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 دانشجويان در b و a شخصيتی ريخت دو در دلبستگی سبک به توجه با زوجين جنسی رضايت و زندگی از رضايت مقايسه

 *متأهل
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The comparison of life and sexual satisfaction among two personality type of A 

and B according to attachment style 
Ali Mohammadzadeh1, Akbar Rezaei2, Elahe Alizadeh Mansour3 

 چكيده

ی است. جین از جمله رضایت از زندگی و رضایت جنسی تعیین کننده در روابط صمیمی زوهامؤلفههای شخصیتی از ریختی دلبست ی و هاسبك زمينه:

تن اثرات های شخصیتی با رضایت زندگی و جنسی با در نظر گرفریختی دلبست ی و هاسبكهای کافی در ارتباط با رابطه مسئله این پژوهش کمبود داده

 شخصیتی یختر دو در دلبست ی یهاسبك به توجه با جنسی رضایت و زندگی از رضایت می ان مقایسه این پژوهش از : هدفهدفتعاملی بین آنها است. 

a  وb 0315-18 تحصیلی سال در تبری  مرک  نور پیام دانش اهمت هل  دانشجویان تمامی شامل آماری ای  بود. جامعهمقایسهعلّی این پژوهش  روش:. بود 

، (2118) داینر زندگی از رضایت یهاپرسشنامه .انتخاب شدند شده بندی طبقه تصادفی گیری نمونه روش با نفر 211 نفر بودند.  5111 بر بالغ که بود

 از بعد انتها در و گردید اجرا افراد این روی (0165) بورتنر شخصیت ریخت ( و0185) شیور و هازن دلبست ی سبك، (0180) هادسون جنسی رضایت

 این از حاکی هایافته ها:يافته. شد انجام نمونه 387 تعداد برای عاملی دو واریانس لیلتحها، پرسشنامه در خطا وجود دلیل بهها نمونه از نفر 07 تعداد حذف

 دلبست ی سبك با یافراد که یاگونه به، پذیردیم ت ثیرها نآ شخصیت ریخت و افراد دلبست ی سبك نوع بین تعامل از زندگی از رضایت می ان که بود

 از افراد جنسی رضایت می ان که است حالی در این  .(p<17/1)بودند برخوردار باالتری زندگی از ایترض می ان از شخصیت ریخت نوع دو هر در ایمن

می ان رضایت از زندگی افراد از نوع ریخت  نتيجه گيری:  .(<17/1p) پذیردینم ت ثیرمؤلفه  دو این بین تعامل و شخصیت ریخت و دلبست ی سبك نوع

 شخصیت ریخت، دلبست ی سبك، جنسی رضایت، زندگی از رضایتكليدها: واژه پذیرد.یم ت ثیربست یشان نوع سبك دل با توجه به هاآنشخصیتی 

a و b 

Background: Attachment styles and personality types are key determinants of intimate relationships such as 
life and sexual satisfaction.  The issue of the present study is the lack of sufficient data regarding the relationship 
between attachment styles and personality types with life and sex satisfaction considering the interactive effects 
between them. Aims: The aim of this research is to compare the rate of life satisfaction and sexual satisfaction 
with respect to attachment styles in two personality types A and B. Method: The study was a causal-
comparative design. Statistical population contains all married students of Payame Nour University of Tabriz 
in academic year 2018-2019, which amounts to 7000 subjects of whom 400 subjects were selected as sample 
through classified random sampling method. Diner's life satisfaction questionnaire(2008), Hadson's sexual 
satisfaction questionnaire(1981), Hazen and Shaiver's attachment style questionnaire(1987) and Burtner's 
personality type questionnaire(1967) were carried out on these subjects at first, and finally after eliminating 15 
subjects from these samples because of errors contained in questionnaires, two-factor variance analysis of 
sample containing 385 subject was done. Results: Findings show that the rate of life satisfaction is affected by 
the interaction between the type of attachment style of subjects and their personality types so that subjects with 
immune attachment style have higher rate of life satisfaction in both personality types, (p<0/05). Whereas 
sexual satisfaction of subjects is not affected by attachment styles personality type and the interaction between 
these two components (p>0/05). Conclusions: Accordingly rate of life satisfaction is affected by their 
personality type according to their attachment style. Key words: Life satisfaction, Sexual satisfaction, 
Attachment style, Personality types A and B. 
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 مقدمه

