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 چکيده
خانواده یک نهاد مهم اجتماعی است که رضایت و صمیمیت زوجین در شکل مقدمه:

دارند  ی کهگیری و تداوم آن نقش بسیار مهمی دارد،در این بین عوامل متعددی با کارکرد

ی پژوهش حاضر به منظور بررسهدف: بر رضایت و صمیمیت زوجین اثر گذار هستند. 

 ویانی با رضایت زناشویی در دانشجارتباط بین دانش ونگرش جنسی و سبکهای دلبستگ

سیون : روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبسگی و رگرروشمتأهل انجام گرفته است. 

ز ازن( نفر  90 -مرد 60) 150می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد  

امه انتخاب و مقیاس دانش  نگرش جنسی، پرسشن مشهددانشجویان متأهل دانشگاههای 

(، پاسخ ENRTCHی دلبستگی سیمپسون و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )سبکها

 بکهاینشان داد که بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی و س یافته هادادند. 

ل تحلی همچنین نتایج. دلبستگی با رضایت زناشویی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد

ی دلبستگی هر یک به تنهایی رگرسیون نشان داد دانش و نگرش جنسی و سبکها

می  . نتيجه گيری:رضایتمندی زناشویی را در دانشجویان متأهل پیش بینی می کنند

ینی توان به کمک دانش و نگرش جنسی و سبکهای دلبستگی، رضایت زناشویی را پیش ب

ا پایه ویی ریشگیری از طالق و درمان زناشپکرد و بر پایه این الگو می توان یک رویکرد 

ارای اد دی کرد و یافته های این پژپوهش را در محیط های بالینی برای کمک به افرریز

 مشکالت زناشویی به کار برد.
دانش و نگرش جنسی، سبک دلبستگی، رضایت زناشویی،  :واژگان کليدی

 .دانشجویان متأهل

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
9  /

هار
ب

  6
13

9
 

ص
 /

 
331- 921

  

 3زکيه رجایی پور، 2سمانه پوراحمدی، 1 رقيه عليمردانی

 کارشناس ارشد مشاوره 1
 کارشناس ارشد مشاوره خانواده  2
  .کارشناس ارشد مشاوره 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 رقيه عليمردانی

 

جنسی و سبکهای دلبستگی با رضایت  دیدگاهارتباط بين دانش 

 دارای همسردر دانشجویان  زناشویی
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 مقدمه

نظران  قی وصاحبنهادهای مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت، نقش و کاربردهای مختلف، مورد توجه علمای مذهبی، اخالیکی از 

همیت شناخت و برسی عواملی ( لذا ا13781تعلیم و تربیت، جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفته است،نهاد خاواده می باشد ) بیابانگرد، 

ین ریکی از مهمت باشد. اد اجتماعی می گردند، می تواند گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعهکه سبب قوام و استحکام این نه

ر است ) ژه زن و شوهبه وی عواملی که بر بقاء و دوام و رشد خانواده اثر می گذارد، روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء

دگی د که از زنل آن هستنترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خانواده می باشد.همه زوجها به دنبا(. رضایت زناشویی یکی ازمهم1383افضلی، 

لذت تجربه  ضایت ورزناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند. رضایت زناشویی عبارت است از احساسات عینی از خشنودی، 

 (.1373 ، به نقل از سلیمانیان1989در نظر می گیرند )الیس  شده توسط زن و شوهر موقعی که همه جنبه های ازدواجشانرا

ت تحقیقا سبک دلبستگی یکی از عوامل شخصی است که بر همسازی و ناهمسازی زناشویی تأثیر می گذارد و به همین دلیل

د که وضعیت ی دهن. بررسی های قبلی رضایت مندی زناشویی به طور کامل نشان م1382بسیاری درباره آن نجام شده است )حمیدی، 

 (.1383، به نقل از تابع بردبار، 1985جنسی افراد، پیش بینی رضایت مندی نمی باشند )اسمیت، 

یدی و تند ) عاما پژوهشهای جدید نشان داده اند که سبکهای دلبستگی، پیش بینی کننده های قول رضایت مندی زناشویی هس

