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تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و  بر اساسرضایت جنسى زنان  بینیپیشهدف این  هدف:

پژوهش حاضر توصیفی از نوع  روش پژوهش:در دوران کرونا  بود.   دلبستگى هایسبك

که   1400شهرستان تفت در سال  متأهلهمبستگی بود که جامعه آماری آن را تمامی زنان 

گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت اینترنتی نمونه نفر به شیوه 138ها تعداد از بین آن

زناشویی توسط (، پرسشنامه تعهد 1388) و بحرینیان پرسشنامه رضایت جنسی یاوری کرمانی

( و پرسشنامه 1995برتمن ) و بروك وندن (، پرسشنامه صمیمیت زوجین1997آدامز و جونز )

ها ( را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده1379بزرگسال بشارت ) دلبستگی هایسبك

استفاده  SPSS-26از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در 

هد داری بین تعنشان داد که رابطه مثبت و معنی هادادهنتایج تجزیه و تحلیل  ها:یافتهشد. 

 زناشویی )تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و احساس تعهد(، صمیمیت زوجین )شاخص

عهدات( ت به پایبندی میزان و داشتن و محبت بودن، عالقه صادق میزان صمیمیت، میزان توافق،

(. عالوه بر این نتایج ضریب >05/0Pبا رضایت جنسی وجود داشت ) و سبك دلبستگی ایمن

داری بین سبك دلبستگی اجتنابی و همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه منفی و معنی

(. نتایج رگرسیون چندگانه نشان >05/0Pدوسوگرا / اضطرابی با رضایت جنسی وجود داشت )

و محبت و میزان توافق و سبك دلبستگی ایمن قادر عالقه  مؤلفهتعهد به ازدواج؛  مؤلفهداد که 

توان دریافت نتایج به دست آمده می بر اساس گیری:نتیجهبینی رضایت جنسی بودند. به پیش

جنسی  بینی رضایتقادر به پیشدلبستگى  که تعهد زناشویی و صمیمیت زناشویی و سبك 

 زوجین هستند.
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 مقدمه

هایی نظیر تب، با عالئم و نشانهیك بیماری حاد تنفسی است که  COVID-19 یا 1ویروس کرونابیماری 

(. این 2020، 2)سازمان بهداشت جهانی شودمیهای مشابه مجزا سرفه و مشکل در تنفس از سایر بیماری

ان و )روث شودمیویروس به علت حمله به سیستم تنفسی باعث بروز عالئم اختالل حاد تنفسی در فرد 

در یوهان چین آغاز شد و  2019دسامبر سال . این بیماری از (2020؛ هوآنگ و همکاران، 2020بایراردی، 

کشورها باعث مرگ جمعیت کثیری دنیا گسترش یافت و به تدریج در سرتاسر  به تمامیك ماه در  طیدر 

گیری این بیماری و لزوم قطع زنجیره انتقال آن، با توجه به همه (.2020شده است )ژانگ، وو، ژآو و ژانگ، 

هایی ایجاد شد که ممکن است های در رفت و آمد و قرنطینهدر بیشتر کشورها از جمله ایران، محدودیت

هایی شود که باعث کاهش عملکرد زناشویی و زایش استرسو افمختل شدن کار و زندگی  این امر باعث

 هایبا توجه به اینکه زنان زمان بیشتری در خانه حضور دارند و نقش (2020)دوآن و ژو،  جنسی زوجین شود

متفاوتی در زندگی زناشویی دارند، عالوه بر این ممکن است باردار یا شیرده باشند، ممکن است اثرات این 

تمایالت جنسی بخش  .(2021ها بیشتر از مردان باشد )زانگ و ما، ت زناشویی و جنسی آنبیماری بر رضای

ی تمایالت جنس بر ازدواج به عنوان محل ارضای تأکیداساسی و جدایی ناپذیر روابط عاشقانه است؛ جامعه با 

وجه بیشتر به آن تارتباط با رابطه جنسی  در اخیراًآنچه که . دارد تأکید شودمیکه منجر به رابطه جنسی 

تا  هک متغیری. دارند این دو رابطه باالیی با هم ، کیفیت رابطه جنسی است تا کمیت آن اگر چهشودمی

از نظر  .(1398زاده، ره و صفرخناف) است 3جنسی رضایت است جنسی رابطه کیفیت بیانگر زیادی حدود

 چرخه از مرحله آخرین که است بشریت نوع به مربوط جنبه یك جنسی رضایت 4سازمان بهداشت جهانی

 (.2017جهانی،  بهداشت سازمان) است جنسی رابطه درستی است و بیانگر جنسی پاسخ

 و میجس سالمت وضعیت مثال، برای. است افراد زندگی کلی کیفیت در کلیدی عامل یك جنسی رضایت

 مارو، رنشاو و بلیس،دارد )دی  همبستگی جنسی رضایت با زندگی کیفیت و عمومی بهتر، سالمت روانی

 یبرانگیختگ همسر و با رابطه، ارتباط از رضایت باالی سطح مانند ارتباطی هایجنبه مشابه، طور به. (2018

 حمایت قبیل از دیگر متغیرهای. (2017هستند )بالدوین و همکاران،  مرتبط بیشتر جنسی رضایت با جنسی

 رضایت زا باالیی سطح با نیز باالتر اقتصادی و اجتماعی توضعی و خانواده و فرزندان با خوب اجتماعی، روابط

 بموج جنسی لذت. دارند اساسی نقش زناشویی زندگی در جنسی نیازهای و امیال. است بوده همراه جنسی

 بین فیعاط وابستگی و شود گرفته نادیده زناشویی اختالفات و زندگی روزمره مشکالت از بسیاری شودمی

 با خود جنسی رابطه در که افرادی. (2021یابد )المپیس، دی سیمونز و بیلوس،  افزایش شوهر و زن

 تریبه شرایط از زندگی کیفیت مختلف ابعاد در ایمالحظه قابل طور به دارند، باالیی رضایت همسرشان

 زا بسیاری هستند. همچنین منشأ برخوردار ندارند را کافی و الزم جنسی رضایت که ییهاآن به نسبت

 (.2016معصومی و همکاران، ) است جنسی روابط در رضایت و مطلوبیت عدم از ناشی زناشویی تعارضات

                                                           
1. Coronaviruses 

2. World Health Organization 

3  .  Sexual satisfaction 

4  .  World Health Organization 
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ه ب بر آن اهمیت فراوانی دارد؛ مؤثربا توجه به اهمیت رضایت جنسی در زندگی زناشویی، شناخت عوامل 

 زناشویی به عنوان تعهد. از است 1در رضایت زناشویی زوجین، تعهد زناشویی مؤثریکی از عوامل  رسدمینظر 

هیو، جیانگ ) شودمینام برده  زناشویی رابطه ثبات و کننده کیفیت بینیپیش عامل پایدارترین و ترینقوی

 اعمال به فرد بودن دیمق که مستلزم است عقالنی تصمیمی معنای به پایبندی و تعهد (. واژه2019و وانگ، 

( 2001آگینو ) و . آریاجااست آلی مطلوب ایده به عاطفی یا عقالنی وابستگی بر دال حالتی یا و است خاصی

 و خانواده همسر، به ماندن وفادار و ازدواج دائمی حفظ جهت فرد تمایل معنای به را زناشویی تعهد نیز

( 1997جونز ) و . آدامزانددانسته عاطفی و شناختی رفتاری، اجزای را شامل آن و اندکرده تعریف هاارزش

 از وحشت و رابطه به دادن ادامه وظیفه جهت احساس زناشویی، رضایت اصل سه مبنای بر را زناشویی تعهد

 زناشویی تعهد پایین سطح که است آن از حاکی . مطالعاتانددانسته ازدواج به دادن پایان ناگوار پیامدهای

در پژوهش خود  (2014مانگ ) جورچو جانفراو،در این باره . گرددمی طالق و زوجین رضایت عدم به منجر

 های جنسی همسران و نداشتن تعهد به یکدیگر یکی از عوامل خیانت زناشویینشان دادند که عدم جذابیت

 جنسی نگرش و دانش و صمیمیت ( بیانگر آن بود که تعهد،1395است. همچنین نتایج بشارت و رفیع زاده )

 ، صیادی و طاهریینیحسشاهتند. نتایج پژوهش داش مثبت رابطه زناشویی سازگاری و جنسی رضایت با

از سوی  .داری وجود داردرابطه معنی کیفیت روابط زوجینبین تعهد زناشویی و ( نیز نشان داد که 1398)

 2صمیمیت کننده بهداشت روانی زوجین و همچنین بهداشت روانی جامعه،و تأمین مؤثرموارد  ازجملهدیگر، 

ای نزدیك و (. صمیمیت به معنی داشتن رابطه2016زناشویی است )هالند، لی، مارشاك و مارتین، 

ای عاشقانه با فرد دیگری است که این امر به اطالعات بسیار جزئی یا طورمعمول توأم با محبت یا رابطهبه

وجودی بشر صمیمیت ابعاد  تریناهمیتز با ا یکی (.2015فراست و گوال، )نیاز دارد  یگریاز دشناخت عمیقی 

(. 2013)دندوراند و لفونتاین،  شودمیمحسوب  در شخص سالم کارکردی و امر مهم كیبه عنوان  است که

 ی است و از ملزومات آندیگر فردبا  یجانیعاشقانه یا ه فردیو روابط  مشابهت ،ینزدیکاحساس  تیمیصم

 رهمدیگ با هاآن حاکی از شباهتاست که  یافکار و احساسات ابراز همچنینو دیگری از  قیشناخت و درك عم

تواند شرایطی برای زوجین فراهم کند داشتن روابط بین فردی خوب، می (.2019 ویزمن، )البریکیو و است

بتوانند رابطه مناسب و بهتری با همسر خود داشته باشند زیرا این امر به صمیمیت زناشویی باالتری  هاآنکه 

سالم و  فضاییگرم،  ایرابطه دارایخانواده محیط  که(. هنگامی1396برهانی زاده و عبدی، )انجامد می

)جیانگ و همکاران،  شودمیی آن اعضا ترقیرشد و نجر به باشد، م افراد خانواده نیب مانهیصم تتعامال

2020.) 