 اساس بر که است اجتماعی هاییستمس مهمترین زمره در خانواده

 آن تداوم و حفظ و گیردیم شکل مخالف جنس دو بین ازدواج

 ،اجتماعی واحدی عنوان به خانواده. است برخوردار زیادی ازاهمیت

 هایبآس لتحو و تغییر و ندگیشفاده و التیام، تکامل و تحول کانون

 وابطر فروپاشی بستر هم و شکوفایی بستر هم که است عوارض و

(. 0311، کا می شعاع جاوید و ی)مؤمن باشدیم اعضایش میان

 و نز وقتی. است سالم شوهر و زن، سالم جامعه یك الزمه بنابراین

 گرم ونکان توانندیم باشند داشته یاسازگارانه و سالم رابطه شوهری

 این غیر در. نمایند فراهم خانواده کل و فرزندان برای را سالمی و

 لکهب، شوندیم خودساخته ناایمنی قربانی خودشان تنها نه صورت

 ردرگی را جامعه کل نهایت در و ن دیك یهاخانواده حتی و فرزندان

؛ حسین 0310،گرد سلطانی و رسولی) کرد خواهند ناایمنی این

(. 0312طاهر، مقتدایی، مهری و محمدی، خان اده، نیازی، 

 عوامل درک دنبال به همواره درمان ری زوج و خانواده متخصصان

 از بسیاریاند. ودهب زناشویی رابطه کیفیت کننده بینیپیش و پیشایند

 یرهایمتغ از بهتر روانشناختی عوامل که اندیافتهها درپژوهش

 تواندیم طالق هسابق و، تحصیالت سطو، سن چون شناختی جمعیت

، 0ورینساب و، لوسیر، بوچاردکند ) بینیپیش را ازدواج ثباتی بی

 رد روابط از یاشبکه و عاطفی واحد یك توانیم را خانواده (.0111

 و ودشیم نهاده بنا مرد و زن زناشویی پیوند از که دانست تنیده هم

 هنتیج در و بوده زندگی از رضایت مفهوم به خانواده از رضایت

 بر در ار جامعه معنوی و مادی پیشرفت و تعالی، تحول امر در تسهیل

 شخص که آنچه بین تفاوت عنوان به را زندگی از یت. رضادارد

 ایهیژگیو برخی وجود اند.کرده تصور هست که آنچه و خواهدیم

 تریهیمانصم و ن دیکتر روابط به تواندیم مرد و زن در شخصیتی

 تحریك هب نیاز و هستند برون را که شوهری و نز مثال برای. بینجامد

 یهمانیم و مسافرت به رفتن مانند اجتماعی هاییتفعال انجام از، دارند

 و رابرون  آنان از یکی که شوهری یا و زن عکس بر. برندیم لذت

 دارد نوعمت و تازه هاییتفعال به تمایل یکی، است درون را دی ری

 زندگی و آرامش به دی ری که یحال در، بردیم لذت جمع از و

 نهاد را خانواده(. 0386، موسوی) است عالقمند تنش بدون و عادی

. است مرد و زن زناشویی پیوند از ناشی کهاند کرده معرفی اجتماعی

                                                           
1. Buchard, Lussier & Sabourin 
2. Bradley, Friend & Gottman 

 سازنده و سالم تعامل وجود، انسان اجتماعی زندگی مظاهر جمله از

 مدلیه و صمیمیت زابرا و همنوع به عشو بودن برقرار وها انسان میان

 و جسمانی مختلف نیازهای ارضای محل خانواده. است یکدی ر به

 شناخت و روانی و زیستی نیازهای از آگاهی و است عاطفی

 مایالتت شناخت هاییكتکن به شدن تجهی  و آنها ارضا چ ون ی

 از فرد یك رضایت. باشدیم انکارناپذیر ضرورتی روانی و زیستی

 و دشویم محسوب خانواده از وی رضایت ن لهم به زناشویی زندگی

 نتیجه در و بوده زندگی از رضایت مفهوم به خانواده از رضایت

 هجامع و سالمت معنوی پیشرفت و تعالی و تحول امر در تسهیل

لفان عملکرد بنابر نظر مؤ(. 0387، عیدی و خانجانیشد ) خواهد

زوجین  درمندی گذار بر رضایتت ثیرصحیو جنسی یکی از منابع 

یك ازدواج سالم وجود رابطه جنسی مطلوب به نحوی که  در است.

