهران بودند که در صورت عدم   8ساله، ساکن منطقه  45تا  24قرار گرفتند. آزمودنی ها شامل زنان و مردان متاهل بین رده سنی 

 های ورود برای شرکت در پژوهش را داشتند.مالک، استفاده از داروهای روانپزشکی و عدم مصرف داروهای خاص و مواد مخدر

ارزیابی کیفیت  ( با هدف  1976در سال )  2توسط گراهام اسپانیر   1پرسشنامه سازگاری زناشویی   : سازگاری زناشویی پرسشنامه

  گذارینمرهگویه است و    32، ساخته شد که دارای  کنند رابطه زناشویی از نظر زن یا شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می

به   100برابر با  ای شتریاست. کسب نمرات ب ریمتغ 150پرسشنامه از صفر تا  نی. نمرات اردگییصورت م کرتیل فیآن بر اساس ط 

  ی و عدم تفاهم خانوادگ  یو ناسازگار  یی در روابط زناشو  یوجود مشکل  یبه معنا  100افراد و نمرات کمتر از    ییزناشو  یسازگار  یمعنا

همواره مثبت   اس یمق  نیا  ییو روا  یی ای العات مربوط به پاط. مکندیم   ی ابیفرد را ارز  ی کل  ییزناشو  یسازگار  نامه،پرسش  نیاست. ا

(  24کروس )را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس به دست آورد. شارپلی و    96/0( پایایی  23اسپاینر )  بوده است.

سنجی مناسب آن  های روانها استفاده از این مقیاس را به دلیل پایهگزارش کردند، در ضمن آن  96/0ضریب پایایی پرسشنامه را  

برابر   فیتنص  های( با استفاده از روش25)  موسوی و همکارانبه دست آمده را    یی ای پا  .اندها توصیه کردهدر مقایسه با سایر مقیاس

شد. در پژوهش    دیی( تأ 24و کروس )  یدر پژوهش شارپل  ییایپا  نیبرآورد کرد. که ا  92/0کرونبخ    یآلفا  بیو با استفاده از ضر  96/0

  91/0کرونباخ    یآلفا  بیبدست آمده با استفاده از ضر  یدرون  ی ( انجام گرفت،همسان26و تامپسون )  ریاسپان  لهیکه بوس  یگرید

کرونباخ    یو با روش آلفا  86/0  یی را با روش بازآزما  اسی( اعتبار مق27)  امنشیو ک  یاالزاده، منصور، اژهم  رانیمحاسبه شد. در ا

  نیا  ییا ی. در پژوهش حاضر پادگزارش نمو  90/0الک واالس برابر   ییزناشو  یهمزمان آن با پرسشنامه سازگار  ییروا  زانیو م  89/0

 .به دست آمد 844/0کرونباخ  یآلفا قیپرسشنامه از طر

ساخته شد    روانی  تیسنجش ابعاد مختلف امن( با هدف  2004در سال )  3پرسشنامه امنیت روانی مزلو   :یروان تیامن پرسشنامة 

(،  16-12)  به خود   اعتقاد (،  11-7)  ایپارانو(،  6-1ی )طیمح  یناسازگار باشد و شامل:  خرده مقیاس می  15گویه و    62که دارای  

-35ی )خودآگاه(،  34-31ی ) اجتماع   تیامن(،  30-26ی )سعادتمند  احساس(،  25-22ی )افسردگ(،  21-17ی )به زندگ  اق یشتا

با    یسازگار(،  51-48ی )به زندگ  عالقه(،  47-45ی )دیو ناام  اس (، ی44-42)  تیاس عصباناحس(،  41-38)  اعتماد به نفس(،  37

  شود. های بله و خیر انجام میگذاری آن با گزینه(. نمره62-59)  حقارت  احساس(،  58-55)  سالمت  احساس(،  54-52)  گرانید

فرد و    الیامنیت روانی با  فدر این آزمون معر   البا  هشود. کسب نمرمی  هداد  1ه  ای نادرست نمره پاسخ  و  0ه  ای درست نمره پاسخ

 
1 Dyadic Adjustment Scale (DAS) 
2 Spanier  
3 Maslow's Psychosocial Security 
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اعتبار بازآزمایی    و   92/0ضریب آلفای کرونباخ کل را  (،  28)ومارلت  ، چاوال  بوئن  ست.دند امنیت روانی پایین اه نشان د  ه پاییننمر

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور،   (5خوش )ردر پژوهش سنمودند.  گزارش 81/0فته را هدو د صلهبه فا

پایایی پرسشنامه امنیت روانی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و میزان پایایی  همچنین  خوب ارزیابی و تایید شده است.  

