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Abstract 

Establish and keeping intimate relations, is one of the significant developmental tasks in adulthood that 

governed by systems: attachment, caregiving, and sex. The present study aimed to investigate the 

mediating role of caregiving dimensions in relationship between attachment dimensions and sexual 

satisfaction in couples, during the family life cycles. In this descriptive correlational study, a sample of 

244 couples (488 people) who at least one of them had academicals education, and they dwelled in 

Tehran in 2017, were selected by Accessible and Snowball Sampling Method from Shahid Beheshti 

University and marrieds’ dormitory of Shahid Beheshti, Imam Sadiq, Tarbiat Modares and Amir Kabir 

Universities and completed Caregiving Questionnaire (Kunce & shaver, 1994), Larson’s Sexual 

Satisfaction Questionnaire (Larson, Anderson, Holman, & Niemann, 1998), and Relationship Scales 

Questionnaire (Griffin & Bartholomew, 1994). The data analyzed by Pearson Correlation Coefficient 

and Path Analysis. The results showed different meaningful relationships (P<0.01) between sexual 

satisfaction, attachment dimensions and caregiving dimensions in 3 stages of family life cycles 

including Initiate, New Couple (without children) and Families with Young Children. Results also 

indicated the most significant relationships (P<0.01) in New Couples (without children) Cycle. 

Therefore, it can be concluded that the family life cycles can affect the relationship between 

attachment, caregiving, and sexual systems. Then a part of differences exists in previous findings could 

be explained with it. Therefore, couple therapists need to pay attention to current family life cycle in 

designing their interventions to improve sexual satisfaction, efficient caregiving, and secure attachment.  
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 در نیزوج یجنس تیرضا و بستگیدل ابعاد انیم رابطه در مراقبت ابعاد یانجیم نقش
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  پریسا سادات سید موسوی  شهید بهشتی  ت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاهبهداش گروه استادیار

  لیلی پناغی  شهید بهشتی  بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه گروه دانشیار

 کیدهچ
ظام سه ن وسیلهبه، برقراری و حفظ روابط صمیمانه است، که سالیبزرگدر دوره  باارزش تحولییکی از تکالیف 

در رابطه  مراقبتنقش میانجی ابعاد  یبررسشوند. پژوهش حاضر با هدف و جنسی هدایت می مراقبت، بستگیدل

از های زندگی خانواده انجام شد. روش پژوهش توصیفی و رضایت جنسی زوجین در چرخه بستگیدلمیان ابعاد 

 هاآنیکی از  کمدستبود؛ که  7931-39ل های ساکن تهران در سازوج یرندهدربرگهمبستگی و جامعه آماری نوع 

گیری هدفمند و گلوله برفی از نفر( به روش نمونه 122زوج ) 811تحصیالت دانشگاهی داشته باشند. تعداد 

های شهید بهشتی، امام صادق )ع(، تربیت مدرس و امیرکبیر دانشگاه متأهلیهای دانشگاه شهید بهشتی و خوابگاه

(، و 7331)کانس و شاور،  مراقبت(، پرسشنامه 7332ن، و همکاران وـسریت جنسی )الضار پرسشنامهانتخاب و 

همبستگی  نرخ یریکارگبهها با ( را تکمیل کردند. داده7331های رابطه )گریفین و بارثولومیو، پرسشنامه مقیاس

میان این متغیرها در متفاوتی  (P<0.01) دارمعنیها نشان داد روابط پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته

ها شود. یافتهآشنایی، زوج بدون فرزند و خانواده دارای کودک، دیده می یرندهدربرگهای زندگی خانواده، چرخه

. بنابراین متغیر بوددر چرخه زوج بدون فرزند  (P<0.01) دارمعنیهمچنین حاکی از بیشترین تعداد روابط 

آن بخشی از  وسیلهبهمیان این سه نظام را تحت تأثیر قرار دهد، و تواند رابطه های زندگی خانواده میچرخه

ضروری است زوج  بنابراین شود.های پیشین در زمینه رابطه میان این سه نظام تبیین میپژوهش سوییناهم

ایمن میان  بستگیدل، و مؤثر مراقبتبهبود رضایتمندی جنسی،  منظوربهدرمانگران در طراحی مداخالت خود 

 چرخه زندگی خانواده را در نظر گیرند. یکنون، مرحله هازوج

 مراقبت ،یجنس یتمندیرضا ،بستگیدل خانواده، یزندگ یهاچرخه واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ به طوری که به عنوان یک  سالیبزرگو نزدیک در  دارمعنیبرقراری روابط 

بزرگساالنی که  .(Shulman & Connolly, 2013)فته شده است اساسی برای بزرگساالن در نظر گر تحولیتکلیف 

آمیز قادر به برقراری و حفظ روابط صمیمانه مثبت هستند، رضایت بیشتری از زندگی خود دارند و از به طور موفقیت

(. Adamczyk & Segrin, 2016; Roisman, Masten, Coatsworth & Tellegen, 2004)سازگاری بهتری برخوردارند 

، بستگیدلسه نظام ذاتی رفتاری شامل  وسیلهبه سالیبزرگمعتقدند که روابط عاشقانه  بستگیدلپردازان حوزه نظریه

اند که این سه نظام به هم مرتبط، اما مجزا از یکدیگرند، و برای مطرح کرده هاآنشود. و جنسی اداره می مراقبت

 ,Bowlby, 1982/1969; Hazan, Shaver & Bragshaw, 1988; Mikulincerعملکرد بهینه روابط زوجی ضروری هستند )

2006; Mikulincer & Shaver, 2007.) بستگیدلهای در همین راستا مطالعات متعددی نیز تاثیر به سزای ابعاد و سبک 

(Mikulincer, Florian, Cowan & Cowan, 2002; Hirschberger, Srivastava, Marsh, Cowan & Cowan, 2009،)  ابعاد

 ;Fallis, Rehman, Woody & Purdon, 2016)و رضایتمندی جنسی  (،Feeney, 1996; Collins & Feeney, 2000) مراقبت

McNulty, Wenner & Fisher, 2016; Vowels & Mark, 2018 ) را در دوام، پایداری و رضایتمندی زناشویی افراد نشان

  اند.داده

 ,Byers, Demmons & Lawranceشود )د مطلوب نظام جنسی در نظر میرضایت جنسی که به عنوان کارکر

(. Byers, 1999)چیزی بیشتر از صرفا لذت فیزیکی، دفعات و فراوانی رابطه جنسی یا رسیدن به ارگاسم است (، 1998

د با ی ابعاد مثبت و منفی رابطه جنسی خورضایت جنسی پاسخی عاطفی برخاسته از ارزشیابی ذهنی فرد، درباره

ی رابطه جنسی بخش مهمی از روابط صمیمانه نزدیک بوده و زمینه(. Lawrance & Byers, 1992; 1995)دیگری است 

های جنسی همچون رفتار(. Birnbaum & Reis, 2012)دهند پاسخگویی را ارج میای است که در آن، افراد برجسته

، مانند نزدیکی، مراقبتو  بستگیدلهای زهای نظامتوانند در خدمت اهداف و نیابوسیدن و نوازش کردن، می

، راحتی یا کمک به آرام ی پایداری و دیرپایی، تسکین دادن، پرورشدهی مجدد دربارهصمیمیت، تایید و اطمینان

 .(Davis, Shaver & Vernon, 2004)شدن شریک در مواقع آشفتگی باشند 

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته یت جنسی، در پژوهشبینی مهم برای رضابه عنوان پیش بستگیدلگرچه 

که به صورت پراکندگی بر روی  بستگیدلهای فردی در اند. تفاوتاست، اما مطالعات به نتایج یکسانی دست نیافته

های متفاوت شیوه (؛Bartholomew & Horowitz, 1991شوند )دو بعد پیوستاری اضطراب و اجتناب در نظر گرفته می

ی سطحی است کنندهبعد اضطراب مشخص (.Mikulincer & Shaver, 2003) دهندربه و مقابله با ناامنی را بازتاب میتج

ی طرد شدن از سوی دیگران نگرانند. که افراد خود را ارزشمند یا فاقد ارزش دوست داشتن ادراک کرده و درباره

پاسخگو ادراک پاسخگو یا غیرن را به طور کلی ی سطحی است که افراد، دیگراکنندهبعد اجتناب نیز مشخص

. (Feeney & Collins, 2001) نمایدی راحتی فرد را با صمیمیت و وابستگی به دیگران تعیین میکنند و درجهمی

ناایمن با رضایت  بستگیدلایمن با رضایت جنسی رابطه مثبت و  بستگیدلدهند هایی که نشان میرغم پژوهشعلی

 ;Butzer & Campbell, 2008؛ 3131پور و فالحی، ؛ بخشی3131منفی دارد )حضرتی و همکاران،  جنسی رابطه
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Little, McNulty & Russel, 2010،)  ،برخی مطالعات به نتایج متفاوتی دست یافتند. برای مثالPéloquin, 

Brassard, Lafontaine & Shaver (2014) نیافتند.  هاآنایت جنسی زنان و رض بستگیدلای میان اضطراب رابطه

با رضایت جنسی  بستگیدلمیان اضطراب و اجتناب  Goldsmith, Dunkley, Dang & Gorzalka (2016)همچنین 

( تنها سبک اجتنابی با رضایت جنسی رابطه 3131ی به دست نیاوردند. در مطالعه صنعتی )معنیداردر مردان رابطه 

ها، مانند مطالعه نبود. از طرفی در برخی پژوهش دارمعنیها ایر سبکداشت و رابطه رضایت جنسی با س دارمعنی

ی نشان نداده معنیدارو رضایت جنسی در زنان و مردان، تفاوت  بستگیدلهای ( رابطه بین سبک3131اصغری )

 .است

 ;Millings & Walsh, 2009هستند ) مراقبتبین مهمی برای رفتارهای پیش بستگیدلهای از سوی دیگر سبک

Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver, 2014; Kunce & Shaver, 1994.) در روابط صمیمانه  مراقبت