ین رضایت طرفین شود نقش بسیار مهم و اساسی در ت مبتواند موجب 

ثبات بنیان خانواده و رضایت جنسی افراد و در نتیجه اف ایش رضایت 

؛ مك 21100، 2بردلی، فریند و گوتمنداشت )از زندگی آنها خواهد 

 متعادل کارکرد اهمیت به توجه (. با2102، 3هامیرکیب و، گولد

 اب مرتبط عوامل شناخت، آن شدن متالشی از جلوگیری و خانواده

، ستا خانوادگی زندگی بخش استحکام پایه که زناشویی رضایت

 برر مؤث عوامل به توجه صورت در بنابراین. رسدیم نظر به ضروری

 ضایتر سطو اف ایش با که داشت انتظار توانیم زناشویی رضایت

 وها خانواده اجنماعی و عاطفی، روانی مشکالت از بسیاری زوجین

 مندیرضایت سطو ارتقا با همچنین. یابد کاهش جامعه کل در

 به ربیشت خاطر آرامش با جامعه افراد، زندگی از رضایت و زناشویی

 خواهند اقتصادی و فرهن ی اجنماعی خدمات و تعالی و تحول

. شد خواهند برخوردار یترسالم فضای ازها نوادهخا و پرداخت

 بقا .است اجتماعی زندگی پایه ترینیلاص و مقدس نهادی، خانواده

 ارهایمعی از یکی. دارد بست ی خانواده دوام به، انسانی جامعه دوام و

 تی. رضااست آن اععضای بین عاطفی پیوند وجود، منسجم جامعه

 عدم یا وجود که است واملیع مهمترین از یکی زوجین در جنسی

 و رینیانبحشود ) بنیان این ت ل ل یا تحکیم باعث تواندیم آن وجود

رابطه جنسی در زندگی زناشویی نوعی انرژی است  (.0386، یاوری

ان ی د تا عشو و عاطفه و صمیمیت را در بین خود یمکه افراد را بر 

ست، ی و جسمی ابه وجود بیاورند. این رابطه به همان می انی که جنس

3. McCabe, & Goldhammer 
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باشد. بنابراین یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی فرد نسبت یمحسی 

 -  شود )دلمار سانچیمبه کیفیت زندگی، رضایت جنسی محسوب 

 (.2102، 0اگلسیاس و سیرا - فونت ، سانتوس

 متسال چون هم عواملی با دلبست ی کهاند داده نشان مطالعات 

مسائل  نی  و، زناشویی رضایت، دیفر بین روابط کیفیت، تنش، روان

برازارد، شیور و ؛ 2115، 2دمپستراست ) ارتباط در جنسی مختلف

 شارها قضاوتی فرآیند یك به زندگی از رضایتمندی(. 2115، 3لوی ر

 از سری یك حسب بر را خود زندگی کیفیت افراد آن در که دارد

 روابط ارناهنج و هنجار به هاییژگیوکنند. یم ارزشیابیها مالک

  ثیرت اشخاص دلبست ی سبك از عمیو یاگونه به شخصی بین

 هایییژگو با ایمن دلبست یها، پژوهش نتایج بنابر .پذیردیم

 سطوح با ابیاجتن دلبست ی، رضایت و صمیمیت شامل مثبت ارتباطی

 لد و هیجان و شور با دوسوگرا دلبست ی و تعهد از پایدارتری

 ینیفاست ) ارتباط در کم خرسندی با امتو روابط مورد در مشغولی

 (.0111، 2نولر و

 توانیم زوجین میان در آن از رضایت و جنسی رابطه زمینه در

 یاهانداز تا فقط سعادتمندانه زناشویی زندگی اگرچه که گفت

 ینرتمهم از است ممکن رابطه این ولی است جنسی رابطه به مربوط

 اگر زیرا. باشد زناشویی یزندگ در خوشبختی عدم یا خوشبختی علل

 و یناکام، محرومیت حس ایجاد باعث نباشد کننده قانع رابطه این

شود یم خانواده پاشیدگی هم از نتیجه در و ایمنی احساس عدم

 احساس در مهمی نقش افراد در سالم جنسی عملکرد(. 0381، شاملو)