آمد.  به دست 463/0در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  .به دست آمد 88/0

عامل   5( برای ارزیابی 1985در سال ) 2و کاستا  یمک کر توسط 1پرسشنامه صفات شخصیتی نئو  صفات شخصیت: پرسشنامه

خرده مقیاس )روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و   5گویه و  60رود که دارای اصلی شخصیت به کار می

سوال پنج درجه  240است و شامل  یشخص یهاگزارش  ی( برا S)  یکیدو فرم  یپرسشنامه دارا ینا باشد. مسئولیت پذیری( می

است.  ینشود و متناسب مردان و زنان در تمام سنمی یبنددرجه یاز کامالً موافق تا کامالً مخالف است که توسط خود آزمودن یا

  یاز کامالً موافق تا کامالً مخالف است که توسط خود آزمودن یانظر شده نام دارد و بر اساس درجه ید تجد یا (  Rفرم ) یگریو د

نظر شده نام دارد و بر اساس   ید تجد  یا(  R1فرم ) یگریاست و د  ینشود و متناسب مردان و زنان در تمام سنمی یبنددرجه 

  یود و هم به عنوان مکملبه کار ر یتشخص یابیارز یتواند به طور مستقل برا( هم میR2گر است. فرم )مشاهده  یهایبنددرجه 

)کامالً مخالفم،   یکرتیل یاسپرسشنامه بر اساس مق ینایرد. آن مورد استفاده قرار گ یی روا یا( و Sفرم ) یِشخص یهاگزارش  یبرا

. به  یستن یکسانپرسشنامه در تمام مواد  ین فرم کوتاه ا یگذارشده است. نمره یمتفاوت، موافقم و کامالً موافقم( تنظیمخالفم، ب

،  2تفاوت نمره  ی ، ب3، مخالفم نمره  4مخالفم نمره   امالًاز مواد فرم کوتاه پرسشنامه، به ک  ی برخ یگذارکه در نمره یمعن ینا

عکس حالت گفته  فرم کوتاه به صورت   یناز مواد ا یگرد یکه برخ ی . در حالیردگتعلق می 0و کامالً موافقم نمره  1موافقم نمره 

 (. 29) شوند می یشده نمره گذار

ترجمه   ی و سوئد  ی لهستان  ی،نروژ  ی،ژاپن  ی، آلمان  ی،، فرانسوی هلند  ی،عرب  ی،چکوسلواک  یهابه زبان  یقبه منظور تحق  این آزمون

پرسشنامه   یندرازمدت ا  . اعتباربه دست آمده است  75/0تا    83/0  ین اعتبار ب  یبو کاستا ضرا  یتوسط مک کر  همچنینشده است.  

ها نشان  را در گزارش   83/0تا    68/0اعتبار    یهایبو باز بودن نسبت به تجربه، ضر  ییگرا، برونییخو  یروان آزردگ  یهایاسمق  یرو

  یابی هنجار  در  (.30بوده است )  63/0و    79/0  یببه فاصله دو سال به ترت  یو باوجدان   یدو عامل سازگار  تبار اع   یبداده است. ضر

گزارش کرده   87/0تا    56/0  ینرا ب  یبعد اصل  5  یهمبستگ  یبصورت گرفت ضر   (29)  یفرش  یکه توسط گروسدر ایران  آزمون  این  

  یببه ترت  ی و با وجدان  یباز بودن، سازگار  یی، گرا، برونییخویروان آزردگ  یاز عوامل اصل  یککرونباخ در هر    یآلفا  یبضرا.  است

  یدو فرم گزارش شخص  ینب  ی آزمون از همبستگ  ینا  ییاعتبار محتوا  یبه دست آمد. جهت بررس  87/0و    68/0،  56/0،  73/0،  86/0

(Sو فرم ارز ) مشاهده  یابی ( گرRاستفاده شد، که حداکثر هم ،)یزان گرایی و حداقل آن به مدر عامل برون  66/0  یزانبه م  بستگی 

از   یک هر    یکرونباخ برا  یآلفا  یبضر  ی،درون  ی با استفاده از روش همسان(  31روز )پژوهش آتش  دربود.    یدر عامل سازگار  45/0

 
1 NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
2 McCrae RR, Costa PT . 
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به دست    77/0و    38/0،  27/0،  55/0،  74/0  یببودن به ترت  یو وجدان  ی سازگار  ی، گشودگ  یی،گرا، برونییخویآزردگصفت: روان  5

 به دست آمد.  689/0در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  .آمد

بر اساس  (  1990در سال )2کولینز و ریدتوسط    1های دلبستگیپرسشنامه اصالح شده سبک  های دلبستگی:سبک پرسشنامه

که با سبک دلبستگی دوسوگرا مطابقت ) سبک اضطرابیخرده مقیاس شامل  3گویه و  18تهیه شد که دارای نظریه هازان و شاور 

(  سبک وابستگی )که تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی است(،  که با سبک دلبستگی ایمن مطابقت دارد)سبک نزدیک بودن  (،  دارد

 . دهیممی 4تا   0ا کامالً موافقم قرار دارد نمره در طیف لیکرت از کامالً مخالفم ت گذاری باشد. برای نمرهمی

،  68/0( ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب 32کولینز و رید )

ماه    2فاصله زمانی های نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در نشان دادند که زیر مقیاس همچنینگزارش شده است،  52/0، 71/0

است، میزان قابلیت    80/0ماه پایدار ماندند. باتوجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از    8و حتی  

میزان الفای کرونباخ برای هر زیر مقیاس این پرسشنامه در سه نمونه مختلف بصورت زیر گزارش    اعتماد به دست آمده باال است.