بعد  1شریک هستند و شامل  بستگیدلرفتار  3هایی تعریف شده که متممبه عنوان طیف وسیعی از رفتار سالیبزرگ

ی دسترسی و : ارائه1انی و نیاز در شریک؛ مجاورتهای پریش: توانایی توجه و درک دقیق نشانه1می شوند: حساسیت

: گرایش برای بر عهده گرفتن 1نزدیکی جسمانی و هیجانی، به عنوان ابزاری برای تسکین شریکی پریشان؛ کنترل

های خودش به حلهای شریک را برای یافتن راهای که فرصتمسئولیت بیش از حد، درباره مشکل شریک، به گونه

کند( و های شریک برای حل مشکالت خویش اشاره میبه حمایت از تالش 5)در مقابل همکاری رساندحداقل می

 & Kunce): بیش از حد درگیر شدن ناخوانده در زندگی و مشکالت شریک، با حداقل توجه به نیاز واقعی او 6اجبار

Shaver, 1994 .)نتایج یکسانی به دست نیامده مراقبتو  بستگیدلرغم مطالعات متعدد در زمینه رابطه میان ابعاد علی ،

باالتر،  بستگیدلمردان با اضطراب و اجتناب  Millings & Walsh (2009)است. به عنوان مثال گرچه در پژوهش 

بینی را پیش هاآنزنان نتوانست حساسیت مراقبتی  بستگیدلحساسیت و اجبار مراقبتی بیشتری داشتند؛ و اضطراب 

در دقیقا به معکوس این نتایج دست یافتند. در  Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver (2014)نماید. اما 

جو، اجبار مراقبتی کمتری گزارش کردند و در مقابل افراد ، افراد ایمن و دوری Kunce & Shaver (1994)پژوهش 

مشغول کمتر ری در افراد دلهمکا مراقبتمشغول و هراسان، اجبار مراقبتی بیشتری نشان دادند. همچنین بعد دل

افراد )هم زنان و هم مردان( با همکاری مراقبتی  بستگیدلمیان سبک  ،Hanley (1997)مشاهده شد؛ اما در پژوهش 

 & Julalای یافت نشد. این در حالی است کهرابطه هاآنمردان با اجبار مراقبتی  بستگیدلو نیز میان سبک  هاآن

Carnelley (2012) عاشقانه اجباری بیشتری داشتند. از سوی  مراقبتباالتر،  بستگیدلافراد با اضطراب د که دریافتن

                                                                                                                     
1 . complement 

2 . sensitivity 

3 . proximity 

4 . control 
5 . cooperation 

6 . compulsion 
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)و نه اجتناب  بستگیدل، تنها اضطراب Péloquin, Brassard, Delisle & Bédard (2013)دیگر، در پژوهش 

 بینی نمود. ( کنترل مراقبتی را به طور مثبت پیشبستگیدل

گذار هستند. گیرند، بر رضایت جنسی فرد و همسرش اثرفرد شکل می بستگیدلبعاد که بر اساس ا مراقبتابعاد 

با رضایت جنسی بسیار اندک بوده و همسو نیستند؛ برای مثال،  مراقبتبا این حال، مطالعات در زمینه رابطه میان ابعاد 

زنان با مجاورت و میان رضایت جنسی ، Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver (2014)در پژوهش 

ی یافت نشد. معنیداررابطه  هاآنرابطه مثبت به دست آمد و میان رضایت جنسی زنان با اجبار مراقبتی  هاآنحساسیت 

 Hanley (1997)به نتایج معکوس با این نتایج دست یافت. شایان ذکر است که پژوهش  Hanley (1997)در حالی که 

شریک مقابل را بر رضایت جنسی فرد در نظر  مراقبترار داده و تاثیر ابعاد فقط یکی از همسران را مورد بررسی ق

 نگرفته است.

های مختلف اعم از دانشجویان، افراد متاهل، زوجینی که با هایی که تا بدین جا ذکر شد، از گروهنتایج پژوهش

رسد اینکه ده است. لذا به نظر میکرده، بدون فرزند و یا دارای فرزند بودند، به دست آمهم دوست، همخانه، ازدواج

گذار باشد. مفهوم چرخه زندگی خانواده بر زوجین در کدام چرخه از زندگی خانوادگی قرار دارند، بر نتایج تاثیر

 ;Klein & White, 1996)کنند ها در طول زمان، در ساختار و روابط خود تجربه میکند که خانوادهتغییراتی تمرکز می

McCarthy, 2006.) شود؛ که ثبات و رضایت از زندگی خانواده در گذر از این مراحل دستخوش تغییرات مهمی می

دهد )عباسی، دهقانی و مظاهری، تاثیر قرار میها و حتی آمار طالق را در هر مرحله تحتزناشویی، میزان ناسازگاری

 & Peck & Manocherian, 1989; Rollins؛ 3133پرور، یزدخواستی، منصوری، ابارشی، نژاد، فدایی، نیکانصاری

Feldman, 1970.)  مراحل چرخه خانواده از نظرMcGoldrick, Carter & Garcia-Preto (2010)  عبارتند از: ترک

های میانه زندگی، خانواده در گیری ازدواج، خانواده با فرزندان خردسال، خانواده با فرزندان نوجوان، سالخانه، شکل

 .های پایانی زندگی هستندوالدین و خانواده با والدینی که در سالاواخر میانسالی 

شود، متغیری ی زندگی کارآمد خانوادگی در نظر گرفته میباید توجه داشت که آنچه به عنوان یک چرخه

(. مثال 3133های مختلف، یکسان نباشد )حسینی، فرهنگی که ممکن است در جوامع و فرهنگ-است اجتماعی

های نامزدی طوالنی شود، معموال از دورهتبار نسبت به آنچه در الگوی آمریکایی مشاهده میی مکزیکیهاآمریکایی

و یا به طور معمول در ایران مرحله ترک خانه وجود  (McGoldrick, 1992) تری برخوردارندو کودکی گسترده

تحت عنوان عقد یا نامزدی دارند، که به نظر ای (. در ایران افراد غالباً پیش از ازدواج، مرحله3131ندارد )موسوی، 

رسد با توجه به فرهنگ اسالمی ایران، شرایط متفاوتی با سایر جوامع داشته باشد. تاکنون پژوهشی به بررسی این می

مرحله در ایران نپرداخته است. بنابراین به دلیل فقدان اطالعات کافی در مورد این دوره و نیز با توجه به اهمیت آن، 

های بیشتر و اختصاصی در این زمینه وجود دارد. در پژوهش حاضر این مرحله از زندگی زوجین نیز، یاز به پژوهشن

 .نظر قرار گرفته استای جداگانه مدبه عنوان چرخه

و جنسی بسیار اندک هستند،  مراقبت، بستگیدلدر مجموع نه تنها مطالعات در زمینه رابطه هم زمان سه سیستم 

رود یکی از دالیل این های پیشین در زمینه رابطه دو به دوی این متغیرها نیز همسو نیستند. احتمال میتهبلکه یاف
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ی این ها در نظر نگرفتن متغیر چرخه زندگی خانواده باشد. افزون بر این متاسفانه غالب مطالعات در زمینهناهمسویی

ها ماهیتی زوجی داشته و در بستر روابط زوجی رخ تغیرمتغیرها فاقد دیدگاه زوجی هستند. در حالیکه چون این م

دهند؛ بسیار محتمل است همسران اثرات متقابلی بر روی یکدیگر داشته باشند. بنابراین نیاز به مطالعاتی است که می

قیت ای، شکست یا موفنظر قرار دهند. همچنین نکته حائز اهمیت آنکه در هر جامعهاین موارد را در هر دو همسر مد

پذیرد و دانش تولید شده در جوامع دیگر، به ویژه ازدواج از عوامل بومی و خاص فرهنگ مردمان آن جامعه تاثیر می

تاثیر فرهنگ حاکم بر این جوامع بوده و لذا ممکن است قابل تعمیم به سایر در حیطه ازدواج و روابط زوجی تحت

در همین راستا می توان به مرحله مهم  (.Pfeifer, Miller, Li & Hsiao, 2013)های فرهنگی نباشد جوامع و بافت

آشنایی زوجین )نامزدی/عقد( اشاره نمود؛ که در فرهنگ ایرانی اسالمی شرایط متفاوتی با سایر جوامع دارد و به نظر 

اد نقش میانجی ابع تا می رسد تاکنون پژوهشی به بررسی آن نپرداخته باشد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است

به بیان  .زندگی خانواده بررسی نماید هایچرخهو رضایت جنسی زوجین را در  بستگیدلدر رابطه میان ابعاد  مراقبت

 دیگر، این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که:

ه های مختلف زندگی خانوادو رضایتمندی جنسی زوجین در چرخه مراقبتابعاد ، بستگیدلآیا رابطه میان ابعاد 

 شامل آشنایی، زوج بدون فرزند و خانواده دارای کودک، متفاوت است؟

 روش پژوهش
بود؛ که  3135-36های ساکن تهران در سال پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آن شامل زوج

دانشگاه  گیری به شیوه هدفمند و گلوله برفی دریکی از زوجین دارای تحصیالت دانشگاهی باشند. نمونه کمدست

های شهید بهشتی، امام صادق، تربیت مدرس و امیر کبیر انجام شد. مالک دانشگاه متأهلیشهید بهشتی و خوابگاه 

های ورود به پژوهش شامل برخورداری حداقل یکی از دو همسر از تحصیالت دانشگاهی، قرار داشتن در یکی از 

ترین فرزند( و سالگی بزرگ 31ای کودک )از تولد تا های آشنایی، زوجین بدون فرزند و یا خانواده دارچرخه

به دلیل  هاآنمورد از  353نامه دریافت شد؛ که پاسخ 613داشتن روابط جنسی برای زوجین در چرخه آشنایی بود. 