 ینیبشیپ تریناساسیاز  یکی، وابط همسراندر ر تیمیصم یباال میزاناند که داده نشانها پژوهش

 یکل حالت است. در مشترك از زندگی تیو رضا یسالمت جسمان ،یشناختروان یستیبهز یهاکننده

 توانیکه با استفاده از آن م در نظر گرفته شود یامر ضرور كیعنوان تواند بهیم تیمیصم به یابیدست

به نتایج مثبتی بینجامد تواند یماین موضوع کرد که  جادین ایزوج نیرا در ب بخشتیرضامعنادار و ای رابطه

 ( نشان داد که تعهد،1395در همین راستا، نتایج پژوهش بشارت و رفیع زاده ) (.2013همکاران،  و)دندوراند 

                                                           
1  .  Marital commitment 

2. intimacy 



 انی کاربردیخانواده درم | سالمی و همکاران         |...      ويی وتعهد زناشويی، صمیمیت زناش یمبنا بر متأهلرضايت جنسى زنان  ینیبشیپ  |97

 

 

 نهمچنی. داشتند مثبت رابطه زناشویی سازگاری و جنسی رضایت با جنسی نگرش و دانش و صمیمیت

 توان زنی صمیمیت و تعهد. بود بینیپیش قابل جنسی نگرش و دانش و صمیمیت توسط جنسی رضایت

 بینیپیش در را سهم بیشترین صمیمیت داد نشان همچنین نتایج. داشتند را زناشویی سازگاری بینیپیش

دهقانی  نتایج پژوهش .کندمی ایفا زناشویی سازگاری بینیپیش در را سهم بیشترین تعهد و جنسی رضایت

رضایت زناشویی انجام  هایمؤلفه بر اساسرضایت جنسی  بینیپیش( که با هدف 2020چمپیری و دهقانی )

 ردهخ میان در. دارد وجود داریمعنی رابطه جنسی رضایت و زناشویی رضایت گرفت، بیانگر آن بود که بین

 ضایتر بینیپیش آلیستی ایده تحریف و ییزناشو رضایت هایمقیاس خرده زناشویی، رضایت هایمقیاس

 توسط جنسی رضایت از درصد 35 که بود آن بیانگر( 1399) مدنی و مرادی پژوهش نتایج .بود جنسی

پیش به قادر زناشویی صمیمیت و دینداری همچنین و است بینیپیش قابل زناشویی صمیمیت و دینداری

 ( که با هدف بررسی تأثیر2017نتایج پژوهش کیم و یئو ). باشندمی زناشویی تعهد از درصدی 43 بینی

 و یجنس جنسی انجام گرفت، بیانگر آن بود که نگرش رضایت بر زناشویی صمیمیت و جنسی نگرش

 زن یجنس رضایت بر شوهر جنسی نگرش. نداشت تأثیر همسرش جنسی رضایت بر زن زناشویی صمیمیت

 بر رضایت جنسی اثرگذار بود. نیز شوهر زناشویی داشت. صمیمیت مثبت تأثیر

 سبك بنابراین ،ردیگیم شکل آنان در دلبستگی افراد، تحول و رشد مسیر که در آنجا از سوی دیگر، از

دلبستگی، پیوند یا رابطه  بود. خواهد فردی بین تعامالت در مؤثر عوامل نیترمهم یکی از افراد دلبستگی

عنوان ارتباط روانی پایدار بین دو انسان توصیف را به دلبستگی( 1998هیجانی با فرد دیگر است. بالبی )

ی درستبه وندهایپ نیدارد و اگر ا یزندگ ای در طولالعادهتأثیر فوق دلبستگی (2008) یبه گفته بالبکرد. 

های ژوهشپ به دنبال شوند.ای را باعث میبا مشکالت سازنده ییارویو رو یارتباط یگرفته باشند، الگوشکل

داده شد و  صیتشخ گریاز همد 3و دو سوگرا 2ی، اجتناب1منی( سه سبك دلبستگی ا1966) نزورثیو ا یبالب

 یقاز سبك دلبستگی اشخاص تل یناش قیای عمگونهبه یشخص نیبهنجار و نابهنجار در روابط ب یهاویژگی

 تعهد بر اثرگذار عوامل شخصی از یکی دلبستگی همچنین سبك .(1396)حسینی و همکاران،  دیگرد

 الگوهای که دارد تأکید این بر نیز (2003) ویفن و جانسون بود. مدل خواهد آن کیف و کم و زناشویی

 بر ایعمده رتأثی که شود گرفته نظر در مؤثر پنهانی، شناختی ساختارهای عنوان به تواندمی اولیه دلبستگی

 د،باش داشته اثر کودك -مادر رابطه روی که آسیب یا آشفتگی هر. گذاردمی جای به فرد شخصی زندگی

ان کوشك، از میز نقلبگذارد )به  تأثیر صمیمانه روابط و دلبستگی تشکیل برای فرد توانایی بر تواندمی

 ایترض با را دلبستگی ارتباط میرمستقیغ و مستقیم طور به زیادی مطالعات. (2017تیزدست و فرهنگی، 

 شرکای باالی تعداد که مردانی معتقدند (2002) همکاران و اشمیت ؛اندداده نشان زناشویی روابط در جنسی

 یشتریب زمان به نیاز که زنانی این بر عالوه. داشتند ناایمن دلبستگی سبك اغلب دادندیم ترجیح را جنسی

دارند  انهراس ناایمن دلبستگی سبك به گرایش اغلب دارند جنسی رابطه انجام به نسبت شدن راضی برای

( نیز در پژوهشی نشان دادند که 1398(. خنافره و صفر زاده )1396)به نقل از حسینی و علوی لنگردوی، 

                                                           
1. Secure attachment 

2. avoidant 

3. ambivalent 
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 زن دانشجویان جنسی وریکنش خودکارآمدی با جنسی، عملکرد و جنسی رضایت ایمن، دلبستگی سبك

 خودکارآمدی اب اجتنابی ناایمن دلبستگی و اضطرابی ناایمن دلبستگی و مثبت معنادار رابطه پرستاری متأهل

نتایج پژوهش باکالهو و همکاران  .دارد منفی معنادار رابطه پرستاری متأهل زن دانشجویان جنسی وریکنش

دلبستگی و تصویر بدنی در رابطه بین سازگاری زناشویی  یهاسبك( که با هدف بررسی نقش میانجی 2020)

آن بود که ارتباط مثبتی بین سازگاری زناشویی با رضایت جنسی وجود و رضایت جنسی انجام گرفت، بیانگر 

داشت، همچنین نتایج نشان داد که سبك دلبستگی ایمن و تصویر بدنی نقش میانجی در رابطه بین سازگاری 

 زناشویی و رضایت جنسی داشتند.

توان گفت که به علت بیماری کروناویرویس، مشکالت ناشی از آنچه که اشاره شد می بر اساسدر مجموع 

این بیماری و همچنین افزایش نرخ بروز طالق در ایران، مسئله رضایت جنسی یکی از مسائل مهمی است 

ن کرده وکه باید مورد توجه قرار گیرد. بیماری کرونا ویروس ساختار زناشویی و زندگی افراد بسیاری را دگرگ

شرایط جدیدی را برای زوجین به وجود آورده است که تاکنون با آن مواجه نشده بود؛ همچنین اینکه  است و

اویروس نظیر اپیدمی کرون رمعمولیغهایی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند آیا در زمان یتیمیصمآیا تعهد و 

زمانی که زوجین به خاطر شرایط قرنطینه توانند پاسخگویی نیازهای جنسی زوجین باشند؟ خصوصاً در می

گذرانند؛ از سوی دیگر میزان صمیمیتی که زوجین نسبت به یکدیگر زمان بیشتری را در کنار یکدیگر می

ها بیشتر در کنار یکدیگر هستند و با مسائل و مشکالت جدیدتری روبرو هستند، دارند آیا در زمانی که آن

ای های دلبستگی و الگوهیت جنسی آنان باشد؟ عالوه بر این سهم سبكتواند عاملی تأثیرگذار بر رضامی

اسخ باشند برای پ رگذاریتأثروابط آنان  نیتركینزددر شرایط جدید بر  توانندیمارتباطی که افراد دارند، آیا 

ورت صهای مناسبی در این زمینه است، با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی به به این سؤاالت نیاز به پژوهش

و مستقیم به بررسی تعهد زناشویی، صمیمیت زوجین و سبك دلبستگی بر رضایت جنسی زنان  زمانهم

ال گیری بیماری کروناویروس نپرداخته است، لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤدر زمان همه متأهل

 انجام گرفت:

ی زنان رضایت جنس نیبیپیشهای دلبستگی قادر به آیا تعهد زناشویی، صمیمیت زوجین و سبك .1

 باشند؟گیری بیماری کروناویروس میدر دوران همه متأهل
 

 پژوهش روش

شهرستان  متأهلبود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان  همبستگیو از نوع  پژوهش حاضر توصیفی

 فرمول از پژوهش برای تعیین حجم نمونه این تشکیل داد. در 1400تفت واقع در استان  یزد در سال 

حجم نمونه در  حداقل ( استفاده شد. بر اساس فرمول پیشنهادی،2007پیشنهادی تاباچنیك، فیدل )