نفر نمونه دلبستگی ایمن    139در تعداد    %85اضطراب    %78اجتنابی    %81نفر نمونه در دلبستگی ایمن    173ت: در تعدادشده اس

باشد. پاکدامن  می  %83و در اضطراب    %80اجتنابی    %82نفر نمونه دلبستگی ایمن    100و در    %85و در اضطرابی    %78اجتنابی  80%

نفر اجرا کرد، با بررسی ضریب همبستگی بین مواد مربوط به    100( به منظور بررسی روایی محتوایی، این پرسشنامه را روی  33)

ها با آن چه هدف سنجش زیرمقیاس  هرزیر مقیاس با نمره آن زیر مقیاس، در این گروه میزان انسجام درونی مواد و همبستگی آن

بود    8/0به دست آمد. ضریب الفای کرونباخ نیز    57/0، و برای نزدیک بودن  71/0ای اضطراب  ، بر45/0مربوط به ان برای وابستگی  

 به دست آمد.   70/0که نشان دهنده اعتبار نسبتا باالی این آزمون است. در پژوهش حاضر ضریب اعتبار توسط آلفای کرونباخ 

میزان رضایت از عملکرد جنسی  سنجش  ( با هدف  1998در سال )  3ی الرسون جنس  تیرضاپرسشنامه    رضایت جنسی: پرسشنامه

-19(، نگرش جنسی )23-22-15-18-20تمایل به برقراری روابط جنسی)خرده مقیاس شامل    4گویه و    25ساخته شد که دارای  

بر  و    باشد. می  ( 21-16-1-10- 13-11( و سازگاری جنسی )24- 17-9-5-4-2-8-7(، کیفیت زندگی جنسی )5-12-14-3-25

  خواهد بود.   125و حداکثر    25شود. حداقل امتیاز ممکن  گذاری می( نمره5تا همیشه=  1اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت )هرگز=

در حد متوسطی و نمره باالتر  رضایت جنسی  : میزان  84تا    42در حد پایین، نمره بین  رضایت جنسی  : میزان  41تا    25نمره بین  

 دهد. باال را نشان می در حدرضایت جنسی : میزان 84از 

نتایج اجرای آزمون و اجرای مجدد آن بوسیله ی آزمون همبستگی مورد تحلیل واقع شد. نتایج این آزمون (  34الرسون و همکاران )

دو    شده است. همچنین برای بررسی دقیقتر اعتبار بدست آمده از روش  01/0در سطح معناداری    96/0نشانگر میزان همبستگی  

ثبات درونی سؤاالت پرسشنامه رضایت  . در ایران نیزاست  80/0محاسبه شده نیز    شده است. ضریب گاتمن  88/0کردن آزمون  نیمه  

محاسبه شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد    7/0جنسی به روش آلفای کرونباخ، بیشتر از  

ابط جنسی، نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسی( با ارزش ویژه بیشتر از  که چهار عامل )تمایل به برقراری رو

 
1 Revised Adult Attachment Scale (RAAS) 
2 Collins J, Reid R. 
3 Larson's Sexual Satisfaction Questionnaire (LSSQ) 
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درصد کل واریانس را تبیین کردند. تحلیل عامل تأییدی مدل نهایی سازه پرسشنامه   21/53یک را نشان داد. چهار عامل پنهان،  

در پژوهش    به دست آمد.   492/0طریق آلفای کرونباخ  (. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از  35د )رضایت جنسی را تأیید کر

مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به آماره   CFIبا روش تحلیل عاملی تأییدی )  روایی سازه ای پرسشنامه رضایت جنسیحاضر  

 =87/2های    های به دست آمده نتایج الگوی تحلیل عاملی تأییدی، برازشی منطقی و قابل قبول به دست آمد. توجه به شاخص

Df/2X  995/0=GFI  ،984/0=IFI  ،95/0=TLI  ،975/0=NFI  ،984/0=CFI     056/0و  RMSEA=   نشان می دهد که الگوی

  در ابعاد مختلف از برازندگی و روایی سازه ای خوبی برخوردار است.  اندازه گیری متغیر مکنون رضایت جنسی

 ها:یافته

و    زن هستند(  درصد  48)نفر    312مرد و  (  درصد  52)نفر    288ها از بین پاسخگویان مورد بررسی  با توجه به تجزیه و تحلیل داده

نفر    288سال،    30تا    25بین  (  درصد  18)نفر    108سال،    25کمتر از  (  درصد  3/9)نفر    56از بین پاسخگویان مورد بررسی سن  

نفر    15سال و    45تا    41درصد( بین    8/2نفر )  17ل،  سا  40تا    35درصد( بین    3/19نفر )  116سال،    35تا    31درصد( بین    48)

نفر    47دیپلم،  (  درصد  19)نفر    114از بین پاسخگویان مورد بررسی مقطع تحصیلی  . همچنین  سال بود   60درصد( بیشتر از    5/2)

در مقطع (  ددرص  5/6)نفر    39درصد( فوق لیسانس و    3/24نفر )  146درصد( لیسانس،    3/42نفر )  254درصد( فوق دیپلم،    8/7)