های دو همسر در مورد چرخه زندگیشان، های خروج، شامل سابقه طالق، نامشخص بودن یا ناهمخوانی پاسخمالک

 111نفر ) 133های ویی هر دو همسر )هم زن و هم شوهر(، از پژوهش کنار گذاشته شدند. در نهایت دادهعدم پاسخگ

زوج( در چرخه زوج بدون  313نفر ) 131زوج( در چرخه آشنایی،  13نفر ) 31زوج( مورد تحلیل قرار گرفت؛ که 

 تند. زوج( در چرخه خانواده دارای فرزندان کودک قرار داش 61نفر ) 311فرزند، 

 هاابزار
شده  طراحی سنجش میزان رضایت جنسی منظوربهسوالی  15. این پرسشنامه 3نوـسرضایت جنسی الرپرسشنامه 

قرار  315تا  15بین ار بزاین اکل ه نمرو باشد ای میپنج گزینهت لیکررت وـه صـبت الاؤـه سـی بـهدخـپاساست. 

( در پژوهشی پایایی 3135زاده و همکاران )بهرامی، یعقوب (.Larson, Anderson, Holman & Niemann, 1998)دارد 

                                                                                                                     
1 . Larson’s Sexual Satisfaction Questionnaire )LSSQ( 
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به دست آوردند. شمس  11/8و برای سواالت منفی  38/8کرونباخ برای سواالت مثبت پرسشنامه را با روش آلفای

وش ر به کارگیری( پایایی پرسشنامه را با 3133( و نیز رحمانی، صادقی، اله قلی و مرقاتی )3133مفرحه و همکاران )

کرونباخ رضایت جنسی برای زنان، گزارش کردند. در پژوهش حاضر، آلفای 36/8، 33/8آزمون به ترتیب -باز

 .به دست آمد 31/8و  38/8، 31/8ها به ترتیب مردان و کل آزمودنی

سنجش  منظوربهآیتمی را  18این پرسشنامه  Griffin & Bartholomew (1994). 3های رابطهپرسشنامه مقیاس

 5دهندگان بر روی مقیاس لیکرت جو و هراسان( ساختند. پاسخمشغول، دوری)ایمن، دل بستگیدلهای سبک

، به این صورت استخراج شده است: بستگیدلدهند. در این پژوهش نمره ابعاد ای به هر گویه نمره میدرجه

مشغول( خود منفی )هراسان و دلهای جو( از مدلهای خود مثبت )ایمن و دوریاضطراب، از طریق کم کردن مدل

های دیگران منفی مشغول( از مدلهای دیگران مثبت )ایمن و دلمشخص شده، و اجتناب، از طریق کم کردن مدل

بازآزمون این پرسشنامه را پس از -پایایی آزمون Fraley & Shaver (1997)جو و هراسان( به دست آمده است. )دوری

 5/8تا  1/8های رابطه را بین بینی کیفیت رابطه، تجربه هیجانی و پویایین را در پیشو روایی آ 65/8هفته باالی  1

یافت  13/8کرونباخ کلیه سواالت پرسشنامه، ( آلفای3136اند. در پژوهش صلواتی، موتابی و صادقی )گزارش کرده

های پرسشنامه ر مقیاسهای این پرسشنامه را با زیشد. همچنین در سنجش روایی همگرا، همبستگی زیر مقیاس

 1/8، 13/8های ایمن، اضطرابی و اجتنابی را به ترتیب و برای زیر مقیاس دارمعنیبزرگساالن هازن و شاور  بستگیدل

یافت  13/8ها کرونباخ برای و کلیه سواالت برای کل آزمودنیآلفای نرخبدست آوردند. در پژوهش حاضر  13/8و 

 .شد

بعد مجاورت،  1ساخته شده و شامل  Kunce & Shaver (1994) سوالی، توسط 11سشنامه . این پر1مراقبتپرسشنامه 

سوال اختصاص یافته است،  3ها مقیاسشود. برای سنجش هر کدام از این خردهمی مراقبتحساسیت، کنترل و اجبار 

پایایی  Kunce & Shaver (1994)شوند. ای پاسخ داده میدرجه 6دهنده بر روی مقیاس لیکرت که توسط پاسخ

و با روش بازآزمایی بعد از یک ماه، بین  38/8تا  31/8کرونباخ بین های این پرسشنامه را با روش آلفایمقیاسخرده

روایی همگرای این پرسشنامه را از طریق بررسی ضرایب همبستگی آن با  هاآناند. گزارش کرده 33/8تا 11/8

بودند.  دارمعنی 85/8به دست آوردند، که تمامی ضرایب در سطح  31/8 تا 13/8از  بستگیدلهای پرسشنامه سبک

 66/8ها بین مقیاسکرونباخ برای خردهضرایب آلفای Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver (2014)در پژوهش 

کننده در تمامی کرونباخ برای مردان، زنان و کل افراد شرکت( آلفای3136آسا و همکاران )یافتند. ملک 33/8تا 

کرونباخ مردان، زنان و کل افراد شرکتبه دست آورد. در پژوهش حاضر، آلفای 18/8تا  31/8ها را بین مقیاسخرده

، 16/8کنترل  35/8و  13/8، 33/8، حساسیت 31/8و  31/8، 33/8های مجاورت کننده به ترتیب برای زیر مقیاس

 .دست آمدبه  61/8و  53/8، 11/8و اجبار  11/8و 13/8

                                                                                                                     
1 . relationship scales questionnare (RSQ) 

2 . cregiving questionnaire (CQ) 
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 شیوه اجرای پژوهش
های شهید بهشتی، امام دانشگاه متأهلینخست برای اخذ مجوز، به مسئولین مربوطه در دانشگاه شهید بهشتی و خوابگاه 

ها بدین روال توزیع شدندکه معموال با یکی از صادق )ع(، تربیت مدرس و امیرکبیر، مراجعه شد. سپس پرسشنامه

شد گویی به پرسشنامه آنالین، درخواست میوضیح هدف پژوهش و نحوه پاسخزوجین صحبت کرده، پس از ت

ارسال نمایند. از آنجا  نیز ها یا دوستان متاهل خودکالسیلینک را جهت پاسخگویی برای همسر خویش و سایر هم

زن و های که ضروری بود تشخیص داده شود کدام دو پرسشنامه متعلق به یک زوج است، تا بتوان میان پاسخ

شد که ایشان و همسرشان بایستی از دو اسم مستعار یکسان ها توضیح داده میشوهرش همبستگی گرفت، به آزمودنی

ی موارد، بالفاصله در حضور آزمودنی لینک پرسشنامه در های خود استفاده کنند. بعد از توضیح همهدر پرسشنامه

تمایل کردند تا از نتیجه آزمون خود مطلع شوند، نتیجه در یک شد. برای افرادی که ابراز تلگرام برایشان ارسال می

همراه با توضیح برایشان ارسال گشت. بعد از گذشت چند روز، چندین نوبت به شیوه حضوری و یا از  PDFفایل

ون و همبستگی پیرس نرخها، از روش تحلیل داده منظوربهها به افراد یادآوری شد. طریق پیام، پاسخگویی به پرسشنامه

 استفاده شد. Lisrel و SPSS_22 ،AMOSافزارهای نرم وسیلهبهرگرسیون سلسله مراتبی، 

 اخالق در پژوهش
ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در کلیه زوج -3مالحظات اخالقی پژوهش حاضر، بدین شرح بودند: 

ده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و تنها ها دااین اطمینان به زوج -1صورت تمایل در پژوهش شرکت کردند. 

رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی  منظوربه -1گیرند. برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می

نامه خود داشتند، نتایج به همرا افرادی که تمایل به اطالع از نتیجه پاسخبرای  -1کنندگان ثبت نشد. شرکت

 ارسال شد. PDFدر یک فایلتوضیحات مورد نیاز، 

 هایافته
فوق  %3/1دیپلم،  %5/1زیر دیپلم،  %1/8مرد( شرکت کردند. از این میان  111زن و  111زوج ) 111در این پژوهش 

مردان و  %1/3ساله،  53تا  11زنان  %1/8مردان و  %3/8دکتری بودند.  %5/33ارشد و  %1/11لیسانس،  %5/11دیپلم، 

 %3/1ساله و  18تا  11زنان  %5/51مردان و  %51ساله،  11تا  13زنان  %1/33مردان و  %3/11ساله،  11تا  13زنان  3/1%

ها در دوره نامزدی بوده و هنوز زندگی مشترک زوج %3/36ساله بودند.  11تا  33زنان  %3/11مردان و 

بیست سال از  %3/8زده سال و پان %6/6ده سال،  %3/33ها پنج سال، زوج %6/11ها یک سال، زوج %1/16نداشتند.

ها فرزند زوج %3/11ها مدت ازدواجشان را مشخص نکردند. زوج %1/1مدت زندگی مشترکشان می گذشت. 