 تعداد معنایبه M فرمول این در .شودمیمحاسبه  N ≥ 50 + 8m مطالعات تحلیل رگرسیون از فرمول

داشت )تعهد زناشویی  وجود بینپیش متغیر 11 این پژوهش در اینکه به با توجه است؛ بینپیش متغیرهای

 نفر 138 با برابر نمونه حجم حداقل (،مؤلفه 3و سبك دلبستگی  مؤلفه 5، صمیمیت زناشویی مؤلفه 3

 و روسیکرونا و یماریاز ب یناش یهاتیبه علت محدودشد که این افراد به صورت در دسترس و  محاسبه

 یهامالك .های پژوهش را تکمیل کردندپرسشنامه نیو آنال ینترنتیبه صورت ا ،بهداشتی یهاپروتکلرعایت 
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بودن، ساکن شهرستان تفت بودن، داشتن تمایل داوطلبانه و  متأهلورود به پژوهش عبارت بودند از: زن و 

 ورودی بود. یهامالكهای خروج نیز عدم برآوردن هر یك از ها. مالكآگاهانه برای تکمیل پرسشنامه

 ابزار پژوهش
 1388در سال  و بحرینیان توسط یاوری کرمانی 1پرسشنامه رضایت جنسی رضایت جنسي.. پرسشنامه 1

را ارزیابی  +محبت و رابطه جنسی با همسر  های شخصی دربارهشده است و احساسات و نگرانی تنظیم

؛ به شودمی گذارینمره ایدرجه 5طیف لیکرت  بر اساسسؤال است که  17پرسشنامه شامل  . اینکندمی

. شودمی: خیلی زیاد اختصاص داده 5: زیاد و 4: متوسط، 3: کم، 2: خیلی کم، 1این صورت که به نمره 

 نمرات باال رضایت از ابراز محبت .است 85و حداکثر نمره برابر با  17حداقل نمره در این پرسشنامه برابر با 

 نمرات پایین نارضایتی از ابراز محبت و کندمیمنعکس  و گرایش مثبتی را درباره نقش جنسیت در ازدواج

نداشتن در مورد تصمیمات مربوطه به کنترل  توافق در رابطه، نگرانی درباره نقش جنسیت در ازدواج و یا

روایی محتوایی  بر اساسروایی این پرسشنامه را  (1388و بحرینیان ) . یاوری کرمانیدهدمیرا نشان  موالید

گزارش کرد،  82/0کرد؛ همچنین پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را  تائیدمتخصص زوج درمانی  8و با نظر 

به دست آمد. عالوه بر این نتایج ضریب آلفای کرونباخ  75/0همچنین پایایی به روش دو نیمه کردن برابر با 

 به دست آمد. 85/0( برابر با 1396و همکاران ) یاالسالمخیشپرسشنامه در پژوهش 

شده است  ی( طراح1997توسط آدامز و جونز ) ییپرسشنامه تعهد زناشو .یيزناشوپرسشنامه تعهد . 2

 44 یپرسشنامه دارا نی. اکندیم یریگاندازهو ابعاد آن را  ازدواجشانافراد به همسر و  یبندیپا زانیو م

( و احساس 11-22 سؤاالت ا(، تعهد به ازدواج )ب10تا  1 سؤاالتتعهد به همسر )با  اسیخرده مق 3و  سؤال

 5 اسیمق كی بر اساس اسیمق نیا گذارینمره. شودمی( را شامل 23-44 سؤاالتبا  یتعهد )تعهد اجبار

، نه مخالف نه 2، مخالف: 1است: کامالً مخالف:  لیذ بیبه ترت كیهر  ازیکه امت ؛گیردمیانجام  ایدرجه

و تنها  شودمی گذارینمره میپرسشنامه به شکل مستق سؤاالت. اکثر 5، کاماًل موافق: 4، موافق: 3موافق: 

. دامنه گردندمی گذارینمره میبه طور مستق 38و  36، 35، 34، 32، 30، 29، 28، 23، 16، 12، 11 سؤاالت

( 1997تعهد باالتر است. آدامز و جونز ) زانیاست و نمره باالتر نشان دهنده م ریمتغ 220تا  44نمرات از 

 347، متأهلنفر  417 یرا رو آنپرسشنامه،  ییو روا ییایبه منظور به دست آوردن پا لفتپژوهش مخ 6در 

نمونه مذکور به  یآزمون را رو نیا هایمقیاساز  كیهر  ییایپا زانینفر مطلقه اجرا کرد و م 46نفر مجرد و 

به دست آورد.  86/0و احساس تعهد  89/0، تعهد به ازدواج 91/0شرح به دست آوردند: تعهد به همسر  نیا

به دست آمده است و همچنین  91/0برای زیرمقیاس تعهد به همسر  یدرون یدر تحقیق دیگری همسان

ازدواج نیز گزارش شده است. برای زیرمقیاس تعهد به  40/0بین موارد این زیرمقیاس  یمیانگین همبستگ

آزمون  یابی(. در اعتبار 2007،  یوتگزارش شده است )هوی، لیندزی و ال 34/0و  89/0این مقادیر به ترتیب 

شد و  تائیدمشاوره دانشگاه اصفهان  دیمحتوا توسط اسات یی( روا1388) یو محب یبهرام اه،یتوسط شاه س

 .به دست آمد 85/0کرونباخ  یآلفا

                                                           
1  .  Sexual Satisfaction Questionnaire )SSQ( 



  100 |                                     (19-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 

 2برتمن هانس و بروك وندن استفان توسط 1پرسشنامه صمیمیت زوجین .صمیمیت زوجین. پرسشنامه 3

 در بودن صمیمی درباره شاخص پنج و است شده تشکیل سؤال 56 از است و شده ساخته 1995در سال 

، 51، 53های گویه )گویه 14 با صمیمیت شاخص: از عبارتند پرسشنامه این هایشاخص. سنجدیم را ازواج

، 32، 35، 36، 42های گویه )گویه 12توافق با  زانیم. (9، 14، 17، 18، 23، 30، 37، 39، 40، 41، 46، 49

، 29، 33، 38، 43، 48، 50، 52های گویه )گویه 12 با بودن صادق میزان. (2، 6، 12، 19، 20، 21، 27، 31

 میزان ( و1، 5، 7، 16، 26، 45، 55، 56های گویه )گویه 8 با داشتن محبت عالقه. (3، 8، 13، 22، 28

 سنجش منظور به. (4، 10، 11، 15، 24، 25، 34، 44، 47، 54های گویه )گویه 10 با تعهدات به پایبندی

 اجتماعی کلوب 4 در زوج 240 روی بر )آمریکا( سازنده کشور ( در1995بروك و برتمن ) آزمون این اعتبار

، 83/0، صدق بودن 86/0، توافق 86/0صمیمیت ضرایب آلفای کرونباخ  میزان .شد اجرا ورزشی کلوب 2 و

( 1397به دست آمد. در پژوهش زندی پور و احمدی ) 72/0و پایبندی به تعهدات  82/0عالقه و محبت 

، برای 78/0، برای صادق بودن برابر با 90/0، برای توافق برابر با 84میزان آلفای کرونباخ صمیمت برابر با 

 به دست آمد. 86/0پایبندی به تعهدات  و 80/0عالقه و محبت برابر با 

یاهه س از استفاده با هاکنندهمشارکت دلبستگی سبك . پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال.4

 ستگیدلب آزمون مواد از گیریبهره با بشارت را پرسشنامه این. شد سنجیده بزرگسال دلبستگی هایسبك

 و اجتنابی ایمن، دلبستگی سبك سه ارزیابی برای( 1379 بشارت، از نقل ؛1978)شیور  و هازن بزرگسال

ایمن  دلبستگی سبك سه از یك هر به که دارد گویه 15 پرسشنامه این. است ساخته اضطرابی-دوسوگرا

 (3، 6، 9، 12، 15های )گویه دوسوگرا و (2، 5، 8، 11، 14های اجتنابی )گویه (،1، 4، 7، 10، 13های )گویه

در این  .شودمی گذارینمره ایدرجه پنج لیکرت مقیاس یك از استفاده با آزمون این. ردیگیم تعلق گویه

 روایی (1379) بشارت .شودمینمره داده  5و خیلی زیاد:  4، زیاد: 3، متوسط: 2، کم: 1مقیاس به خیلی کم: 

. آورد دست به روانشناسی متخصص چهار هاینمره همبستگی ضرایب سنجش با را مقیاس این محتوایی

 تائید ار دلبستگی هایسبك پرسشنامه روایی اسمیت، کوپر نفسعزت مقیاس با مقیاس این زمانهم اجرای

 تفادهاس بازآزمایی و کرونباخ محاسبه آلفای روش از پرسشنامه این پایایی تعیین برای (1379) بشارت. کرد

، 69/0ترتیب  به اضطرابی، دوسوگرا و اجتنابی ایمن، هایسبك برای کرونباخ آلفای محاسبه ضریب. کرد

بسیار  پایایی نشانگر که بود 92/0 اجرا دو بین همبستگی ضریب بازآزمایی، در. آمد دست به 74/0و  71/0

 مطلوب آن است.

و اطالع از حجم جامعه و انتخاب حجم نمونه،  یاطالعات مربوط به جامعه آمار یپس از بررس روش اجرا.