ه افرادی که سبک ک(. در همین راستا پژوهشها نشان داده اند 1385و همکاران، ، عطاری 1999، فینی، 1386، حمیدی، 1385خانجانی، 

ضایت ار بوده و رودپایدخدلبستگی ایمز دارند در روابط خود با دیگران و علی الخصوص با همسر خویش، رابطه سالمتری دارند و در روابط 

 (.1990، فنی، 1990، فنی و نولر، 1998باالتری دارند )وکرلی، 

ما گاهی ای کند. ب نشان داده است که دانش آگاهی نسبت به مسائل جنسی، زندگی را تغییر می دهد و اغلب آن را بهتر متجار

ز آنجا که رفتار جنسی تا (. ا1384، به نقل از یوسفی، 2005اوقات بین آموخته های فرد و پیوند آن با زندگی شکاف وجود دارد) مستیمر، 

یازهای ، براوردن نزوجین ی بر یادگیری است، نیاز به اموزش و تریبت ویژه دارد. هماهنگی و ارضاء نیازههایحدود زیادی اکتسابی و مبتن

ت زوجین از ث رضایعاطفی، داشتن مهارت ها ی مربوط به ایجاد تفاهم و شیوه های محبت و ارضاء نیازهای جنسی زوجین می تواند باع

مات، اطالعات، . مطالعات نشان می دهند که دانش و نگرش جنسی، یعنی مجموعه معلو(1383زندگی مشترک و تداوم آن گردد) دانش، 

 معناداری با و آگاهی فرد در مورد جنسیت و مسائل جنسی و باورهایی که در مورد فعالیتها و نقشهای جنسی وجود دارد، ارتباطدانش 

 (.1996و فرانکل،  ، شوگمن2002، ترودل، 1386رضایت زناشویی دارند) نادری و همکاران، 

ژوهش ر افراد، پاشویی دبا توجه به مسائل گفته شده و در رستای مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای اثر گذار بر رضایت مندی زن 

 است. گرفته حاضر با هدف بررسی بین دانش و نگرش جنسی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در سطح دانشجویان متأهل صورت

 

 روش 
ز جامعه ودند، اب مشهدت کننندگان: جامعه آماری پژوهشی حاضر شامل کلیه دانشجویان متأهل شاغل به تحصیل دانشگاههای شرک

 ه متأهل بودند انتخاب شدند.کزن( نفر  90 -مرد 60) 150آماری فوق نمونه ای به شیوه نمونه گیری در دسترس، به تعداد 

سؤال است که دو متغیر دانش و نگرش را می  30( و دارای 1384شارت ساخته شده)ابزار: مقیاس دانش و نگرش جنسی که توسط ب

سؤال می باشد که که  15( انجام می گیرد. هر کدام از دو خرد مقیاس شامل  5تا  1سنجد. پاسخ گویی به هر سؤال در مقیاس لیکرت) از 

است. نمره باالتر در خرد مقیاس دانش جنسی به معنای باال  75تا  15کمترین و بیشترین نمره آزمودنی در هر یک ز خرد مقیاسها بین 

بودن دانش جنسی فرد و نمره باالتر در خرد مقیاس نگرش جنسی به معنای نگر شمثبت تر به رابطه جنسی است. پایایی این مقیاس با 

(. در پژوهش 1384ه است) یوسفی ، محاسبه شد 88/0و  91/0روش آلفای کرونباخ برای خرد مقیس های دانش و نگرش جنسی به ترتیب 

محاسبه شد. پرسشنامه  77/0و  81/0حاضر نیز پایایی مقیاس برای خرده مقیاسهای دانش و نگرش جنسی با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

تا « افقکامال مو»جمله ای است که پاسخ گویی به سؤاالت در مقیاس لیکرت از  13(، یک مقیاس 1990سبکهای دلبستگی سیمپسون) 

جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی نا  8جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن و  5جمله،  13انجام می شود. در این « کامال مخالف»

( پایایی این پرسشنامه را بر حسب آلفای کرونباخ و اجرای مجدد در فاصله زمانی یک هفته تا دو سال حدود 1992ایمن است. سیپسون) 