ها نیز، در انتظار فرزند )دوران زوج %5/1سه فرزند داشتند.  %1/8دو فرزند و  %1/5یک فرزند،  %1/33نداشتند، 

در جداول  دارمعنیهای پژوهش حاضر گزارش شده است. موارد یج تحلیل دادهبردند. در ادامه نتابارداری( به سر می

اند، تا بتوان با سهولت بیشتری تفاوت روابط میان متغیرها را در سه چرخه مشاهده با رنگ خاکستری نشان داده شده

 .کرد
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پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس .1 جدول  

ناباجت مجاورت حساسیت کنترل اجبار رضایت جنسی    اضطراب 

  زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 چرخه آشنایی

 اضطراب زن 7             

            7 777/7-  اضطراب مرد 

           7 879/7-  733/7  اجتناب زن 

          7 779/7-  721/7  818/7-  اجتناب مرد 

         7 721/7  932/- * 711/7-  997/7-  مجاورت زن *

        7 713/7  777/7-  877/7  799/7-  778/7  مجاورت مرد 

       7 719/7  992/7 ** 779/7-  891/7-  792/7-  811/7-  حساسیت زن 

      7 191/7 ** 197/7 ** 171/7 ** 877/7  717/7  818/7-  739/7-  حساسیت مرد 

     7 929/7- * 111/7- ** 791/7-  913/7- ** 777/7-  833/7  729/7  717/7  کنترل زن 

    7 713/7-  979/7- ** 799/7-  979/7- ** 718/7-  981/7- * 731/7-  779/7  799/7  کنترل مرد 

   7 727/7-  138/7 ** 717/7-  991/7- * 713/7  178/7- ** 711/7  719/7  913/7 * 781/7-  اجبار زن 

  7 787/7-  171/7 ** 718/7  999/7- * 711/7  817/7-  789/7-  713/7-  773/7  777/7-  881/7  اجبار مرد 

 7 781/7-  191/7- ** 778/7  912/7- ** 191/7 ** 113/7 ** 719/7  277/7 ** 723/7  191/7- ** 773/7-  971/7-  رضایت زن *

7 7/191** 791/7-  981/7- * 799/7-  197/7- ** 199/7 ** 119/7 ** 891/7  991/7 ** 719/7-  811/7-  812/7-  897/7-  رضایت مرد 

 اضطراب زن 7             

 چرخه زوج بدون فرزند

            7 871/7  اضطراب مرد **

           7 738/7  881/7  اجتناب زن **

          7 811/7 ** 891/7 ** 729/7  اجتناب مرد 

         7 791/7-  979/7- ** 787/7-  997/7-  مجاورت زن **

        7 182/7 ** 712/7-  718/7-  879/7- * 911/7-  مجاورت مرد **

       7 991/7 ** 911/7 ** 719/7-  731/7- * 871/7- * 991/7-  حساسیت زن **

      7 971/7 ** 118/7 ** 978/7 ** 711/7-  711/7-  818/7- ** 723/7-  حساسیت مرد *

     7 177/7- ** 112/7- ** 188/7- ** 117/7- ** 789/7  813/7 ** 891/7 ** 931/7  کنترل زن **

    7 192/7 ** 131/7- ** 973/7- ** 172/7- ** 919/7- ** 897/7 ** 712/7  719/7  871/7  کنترل مرد **

   7 997/7 ** 117/7 ** 992/7- ** 817/7- ** 911/7- ** 823/7- ** 713/7  711/7  897/7 ** 919/7  اجبار زن **

  7 917/7 ** 173/7 ** 911/7 ** 978/7- ** 889/7- ** 997/7- ** 979/7- ** 789/7  712/7  788/7 ** 889/7  اجبار مرد **

 7 973/7- ** 999/77- ** 199/7- ** 111/7- ** 917/7 ** 118/7 ** 137/7 ** 121/7 ** 738/7-  728/7- * 879/7- * 932/7-  رضایت زن **

7 937/7- ** 987/7- ** 991/7- ** 978/7- ** 119/7- ** 117/7 ** 911/7 ** 912/7 ** 933/7 ** 787/7-  773/7-  891/7- ** 891/7- ت مردرضای **  

 اضطراب زن 7             

ک
ی کود

 چرخه خانواده دارا

            7 791/7-  اضطراب مرد 

           7 791/7  878/7  اجتناب زن 

          7 713/7-  711/7-  987/7  اجتناب مرد *

         7 797/7-  883/7-  771/7  881/7-  مجاورت زن 

        7 977/7 * 713/7-  711/7-  891/7- * 783/7-  مجاورت مرد 

       7 979/7 ** 191/7 ** 718/7-  771/7-  812/7  711/7-  حساسیت زن 

      7 781/7  982/7 ** 817/7  718/7-  719/7  799/7-  971/7-  حساسیت مرد *

     7 811/7-  118/7- ** 172/7- ** 129/7- ** 778/7  772/7  789/7  799/7  کنترل زن 

    7 811/7  111/7- ** 811/7- * 128/7- ** 912/7- ** 789/7  719/7  817/7  792/7  کنترل مرد 

   7 879/7  119/7 ** 79/7-  181/7- ** 717/7-  822/7- * 739/7  771/7-  789/7-  791/7  اجبار زن 

  7 719/7  911/7 ** 829/7 * 731/7-  911/7- ** 821/7- * 991/7- ** 782/7  813/7  871/7  881/7  اجبار مرد 

 7 737/7-  289/7- ** 929/7- ** 811/7- * 891/7  118/7 ** 991/7 ** 977/7 ** 718/7-  797/7  712/7  819/7-  رضایت زن 

7 912/7 ** 979/7- * 779/7  131/7- ** 817/7-  171/7 ** 998/7 ** 198/7 ** 199/7 ** 897/7-  798/7  729/7-  811/7-  رضایت مرد *
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های و رضایت جنسی در چرخه مراقبت، ابعاد بستگیدل( ماتریس همبستگی بین ابعاد 3در جدول )

( نشان داده شده، به ترتیب در ٭( و )٭٭متغیرهایی که با عالمت )همبستگی زندگی خانواده ارائه شده است. 

 هستند.  دارمعنی 85/8و  83/8سطح 

گری بعد بر رضایت جنسی با میانجی بستگیدلدیاگرام و جدول ضرایب مسیر ابعاد  .6جدول 

 های زندگیهمجاورت در چرخ
 دیاگرام ضرایب مستقیم tی آماره بینپیش مالک چرخه

ی
آشنای

 

- اضطراب زن مجاورت زن 18/8 * 

 

- اضطراب مرد مجاورت مرد 79/7  
72/7 اجتناب مرد مجاورت مرد  
- اجتناب زن مجاورت زن 18/8 * 
37/9 مجاورت زن رضایت زن * 
13/1 مجاورت زن رضایت مرد * 

- اضطراب زن نرضایت ز 13/7  
- اجتناب مرد رضایت مرد 97/7  
28/7 مجاورت مرد رضایت مرد  
83/7 مجاورت مرد رضایت زن  
- اضطراب مرد رضایت مرد 17/7  
- اجتناب زن رضایت زن 17/7  

ن فرزند
ج بدو

زو
 

- اضطراب زن مجاورت زن 79/1 * 

 

- اضطراب مرد مجاورت مرد 91/8 * 
- جتناب مردا مجاورت مرد 81/7  
- اجتناب زن مجاورت زن 72/9 * 
21/1 مجاورت زن رضایت زن * 
21/7 مجاورت زن رضایت مرد  
- اضطراب زن رضایت زن 88/8 * 
- اجتناب مرد رضایت مرد 71/7  
11/3 مجاورت مرد رضایت مرد * 
78/1 مجاورت مرد رضایت زن * 
- اضطراب مرد رضایت مرد 18/7  

- اجتناب زن یت زنرضا 78/7  

ک
ی کود

خانواده دارا
 

- اضطراب زن مجاورت زن 18/7  

 

- اضطراب مرد مجاورت مرد 13/8 * 
- اجتناب مرد مجاورت مرد 92/7  
- اجتناب زن مجاورت زن 19/7  
18/1 مجاورت زن رضایت زن * 
83/9 مجاورت زن رضایت مرد * 
- اضطراب زن رضایت زن 98/7  

- اجتناب مرد مرد رضایت 12/7  
37/9 مجاورت مرد رضایت مرد * 
12/7 مجاورت مرد رضایت زن  
- اضطراب مرد رضایت مرد 81/7  
79/8 اجتناب زن رضایت زن * 

Chi-Square=111.81, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.201 

Chi-Square=132.37, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.220 

Chi-Square=97.57, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.186 
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گری بعد بر رضایت جنسی با میانجی بستگیدلدیاگرام و جدول ضرایب مسیر ابعاد  .2جدول 

 های زندگیحساسیت در چرخه
 دیاگرام ضرایب مستقیم tی آماره بینپیش مالک چرخه

ی
آشنای

 

- اضطراب زن حساسیت زن 13/7  

 

- اضطراب مرد حساسیت مرد 19/7  
17/7 اجتناب مرد حساسیت مرد  
- اجتناب زن حساسیت زن 99/7  
81/8 حساسیت زن رضایت زن * 
13/9 حساسیت زن رضایت مرد * 
- اضطراب زن رضایت زن 92/7  

- اجتناب مرد یت مردرضا 13/7  

 رضایت مرد
حساسیت 

 مرد
29/8 * 

 رضایت زن
حساسیت 

 مرد
22/8 * 

- اضطراب مرد رضایت مرد 17/7  
- اجتناب زن رضایت زن 91/9 * 

ن فرزند
ج بدو

زو
 

 *9/21- اضطراب زن حساسیت زن

 

 *8/28- اضطراب مرد حساسیت مرد
- اجتناب مرد حساسیت مرد 79/7  

- اجتناب زن اسیت زنحس 12/7  
 *1/22 حساسیت زن رضایت زن
 *8/87 حساسیت زن رضایت مرد
 *8/33- اضطراب زن رضایت زن
- اجتناب مرد رضایت مرد 88/7  

 رضایت مرد
حساسیت 

 مرد
9/37* 

 رضایت زن
حساسیت 

 مرد
8/91* 

- اضطراب مرد رضایت مرد 71/7  
- اجتناب زن رضایت زن 99/7  

ک
ی کود

خانواده دارا
 

- اضطراب زن حساسیت زن 71/7  

 

- اضطراب مرد حساسیت مرد 19/7  
- اجتناب مرد حساسیت مرد 91/7  
- اجتناب زن حساسیت زن 97/7  
 *1/97 حساسیت زن رضایت زن
 *8/37 حساسیت زن رضایت مرد
- اضطراب زن رضایت زن 17/7  
- اجتناب مرد رضایت مرد 11/7  

 رضایت مرد
حساسیت 

 مرد
9/19* 

 رضایت زن
حساسیت 

 مرد
78/7  

- اضطراب مرد رضایت مرد 17/7  
79/7 اجتناب زن رضایت زن  

Chi-Square=160.92, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.244 

Chi-Square=119.66, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.208 

Chi-Square=133.43, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.221 
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گری بعد بر رضایت جنسی با میانجی بستگیدلدیاگرام و جدول ضرایب مسیر ابعاد  .2جدول 

 های زندگیکنترل در چرخه

 م ضرایب مستقیمدیاگرا tی آماره بینپیش مالک چرخه

ی
آشنای

 

39/7 اضطراب زن کنترل زن  

 