وهش پژ یهاپرسشنامه ،یبهداشت یهاپروتکل تیو رعا روسیکرونا و یماریاز ب یناش یهاتیبه علت محدود

رفت. گ رارق یگروه مورد بررس اریدر اخت نیپرسشنامه به صورت آنال نكیو ل یطراح ینترنتیبه صورت ا

. دیارائه نگرد ،شدیمکه منجر به شناخت شرکت کنندگان  یاطالعات گونهچیه یمالحظات اخالق تیجهت رعا

پژوهش اطالع  جینسبت به نتا لیمیا قیاز طر توانندیماز شرکت کنندگان درخواست شد،  ن،یعالوه بر ا

 .دیاستفاده گرد SPSS-26 افزارنرماز  هالیتحلو  هیکسب کنند. تجز
                                                           
1  .  Marital Intimacy Questionnaire 

2.  Stephan, Vanden Brouck & Hans Bertommen 
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 اهیافته

 70/31برابر با  هاآنبودند که میانگین و انحراف سنی  متأهلزن  138شرکت کنندگان این پژوهش شامل 

درصد از شرکت  1/26درصد از شرکت کنندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم،  3/4بود. همچنین  88/8و 

درصد دارای  7/21درصد دارای تحصیالت لیسانس و  8/47، پلمیدفوقکنندگان دارای تحصیالت دیپلم و 

 بودند. سانسیلفوقتحصیالت 

 
 (=138n) توصیفي متغیرهای پژوهش یهاشاخص. 1جدول 

 
توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه شده هایشاخص 1در جدول 

، 65/59مشخص است میانگین رضایت جنسی شرکت کنندگان برابر با گونه که از جدول فوق همان. اند

و میانگین نمره کل صمیمیت زناشویی در شرکت کنندگان  89/128میانگین نمره کل تعهد زناشویی برابر با 

میانگین سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا / اضطرابی به ترتیب . همچنین است 78/125برابر با 

پیشنهاد  هابرای بررسی نرمال بودن داده( 2015کالین )عالوه بر این است.  39/12و  10/13، 10/15برابر با 

بیشتر باشد. با توجه به جدول  10و  3متغیرها به ترتیب نباید از  که قدر مطلق چولگی و کشیدگی کندمی

نرمال  فرضپیش؛ بنابراین است 10و  3از  قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر 1شماره 

 بودن برقرار است.

 

 

 

 کشیدگي چولگي انحراف معیار میانگین متغیر

 -59/0 -53/0 15/13 65/59 رضایت جنسی

 -76/0 16/0 47/2 08/30 تعهد به همسر

 -06/1 37/0 98/4 84/33 تعهد به ازدواج

 34/5 -17/1 02/5 95/64 احساس تعهد

 41/0 55/0 31/9 89/128 نمره کل تعهد زناشویی

 -71/0 -/07 67/3 89/21 صمیمیت داشتن

 57/0 -21/0 18/6 97/29 میزان توافق

 -/16 -51/0 72/4 15/30 بودن صادق میزان

 17/0 -86/0 78/4 64/22 داشتن و محبت عالقه

 -83/0 08/0 27/2 12/21 تعهدات به پایبندی میزان

 -52/0 -41/0 57/16 78/125 نمره کل صمیمت زناشویی

 -03/1 05/0 67/2 10/15 دلبستگی ایمن سبك

 -12/0 -01/0 51/2 10/13 سبك دلبستگی اجتنابی

 -72/0 55/0 38/2 39/12 سبك دلبستگی دوسوگرا / اضطرابی
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. ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش2جدول   

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
رضایت  .1

 جنسی

1              

. تعهد به 2

 همسر

**
41/0 

1             

. تعهد به 3

 ازدواج

**
42/0 

**
51/0 

1            

احساس  .4

 تعهد

**
23/0 

**
20/0 

**
25/0 

1           

نمره کل  .5

تعهد 

 زناشویی

**
41/0 

**
68/0 

**
84/0 

**
24/0 

1          

صمیمیت .6

 داشتن

**
45/0 

**
43/0 

**
37/0 

10/0 

**
33/0 

1         

** توافق .7 7

6/0 

** 3

5/0 

** 2

6/0 

*
17

/0 ** 3

3/0 

** 3

8/0 

1        

 صادق .8

 بودن
**

73/0 

**
38/0 

**
36/0 

*
21/0 

**
45/0 

**
32/0 

**
77/0 

1       

و  عالقه .9

 محبت

 داشتن

**
78/0 

**
33/0 

**
31/0 

*
20/0 

**
33/0 

**
39/0 

**
72/0 

**
69/0 

1      

10. 

 هب پایبندی

 تعهدات

*
18/0 

**
26/0 

04/0 

06/0- 

10/0 

*
19/0 

04/0 

11/0 

12/0 

1     

11. 

صمیمت 

 زناشویی

**
87/0 

**
51/0 

**
39/0 

*
22/0 

**
46/0 

**
61/0 

**
89/0 

**
86/0 

**
81/0 

*
21/0 

1    

دلبست.12

 گی ایمن

**
61/0 

**
47/0 

**
52/0 

08/0 

**
60/0 

**
54/0 

**
53/0 

**
58/0 

**
50/0 

**
23/0 

**
68/0 

1   

13. 

دلبستگی 

 اجتنابی

**
45/0- 

**
47/0- 

**
49/0- 

14/0- 

**
57/0- 

**
40/0- 

**
35/0- 

**
32/0- 

**
37/0- 

07/0- 

**
45/0- 

**
39/0- 

1  

14. 

دلبستگی 

دوسوگرا / 

 اضطرابی

**
23/0- 

08/0- 

04/0 

16/0- 

11/0 

13/0- 

**
22/0- 

04/0 

*
21/0- 

09/0- 

*
19/0- 

07/0 

08/0 

1 
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همه  نیجدول رابطه ب نی. با توجه به ااندشده ارائهپژوهش  یرهایمتغ یهمبستگ سی، ماتر2در جدول 

 دارعنیممثبت و  یجنس تیبا رضا منیا یو سبك دلبستگ ییزناشو تیمیصم ،ییتعهد زناشو هایمؤلفه

 یلبستگو سبك د یناباجت یسبك دلبستگ نیکه رابطه ب دهدمینشان  جینتا نی(؛ عالوه بر اP<05/0است )

در ادامه به منظور بررسی نقش  (.P<01/0است ) دارمعنیو  یمنف یجنس تیبا رضا یدوسوگرا / اضطراب

لیل دلبستگى بر رضایت جنسی از تح هایکنندگی تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبك بینیپیش

رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد؛ در این پژوهش ابعاد تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی 

بین و نمره رضایت جنسی شرکت کنندگان به عنوان متغیر و سبك دلبستگی به عنوان متغیرهای پیش

برای بررسی  2و تحمل 1باید یادآوری شد که از عامل تورم واریانسمالك وارد مدل شدند. قبل از ارائه نتایج 

و تحمل، خارج از بازه صفر و یك  10از  تربزرگفرض هم خطی استفاده شد. مقادیر تورم واریانس پیش

تورم واریانس برای متغیرهای  از مقادیر كیچیهآمده دستحاکی از هم خطی چندگانه است. بر اساس نتایج به

نبود. همچنین تمامی مقادیر تحمل برای این متغیرها در بازه صفر و یك قرار دارد  10از  تربزرگبین پیش

فرض فوق رعایت گردیده است. همچنین در پژوهش حاضر از آماره دوربین واتسون به منظور بررسی و پیش

باشد،  4آمده، کمتر از دستآماره دوربین واتسون بهفرض استقالل خطاها استفاده شد. چنانچه پیش

رابر واتسون ب -آمده، مقدار آماره دوربیندستفرض است. بر اساس نتایج بهدهنده عدم رعایت این پیشنشان

بنابراین مفروضه استقالل خطاها برای متغیرهای فوق  ؛است 4به دست آمد که این مقدار کمتر از  68/1با 

های تحلیل رگرسیون گام به گام برای تحلیل مجموع نتایج فوق حاکی از برقراری مفروضه. دراستبرقرار 

ه این تحلیل ب مربوطهبنابراین استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه بالمانع بوده و در ادامه نتایج  ؛استحاضر 

 گردد.ارائه می 4و جدول  3در جدول 

 
بینی رضایت جنسی از طریق تعهد زناشویی، رای پیشگام ببه. نتایج تحلیل رگرسیون گام3جدول 

 (=138nهای دلبستگی )صمیمیت زناشویی و سبک

ها شاخص گام

 مدل

مجموع 

 مجذورات

Df  میانگین

 مجذورات

F P R R2 S.E 

 17/8 61/0 78/0 001/0 21/219 47/14639 1 47/14639 بینیپیش 1

 78/66 136 43/9082 باقیمانده

 27/7 69/0 83/0 001/0 45/156 01/8286 2 03/16572 بینیپیش 2

 96/52 135 88/7149 باقیمانده

 92/6 72/0 85/0 001/0 09/120 58/5763 3 75/17290 بینیپیش 3

 99/47 134 15/6431 باقیمانده

 81/6 74/0 86/0 001/0 46/94 52/4386 4 09/17546 بینیپیش 4

 43/46 133 82/6175 باقیمانده

 

                                                           
1. variance inflation factor (VIF) 

2. tolerance 
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 عالقه و محبت .1گام 

 عالقه و محبت، میزان توافق .2گام 

 عالقه و محبت، میزان توافق، سبك دلبستگی ایمن .3گام 

 عالقه و محبت، میزان توافق، سبك دلبستگی ایمن، تعهد به ازدواج .4گام 

توان نتیجه گرفت در تبیین رضایت جنسی از روی تعهد زناشویی، می 3بر اساس نتایج مندرج در جدول 

از واریانس متغیر مالك  2R =74/0بین های دلبستگی مجموع متغیرهای پیشسبك وزناشویی  صمیمیت

کنند. درصد نمره رضایت جنسی را تبیین می 47بین ، یعنی متغیرهای پیشکندمیبینی را تبیین و پیش