(. پرسشنامه 1384، عطاری و همکاران، 1381کرده است. پژوهشها پایایی و اعتبار پرسشنامه فوق را تخمین کرده اند) رضازاده،  براورد 70/0

گزینه ای  5سؤال می باشد که پاسخ گویی به آن در مقیاس لیکرت  47(، فرم کوتاه پرسشنامه شامل ENRTCHرضایت زناشویی انریچ )

نشانگر عدم  40تا  30نشانگر نارضایتی شدید،  30)کامال موافقم تا کامال مخالفم( انجام می گیرد. از جمع نمرات سؤالها، نمره های کمتر از 

 70نشانگر رضایت شدید و نمره های باالتر از  70تا  60یت نسبی و متوسط، نمره های بین نشانگر رضا 60تا  40رضایت، نمر ههای بین 

( روایی پرسشنامه فوق را با استفاده از همبسته نمو.دن با چرسشنامه 1383نشانگر رضایت فوق العاده از رضایت زناشویی است. معتمدین)
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ت. در پژوهش حاضر از رش تصیف و آلفای کرونباخ به منظور سنجش ( به دست آورده اس 01/0>P= )65/0( FADسازگاری زناشویی )

 به دست آمد. 96/0و  96/0پایایی پرسشنامه زناشویی استفاده شد که به ترتیب 

 روش تحقیق حاضر، جزء روشهای توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی  می باشد.

پرسشنامه  135داد مودند. از مجموع پرسشنامه های توزیع تعروش گردآوری داده ها: تمامی آزمودنی ها پرسشنامه را تکمیل ن 

 عودت داده شده و اطالعات مربوط به آنها نمره گذاری و بررسی بودند.

 

 یافته ها
، آمده 1ل در جدو یافته ها به منظور بررسی رابطه بین متغیر پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن

 است.

  

 ایج ضریب همبستگی پيرسون برای متغيرهای پژوهشینت 1جدول 

 

از روش  همچنین برای منظور بررسی قابلیت پیش بینی رضایت زناشویی براساس دانش و نگرش جنسی و سبکهای دلبستگی،

ستگی نا ایمن ارتباط مشاهده می شود. به دلیل اینکه سبک دلب 2رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد که نتایج ان در جدول 

 ی داشت وارد معادله رگرسیون نشد.منفی با رضایت زناشوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 متغیر   2  3  4 5 

ناشوییرضایت ز -1  1        

دانش جنسی -2  0/87   1      

نگرش جنسی -3  0/67   0/70   1    

بک دلبستگی ایمنس -4  0/90 0/52  0/48   1  

بک دلبستگی نا ایمنس -5  -0/38  19/0-   23/0-   70/0-  1 

  R 2R t  p متغیرهای پیش بینی

 002/0 21/3 09/0 31/0 31/0 دانش جنسی

 0001/0 15/5 2/0 44/0 44/0 نگرش جنسی

 007/0 74/2 07/0 27/0 25/0 سبک دلبستگی ایمن
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 بحث و نتيجه گيری
ه ارد. مطالعدن قرار خانواده به دلیل اینکه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است، مورد توجه بسیاری از محققان و پژوهشگرا

 وایت بین زن ی و رضزوجین که اولین تشکیل دهنده گان خانواده می باشند،امر مهم در درخور تدبیر و بررسی است. وجود ارتباط صمیم

میان زن  ر خانواده وخود د ست که باعث شکل گیری و تداوم خانواده می شود. در این بین عوامل متعدد با اثرگذاریمرد از ارکانهای مهمی ا

 و مرد، نقش کلیدی در ایجاد تفاهم و رضایت میان زوجین دارند. 