 کنترل مرد
اضطراب 

 مرد
37/7  

 *8/83- اجتناب مرد کنترل مرد
39/7 اجتناب زن کنترل زن  
 *1/12- کنترل زن رضایت زن
 *1/73- کنترل زن رضایت مرد
- اضطراب زن رضایت زن 27/7  
- اجتناب مرد رضایت مرد 78/7  

- کنترل مرد ایت مردرض 11/7  
- کنترل مرد رضایت زن 99/7  

 رضایت مرد
اضطراب 

 مرد
- 18/7  

 *8/12- اجتناب زن رضایت زن

ن فرزند
ج بدو

زو
 

 *1/99 اضطراب زن کنترل زن

 

 کنترل مرد
اضطراب 

 مرد
82/7  

 *8/18 اجتناب مرد کنترل مرد
 *8/91 اجتناب زن کنترل زن
 *1/71- ترل زنکن رضایت زن
 *9/11- کنترل زن رضایت مرد
 *8/99- اضطراب زن رضایت زن
91/7 اجتناب مرد رضایت مرد  
 *1/17- کنترل مرد رضایت مرد
 *9/91- کنترل مرد رضایت زن

 رضایت مرد
اضطراب 

 مرد
- 11/7  

- اجتناب زن رضایت زن 99/7  

ک
ی کود

خانواده دارا
 

37/7 ناضطراب ز کنترل زن  

 

 کنترل مرد
اضطراب 

 مرد
8/97* 

18/7 اجتناب مرد کنترل مرد  
11/7 اجتناب زن کنترل زن  
- کنترل زن رضایت زن 91/7  
- کنترل زن رضایت مرد 82/7  
- اضطراب زن رضایت زن 13/7  
- اجتناب مرد رضایت مرد 12/7  
 *9/17- کنترل مرد رضایت مرد
 *8/27- مردکنترل  رضایت زن

 رضایت مرد
اضطراب 

 مرد
- 89/7  

39/7 اجتناب زن رضایت زن  

Chi-Square=125.19, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.213 

Chi-Square=108.19, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.197 

Chi-Square=110.66, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.199 
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گری بعد جیبر رضایت جنسی با میان بستگیدلدیاگرام و جدول ضرایب مسیر ابعاد  .2جدول 

های زندگیاجبار در چرخه  

 دیاگرام ضرایب مستقیم tی آماره بینپیش مالک چرخه

ی
آشنای

 

- اضطراب زن اجبار زن 89/7  

 

 اجبار مرد
اضطراب 

 مرد
79/7  

- اجتناب مرد اجبار مرد 79/7  
31/7 اجتناب زن اجبار زن  

 *9/87- اجبار زن رضایت زن
- اجبار زن رضایت مرد 29/7  
 *8/92- اضطراب زن رضایت زن
- اجتناب مرد رضایت مرد 78/7  
- اجبار مرد رضایت مرد 78/7  
- اجبار مرد رضایت زن 11/7  

 رضایت مرد
اضطراب 

 مرد
- 18/7  

 *9/72- اجتناب زن رضایت زن

ن فرزند
ج بدو

زو
 

 *1/71 اضطراب زن اجبار زن

 

 اجبار مرد
اضطراب 

 مرد
8/19* 

- اجتناب مرد اجبار مرد 91/7  
37/7 اجتناب زن اجبار زن  

- اجبار زن رضایت زن 23/7  
 *9/71- اجبار زن رضایت مرد

 *9/19- اضطراب زن ایت زنرض
- اجتناب مرد رضایت مرد 11/7  
 *8/18- اجبار مرد رضایت مرد
 *8/91- اجبار مرد رضایت زن

 رضایت مرد
اضطراب 

 مرد
- 19/7  

- اجتناب زن رضایت زن 71/7  

ک
ی کود

خانواده دارا
 

11/7 اضطراب زن اجبار زن  

 

 اجبار مرد
اضطراب 

 مرد
28/7  

11/7 اجتناب مرد مرداجبار   
- اجتناب زن اجبار زن 71/7  

- اجبار زن رضایت زن 98/7  
99/7 اجبار زن رضایت مرد  
- اضطراب زن رضایت زن 11/7  
 *8/81- اجتناب مرد رضایت مرد
 *8/91- اجبار مرد رضایت مرد
- اجبار مرد رضایت زن 72/7  

 رضایت مرد
اضطراب 

 مرد
- 99/7  

11/7 اجتناب زن ت زنرضای  

Chi-Square=186.03, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.264 

Chi-Square=129.12, df=10, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.217 

Chi-Square=121.70, df=2, P-valeue=0.00000, RMSEA=0.486 
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گری بر رضایت جنسی با میانجی بستگیدل( دیاگرام ها و جداول ضرایب مسیر ابعاد 5( تا )1در جداول )

 اند.های زندگی خانواده ارائه شدهدر چرخه مراقبتابعاد 

های در چرخه گری بعد مجاورتبر رضایت جنسی با میانجی بستگیدلاثرات کل ابعاد  .2جدول 

ی خانوادهزندگ  

 مجاورت حساسیت کنترل اجبار

 
 اضطراب اجتناب اضطراب اجتناب اضطراب اجتناب اضطراب اجتناب

  زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

77/7  - 71/7  - 8/7  77/7  - 72/7  - 71/7  - 81/7  - 71/7  - 78/7  - 7/7  - 89./7  - 73/7  - 71/7  - 89/7  - 73/7  - 8/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

ی مرد
 آشنای

79/7  78/7  79/7  78/7  71/7  79/7  71/7  79/7  71/7  79/7  71/7  79/7  - 71/7  - 71/7  - 71/7  - 71/7  خطا 

73/7  - 73/8 * - 1/9 * 99/7  - 17/7  - 91/1 * - 19/1 * - 98/8 * - 91/7  - 11/9 * - 98/1 * - 97/9 * - 71/9 * - 79/9 * - 71/1 * - 13/1 * T 

77/7  - 18/7  7 - 81/7  78/7  - 11/7  - 77/7  - 18/7  71/7  - 11/7  - 72/7  - 81/7  778/7  - 19/7  771/7  - 82/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 زن

77/7  71/7  7 71/7  78/7  71/7  77/7  71/7  78/7  71/7  78/7  71/7  777/7  - 71/7  - 77/7  - 71/7  خطا 

82/7  - 31/1 * - 71/7  - 31/1 * 17/7  - 88/2 * - 82/7  - 71/1 * 98/9 * - 18/3 * - 19/9 * - 91/1 * 8/7  - 79/2 * - 93/7  - 81/1 * T 

- 71/7  78/7  - 71/7  - 72/7  - 79/7  - 71/7  - 71/7  - 72/7  - 79/7  - 78/7  - 73/7  - 71/7  - 71/7  - 79/7  - 8/7  - 71/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 مرد

ن فرزند
ج بدو

 زو

79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  77/7  79/7  78/7  - 79/7  - 77/7  - 79/7  - 78/7  خطا 

- 29/7  - 71/7  - 12/8 * - 91/9 * - 77/7  - 13/8 * - 21/8 * - 13/9 * -7 - 1/7  - 73/9 * - 11/8 * - 72/7  - 79/8 * - 92/9 * - 89/8 * T 

77/7  - 7/7  - 71/7  - 99/7  - 71/7  - 73/7  - 79/7  - 98/7  - 78/7  - 7/7  - 71/7  - 91/7  - 79/7  - 7/7  - 71/7  - 82/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 زن

77/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  77/7  79/7  78/7  79/7  - 78/7  - 71/7  - 78/7  - 71/7  خطا 

11/7  - 1/7  - 19/8 * - 17/1 * - 11/8 * - 98/7  - 12/7  - 27/1 * - 91/7  - 1/7  12/8 * - 39/1 * - 19/7  - 28/7  - 99/8 * - 7/1 * T 

- 82/7  - 77/7  - 71/7  77/7  - 81/7  - 77/7  - 71./7  - 78/7  89/7  - 78/7  - 88/7  - 71/7  - 89/7  - 79/7  - 71/7  - 79/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 مرد

خانواده دار
ک

ی کود
ا

 

79/7  77/7  79/7  77/7  79/7  77/7  79/7  77/7  79/7  78/7  79/7  78/7  71/7  78/7  71/7  78/7  خطا 

- 9/1 * - 77./7  - 82/8 * 71/7  - 12/1 * - 83/7  - 1/8 * - 11/7  -1* - 72/7  - 11/9 * - 31/7  - 11/1 * - 2/8 * - 93/8 * - 11/8 * T 

- 77/7  78/7  - 79/7  - 89/7  - 71/7  73/7  - 73/7  - 8/7  - 78/7  72/7  - 77/7  - 88/7  - 79/7  7/7  - 71/7  - 89/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 زن

77/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  77/7  79/7  77/7  79/7  77/7  79/7  78/7  79/7  خطا 

- 33/7  39/7  - 33/7 * - 19/9 * - 19/8 * 11/7  - 11/9 * - 11/9 * - 19/7  89/7  - 89/7  - 1/9 * - 11/8 * 99/7  - 3/8 * - 38/9 * T 

های گری بعد مجاورت در چرخهبر رضایت جنسی با میانجی بستگیدل( اثرات کل ابعاد 6در جدول )

 زندگی خانواده گزارش شده است.
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در  مراقبتگری ابعاد بر رضایت جنسی با میانجی بستگیدلاثرات غیرمستقیم ابعاد .2جدول 

 های زندگی خانوادهچرخه

 مجاورت حساسیت کنترل اجبار

تناباج اضطراب اجتناب   اضطراب اجتناب اضطراب اجتناب اضطراب 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

79/7  - 71/7  7771/  77/7  71/7  - 71/7  - 79/7  - 71/7  72/7  - 7/7  - 73/7  - 73/7  778/7  - 89/7  - 79/7  - 8/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

ی مرد
 آشنای

77/7  78/7  77/7  78/7  78/7  79/7  77/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  77/7  71/7  77/7  71/7  خطا 