دار است. الزم به ذکر است از معنی 001/0بین در سطح مشاهده شده برای کل متغیرهای پیش Fمیزان 

عالقه  هایمؤلفهصمیمیت زناشویی فقط  هایمؤلفهازدواج؛ از بین  بهتعهد زناشویی فقط تعهد  هایمؤلفهبین 

رضایت  ینیبپیشهای دلبستگی تنها سبك دلبستگی ایمن قادر به محبت و میزان توافق و از بین سبك و

 کنندگی نداشتند و وارد مدل نشدند. بینیپیشجنسی بودند و سایر متغیرها قابلیت 

 شداری این ضرایب گزارنیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معنی 4در جدول 

 اند.شده
 . نتایج مربوط به ضریب رگرسیون4جدول 

 سطح معناداری t مقدار B SE Betaضریب رگرسیون  بینمتغیرهای پیش

 001/0 24/6 41/0 18/0 13/1 عالقه و محبت

 001/0 23/5 35/0 14/0 75/0 میزان توافق

 01/0 44/2 14/0 29/0 72/0 سبك دلبستگی ایمن

 02/0 34/2 12/0 13/0 32/0 تعهد به ازدواج

 

( مثبت و در سطح =41/0ß) که اثر عالقه و محبت بر رضایت جنسی دهدمینشان  4نتایج مندرج در جدول 

 دارمعنی 001/0( مثبت و در سطح =35/0ß) است. اثر میزان توافق بر رضایت جنسی دارمعنی 001/0

است. همچنین  دارمعنی 01/0( مثبت و در سطح =14/0ß) است؛ اثر سبك دلبستگی ایمن بر رضایت جنسی

یماست. با توجه به این  دارمعنی 01/0( مثبت و در سطح =12/0ßاثر تعهد به ازدواج بر رضایت جنسی )

ت جنسی زنان رضای بینیپیشدریافت که تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبك دلبستگی قادر به  توان

 باشند.شهرستان یزد می

 

 گیرینتیجهبحث و 

تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبك  هایمؤلفهبیانگر آن بود که بین همه  حاضر نتایج پژوهش

ین سبك که رابطه ب دهدمیبود؛ عالوه بر این نتایج نشان  دارمعنیدلبستگی ایمن با رضایت جنسی مثبت و 

ود. همچنین ب دارمعنیدلبستگی اجتنابی و سبك دلبستگی دوسوگرا / اضطرابی با رضایت جنسی منفی و 

، دلبستگی ایمن، تعهد به ازدواج و عالقه و محبت قادر به بینپیشنتایج نشان داد که از بین متغیرهای 
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گیری بیماری کروناویروس بودند. این مهشهرستان یزد در دوران ه متأهلرضایت جنسی زنان  بینیپیش

اکالهو و ب های پیشین از جملهبا نتایج تعدادی از پژوهش راستاهم غیرمستقیمها به صورت مستقیم و یافته

 (، جانفراو و1399مرادی و مدنی )(، 2020(، چمپیری و دهقانی )2017(، کیم و یئو )2020همکاران )

( و خنافره و صفر زاده 2013)همکاران  ودندوراند ، (1395زاده )(، بشارت و رفیع 2014) مانگ جورچو

 .اندداده( است که ارتباط متغیرهای فوق با رضایت جنسی را نشان 1398)

استدالل کرد که داشتن تعهد در  گونهنیا توانیمدر تبیین رابطه بین تعهد زناشویی با رضایت جنسی 

منجر به افزایش اطمینان خاطر، احساس مثبت و  به یکدیگر زوجین نسبت ماندن زندگی زناشویی و وفادار

 .بر رضایت جنسی اثرگذار باشد تواندیمکه این امر  شودمیها نسبت به یکدیگر افزایش حس صمیمیت آن

 زوجینی ؛گذاردیمروابط جنسی  مخصوصاًمنفی بر زندگی زناشویی و  راتیتأثاز سوی دیگر عدم تعهد نیز 

 یبتعق را دوسوگرانه رفتاری و نرسیده الزم فکری بلوغ به دیگران و همسر قبال در خودتعهد  مورد در که

 وفایی و روابطبی امر، ینتیجه غالباً و شد خواهند مشکل دچار دیگران با کار کردن در و ازدواج در ،کنندیم

تعهد زناشویی  یمؤلفهو د ؛ عالوه بر این،شودمیجنسی غیر از همسر یا عدم رضایت از رابطه جنسی با همسر 

با یکدیگر دارند یعنی کاهش در رضایت جنسی باعث کاهش یا عدم تعهد  دوطرفهای و رضایت جنسی رابطه

در زوجین شده و کاهش در تعهد زناشویی باعث اختالالت جنسی در زوجین و در نتیجه کاهش رضایت 

عملکرد جنسی، تعهد و  مؤلفههمچنین طبق دیدگاه عشق استرنبرگ، عشق از سه  .گرددیمجنسی زوج 

تشکیل دهنده عشق واقعی هستند؛ بر این اساس طبق  مؤلفهصمیمیت تشکیل شده است و این سه تا 

 به. (1398همبستگی مثبتی را در نظر گرفت )مصباح،  مؤلفهبین این سه  توانیمدیدگاه استرنبرگ نیز 

 یواسطه به خود آسودگی دنبال به دارند خود ازدواج مورد در کمتری جنسی رضایت که هاییزوج کلی، طور

 کمی رضایت خود ازدواج وضعیت از زوج یك آن در که دارد وجود هاییموقعیت و شرایط اما باشندمی طالق

. از جهت دیگر افرادی که در زندگی کنندیم تحمل را شرایط این باال، زناشویی تعهد خاطر به اما داشته

که این امر باعث مقایسه رفتار جنسی  کنندیمزناشویی تعهد ندارند، با شریکان جنسی مختلفی ارتباط برقرار 

خود با همسر و یا مقایسه شکل و ظاهر همسر خود با شریکان روابط فرازناشویی شود که این امر باعث 

سی با همسر خود تجربه کند و حتی ممکن است به طالق عاطفی و رضایت کمتری را از رابطه جن شودمی

های نظیر کرونا که افراد به دالیل مختلفی بیماری یریگهمهیا طالق واقعی از همسر گردد. این امر در شرایط 

توافق  میزان مؤلفهبیشتری را بگذارد. عالوه بر این نتایج نشان داد که  ریتأث تواندیماسترس مضاعف دارند، 

گفت که داشتن توافق در یك زندگی زناشویی  توانیمرضایت جنسی بود، در این رابطه  بینیپیشقادر به 

وافق ت نداشتنمنجر به کاهش تعارضات زناشویی و سایر مشکالتی شود که به علت وجود اختالف نظرها و 

 گرددیمو کاهش ارتباطات زناشویی  در بین زوجین به وجود آید که باعث سردی روابط، دلزدگی زناشویی

است. از جهت دیگر داشتن  مؤثرآن کاهش رضایت جنسی  تبعبهکه این امر در کاهش ارتباطات جنسی و 

که بسیاری از مسائل و مشکالت زوجین حل شود، برای مثال مسائلی نظیر باورها و  شودمیتوافق باعث 

های جنسی و ... منجر به افزایش احساس رضایت، فعالیت اعتقادات، نحوه هزینه منابع مالی، نحوه انجام

که این امر در افزایش احساس خوب  شودمینسبت به همسر و کاهش بسیاری از مشکالت  ینیبخوش
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که زوجین روابط لذت بخشی بیشتری را تجربه  شودمیاست و باعث  رگذاریتأثزوجین نسبت به یکدیگر 

 الیل مختلف نقش اساسی در رضایت جنسی زوجین خواهد داشت.کنند. در مجموع تعهد زناشویی به د

 یهامؤلفه از توان خاطر نشان کرد که یکیهمچنین در تبیین رابطه بین صمیمت با رضایت جنسی می

 اشدب بیشتر زوجین بین صمیمیت هرچقدر. است خودآشکارسازی و بیان اصلی هیجانات صمیمیت اصلی

 یا جنسی مسائل مورد در تواندیم خودآشکارسازی این که افتدمیاتفاق  بیشتر نیز خودآشکارسازی

 نسیج افشای هیجانات و خودآشکارسازی به اقدام صمیمیت درنتیجه که باشد. در واقع زوجینی غیرجنسی

 لهیسونیبد و کرده خودآگاه جنسی ترجیحات و هاخواسته تمایالت، نیازها، از را خود زندگی شریك ،کنندیم

 هرگز مسائل قبیل این صمیمیت، نبود در کهیدرحال. کنندمی فراهم خود همسر برای را آن ارضای فرصت

 دیگر طرف . ازشودمی فراهم جنسی مشکالت پیدایش و جنسی نارضایتی برای زمینه و نشده ابراز

 باورها، ها،نگرانی ها،ترس آرزوها، احساسات، قبیل از یمسائل مورد در تواندیم که غیرجنسی خودآشکارسازی

 اب زوجین شودمی سبب گیرد، صورت هااین امثال و تفریحات ها،سرگرمی فردی، تجارب مذهبی، اعتقادات

 با شتریبی اتحاد و نزدیکی احساس شناخت، این درنتیجه و شوند آشنا یکدیگر شخصیت مختلف هایجنبه

 و حفظ رایب تالش و زناشویی زندگی در بیشتر سازگاری نزدیکی، احساس این ثمره. باشند داشته یکدیگر

صمیمت زناشویی ارتباط نزدیکی نیز با  همچنین .(1395بود )بشارت و همکاران،  خواهد رابطه این تداوم

صمیمیت جنسی نیز دارد؛ افرادی که در رابطه جنسی صمیمیت بیشتری دارند، رضایت جنسی و زناشویی 