 . ندادکتری بوده

 متغیرهای پژوهش  یفیتوصهای شاخص: 1 جدول

Table 1: Descriptive indicators of research variables 

انحراف  میانگین  متغیر 

 معیار 

 کشیدگی چولگی 

 - 182/0 -061/0 161/5 503/35 امنیت روانی 

748/2 ناسازگاری محیطی   194/1  136/0  316/0-  

703/1 پارانویا   156/1  518/0  042/0-  

743/2 اعتماد به خود  431/1  218/0-  837/0-  

461/3 اشتیاق به زندگی   291/1  468/0-  715/0-  

218/2 افسردگی  989/0  137/0-  546/0-  

731/2 احساس سعادتمندی  445/1  233/0-  808/0-  

963/2 امنیت اجتماعی  098/1  912/0-  053/0  

236/2 خودآگاهی   899/0  939/0-  087/0-  

321/2 اعتماد بنفس   147/1  093/0-  908/0-  

516/1 احساس عصبانیت  987/0  021/0-  23/1-  
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325/1 یاس و ناامیدی   915/0  152/0  807/0-  

885/1 عالقه به زندگی   879/0  041/0-  254/0-  

071/2 سازگاری با دیگران  787/0  311/0-  834/0-  

833/1 احساس سالمت  071/1  025/0  616/0 -  

295/2 احساس حقارت   982/0  081/0  619/0-  

     صفات شخصیت 

185/32 روان نژوندی  021/5  471/0-  547/1  

205/39 برون گرایی  336/5  009/0-  767/0  

598/39 انعطاف پذیری   627/5  903/0  824/1  

848/38 دلپذیر بودن  975/4  035/0  609/0  

606/38 مسئولیت پذیری  919/4  271/0  815/0  

     سبک دلبستگی 

746/17 دلبستگی اضطرابی  126/4  349/0-  308/0-  

528/18 دلبستگی ایمن  949/3  324/0  397/0-  

063/18 دلبستگی اجتنابی  955/3  306/0-  184/0  

906/79 رضایت جنسی  094/11  553/1  894/2  

113/16 تمایل به برقراری رابطه جنسی   295/3  359/0  234/0-  

171/19 نگرش جنسی  251/4  104/0-  146/0-  

036/23 کیفیت زندگی جنسی   639/3  411/0  509/0  

021/18 سازگاری جنسی  124/4  416/0  063/0-  

426/111 سازگاری زناشوئی  627/18  686/0-  873/0  

111/37 رضایت زناشوئی   418/5  087/0-  839/0  

828/16 همبستگی دو نفری   955/3  638/0-  421/0  

831/43 توافق ذو نفری  586/10  847/0-  777/0  

961/12 ابراز محبت   157/3  238/0-  779/0  
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سطح از  های تحقیق  متغیراکثر  که معنی داری    داد  کلموگرف اسمیرنوف نشاننتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون  

اکثر توان گفت که  شود، بنابراین مییعنی نرمال بودن داده ها رد نمیی  لذا در این سطح فرضباالتر است،    α=05/0  معنی داری

 .  شده استاستفاده پارامتریک های جهت آزمون فرضیه ها از آزمون پس دارای توزیع نرمال است  تحقیقهای متغیر

 

 آزمون کلموگرف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرها :2جدول 

Table 2: Kolmogorov-Smirnov test to test the assumption that the variables are normal 

 فرض نرمال  معنی داری  zآماره   متغیر 

029/2 سازگاری زناشوئی   057/0 است برقرار    

3/1 امنیت روانی  168/0 است برقرار    

551/1 رضایت جنسی  124/0 است برقرار    

171/1 روان نژندی  234/0 است برقرار    

813/1 برونگرایی  063/0 است برقرار    

449/1 انعطاف پذیری   136/0 است برقرار    

445/1 دلپذیر بودن  137/0 است برقرار    

8/1 مسئولیت پذیری  062/0 است برقرار    

437/1 دلبستگی اضطرابی  131/0 است برقرار    

302/1 دلبستگی ایمن  166/0 است برقرار    

762/1 دلبستگی اجتنابی  071/0 است برقرار    

 

  3های برازندگی مورد استفاده در این مطالعه در ردیف اول )مدل تدوین شده( جدول  برازش الگوی اولیه بر اساس شاخص

های برازندگی الگوی اولیه حاکی از آن بود که الگوی پیشنهادی به    دهد مقادیر بعضی از شاخصمی  گزارش شده است. که نشان

برای   نیاز دارد،  بهبود  با توجه به شاخصاصالحات و   Amos  24در خروجی   (MI)  1های اصالحی   این منظور در مرحله بعد 

های که معنی دار نبودند حذف و مسیرهای کواریانس پیشنهادی به مدل اضافه گردید. پس از اعمال این تغییرات، نتایج  مسیر 

دهد الگوی می  نشان  3ه مندرجات جدول  آورده شده است. همانگونه ک  3های برازندگی آن در ردیف الگوی دوم جدول    شاخص

/( کمتر است( در مراحل  90از    IFI  ،CFI  ،TLIو  GFIهای برازش یعنی  اول از برازش خوبی برخوردار نمی باشد )چون شاخص 