دارد )بشارت، مظلوم  آنان زندگی کیفیت بردن باال و سالمتی

، بازخورد. (0317ینی، غالمعلی لواسانی، قنبری هاشم آبادی، حس

 ییهاشاخه تواندیم جنسی ارتباطات در جنسی شریك درک و امیال

 در اختالل(. 0311، ساالری) یایندب شمار به والدین به دلبست ی از

 تواندیم که است ارتباطی تعارضات اصلی منبع جنسی سیستم

 بتنس زوجین ن رانی اف ایش و قهعال و عشو مورد در تردید موجب

تمایالت جنسی یك (. 2112، 7س راوزشود ) ارتباط پایداری به

پدیده ش فت ان ی  چند بعدی، زیستی، روانشناختی، میان فردی، و 

ویژگی رفتاری است. تمایالت جنسی که زمینه ساز رضایت جنسی 

                                                           
1. Del Mar Sánchez-Fuentes, Santos-Iglesias, & Sierra 
2. Dempster 
3. Brassard, Shaver & Lussier 
4. Feeny & Noller 
5. Segraves 

تواند به صورت احساسی یمو در قبال آن رضایت از زندگی است 

که همراه با نوعی از هیجان مثبت است درک شود به نحوی که فرد 

از طریو این احساس به هدف زندگی زناشویی که رضایت و زن ی 

، 6بارن ، دادسون، وود، توماس و کیمبرلیبرسد )زناشویی سالم است 

2105.) 

 ردیف بین روابط در را شایست ی و عملکرد، ایمن دلبست ی

 تمقاوم گسترش و اجتماعی رفتار قایارت موجب و کندمی تسهیل

 و ماداعت از باالتری سطو، ایمن دلبست ی با افراد. شودمی روانی

 با افراد که حالی در، دارند تعارضات از تریپایین سطو و رضایت

 و االترب تعارضات و احساسات در تعادل عدم با دوسوگرا دلبست ی

 تعارضات و کمتر صمیمیت و رضایت با اجتنابی دلبست ی با افراد

 سبك که داد نشان برنبیوم یمطالعه هاییافته. شوندمی مشخص بیشتر

، رضایت در کاهش با داریمعنی طور به دوسوگرا دلبست ی

 بكس و داشته ارتباط جنسی بران یخت ی و لذت، صمیمیت

است  تباطار در جنسی صمیمیت کاهش با فقط، اجتنابی دلبست ی

 (0311، ساالری)

، ایمن بست یدل سبك با افراد کهاند کرده ثابت حقیقاتت بسیاری

 از یشتریب مندیرضایت، ناایمن دلبست ی سبك با افراد به نسبت

 برقراری تاهمی، اجتنابی دلبست ی سبك با افراد. دارند خود زندگی

 رانهمس توسط کمتر احتماالً و گیرندیم نادیده را صمیمی روابط

 در دوسوگرا دلبست ی سبك با افراد. شوندیم حمایت خود

 رهمس جانب از که ن رانند و دارند تردید، خود ارزشمندی خصوص

 حسادت و خشونت خود روابط در است ممکن، شوند طرد خود

 زا رضایت عدم موجب خود نوبه به این که دهند نشان بیشتری

؛ 2112، کولین ؛ 2111، 5کولین شود )یم زوجین در زندگی

 (.2111، 8کورکوران

 بر یپایدار اتت ثیر و است پیچیده و کلی مفهومی خصیتش

 تاختالال و شخصیتی هاییژگیو از برخی. دارد زناشویی روابط

 این و دهدیم اف ایشها زوج بین را تعارضات وها ، تنشروانی

 و موفقیت عدم در س ایی به نقش تواندیم زناشویی تعارضات

6. Barnes, Dodson, Wood, Thomas, & Kimberly 
7. Collins 
8. Corcoran 



 0318، بهار)خرداد(  57، شماره08دوره                                                                                 مجله علوم روانشناختی                                                       

 

222 
 
 