بیشتری را نیز تجربه خواهند کرد. همچنین صمیمت عواملی است که با متغیرهایی مهم مرتبط با رضایت 

عواملی بر رابطه مثبت بین  تواندیماست که این امر نیز جنسی نیز تعهد یا پایداری زناشویی هم مرتبط 

 هایمؤلفهصمیمیت،  هایمؤلفهصمیمت و رضایت جنسی باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که از بین 

رضایت جنسی در بین افراد شرکت کننده در پژوهش شده  بینیپیشعالقه و محبت و میزان توافق قادر به 

زیرا داشتن عالقه  است؛ بخشتیرضاپارامترها و عوامل یك زندگی  نیترمهمجمله است. عالقه و محبت از 

 دیآیم به وجودها که این زوجین از مسائل و مشکالتی که برای آن شودمیو محبت نسبت به یکدیگر باعث 

د ، به واسطه محبتی که به همسر خودیآیمیا همچنین از خطاهایی که برای هر یك از زوجین به وجود 

و  یآورتابکند یا اینکه به خاطر عالقه به همسر در مقابل مشکالت  یپوشچشمدارد، از آن مسئله و خطا 

آن افزایش رضایت جنسی شود. از سوی  تبعبهنشان دهد که باعث افزایش رضایت زناشویی و  یریپذانعطاف

به هم عالقه  عاشق یکدیگر هستندکنند هایی که احساس می، زوجمدتیطوالنحتی در روابط پایدار دیگر 

 دیگرو صمیمیت، از هم محبت یا فقدان رابطه ، ممکن است در صورت احساس عدم امنیت عاطفی دردارند

از رابطه جنسی خوب و لذت بخشی  شودمیدلسرد گردند و یا به دچار طالق عاطفی شوند که این امر باعث 

 .(2014جانفراو و همکاران، برخوردار نشوند )

استدالل کرد که دلبستگی  گونهنیا توانیمهمچنین در رابطه بین ارتباط سبك دلبستگی با رضایت جنسی 

 کان،نیز مانند کود ساالنبزرگ؛ به این صورت که در است رگذاریتأثبر روابط جنسی و عاشقانه زوجین نیز 

 یا و عشقی شریك یك و آورندمی یخودرو نزدیك شریکان به یراحتبه شرایط اضطرابی و تنشی هنگام در

 مراقبت آوردن فراهم آن در که والد-نوزاد رابطه برخالف اما ؛شودمی اولیه دلبستگی نماد یك اغلب همسر

 احتیر کسب برای طرف دو هر آن در که است جانبه دو بیشتر بزرگسالی طرفه دو رابطه یك است، طرفهكی
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 ؛کندمی فراهم هم برای راحتی و حمایت نیاز هنگام در و آورندمی روی هم به استرس هایزمان در امنیت و

 او تیمراقب رفتار و مقابل طرف دلبستگی وسیله به طرفه دو روابط در رفتار و هااحساس افکار، بنابراین،

 با اضطرابی دلبستگی. گرددمی مشخص بعد دو وسیله به بزرگسالی در ناایمن دلبستگی. شودمی تنظیم

است )استیفانو  ارتباط در حسادت مقابل، طرف یا همسر برای کافی ارزش عدم احساس شدن، ترك از ترس

 از ریتپایین سطح و رضایت و اعتماد از باالتری سطح ایمن، دلبستگی با افراد کل (. در2012و مك کابی، 

 افراد و بیشتر تعارضات و احساسات در تعادل عدم با دوسوگرا دلبستگی با افراد که حالی در دارند، تعارضات

توان . از سوی دیگر میشوندیم مشخص بیشتر تعارضات و کمتر صمیمیت و رضایت با اجتنابی دلبستگی با

م این توجیه کرد؛ به صورت مستقی غیرمستقیمدلبستگی بر رابطه جنسی را به دو صورت مستقیم و  ریتأث

با همسر  یترمانهیصمبا اطمینان خاطر بیشتر و  تركینزدکه افرادی که دارای دلبستگی ایمن هستند ارتباط 

دلبستگی ایمن افراد با  برعکسکه این امر در تقویت رضایت جنسی سهم مهمی دارد؛  کنندیمخود برقرار 

جربه فراوانی را ت یهابینشو دوسوگرا، در روابطشان با جنس مخالف فراز و  یاجتنابمانند  منیناادلبستگی 

گذارد. ی میمنف ریتأثهای مختلف زناشویی نظیر رضایت جنسی نیز ها در حیطهکه این فراز و نشیب کنندیم

های دلبستگی و رضایتمندی زناشویی را تبیین ارتباط بین سبك توانیمهای مختلف در مجموع با شیوه

 کرد.

بیین میزان جنسی بود. در ت رضایت بینیپیشافزون بر این نتایج نشان داد که سبك دلبستگی ایمن قادر به 

اشاره داشت که  یفردمنحصربههای به ویژگی توانیمکنندگی دلبستگی ایمن بر رضایت جنسی،  بینیپیش

اینکه به  رغمیعلدلبستگی ایمن  دارای سبك ساالنبزرگافراد دارای دلبستگی ایمن از آن برخوردارند؛ 

؛ با این حال هنگام کنندیماستقالل خودشان را نیز حفظ  و تیفردهمسرانشان وابستگی دارند با این حال، 

تار دین یا پرسکه در زمان کودکی، برای کسب آرامش و آسایش به وال گونههمانمواجه با مشکالت و مسائل 

نند. کحضور در کنار همسر و زوج خود نیز تجربه می اززرگسالی نیز این احساس مثبت را آورند؛ در بروی می

پذیرند و با رفتار مثبت به آن را با آغوش باز می هرگونه تماسی که از سوی همسرش برقرار شوداین افراد 

دهند. افراد دارای این سبك، وضوح بر سایر افراد ترجیح میبه رادهند. این افراد همسرشان واکنش نشان می

نند و نیز اجازه دهند که تکیه ک همسرشارتباط با همسرشان و دیگران برایشان آسان است و از اینکه به 

کنند؛ عالوه بر این افرادی داری این سبك دلبستگی دارای ها تکیه کنند احساس راحتی میهمسرشان به آن

 خصوصاً  ها ومستقیمی بر زندگی زناشویی آن ریتأثاعتماد به نفس باالتر، روابط پذیراتر هستند؛ که این 

در مجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که تعهد  .(1398عملکرد جنسی دارد )خنافره و همکاران، 

ر رضایت جنسی زنان د رگذاریتأثدلبستگى از متغیرهای مهم و  هایزناشویی، صمیمیت زناشویی و سبك

به عنوان عاملی  توانندیمبیماری کروناویروس هستند و با توجه به اهمیت رضایت جنسی  یریگهمهزمان 

 رغمیعلدر دوران اپیدمی کروناویروس مطرح گردند.  متأهلدر جهت بهبود شرایط زندگی زناشویی زنان 

 یهاشنامهپرسنظیر استفاده از  ییهاتیمحدودنتایج کاربردی که از این پژوهش قابل استنباط است، به علت 

نمونه مرتبط به یك جامعه و همچنین  ها و همچنین استفاده ازداده یآورجمعخودگزارش دهی در 

 شودیمبه صورت اینترنتی، باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد. با توجه به این موارد پیشنهاد  هاداده یآورجمع

کمی و کیفی پژوهش حاضر تکرار  یهاروشکه با تعداد نمونه آماری بیشتر و همچنین استفاده از ترکیب 
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مربوط به رضایت جنسی نقش بیشتری به عوامل  یهایزیربرنامهکه در  شودیمشود؛ عالوه بر این پیشنهاد 

 تعهد، زناشویی، صمیمیت زناشویی و سبك دلبستگی اختصاص داده شود.

 

 موازین اخالقي

کنندگان رعایت شده است؛ رسیده است؛ مالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکت

 محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.چنین به افراد درباره هم

 

 یسپاسگزار

 .شودمیاز همه افرادی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی  لهیوسنیبد

 

 تعارض منافع

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

 

 منابع

 نگرش و صمیمیت بینیپیش در شخصیت تاریك مثلث ابعاد نقش(. 1396) رضا عبدی، و .،شبنم زاده،برهانی

 .26-17 ،(45)12 ،بالینی یشناسروان در رفتار و اندیشه. طالق متقاضی زوجین خیانت به

 .تهران دانشگاه پژوهشی، گزارش. بزرگسال دلبستگی مقیاس هنجاریابی .(1379) یمحمدعل بشارت،

 اساس بر زناشویی سازگاری و جنسی رضایت سطوح بینیپیش. (1395بهار ) زاده، رفیع و .،محمدعلی بشارت،

 46-31، (1) 3 خانواده، روانشناسی دوفصلنامه. جنسی نگرش و دانش و صمیمیت تعهد، شغلی، متغیرهای

 در جنسی رضایت و دلبستگی یهاسبك نقش(. 1396) کاظم سید لنگرودی، علوی و .،فخرالسادات حسینی،

 .188-165 ،(3)15 زنان، یشناختروان اجتماعی مطالعات. یورزعشق یگرواسطه با زناشویی رضایت

 هایسبك اساس بر جنسی وریکنش خودکارآمدی بینیپیش. (1398سحر ) صفرزاده، و .،نعیم خنافره،

، (5) 7پرستاری،  روان .متأهل زن پرستاری دانشجویان در جنسی عملکرد و جنسی رضایتمندی دلبستگی،

28-35 

 ـ شناختی رویکرد اساس بر ارتباطی هایمهارت آموزش یاثربخش(. 1397) شیدا احمدی، و .،طیبه پور، زندی

 العاتمط فصلنامه. جوانرود شهر شهید بنیاد به کنندهمراجعه جانباز زوجین زناشویی صمیمیت بر رفتاری
 .1-16 ،26 ،تربیتی

. تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط در (1398) نجمه ،طاهری و .،معصومه ،صیادی .،سعید ،تازیك ینیحسشاه

 197-184، (3) 25 ،افق دانشزوجین بارور و نابارور. 