مورد  های برازندگی الگوی نهایی  ( پیشنهادی، الگو بهبود یافته و شاخصMIهای اصالحی)بعد با اضافه کردن مسیرهای شاخص

 و باالتر است(.  90/0نزدیک  IFI ،CFI ،TLIو  GFIهای برازش یعنی باشد )چون شاخصمی قبول

 
 

 

http://journals.iau-astara.ac.ir/


  ...های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک  

 

  یانجیگریبا م یهای دلبستگو سبک یت، صفات شخصیروان یتبر اساس امن ییزناشو یسازگار الگوی تدوین شده  :1شکل 

 در پژوهش حاضر.  درزنان و مردان رضایت جنسی

Figure 1: The model of marital adjustment based on psychological security, personality traits 

and attachment styles mediated by sexual satisfaction in women and men in the present 

study. 

 
 

  یانجیگریبا م یهای دلبستگو سبک یت، صفات شخصیروان یتبر اساس امن ییزناشو یسازگار : الگوی اصالح شده 2شکل 

در پژوهش حاضر.   درزنان و مردان رضایت جنسی  
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.  های برازندگی برای الگوهای تدوین شده و الگوی نهاییشاخص: 3 جدول  

Table 3: Fitness indicators for the developed models and the final model. 
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 مدل استقالل

 

توان گفت  می  برازش الگوی نهایی )الگوی تدوین شده( و مرز مقادیر قابل قبول که در باال ذکر شد،های  با توجه به مقادیر شاخص

رابطه دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی  می  باشد. ضرایب رگرسیونی مدل نشانمی  که مدل ارائه شده در این تحقیق مورد قبول 

را  زنان و مردان در رضایت جنسی یانجیگریبا م یهای دلبستگو سبک  یت، صفات شخصیروان یت بر اساس امن ییزناشو یسازگار

 کند. می تبیین 

مقادیر خاص گزارش شده برای پارامترها،   توان به این پرسش پاسخ داد که صرف نظر ازمی  های کلی برازششاخص استفاده از با

خیر؟ درصورتی که پاسخ مثبت باشد،   شود یامی گردآوری شده حمایتهای تجربی  کلی، مدل تدوین شده، توسط داده آیا به طور

 جدول فوق باید گفت:   مدل قابل قبول است. برای تفسیر مقادیر موجود در

  ای مطلوب را به نمایش( نتیجهP=  001/0)  و سطح معناداری  11/2031( برابر با  CMINوجود کای اسکوئر غیر معنادار ) -

(  Df( نیز از اهمیت برخوردار است. عالوه بر این با توجه به اینکه درجه آزادی)Dfاین میان نقش درجه آزادی )گذارد، اما در  می

شود باید تلقی مطلوبی از  می  ( نزدیک465با  ( از صفر دور و به درجه آزادی مدل استقالل )برابر  408با  مدل برازش شده )برابر  

 مدل داشت. 

دهد در تدوین مدل به راحتی به  می  است، نشان  78( که مقدار آن  NPAR)  برای مدل تدوین شدهتعداد پارامترهای آزاد   -

 و این وضعیت قابل قبول است. نشده است هزینه کردن درجات آزادی پرداخته 
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  ...های دلبستگی با میانجیگری رضایت جنسی در تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک  

)در مورد شاخص - نسبی  اسکوئر  مقدار کای  این جدول  در  باید گفت  نیز  نسبی  از    CMIN/ DF  )97/4های  است که 

(  RMSEAشاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده )  079/0وضعیتی قابل قبول برای مدل حکایت دارد. همچنین مقدار  

 برای مدل عاملی تدوین شده حاکی از قابل قبول بودن مدل است.  

است   911/0( برابر با CFIو شاخص برازش تطبیقی )  907/0( برابر با TLIلوئیس ) -در جدول فوق شاخص برازش توکر -

 گردد.  می  ها، مدل تدوین شده قابل قبول تلقیاست، لذا براساس این شاخص 90/0و از آنجایی که مقادیر آنها نزدیک  

 914/0( برابر با  IFIو مقدار شاخص برازش افزایشی )   904/0برابر با  (،  GFI)  شاخص نیکویی برازشدر جدول فوق مقدار   -

دهد  می  های کلی برازش که در جدول فوق آمده، نشاندهند. مقادیر شاخصمی  مقادیری قابل قبول را نشان باشد که هر دو  می

 گیری این پژوهش کامالً از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. مدل اندازه

   : گیریبحث و نتیجه

توان گفت  می  مقادیر قابل قبول که در باال ذکر شد،های برازش الگوی نهایی )الگوی تدوین شده( و مرز  با توجه به مقادیر شاخص

دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه می  باشد. ضرایب رگرسیونی مدل نشانمی  که مدل ارائه شده در این تحقیق مورد قبول 

را   درزنان و مردان  جنسیرضایت    یانجیگریبا م  یهای دلبستگو سبک  یت، صفات شخصیروان  یت بر اساس امن  ییزناشو  یسازگار

 شود. ، بنابراین فرضیه پژوهشی تائید میکندمی تبیین 

است که در آن زن و شوهر در   یتیوضع  ییزناشو  یسازگارسازگاری زناشویی فرآیندی است که با پیامدهای زیادی همراه است.  