77/8 * - 73/8 * - 71/7  99/7  88/9 * - 91/1 * - 39/7  - 98/8 * 97/9 * - 11/9 * - 18/9 * - 97/9 * 87/7  - 79/9 * - 82/8 * - 13/1 * T 
77/7  - 79/7  7771/  78/7  78/7  - 71/7  - 77/7  - 71/7  - 71/7  - 79/7  - 72/7  - 79/7  778/7  - 89/7  771/7  - 89/7 یت رضا نرخ 

جنسی 

 زن
77/7  78/7  77/7  78/7  78/7  79/7  77/7  79/7  78/7  78/7  78/7  78/7  777/7  71/7  77/7  71/7  خطا 

82/7  - 89/8 * - 71/7  99/7  17/7  - 93/1 * - 82/7  - 99/8 * 98/9 * - 98/9 * - 19/9 * - 88/9 * 8/7  - 82/9 * - 93/7  - 91/1 * T 
77/7  - 78/7  - 71/7  - 72/7  - 7/7  - 71/7  - 71/7  - 72/7  - 71/7  - 78/7  - 77/7  - 71/7  - 79/7  - 79/7  78/7  - 71/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 مرد

ن فرزند
ج بدو

 زو

- 77/7  - 78/7  - 78/7  - 78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  77/7  79/7  78/7  71/7  77/7  71/7  78/7  خطا 

11/7  - 71/7  - 11/8 * - 91/9 * - 79/9 * - 13/8 * - 91/7  - 13/9 * - 19/7  - 1/7  - 19/9 * - 11/8 * - 98/7  - 79/8 * - 31/8 * - 89/8 * T 

77/7  - 77/7  - 71/7  - 71/7  - 71/7  - 71/7  - 79/7  - 79/7  - 78/7  - 71/7  - 71/7  - 79/7  - 79/7  - 7/7  - 71/7  - 79/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 زن
- 77/7  - 77/7  - 78/7  - 78/7  78/7  78/7  78/7  79/7  77/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  79/7  خطا 

11/7  - 72/7  - 19/8 * - 97/8 * - 11/8 * - 2/8 * - 12/7  - 19/1 * - 91/7  -8* - 12/8 * - 81/1 * - 19/7  - 9/9 * - 99/8 * - 92/1 * T 
- 78/7  - 77/7  - 79/7  77/7  - 71/7  - 77/7  - 78/7  - 78/7  - 79/7  - 78/7  - 71/7  - 71/7  - 72/7  - 79/7  - 78/7  - 79/7 رضایت  نرخ 

جنسی 

 مرد

ک
ی کود

خانواده دارا
 

78/7  77/7  78/7  77/7  79/7  77/7  79/7  77/7  78/7  87/7  78/7  78/7  79/7  78/7  79/7  78/7  خطا 

- 79/7  - 77/7  - 22/8 * 71/7  - 91/8 * - 83/7  - 39/9 * - 11/7  - 17/8 * - 72/7  - 13/7  - 31/7  - 73/9 * - 2/8 * - 87/1 * - 11/8 * T 
- 77/7  79/7  - 79/7  - 71/7  - 71/7  - 78/7  - 73/7  - 78/7  - 78/7  - 71/7  - 77/7  - 71/7  - 79/7  - 77/7  - 71/7  - 7/7 رضایت  نرخ 

 جنسی

 زن
77/7  78/7  78/7  78/7  78/7  77/7  78/7  77/7  77/7  79/7  77/7  71/7  77/7  71/7  78/7  71/7  خطا 

- 33/7  3/7  - 33/7 * - 81/8 * - 19/8 * - 91/7  - 11/9 * - 11/7  - 19/7  - 73/7  - 89/7  - 79/8 * - 11/8 * - 31/8 * - 3/8 * - 3/8 * T 

های در چرخه مراقبتگری ابعاد با میانجیبر رضایت جنسی  بستگیدلاثرات غیرمستقیم ابعاد  (1)در جدول 

 .زندگی خانواده ارائه شده است

در سه چرخه متفاوت به دست آمده است؛ که بیشترین تعداد  دارمعنی، موارد 1تا  3های جداول بنابر یافته

 .در چرخه زوج بدون فرزند مشاهده می شود دارمعنیموارد 

 گیریبحث و نتیجه

و رضایت جنسی زوجین در  بستگیدلدر رابطه میان ابعاد  مراقبترسی نقش میانجی ابعاد مطالعه حاضر با هدف بر

های این پژوهش، می توان دریافت که الگوی خانه 1تا  3زندگی خانواده انجام شد. با مشاهده جداول  هایچرخه

رسد ین به نظر می(، در هر چرخه متفاوت با دو چرخه دیگر است. بنابرادارمعنیخاکستری )منظور موارد 

های زندگی خانواده بر رابطه میان سه متغیر پژوهش، اثرگذار باشد. از آنجا که به طور کلی بر اساس نظریه چرخه

و جنسی رابطه وجود  مراقبت، بستگیدلهای رفتاری رود میان نظامو مطالعات در این حوزه، انتظار می بستگیدل

 ,Bowlby, 1982/1969; Hazan, Shaver & Bragshaw, 1988; Mikulincer, 2006; Mikulincer & Shaverداشته باشد )

2007; Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver, 2014; Péloquin, Brassard, Delisle & Bédard, 2013; Hanley, 

اند، ذکر گشته و با ت شدهیاف معنیدار، بنابراین در ادامه، تنها آن دسته از روابطی که میان این سه نظام غیر(1997

 .اندهای زندگی خانواده مورد تبیین قرار گرفتهتوجه به چرخه
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مردان نتوانست مجاورت  بستگیدلهای پژوهش حاضر نشان داد که در چرخه آشنایی، اجتناب تحلیل داده

یافت نشد. از  هاآنر اجبا دارمعنیبین زنان و مردان پیش بستگیدلبینی نماید. همچنین اضطراب را پیش هاآن

بینی کند. همچنین، شان را پیشسوی دیگر کنترل، اجبار و مجاورت مردان نتواست رضایت جنسی شریک مقابل

بینی نمایند. در اجبار مردان و زنان به ترتیب، نتوانستند رضایت مردان و رضایت شریک مقابل زنان )مردان( را پیش

 بستگیدلرفت یافت شد. به این معنی که مردان با اجتناب ا آنچه انتظار میاین میان، جهت یکی از روابط مغایر ب

مردان نتوانست  بستگیدلباال، کنترل و اجبار مراقبتی کمتری داشتند. در چرخه زوج بدون فرزند، اجتناب 

فت نشد. یا هاآنکنترل  دارمعنیبین نیز پیش بستگیدلبینی کند. اضطراب را پیش هاآنمجاورت و حساسیت 

بینی نماید. از سوی دیگر، اجبار زنان، را پیش هاآنزنان و مردان نتوانست اجبار  بستگیدلهمچنین اجتناب 

به دست نیامد. در چرخه خانواده دارای کودک، اضطراب  هاآنی برای رضایت جنسی معنیداربین پیش

بینی نماید. همچنین اضطراب و اجتناب ا پیشر هاآنزنان نتوانست حساسیت  بستگیدلمردان و اجتناب  بستگیدل

زنان و مردان نیز  بستگیدلیافت نشد. عالوه بر این، اجتناب  هاآنی برای کنترل معنیداربین زنان پیش بستگیدل

ی معنیداربین بینی کند. از سوی دیگر، اجبار زنان و مردان و نیز حساسیت مردان پیشرا پیش هاآننتوانست اجبار 

و شریک  هاآنرضایت جنسی شریک مقابل مشاهده نشدند. همچنین کنترل زنان نتوانست رضایت برای 

 .بینی نمایدشان را پیشمقابل

ادبیات و پیشینه موجود و مرتبط با موضوع این پژوهش، بسیار محدود بوده و لذا از مطالعات مشابه برای مقایسه 

با کیفیت زناشویی  بستگیدلهای ا مطالعاتی که روابط میان سبکها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر بیافته

هایی بر روی زوج Hollist & Miller (2005)را بر حسب مدت ازدواج متفاوت یافتند، همسو است. به عنوان مثال، 

شویی رابطه ناایمن با کیفیت زنا بستگیدلگذشته بود، به این نتیجه رسیدند که سبک  هاآنسال از ازدواج  38که 

( در 3133محمد نامقی )ایمن به دست نیامد. همچنین نژاد بستگیدلای با سبک دارد. در حالی که چنین رابطه

اجتنابی و کیفیت  بستگیدلای میان سبک گذشته بود، رابطه هاآنسال از ازدواج  1هایی که کمتر از زوج

 بستگیدلگذشت، ارتباط مستقیم میان اجتناب می هاآنواج سال از ازد 31زناشویی نیافتند. در افرادی که بیش از 

اجتنابی، کاهش کیفیت زناشویی را در پی  بستگیدلو کیفیت زناشویی مشاهده شد؛ به طوری که کاهش سبک 

ل ها نیز در طوکند، بلکه رابطه میان آن متغیر با سایر متغیرداشت. بنابراین یک متغیر نه تنها در طول زمان تغییر می

اند. ها پرداختهها در طول چرخهشود. با این حال، عمده ادبیات موجود به بررسی مجزای متغیرزمان دگرگون می

های رفتاری کند شدت و اهمیت هر کدام از نظامکه مطرح می Hazan & Shaver (1994)مانند مدل نظری 

اهمیت و شدت جاذبه جنسی و شهوت را  هاآنیابند. و جنسی در طول روابط عاشقانه تغییر می مراقبت، بستگیدل

دانند. با این حال، به اهمیت اساسی مجاورت و نزدیکی در هر سنی ی یک رابطه بسیار باال میدر مراحل اولیه

های دو جانبه برای راحتی و ایمنی در نهایت ارضا نشوند، نارضایتی از رابطه کنند، و معتقدند که اگر نیازاشاره می

شود دوره زمانی بین دو الی سه سال تصور می Hazan & Shaver (1994) یابد. بنابر مدلبیشتری رشد می به احتمال
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و مراقبت  بستگیدلدر یک رابطه عاشقانه، کاهش اهمیت و شدت رفتار جنسی را نشان دهد و به طور معکوس 