. 1387 شهرضا شهرستان زوجین زناشویی تعهد و جنسی رضایت یرابطه بررسی(. 1388) مرضیه سیاه، شاه

 .238-233 ،(43)11روانی،  بهداشت اصول مجله

رضایت  بر اساسبینی تعهد زناشویی . پیش(1396) مجید ،زادهداداشو ، .شهال ،، خداکریمی.علی ،یاالسالمخیش

 31-21، (1) 5 ،دین و سالمتپذیری. جنسی، سالمت معنوی: نقش میانجی مسئولیت



 رمانی کاربردیخانواده د | سالمی و همکاران         |...      ويی وتعهد زناشويی، صمیمیت زناش یمبنا بر متأهلرضايت جنسى زنان  ینیبشیپ  |109

 

 

 صمیمیت و داریدین بر اساس زناشویی تعهد و جنسی رضایت بینیپیش(. 1399) یاسر مدنی، و .،زهرا مرادی،

-223 ،(3)11 ،یشناختروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل. تهران دانشگاه متأهل دانشجویان زناشویی

241. 

عشق )صمیمیت، شور و شوق، تعهد( با رضایت زناشویی در دانشجویان  هایمؤلفهرابطه  (.1398) ایمان. ،مصباح

 30-21،(1) 8 ،یشناسروانرویش . متأهلزن و مرد 

 مجله. یانزندگ مندیرضایت با جنسی رضایت رابطه(. 1388) سیدعبدالمجید.، انبحرینیمریم.، و  کرمانی، یاوری
 .67-85 (:52)51 ،رواندرمانی یهاتازه
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*** 
 پرسشنامه رضایت جنسي

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد عبارات

 1 2 3 4 5 کنید؟ می آماده و ارایش را خود همسرتان نظر و توجه جلب برای حد چه تا-1

 1 2 3 4 5 بوسید؟ می را همسرتان چقدر شما -2
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 1 2 3 4 5 دارید؟ تمایل همسرتان با جنسی ارتباط به حد چه تا-3

 1 2 3 4 5 کنید؟ می المس را او و کرده نوازش را همسرتان چقدر رابطه، از قبل شما-4

 1 2 3 4 5 کنید؟ می تمجید و تعریف خودش برابر در شوهرتان از چقدر-5

 محبت ابراز بههمسرتان و باقیمانده همسرتان کنار در چقدر جنسی عمل از بعد -6

 نمایید؟ می

5 4 3 2 1 

 اننش محبت و عالقه شما به چقدر جنسی رابطه از بعد همسرتان کنید می احساس-7

 دهد؟ می

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 برید؟ می لذت شوهرتان با جنسی رابطه از چقدر-8

 1 2 3 4 5 است؟ عقیده هم و هماهنگ شما با چقدر جنسی فعالیت مورد در شوهرتان-9

 1 2 3 4 5 شوید؟ قدممی پیش شوهرتان با جنسی رابطه برقراری در حد چه تا -10

 لذت اوج به حد تاچه معموال همسرتان با جنسی رابطه در گذشته ماه چند طی -11

 اید؟ رسیده جنسی

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 دانید؟ می دخیل زندگیتان مشکالت در را جنسیتان روابط حد چه تا -12

 1 2 3 4 5 اید؟ کرده برقرار رابطهجنسی شوهرتان با خود رغبت اساس بر چقدر حال به تا -13

 با بعدی ومقاربت معاشقه منتظر و مشتاق حد چه تا جنسی رابطه از بعد -14

 هستید؟ همسرتان

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5  برد؟ می شمالذت با جنسی رابطه از چقدر همسرتان کنید می احساس -15

 کنید می فراهم را نظرشوهرتان مورد جنسی رضایت حد چه تا جنسی رابطه در -16

 دهید؟ مثبت اوپاسخ جنسی های خواسته به تا

5 4 3 2 1 

 خود جنسی هایخواسته راحتی به توانید می حد چه تا جنسی رابطه حین در -17

 کنید؟ عنوان را

5 4 3 2 1 

*** 

 پرسشنامه تعهد زناشویي
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 5 4 3 2 1 .میکنی م انیب گریکدی یرابرا احساساتمانی راحت به همسرم و من 1

 5 4 3 2 1 .میرسی م توافق بهی سخت به میکنی م بحث موضوع كی یرو همسرم و من کهی هنگام 2

 5 4 3 2 1 .هستم متعهدی لیخ همسرم به نسبت من 3

 5 4 3 2 1 .کندی نم توجه من احساسات به همسرم 4

 5 4 3 2 1 .دانمی م وفاداری فرد را همسرم 5

 5 4 3 2 1 .برمی نم لذت همسرم با گفتگو از من 6

 5 4 3 2 1 .کردی م ابراز عشق و محبت شتریب من به نسبت همسرم که کنمی م آرزو 7

 5 4 3 2 1 .داندی م ارزشمند فرد كی را من همسرم 8

 5 4 3 2 1 .دارم دوستش میبگو همسرم به که است سخت میبرا 9

 5 4 3 2 1 .میگوی م دروغ همسرم به اوقاتی گاه 10

 5 4 3 2 1 .بدانم رزشمندا را خود قبل از شتریب که است شده باعث ازدواج 11

 5 4 3 2 1 .میبگو او هب را احساسم نیا قادرم شومی م دلخور همسرم دست از من کهی هنگام 12

 5 4 3 2 1 .کرد خواهم ازدواج فرد نیهم با کنم شروع اول از دوباره باشد قرار اگر 13

 5 4 3 2 1 .میبگو همسرم به ندارم دوست که دارمی دیعقا و افکار من اوقاتی گاه 14
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 5 4 3 2 1 .ندارم تیرضا همسرم بای جنس رابطه داشتن از من 15

 5 4 3 2 1 .کندی نم درك مرا همسرم 16

 5 4 3 2 1 .است مشکل وبدون بخش تیرضا مای جنس رابطه 17

 5 4 3 2 1 .کندی نم صحبت من با افکارش و دیعقا مورد در همسرم 18

 5 4 3 2 1 .میبری نم لذت هم کنار در بودن از همسرم و من 19

 5 4 3 2 1 .میبگو همسرم به دارم دوست کهیی زهایچ همه توانمی نم من 20

 5 4 3 2 1 .برسم بودم کرده میترس میزندگ در کهی اهداف به تا کرده کمك من به ازدواج 21

 5 4 3 2 1 .است کرده محدود را من کامالً ازدواج 22

 5 4 3 2 1 .میکنی م آن حل دری سع همسرم و من دیآی م بوجود مانیبرای مشکل کهی هنگام 23

 5 4 3 2 1 .میکن حل را دیآی م شیپ ما نیب کهی مشاجرات میتوانی م که هستم مطمئن من 24

 5 4 3 2 1 .کنمی م نوازش و بوسمی م را همسرم مرتب 25

 5 4 3 2 1 .کندی نم مخالفت باشم ام خانواده ای دوستان کنار در اوقاتی گاه نکهیا از همسرم 26

 5 4 3 2 1 . استی سکس میبرا و کندی م جلب را منی جنس لحاظ از مسرمه 27

 5 4 3 2 1 .ام نداشته جدل و بحثم همسر با هرگز من 28

 5 4 3 2 1 .است من دوست نیبهتر همسرم 29

 5 4 3 2 1 .کندینم فکری گرید شخص به من جز به همسرم 30

 5 4 3 2 1 . گذاردیم احترام منی شخص اهداف به همسرم 31

 5 4 3 2 1 .داندی م جذاب وی سکس را من همسرم 32

 5 4 3 2 1 .میهست قائل ارزش گریکدی استقاللی برا همسرم و من 33

 5 4 3 2 1 .بکنمی هرکار همسرم، بای ریدرگ از اجتنابی برا حاضرم 34

 5 4 3 2 1 .استی کنم،کافی م صرف دوستانم و اقوام با کهی زمان مدت 35

 5 4 3 2 1 .است خانواده رهبر شوهر ما،ی زندگ در 36

 5 4 3 2 1 .باشد خانه اداره مسؤول دیبا هم باز کند،ی کارم خانه از خارج زن اگری حت 37

 5 4 3 2 1 .میکنی می شتریبی کینزد احساس مان،ی مذهب دیعقا خاطر به همسرم و من 38

 5 4 3 2 1 .کنم درك را خدا به عشق توانمی م بهتر همسرم، داشتن دوست با کنمی م احساس 39

 5 4 3 2 1 .است مهم میبرا همسرم، همراه کردن عبادت 40

 5 4 3 2 1 .کندی م کمك ما رابطه به ،یمذهبی ارزشها گذاشتن انیم در 41

 5 4 3 2 1 .استی خوب شنونده شهیهم همسرم 42

 5 4 3 2 1 .دارم همسرم بای خوب اریبس رابطه 43

 5 4 3 2 1 .دارد قبول را آنها و شناسدی م کامال مرای خو و خلق همسرم 44

*** 

 پرسشنامه صمیمیت زوجین
کامال  عبارات

 مخالف

نه مخالف نه  مخالف

 موافق

 کامال موافق موافق

 5 4 3 2 1 کنیم گیری تصمیم مشترکا میتوانیم آسانی با همسرم و من. 1

 5 4 3 2 1 داریم توافق هم با موضوعات بیشتر در همسرم و من. 2

 5 4 3 2 1 باشم هستم که آنطور همسرم با ارتباط در توانم می من. 3

 5 4 3 2 1 مانیم می وفادرا یکدیگر به همسرم و من. 4

 5 4 3 2 1 داریم یکدیگر به(  نزدیکی) لطیفی احساس همسرم و من. 5

 5 4 3 2 1 .تیمهس نیاز بی کلمات بیشتر بیان از یکدیگر درك برای همسرم و من. 6

 5 4 3 2 1 . دهیم می انجام هم با را کارها همسرم و من. 7

 5 4 3 2 1 .نیمک می مشورت یکدیگر با باشیم داشته مشکلی همسرم و من چنانچه. 8
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 والدینمان ما ارتباط از نزدیکتر اوقات گاهی همسرم و من بین ارتباط. 9