از    قی از طر  نیزوج  نیب  بخشتیدارند. روابط رضا  گریاز همد  تیو رضا  یمواقع احساس خوشبخت  شتریب عالقه متقابل، مراقبت 

گیری سازگاری زناشویی نقش دارد. که امنیت روانی بر اساس نتایج این پژوهش در شکلاست    گر یکدیو تفاهم    رشیو پذ  گریهمد

  کند یم   جادیرا ا  یندیاحساس وضع خوشا  نیاز خطر. ا  ینسب  یآرام و به دور از ترس، احساس آزاد  یداشتن روان  ی عنی  یروان  تیامن

  ی بهداشت روان  نیتام  یبرا  یات یح  یربنایاز عواطف و احساسات، ز  ی منیا  ای   تیدارد. امن  ی و روح  یآرامش جسم  یو فرد در آن دارا

که از  و مردانی  زنانگذارد و تاثیر میو مردان زناشویی زنان سازگاری توان گفت که میزان امنیت روانی در در واقع می (.36است )

ری نیز خواهند داشت. البته باید در نظر داشت از آنجایی که  باتزناشویی با   سازگاریی برخوردارند، به تبع آن  الیامنیت روانی با

تواند  زناشویی نیز می  سازگاریتوان با استناد به این یافته، اینگونه نیز استنباط نمود که  باشد، میهمبستگی می  تحقیق حاضر از نوع

افزایش امنیت روانی تاثیرگذار باشد  پژوهش با نتایج تحقیق    .بر  یافته  همسو است که میان امنیت روانی و  (  37محمودی )این 

باشد، فرد مستعد تجربه عواطف و   الترزناشویی با  سازگاری، یعنی هر چه میزان  رابطه معنادار را گزارش کردرضایتمندی زناشویی  

( به بررسی رابطه بین امنیت روانی و سازگاری زناشویی پرداختند. نتایج  7در پژوهشی جعفری و همکاران ) .احساسات مثبت است

 تحقیق حاصل از آن بود که بین امنیت روانی و سازگاری زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. 

  ی نیبال  یهانشانه  یکسری یبرخوردارند دارا  یکمتر  یمنیکه از احساس ا  افرادی  مازلو،  هینظر  شد براساس  انیب  الطور که قبهمان

. احساس طرد شدن، احساس  گرددیم  یی زناشو  سازگاری   گذاشته و منجر به افت  ی منف  ریتاث  ییها در روابط زناشونشانه  نیبوده که ا

ناخشنود  ، ییتنها نفس،  به  اعتماد  عدم  از    یزندگ  ازی  احساس  استرس  م  کیو  ناا  ی منف  یهاپاسخ  تواند یطرف  به    ی منیفرد 

  ی ل یکه بدل  یمتاهل  افراد.  شودیم  یادهیت عد منجر به بروز مشکال  نیها در روابط زوجنشانه  نیا  باشد که هر کدام از  یروانشناخت

 م یرا تعم یروان  حالت نیمسلما در روابط خود با همسر ا کندیو عدم اعتماد به نفس م  یاحساس کهتر یو روان یاجتماع   یمنیناا
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و سازگاری    یدر ارتقاء رضامند  مطلوب   همسر  کیهمسر خود را ارضا کند و بعنوان    یروان  یازها ین  تواندینه م  یداده و از طرف

و عدم اعتماد    یاحساسات کهتر  آوردیبدست م  همسر  که از روابط خود با  یایبا پاسخ منف  گرید  یموثر باشد و از طرف  یو  ییزناشو

احساس    گرید  یاز سو  .شودیخود مواجه م  یسازو به طور دائم با ناارزنده  گرددیم  وبیمع  کلیو دچار س   افتهی  ش یبه نفس او افزا

سوق    ی و احساس ضعف و درماندگ  ادیز  ییجوبیع  به  باشد یم   یروان  تیرا که دچار احساس عدم امن  یدائم فرد  یدگ یتنش و تن

ب  نیداده و ا از   تواند یدانسته و نم  شیخو  ییبوجود آمده در روابط زناشو  ی هایبدبخت و  هایچارگیشخص خود را مسئول تمام 

 (  36)برخوردار باشد ییزناشو ی و سازگاریدر رضامند یمطلوب تیفیک

در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط درون فردی بین امنیت روانی، احساس رضایت و سازگاری روانی در   مارتین، هورن و آلمند

افراد مسن تنوع قابل توجهی در درون فرد در امنیت روانی، ارضای نتایج تحقیق نشان داد که  زندگی روزانه افراد مسن پرداختند.  

امنیت روانی با سازگاری روانشناختی در افراد    دارند و با گذشت زمان  نیازهای خودمختاری و شایستگی و سازگاری روانشناختی  

امنیت روانی با تجربه خودمختاری و شایستگی در زندگی روزمره افراد مسن مرتبط  همچنین می توان گفت  ارتباط مثبت داشت.