هل ان متأجویپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین دانش و نگرش جنسی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در میان دانش

لبستگی با دبکهای سپرداخته است. طبق یافته های پژوهشی حاضر ارتباط معنا دار مثبتی بین دانش و نگر جنسی با رضایت زناشویی و 

ون و ، سیمپی1386 ، حمیدی،1999رضایت زناشویی وجود دارد. یافته های پژوهشی حاضر همسو با دیگر یافته های پژوهشی است )فینی، 

ود ضایت زناشویی وج(. طبق یافته های پژوهشی رابطه مثبت و معناداری بین سبکهای دلبستگی و ر1385، عیدی و خانجانی، 1998رولز، 

این  ند و برعکس.خورداردادر، این مسئله بدین معناست که دانشجویانی که سبک دلبستگی ایمن دارند، از رضایتمندی زناشویی باالتری بر

، فینی، 1386میدی، طالعات دیگر بیانگر رابطه مثبت بین سبک دلبستگی با رضایتمندی زناشویی دارد ) حیافته همسو با یافته های م

 یی توانسته(همچنین طبق یافته های پژوهشی حاضر، دانش و نگرش جنسی و سبکهای دلبستگی هر یک به تنها1379، مظاهری، 1999

ه نقش باین رابطه  شده در بینی نمایند این یافته همسو با دیگر مطالعات انجاماند تا رضایت مندی زناشویی را در دانشجویان متأهل پیش 

 پیش بینی کننده گی دانش و نگرش جنسی و سبکهای دلبستگی در رضایت زناشویی اشاره دارد.
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 مراجعمنابع و 

 همسانی اساس بر اهواز شهر های دبستان مرد معلمان زناشویی سازگاری مقایسه .( 1383 ) گروه،صولت افضلی [1]

 دانشگاه انواده،خ ارشد مشاوره کارشناسی نامه پایان . ازدواج مدت طول و سن کنترل با همسرانشان با خواهی هیجان

 اهواز چمران شهید

 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر انتشارات : تهران . ازدواج و (جوانان1381بیابانگرد،اسماعیل)  [2]

اه. اکن در خوابگ(.بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر متأهل س1383بردبار،ف.)تابع  [3]

 پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس.

 سیب شناسیآ(.بررسی رابطه رضایت زناشویی با رضایت جنسی زوجین.چکیده مقاالت.اولین کنگره 1383دانش،آذر.) [4]

 خانواده.تهران.

صلنامه (بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری.ف1386حمیدی،ف) [5]

 9خانواده پژوهی،سال سوم،شماره 

نی و ( بررسی ساخت خانواده و سبک دلبستگی در دختران فراری و اثر بخشی خانواده درما1383حمیدی،ف.) [6]

 ی.دانشگاه تربیت مدرسدرمانگری حمایتی در تغییر آنها.رساله دکتر

 پایان . ناشویینارضایتی ز بر شناختی رویکرد اساس بر منطقی غیر تفکرات تأثیر (بررسی1373اکبر) سلیمانیان،علی [7]

 . تهران معلم تربیته دانشگا مشاوره، ارشد کارشناسی نامه

پژوهشی -دلبستگی.فصلنامه علمی(.بررسی رضایت زناشویی در سبک های مختلف 1385عیدی،رقیه.خانجانی،زینب) [8]

 .3و2روانشناسی دانشگاه تبریز.سال اول،شماره 

رش (.بررسی روابط ساده و چند گانه نگ1384عطاری،یوسفعلی.سرچشمه،عباس.مهرابی زاده هنرمند،مهناز) [9]

.مجله وازان اهمذهبی،خوشبینی و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متأهل دانشگاه شهید چمر

 .1علوم تربیتی و روانشناسی،دوره سوم.سال سیزدهم.شماره 

 .15(.نقش دلبستگی بزرگساالن در کنش وری ازدواج.روانشناسی . سال چهرم. شماره 1379مظاهری،م) [10]

 این بر ( تیشناخ رویکرد) اساس بر غیرمنطقی باورهای با مقابله های راهبرد (تأثیرآموزش1383معتمدین،مختار) [11]

 ارشد کارشناسی امهن پایان .بهزیستی اهواز خانواده مشاوره مرکز به کننده مراجعه های زوج زناشویی رضایت و باورها

 . اهواز چمران شهید دانشگاه خانواده، مشاوره

ژوهشگران (.رابطه بین دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی در زوجین ساکن در مجنمع پ1384یوسفی،اسکندر) [12]
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