 .است

1 2 3 4 5 

 آن از او باشد داشته همسرم دارم انتظار من که را صفاتی تمامی. 10

 .است مند بهره صفات

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 کنیم زندگی یکدیگر بدون توانیم می آسانی به همسرم و من. 11

 5 4 3 2 1 .باشیم می مخالفی عقاید دارای همسرم و من. 12

 به یکرنگی و صمیمیت به مربوط مطالب مهمترین توانم می من. 13

 .بسپارم همسرم

1 2 3 4 5 

 دهند می انجام همسرانشان برای دیگران آنچه کنم می تصور من. 14

 .دهم انجام همسرم مورد در توانم می من که است آن از بیش

1 2 3 4 5 

 داشته ارتباط دیگری با تا گذاریم می آزاد را یکدیگر همسرم و من. 15

 .باشد

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .هستیم شریك یکدیگر احساسات در همسرم و من. 16

 5 4 3 2 1 .نیستیم برابر عقاید دارای همسرم و من. 17

 5 4 3 2 1 .داریم یکدیگر از انتظاراتی چه دانیم می همیشه همسرم و من. 18

 5 4 3 2 1 .کنیم می دارك را یکدیگر کامال هسمرم و من. 19

 5 4 3 2 1 .داریم قبول را یکدیگر هستیم که آنطور همسرم و من. 20

 5 4 3 2 1 کنیم گیری تصمیم مشترکا توانیم می آسانی با همسرم و من. 21

 5 4 3 2 1 .سازم پنهان همسرم از را شحصی بسیار مسائل دهم می ترجیح من. 22

 5 4 3 2 1 .دهم ارائه همسرم به که دارم کمی چیز کنم می فکر من. 23

 5 4 3 2 1 .است دیگران با ما روابط از مهمتر بسیار همسرم و من روابط. 24

 همسرم و من از که باشد داشته وجود همسرانی کنم نمی فکر من. 25

 .باشد شادتر

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .بیاید خوشمان یکدیگر از کنیم می سعی همسرم و من. 26

 رفط اگر حتی بخوانیم را یکدیگر افکار کنیم می سعی همسرم و من. 27

 .نکند صحبتی( شوهر یا زن) دیگر

1 2 3 4 5 

 به تمایل همسرم که را مطالب از دسته آن فقط کنم می سعی من. 28

 کنم بیان دارد آنها شنیدن

1 2 3 4 5 

 نمی صحبت باشم داشته هسمرم به نسبت مخالفی عقیده چنانچه. 29

 .کنم

1 2 3 4 5 

 مطرح جای به دهیم می ترجیح همسرم و من که دارد وجود مطالبی. 30

 بگذاریم میان در خودمان والدین با خودمان بین آنها کردن

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .هستیم مشابهی دید دارای خودمان ارتباطات مورد در همسرم و من. 31

 5 4 3 2 1 دهیم می انجام یکدیگر به نسبت را متعارف ارتباطات همسرم و من. 32

 5 4 3 2 1 کنیم می صحبت هم با جنسی مسائل مورد در همسرم و من. 33

 خودمان با روابط از بیش دیگران با روابط برقراری همسرم و من. 34

 نیازمندیم

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .کنیم می درك را یکدیگر وهمسرم من. 35

 کمك به توانیم می معموال همسرم و من آید وجود به مشکلی چنانچه. 36

 .کنیم حل را آن هم

1 2 3 4 5 

 بعدا غالبا گذارم می میان در همسرم با را خود خصوصی مطالب وقتی. 37

 .کنم می تاسف احساس

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .کنم می تصور جذاب همسرم برای را خودم من. 38
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 5 4 3 2 1 .دارد وجود همسرم و من بین زیادی فاصله. 39

 همسرم های صحبت به که کنم می وانمود فقط من اوقات گاهی. 40

 .کنم می گوش

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .کند می قبول هستم که آنطور مرا هسمرم کنم می تصور من. 41

 هم با کمی توافق همسرم و من آید می پیش مهمی کارهای وقتی. 42

 .داریم

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .کنم می ابراز هسمرم به را خود واقعی احساسات من. 43

 در دوستانمان با را خود شخصی مطالب اوقات گاهی همسرم و من. 44

 .گذاریم می میان

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .دهیم می اهمیت یکدیگر به خود محبت دادن نشان به همسرم و من. 45

 5 4 3 2 1 .کنیم تحمیل دیگری به را خود کنیم می سعی هسرم و من. 46

 5 4 3 2 1 .رویم می را خودمان مخصوص های راه کدام هر همسرم و من. 47

 5 4 3 2 1 .کنیم می بحث هم با شخصی مسائل درباره همسرم و من. 48

 5 4 3 2 1 .کنم می گم را خود همسرم با ارتباط در غالبا من. 49

 5 4 3 2 1 .کنیم می درك واقعی طور به را یکدیگر همسرم و من. 50

 مسلم وظایف اجرای برای تا داریم زیادی وقت به نیاز همسرم و من. 51

 .شویم هماهنگ یکدیگر با خود

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .کنیم می حساب یکدیگر روی گیری تصمیم هنگام همسرم و من. 52

 5 4 3 2 1 .شودمی من شخصی پیشرفت مانع همسرم با من ارتباط برقراری. 53

 5 4 3 2 1 است همسرم و من روابط از مهم جنبه یك وفاداری به ایمان. 54

 5 4 3 2 1 .رسدمی نظر به طوالنی نیستیم هم نزد همسرم و من که هنگامی. 55

 5 4 3 2 1 .قائلیم ارزش آن برای بریزیم را چیزی طرح وقتی همسرم و من. 56

*** 

 پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال
 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد سئواالت

 1 2 3 4 5 ها برایم آسان است.. نزدیك شدن به دیگران و برقراری روابط صمیمی با آن1

 1 2 3 4 5 کننده است.ناراحت. نزدیك شدن به دیگران تاحدودی برایم مشکل و 2

خواهم خودم را کامالً به او بسپارم و با او یکی شوم، می. وقتی با کسی دوست می3

 شوم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم به هنگام نیاز، دیگران به من کمك خواهند کرد.. تصور می4

 1 2 3 4 5 کنم به هنگام نیاز، کسی به من کمك نخواهد کرد.. تصور می5

 1 2 3 4 5 توانم با اطمینان روی کمك دیگران حساب کنم.. نمی6

 1 2 3 4 5 . اتکای به دیگران برایم آسان است.7

 1 2 3 4 5 . اتکای به دیگران برایم دشوار است.8

 1 2 3 4 5 . غالباً نگرانم که نکند دیگران واقعاً مرا دوست نداشته باشند.9

 1 2 3 4 5 شوم.و تنها بمانم ناراحت نمی . اگر دیگران مرا ترك کنند10

 1 2 3 4 5 . دوست ندارم دیگران زیاد به من نزدیك و با من صمیمی شوند. 11

 1 2 3 4 5 کنند.ها اجتناب می. دوست دارم دیگران خیلی به من نزدیك شوند اما آن12

 1 2 3 4 5 . اعتماد به دیگران برایم آسان است.13

 1 2 3 4 5 دیگران برایم دشوار است.. اعتماد به 14

. غالباً نگرانم که نکند دیگران به همان اندازه که من برایشان ارزش قائل هستم 15

 برایم ارزش قائل نباشند.

5 4 3 2 1 
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Abstract  
Aim: The purpose of this prediction was women's sexual satisfaction based on 

marital commitment, marital intimacy and attachment styles during the COVID-

19. Methods: The statistical population of this study consisted of all married 

women in Taft city with a number of more than 100 thousand people, of whom 

138 people were selected as the research sample based on the proposed formula of 

Tabachenik & Fidel (2007) and available sampling method. They completed 

Yavari Kermani and Bahreiniyan Sexual Satisfaction Questionnaire (2009), 

Marital Commitment of Adams and Jones (1997), Marital Intimacy Questionnaire 

of Stephan, Vanden Brouck & Hans Bertommen (1997) and Besharat (2000) 

Attachment Questionnaire online. Pearson correlation coefficient and multiple 

regression analysis in SPSS-26 were used to analyze the data. Results: The results 

of data analysis showed that there is a positive and significant relationship between 

marital commitment (commitment to spouse, commitment to marriage and feeling 

of commitment), intimacy of couples (intimacy index, agreement, honesty, love 

and adherence to commitments) and secure attachment style with sexual 

satisfaction (P <0.05). In addition, the results of Pearson correlation coefficient 

showed that there was a significant negative relationship between avoidant and 

ambivalent / anxious attachment style with sexual satisfaction (P <0.05). The 

results of multiple regression in a stepwise model also showed that the component 

of commitment to marriage; the components of love and affection and the degree 

of agreement and secure attachment style were able to predict sexual satisfaction 

(P <0.05).  Conclusion: Based on the results, it can be found that marital 

commitment, marital intimacy and attachment style are able to predict marital 

sexual satisfaction. 

Keywords: Sexual Satisfaction, Marital Commitment, Marital Intimacy, 

Attachment Style 
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