 & Hazanر پژوهش حاضر منطبق با مدل های زمانی دثابت نگه داشته شوند. البته باید توجه داشت که تقسیم دوره

Shaver (1994)  .اند؛ اما پژوهش حاضر بندی خود مدت زمان رابطه را در نظر گرفتهدر تقسیم هاآننبوده است

توان به نظر قرار داده است. همچنین پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و بنابراین نمیچرخه زندگی خانواده را مد

نشان دادند که حفظ  Carnelley, Pietromonaco & Jaffe (1996)د. نکته مهم دیگر آنکه طور دقیق مقایسه نمو

اضطرابی، اجتنابی و هراسان خالص، برای مدت طوالنی در رابطه با همسر دشوار است. چرا  بستگیدلهای سبک

نابی و هراسان و نیز مدت، گواه تعهد است. چنین تعهدی، در تضاد با انتظارات افراد اجتای طوالنیکه رابطه

باورهای افراد اضطرابی است. در نتیجه ممکن است منجر به ترکیبی از باورها، شامل اضطرابی، اجتنابی و هراسان 

 .شود

های و جنسی در چرخه مراقبت، بستگیدلهای همسو با یافته پژوهش حاضر مبنی بر اینکه روابط میان نظام

 Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver (2014)ی توان به پژوهش مختلف زندگی خانواده تفاوت دارند، م

و رضایتمندی جنسی را در دو گروه نمونه شامل زوجین  مراقبت، ابعاد بستگیدلاشاره کرد که روابط میان ابعاد 

متری میان ک دارمعنیروابط  هاآنرضایتمند و سازگار، و زوجین ناراضی و آشفته به لحاظ بالینی بررسی کردند. 

دهد سازگاری و یا نشان می هاآنسه متغیر، در گروه زوجین آشفته نسبت به زوجین رضایتمند یافتند. یافته 

گذارد؛ که همسو با نتایج پژوهش حاضر است. چرا که در ها اثر میآشفتگی زناشویی بر روابط بین این متغیر

 ,Anderson)یابند ضات و رضایت زناشویی تغییر میهای مختلف زندگی خانواده نیز سطح سازگاری، تعارچرخه

Russell & Schumm, 1983; Storaasli, & Markman, 1990 .) بر این اساس قابل توجیه است که روابط میان سه

های های مختلف خانواده دستخوش تغییر شوند. همچنین باید در نظر داشت هنوز بسیاری از متغیرمتغیر، در چرخه

تواند در اند. شناخت این موارد میکننده در رابطه میان این سه سیستم بررسی و شناسایی نشدهیلمیانجی و تعد

 .تر کمک شایانی نمایدتبیین دقیق

های توان چنین احتمال داد که در این مرحله، هنوز نظامدر چرخه آشنایی، می معنیداردر تبیین روابط غیر

و جنسی در ارتباط با همسر شکل نگرفته و بروز نیافته باشند. در این مرحله معموال زوج  مراقبت، بستگیدلرفتاری 

کنند و احتمال دارد فراوانی رابطه جنسی اندک باشد و یا حتی رابطه جنسی به طور کامل ایرانی با هم زندگی نمی

یکان عشقی، معموال در اوایل رابطه نیز نشان داد که شر Hanley (1997)وجود نداشته باشد. در همین راستا مطالعه 

نیز دریافتند که مردان بعد از آشنایی به  Buss & Schmitt (1993)خیلی سریع به دنبال برقراری رابطه جنسی نیستند. 

مدت یک هفته، آماده برقراری رابطه جنسی با زنی جذاب هستند، در حالی که زنان قبل از برقراری رابطه جنسی با 

 ز دارند که او را برای چندین ماه بشناسند. بنابراین جنسیت نیز در این مساله تاثیرگذار است. مردی جذاب، نیا

اند. از طرفی در اوایل از سوی دیگر در این مرحله، زوج هنوز شناخت کامل و صحیحی از هم به دست نیاورده

تر، کنند تا بهتر رفتار کنند، حساسرابطه عالقه، جذابیت و تالش برای جلب نظر همسر باالتر است. افراد تالش می
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شود. از طرفی در این دوران های منفی در این دوره کمتر دیده میتر باشند و در نتیجه رفتارپاسخگوتر و عاطفی

جویی، حتی اگر افراطی باشند، احتمال دارد مورد پذیرش و حتی تشویق قرار گیرند. در های مجاورترفتار

های نامناسب بروز یابند؛ دوما به دلیل شناخت ها و یا رفتاری وجود دارد که ناایمنیمجموع اوال احتمال کمتر

رود که طرف مقابل چنین عالئمی را به درستی درنیابد. افزون براین معموال افراد با محدود، احتمال زیادی می

را برای ازدواج انتخاب  های عاطفی و جسمانی شخص را برطرف نماید، اوتواند نیازفرض اینکه طرف مقابل می

 & Hazan کند.کنند. البته در مواردی برداشت و ارزیابی فرد از طرف مقابل صحیح نبوده و به مرور تغییر میمی

Shaver (1994) اند که جاذبه اولیه میان دو فرد احتماال حاصل این است که یک فرد، فرد نیز خاطر نشان ساخته

 .گیردو جنسی در نظر می مراقبت، بستگیدل هایدیگر را قادر به ارضای نیاز

توان چنین اظهار داشت که پس از شروع زندگی در چرخه زوج بدون فرزند، می معنیداردر تبیین روابط غیر

در  (.Duvall, 1977)شوند ها وضع میگیرد. انتظارات و تکالیف نقشمشترک، ساختار خانواده دو نفره شکل می

شود و زمان با هم بودن بیشتر است. در نتیجه به مرور و سبتا زیادی برای همسر صرف میاین مرحله وقت و توجه ن

 مراقبت، بستگیدلهای رفتاری در این دوره نظام .رسندتری از یکدیگر میبا گذشت زمان، زوج به ارزیابی دقیق

ترست؛ در نتیجه ج باالو رضایت جنسی در رابطه با همسر، در حال شکل گرفتن هستند. عشق و عواطف میان زو

های رفتاری مذکور به طور مناسب فعال باشند. در این دوره اهمیت و شدت جاذبه جنسی و رود نظامانتظار می

و رضایتمندی ( Gilford & Bengtson, 1979). همچنین تعامالت مثبت (Hazan & Shaver, 1994)شهوت بیشتر است 

و رضایتمندی  مراقبت، بستگیدلباالتر است؛ که این موارد با ( Anderson, Russell & Schumm, 1983)زناشویی 

میان این سه  دارمعنینیز مشاهده می شود، روابط  1تا  3جنسی مرتبط هستند. در همین راستا چنانکه در جداول 

 .متغیر، در چرخه زوج بدون فرزند بیش از دو چرخه دیگر است

توان گفت که ایجاد هویت جدید به عنوان اده دارای کودک، میدر چرخه خانو معنیداردر تبیین روابط غیر

والد و کاهش هویت همسر بودن، برابر با تغییر در ماهیت و کیفیت تقسیم کار در خانواده و تغییر در کیفیت روابط 

ه و همسران است. فرزندان مطالباتی شامل زمان و هزینه از والدین دارند؛ که استرس را در والدین افزایش داد

های های والدینی با نقش. تداخل نقش(Walsh, 2012)تواند بر کیفیت روابط زوجین تاثیر جدی بگذارد می

در ایفا و  هاآنشوند. ناتوانی ای اساسی برای والدینی است که برای اولین بار صاحب فرزند میهمسری، مسئله

و صمیمیت زوجی ( Cowan & Cowan, 1995شود ) هاآنتواند منجر به کاهش رضایتمندی تمایز بین دو نقش، می

های اضافه شده برای مراقبت از کودک را بر عهده . زمانی که زوجین مسئولیت(Bradt, 1989)را شدیداً تهدید کند 

گیرند، ممکن است هر شریک احساس کند که توجه متمرکز شریکش، از او به سوی کودک جا به جا شده می

 .(Cowan & Cowan, 1998)است 

 ,McBride, Schoppe & Raneزای انتقال به مقام والدینی هنگام تولد نخستین فرزند )با توجه به ماهیت استرس

2002; Doss, Cicila, Hsueh, Morrison & Carhart, 2014 در این دوره فراوانی رابطه جنسی ،)(Ahlborg, Dahlöf & 
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Hallberg, 2005) ( و رضایت جنسیAhlborg, Dahlöf & Hallberg, 2005; Mickelson & Joseph, 2012 ) کاهش

ی زنان و مردان از رضایت تواند بر تجربههای جنسیتی در پاسخ به استرس، مییابد. از سوی دیگر تفاوتمی

چرا که نشان داده شده است در بعضی (؛ Leavitt, McDaniel, Maas & Feinberg, 2016) جنسی تاثیر بگذارد

 (.Bodenmann, Ledermann & Bradbury, 2007شود )تاثیر استرس واقع نمیت جنسی مردان تحتها، فعالیموقعیت

رسد افراد به لذت بردن از رفتار جنسی در طول انتقال به والد با وجود کاهش رضایت و فراوانی جنسی، به نظر می

 .(Sherr, 1995) دهندمیشدن ادامه 

پاسخگویی به نیازهای اس بودن شریکان نسبت به یکدیگر و نیز توانند آگاهی، حسها میتعارضات و تنش

، بستگیدلبنابر نظریه  (.Péloquin, Brassard, Lafontaine & Shaver, 2014)هیجانی شریک مقابل را دشوار سازند 

ای شریک توانند به نیازهشان فعال نباشد، بیشتر میهنگامی که افراد خودشان آشفته نباشند، یعنی نظام دلبستگی

 ,Collins, Ford, Guichard, Kane & Feeney, 2010; Mikulincer & Shaver) و همدالنه نمایند مؤثرمقابل خود توجه 

تر خواهد و جنسی قوی مراقبتفعال نباشد، رابطه میان سیستم  بستگیدلبنابراین احتماال زمانی که سیستم ( 2007

 .بود

 ها و پیشنهادهامحدودیت

های های پیشین در زمینه رابطه میان نظامهای موجود در پژوهشرصدد بود تا بخشی از ناهمسوییپژوهش حاضر د

های های خانواده تبیین نماید و با توجه به فقدان پژوهشو جنسی را با توجه به متغیر چرخه مراقبت، بستگیدل

نقاط قوت مطالعه حاضر، رویکرد زوجی  داخلی و خارجی در این زمینه، نتایجی غنی و نوآورانه ارائه داد. یکی از

آن )گردآوری اطالعات از هر دو همسر( و بررسی رابطه متقابل میان زن و شوهر در زمینه متغیرهای پژوهش بود. 