 ( .38) است

شان سازگاری بیشتری کنند و در رابطکر میشان مثبت فافرادی که دلبستگی ایمن دارند، نسبت به خودشان و شخص مورد عالقه

خواهند  کنند، اکثر اوقات میدهند. افراد دلبسته ایمن هم در روابط صمیمانه و هم در روابط مستقل خود احساس راحتی مینشان می

سبک کنند.  برقرار  خود  روابط  در  استقالل  و  صمیمیت  بین  زندهتعادلی  ارتباط  به  منجر  ایمن  دلبستگی  خودابرازگری   تر،های 

ها حاکی از آن بود که بین سبک دلبستگی  های پژوهششود. یافتهشود که منجر به افزایش سازگاری زناشویی میتر میصمیمانه 

(،  39های دوستداری )اضطرابی با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معتادار وجود دارد. نتایج بدست آمده همسو با نتایج پژوهش

بود. کسانی که دلبستگی اضطرابی دارند غالبا تمایلی به نزدیک شدن به دیگران ندارند و نگران که طرف    (9)یان و فرهادیان شاکر

شود. نتایج پژوهش  ها پاسخ ندهد. این امر به قطع متوالی رابطه، و کاهش صمیمیت و سازگاری میمقابلشان متقابال به احاسات آن

تری از سازگاری زناشویی، نشان داد همسران دارای سبک دلبستگی مضطربانه و اجتنابی سطح پایین(  40یانگ، ریگ و کامینسکی )

 همکاری شغلی کمتر و تعارضات والدین را گزارش کردند.  

گرایی، وجدان، توافق و گشودگی رابطه  در بین صفات شخصیت برون پژوهش حاضر،  فرضیه و براساس نتایج    این  در ادامه بررسی

بین  (41پژوهش حسینی )طبق    .داشتوجود    رنجورخویی رابطه منفی و معناداری با سازگاری زناشویی  عنادار و روان مثبت و م

 .وجود داردمعنادار  صفات شخصیت، رضایت و سازگاری زناشویی رابطه

بی رواتمایالت شخصیتی مثل  یا  هیجانی  آسیبر رنجونثباتی  فراهم میخویی  را  پایداری  تأثیر کند  پذیری  زوج  بر سازگاری  که 

گذارد. همسو با این یافته، تحقیقات مختلف نشان دادند که رابطه منفی و معناداری بین گذاشته و بر رضایت کلی از رابطه تأثیر می

(.  17گی)رنجورخو فقر عزت نفس دارند و سطح پایینی از رضایت از زندافراد روان (.  42)  رنجورخویی و روابط زناشویی وجود داردروان 

ای منفی تجزیه و تحلیل گونه-شود که وقایع و پیامدهای زنـدگی را بـهدهند. این سطح پایین از رضایت منجر میرا گزارش می

رضـایت   باعـث  بـودن  غمگـین  و  پریشـانی  مانند  منفی  حتـی خصوصـیات  و  روانشـناختی  احسـاس سـالمت  عدم  این  کنند. 
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توان اظهارداشـت، اینگونـه افـراد رنجورخویى، مى. درتوصـیف روان دهد و سطح سازگاری را کاهش می شـودزناشـویی پـایین مـی

ها مانع ازایجاد روابـط صـحیح  دارند، که این ویژگی  قبیـل اضطراب، افسردگى وخشم را  جربـه هیجانـات منفـى ازتمایـل بـراى ت

( نتایج  43در پژوهش تاگارت، بانن و هامت ). نماید تعامل زناشویى آنها خدشه وارد مى در گردد وبـا همسرخود مى وصـمیمى فرد

  با   افراد   کنند در حقیقت درمی  تعدیل  را  روابط  از   رضایت  و   تعارض  حل  بین   ارتباط  های شخصیتیویژگی  از  برخی  نشان داد که

  رنجوری روان  و   شناسیوظیفه   سطح   با  افراد  بود و برای  مثبت  پیوند   این  متوسط،  حد  از  کمتر  رنجوریروان  و   شناسیوظیفه   سطح

از رابطه   رضایت   بر  زمان  مرور به  است  ممکن  شخصیتیهای  ویژگی  که بود همچنین مشخص شد منفی پیوند متوسط،  حد   از  باالتر

 در زوج ها تاثیر بگذارد. 

عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت جنسی انجام شده است و در این میان شخصیت و صفات شخصیتی بر روی   مطالعات متعددی بر

جنسی با سازگاری زناشویی در زنان رابطه معناداری رضایت ( 44فرحدل و مهدیان )و  (20باال رفتن رضایت جنسی مؤثر هستند )

 . باشدمی بینی سازگاری زناشوییوجود دارد، بطوری که متغیر رضایت جنسی دارای رابطه مثبت در پیش

عنوان  سازگاری زناشویی یک فرآیند در حال تغییر مداوم است و به  توان بیان کرد که  در نهایت برای تبیین نتایج پژوهش حاضر می

های فردی وابسته به رشد  شود که افراد از طریق آن، به درک و پذیرش تفاوتتوانایی سازش و حل مشکالت در نظر گرفته می