اند. این محدودیت پژوهش حایز اهمیت است؛ ها پاسخ ندادهبا این وجود هر دو همسر در یک روز به پرسشنامه

این  Gadassi, Bar-Nahum, Newhouse, Anderson, Heiman, Rafaeli & Janssen (2016) شچرا که بنابر نتایج پژوه

های زوج در مورد مسائل زوجی مانند رضایتمندی جنسی، در روزهای مختلف بنابر امکان وجود دارد که پاسخ

شود که از هر د، پیشنهاد میاتفاقات رخ داده میان زوج، تغییر کنند. بنابراین به مطالعات آتی که از نوع زوجی باشن

آوری آوری نمایند. محدودیت دیگر پژوهش حاضر این بود که جمعدو همسر در یک روز اطالعات جمع

به دست آمد. شاید ادراک فرد در مورد همسر  هاآنگزارشی -های خوداطالعات از هر دو همسر، بر مبنای پاسخ

تر از حتی واقعیت شناسی ادراکات فرد مهمکلی، در روانهای همسرش یکسان نباشند. به طور خود، با پاسخ

های شخصی، به دالیلی چون عدم آگاهی یا صداقت، ممکن است کامال موجود است. از طرف دیگر، گزارش

شود در پژوهش های آینده عالوه بر پرسشنامه های خود گزارشی، ادراک منطبق بر واقعیت نباشند. لذا پیشنهاد می

کنندگان پژوهش حاضر به صورت هدفمند و گلوله برفی از یز ارزیابی شود. افزون بر این، شرکتهمسر از فرد ن

ی ساکن تهران که همگی تحصیالت دانشگاهی داشتند، نمونه گیری شدند. در نتیجه ممکن است هازوجمیان 
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ها به لحاظ تعداد و نیی به افراد غیردانشگاهی دارای محدودیت باشد. همچنین آزمودپذیرنتایج به لحاظ تعمیم

های مختلف با یکدیگر همگن نبودند. هایی چون وضعیت مالی، اجتماعی، قومی و اعتقادی، در چرخهویژگی

های های دیگر تکرار شود. از دیگر محدودیتها و نمونهها، فرهنگشود این پژوهش در بافتبنابراین پیشنهاد می

و جنسی بود. لذا  مراقبت، بستگیدلواج بر رابطه میان سه نظام این پژوهش عدم بررسی تاثیر سن و مدت ازد

شود مطالعات بعدی این موارد را نیز بررسی نمایند. محدودیت بسیار قابل توجه آنکه این پژوهش پیشنهاد می

زندگی خانواده را مورد  هایچرخهطولی نبوده و به صورت مقطعی انجام گرفته است، همچنین تمامی مراحل 

تر نیاز به انجام چنین پژوهشی از نوع طولی و با در نظر گرفتن گیری دقیققرار نداده است؛ لذا برای نتیجه بررسی

های پژوهش حاضر مبنی بر اینکه روابط درنهایت با توجه به یافته .زندگی وجود دارد هایچرخهتمامی مراحل 

زندگی خانواده، شامل آشنایی، زوج  ه چرخهو رضایت جنسی زوجین در س مراقبت، ابعاد بستگیدلمیان ابعاد 

های به دست آمده از زنان و هایی میان یافتهبدون فرزند و خانواده دارای کودک متفاوت هستند؛ و نیز تفاوت

های زندگی خانواده و جنسیت در روابط میان این سه مردان مشاهده شد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که چرخه

شود که داشته باشد. بر این اساس به خانواده و زوج درمانگران پیشنهاد می کنندگی مهمینظام، نقش تعدیل

ایمن میان  بستگیدلمبتنی بر مجاورت و حساسیت و نیز  مراقبتارزیابی و ارتقا رضایتمندی جنسی،  منظوربه

های زندگی خانواده هها، به چرخه زندگی خانواده و جنسیت توجه نموده و مداخالت خود را بر حسب چرخزوج

 .و متناسب با جنسیت افراد طراحی نمایند

 تصریح درباره عدم تناقض منافع

در رابطه میان ابعاد  مراقبتنقش میانجی ابعاد "نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با نام این نوشتار برگرفته از پایان

و انتشار این بخش از آن مایه خسارت  است "های زندگی خانوادهو رضایت جنسی زوجین در چرخه بستگیدل

 مادی یا معنوی برای شخص یا سازمانی نشده است.

 سپاسگزاری

دانند از تمام زنان و مردانی که در این پژوهش شرکت کردند و به ویسندگان این پژوهش بر خود الزم مین

 ها پاسخ دادند، تشکر صمیمانه داشته باشند.پرسشنامه

 منابع

و صمیمیت با رضایت جنسی زوجین شهر  بستگیدلهای ی سبک(. رابطه3131دات. )اصغری، افسانه سا

ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، نامه کارشناسیبابلسر. پایان

 ]link[مرودشت. 

های بینی رضایت جنسی و رضایت زناشویی براساس سبک(. پیش3131اله؛ و فالحی، مینا. )پور، باببخشی

شناسی خانواده گامی در ترسیم در بین زنان متاهل شهر گرگان. اولین کنگره ملی روان بستگیدل

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F662309&type=0&id=10613780
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 شناسی خانواده ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.الگوی مطلوب خانواده، اهواز، انجمن علمی روان

]link[ 

(. 3135اکبر. )دوست، علینیا، سیدحمید؛ سلیمانی، محمدعلی؛ حقزاده، آمنه؛ شریفی، نسیم؛ یعقوببهرام

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی الرسون در زوجین. مجله دانشگاه 

  ]link [.156-111(، 1) 11علوم پزشکی کرمان، 

 ان: انتشارات جنگل.(. زمینه زوج درمانی. تهر3133حسینی، بیتا. )

 بستگیدلهای (. رابطه سبک3131پور، حسن؛ رضاجو، شهناز؛ اکبرزاده، داود. )حضرتی لیالن, اکرم؛ امامی

شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب با رضایت جنسی در زوجین. اولین کنگره ملی روان

 ]link[شگاه شهید چمران اهواز. شناسی خانواده ایران، دانخانواده، اهواز، انجمن علمی روان

(. ارتباط 3133السادات. )خویی، عفترحمانی، اعظم؛ صادقی، نرجس؛ اهلل قلی، لیال؛ السادات مرقاتی

 ]link[. 11-31. 66ل فردی در زوجین. پرستاری ایران رضایت جنسی با عوام

(. بررسی تاثیر مشاوره زناشویی 3133شمس مفرحه، زهرا؛ شاه سیاه، مرضیه؛ محبی، سیامک؛ تبرایی، یاسر. )

 ]link[. 131. 1شیراز. تحقیقات نظام سالمت بر رضایت جنسی زوجین شهر 

(. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقیاسه 3136السادات. )صلواتی، سارا؛ موتایی، فرشته؛ صادقی، منصوره

ای رابطه در فرهنگ ایرانی. اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت. 

 ]link[ا. انجمن روانشناسی ایران، دانشگاه الزهر

های ای سبک(. ارائه مدل علی ابعاد صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی با نقش واسطه3131صنعتی، الهه. )

ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی نامه. پایانبستگیدل
]link[ 

پرور، فاطمه؛ ؛ فدایی، زهرا؛ نیکنژاد، فاطمهعباسی، مریم؛ دهقانی، محسن؛ مظاهری، محمدعلی؛ انصاری

(. بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد 3133یزدخواستی، حامد؛ منصوری، نادر؛ ابارشی، زهره. )

، 13آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند. فصلنامه خانواده پژوهی. دوره ششم، شماره 

11-35 .]link[ 

(. نقش 3136پیشه، مریم. )السادات و فالحتآسا، مریم؛ سیدموسوی، پریساسادات؛ صادقی،منصورهملک

شناسی بینی تعهد زناشویی. اندیشه و رفتار در روانهای مراقبتی در پیشالگوهای تعاملی و رفتار

 ]link[ .16-11(, 11)33بالینی, 

 (. خانواده درمانی نکات کاربردی. تهران: مهر کاویان.3131سادات. )موسوی، اشرف

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPsqqLqNvgAhUFGewKHbPoBM0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-FPAI01-FPAI01_061%3D%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25B3%25D8%25A8%25DA%25A9-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25DA%25AF%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586.html&usg=AOvVaw2UDesxhSHQfOGHbOFI8BPr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia-MieqNvgAhUB-qQKHfKSD0YQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D288679&usg=AOvVaw29msbcrrsngqPOlEjekCu_
https://www.civilica.com/Paper-FPAI01-FPAI01_123=رابطه-سبک-های-دلبستگی-با-رضایت-جنسی-در-زوجین.html
http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-530-33&sid=1&slc_lang=fa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_1LP-rdvgAhXG26QKHdBPCJcQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D133879&usg=AOvVaw0bKQXpcq4aXqtvo3f4BiEP
https://www.civilica.com/Printable-CPPCONF01_046=بررسی-روایی-و-پایایی-پرسشنامه-مقیاسه-ای-رابطه-در-فرهنگ-ایرانی.html
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F891099&type=0&id=10860068
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116907
file:///C:/Users/person1/Downloads/jtbcp.riau.ac.ir/article_1064.html
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با کیفیت زناشویی زنان شاغل با توجه به  بستگیدل(. بررسی رابطه سبک 3133نژادمحمد نامقی، عاطفه. )

ارشد. دانشگاه الزهراء، دانشکده روانشناسی و علوم نامه کارشناسی. پایانهاآنزمان ازدواج مدت 

 ]link[تربیتی، تهران. 
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