توان آن را تبیین کرد. میهای دلبستگی  به واسطه رشد روانیسبک و    رسند که به کمک سازه امنیت روانی، صفات شخصیتمی

ها، هنجارها، رفتار و تمایالت مثبت  کی از مهمترین نیازها در ساختن صفات شخصیت و ارائه ارزش نیاز به امنیت روانی به عنوان ی

ها یکی از مهمترین شرایط برای سالمت روان )که سالمت جنسی نیز شامل آن خواهد شد( هستند،  شود. اینآنها محسوب می

تجربی  بینی کننده دهد، نیز پیشمواقع از خود نشان می های ثابتی که فرد، در اکثرهمچنین صفات شخصیت که به عنوان ویژگی

توانند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار  های دلبستگی از منابع درون فردی هستند که میسازگاری زناشویی است. سبک

  ت یرضاکند که انجی بیان میتر جلوه دهند. از طرفی رضایت جنسی به عنوان متغیر می زا را کم رنگتعدیل کنند و اثر منفی تنش

افراد با سازگاری  دیآیم  وجود  بهی  جنس  رابطه  با  مرتبط  ابعادی  منف  ای  مثبتی  ذهنی  ابیارز  از  که  استی  مؤثر  واکنشی  جنس  .

های دیگر این افراد است. استحکام من با توجه زناشویی باال، روابط جنسی بهتری، فهم و درک طرف مقابل و ابراز عواطف از ویژگی

های دلبستگی و صفات شخصیت و امنیت روانی رشد آوری من و مهار من( تحت تاثیر سبک های )تاببه رشد روانی با زیرمؤلفه

  ان زمی  کهنشان داد  (  45پژوهش  محمدزاده، رضایی، علیزاده منصور )  گذارند.  نند و بر سازگاری زناشویی زوجین تاثیر میکپیدا می

  سبک  با   فرادیا   که  ای  گونه  به،  ذیردپ می  ثیرانها ت آ  شخصیت  ریخت  و د  رااف  یا   گیدلبست  سبک  وعن  ین ب  عامل ت  زا  زندگی  از  رضایت

زان می  که  است  درحالی   این.  بودند  رخوردارب  باالتری   زندگی از    رضایت  انزمی  زا  شخصیت  ریخت  نوع  دو   هر   در گی ایمن  دلبست

ن رضایت از  زامیدر واقع    پذیرد نمی  ثیرامؤلفه ت  دو   ین ا  ینل بتعام و  خصیتش  ریخت  وگی  دلبست سبک  نوع  زا  فرادا  جنسی  رضایت

 . پذیردمی یراثشان ت گیدلبست نوع سبک  زندگی افراد از نوع ریخت شخصیتی آنها با توجه به

 

 

 محدودیت های پژوهش 
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پرسشنامه برای آزمودنی ها ارسال شد که    987با توجه به شرایط کرونا در جامعه برای اجرا،  . محدودیت اجرای پرسشنامه ها:    1

زنان و مردان متاهل بین رده سنی  نفر زن (اجرا گردید و متوقف شد . آزمودنی ها شامل    312نفر مرد و 288با پیگیری نمونه ها )  

تهران بودند که در صورت عدم استفاده از داروهای روانپزشکی و عدم مصرف داروهای خاص و    8ساله، ساکن منطقه    45تا    25

 های ورود برای شرکت در پژوهش را داشتند.، مالکمواد مخدر

 به صورت آنالین بدلیل شرایط کرونا   هاآوری پرسشنامه محدودیت زمانی: زمان بر بودن در زمینه جمع  . 2

ها: به دلیل متنوع بودن پرسشنامه ها و شرایط موجود درجامعه و عدم تماس نزدیک با افراد به دلیل کرونابه  .محدودیت در نمونه3

 سختی امکان همکاری کردن آزمودنی ها میسر شد . 

رضایت جنسی و امنیت روانی پرسشنامه های متعدد و با کاربرد  .محدودیت در ابزار پژوهش: برای متغییرهای چون رشد روانی ، 4

 باالتر در دسترس پژوهشگر قرار نداشت  . 

 پیشنهادات پژوهشی 

شود از نمونه های دیگری در جوامع متفاوت مورد ارزیابی قرار بگیرد همچنین در نظر داشته باشید که این ارزیابی  پیشنهاد می.1

 شرایط کرونا انجام شده است . های تحقیق حال حاضر در 

 شود سایر عوامل موثر روانشناختی بر سازگاری زناشویی در نمونه های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. .پیشنهاد می2

شود پژوهش های مشابهی در رابطه با سازگاری زناشویی و خانواده همراه با متغییرهای ناشناخته تری مانند امنیت  .پیشنهاد می3

های سنی و  ها در ردهبا محدود کردن گروه  شد روانی و رضایت جنسی در جوامع متفاوت دیگر و با حجم نمونه باالتر،روانی و ر

 همراه با وضعیت سالمت روانی نرمال افراد در شرایط کرونایا غیر کرونا مورد بررسی قرار گیرد.

 یز بررسی شود. شود پژوهشی مشابه در خارج از حوزه جغرافیایی تهران ن.پیشنهاد می4
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