 را راداف مندیرضایت داورمت و باشد داشته خانواده کانون ناپایداری

 (.0312، حسینیکند ) تهدید

 اشتهد زناشویی روابط بر پایداری اتت ثیر تواندیم شخصیت

، نیروا اختالالت و شخصیتی هاییژگیو از برخی همچنین. باشد

 زندگی تداوم و دهدیم اف ایشها زوج بین را تعارضات وها تنش

 ی ن فردی یهاتفاوت ردی  سویی از. کندیم تهدید را زناشویی

 زیادی ثیرت  که باشد ژنتیکی صفات و شخصیت حاصل است ممکن

 و اضطراب به گرایش جمله از رفتارهایی و احساسات، افکار بر

 (.0311فاتحی زاده و احمدی،  شاه محمدی،دارد ) ن رانی

 ارزش هب توجه با و گرفته انجام این ماقبل که هاییپژوهش طبو

 هک زاییآسیب عوامل از بنیان این حفظ اهمیت و خانواده بنیان

 باعث نتیجه در و زوجین در مندیرضایت عدم موجب توانندیم

 به است شده سعی پژوهش این در، گردد خانواده نهاد گسلش

 ت ثیر رام این در توانندیم هم با تعامل با که عواملی از برخی بررسی

 با شپژوه این در نظورم این به. است شده سعی باشند داشته معنادار

 لبست ید سبك نوع که یت ثیر بررسی به آماری یهاروش از استفاده

 نمی ا در توانندیها مآن شخصیتی ریخت نوع و زوجین از هرکدام

 انبنی حفظ نتیجه در و جنسی رضایت و آنها زندگی از رضایت

 .است گردیده سعی شوند، خانواده

ه آیا می ان رضایت از در این پژوهش این است ک اساسی سؤال

ر د زندگی و رضایت جنسی افراد از نوع سبك دلبست ی افراد

 پذیرد یا نه؟یم ت ثیرهای شخصیتی مختلف ریخت

 روش

 نآ اجرا روش و بوده کاربردی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش

 .است اییسهمقا علی نوع از

ه ادانش  مت هلدر این پژوهش کلیه دانشجویان  جامعه و نمونه:

به عنوان جامعه  0315-18نور مرک  تبری  در سال تحصیلی پیام

 5111آماری در نظر گرفته شده. تعداد اعضای جامعه این پژوهش 

نفر نمونه از طریو  211نفر برآورد شده است که از این میان تعداد 

یین تع تجه بندی شده انتخاب شده است.گیری تصادفی طبقهنمونه

حجم نمونه مورگان بهره گرفته شده  نتخابحجم نمونه، از جدول ا

 است.

 

                                                           
1. Diener, Emmons, Larsen & Griffin 

 ابزار

 ندگیز از رضایت داینر: پرسشنامه زندگی از رضایت پرسشنامه

 پنج از و شده ساخته( 0187) 0داینر، ایمون ، الرسن و گریفین توسط

 دهدیم قرار سنجش مورد را فاعلی به یستی شناختی عناصر که ماده

 یترضا مقیاس که دارندیم ابراز نهمکارا و داینر. است شده ساخته

 مقیاس ایناند. کرده تهیه سنی یهاگروه همه برای را زندگی از

 ار به یستی و زندگی از رضایت می ان که بودسؤال  28 از متشکل

 تشکیل املع سه از که داد نشان عاملی تحلیل. است کردهیم پیشبینی

 مرتبط زندگی از رضایت بهسؤال  01سؤال،  28 بین در، است شده

 به و یافت کاهشسؤال  7 به نهایت در، هایییبررس از پس که بوده

 رد همکاران و داینر. گرفت قرار استفاده مورد مج ا مقیاس عنوان

 را زندگی از رضایت مقیاس دانشجونفر  056 از متشکل یانمونه

 نیآزمود یهانمره استاندارد انحراف و میان ین که کردند ارزیابی

 با 82/1 بازآزمایی همبست ی ضریب و 23/6 و 7/23 ترتیب به ها

 قیاسم قابلیت اعتماد نی  همکاران و بیانی. شد محاسبه ،ماه دو فاصله

 بازآزمایی روش طریو از و 83/1 کرونباخ آلفای از استفاده با را

، اشدب بیشتر پرسشنامه این در فرد نمره چه هر. آوردند دست به 61/1

 وعن از مقیاس این. بود خواهد بیشتر نی  یزندگ از فرد رضایت

 .است لیکرتی هایمقیاس

 2نهادسو هادسون: این مقیاس توسط جنسی رضایت پرسشنامه

، یاسمق این. شد ساخته زوجین رضایت سطوح ارزیابی برای (0113)

 پاسخ. شودیم محسوب دهی گ ارش خود نوع از وسؤال  27 دارای

 بین یادرجه 5 مقیاس یك سطو رد، آزمون یماده هر به آزمودنی

نمره  کل در هایآزمودن ی، نمرهمجموع در و شودیم مشخص 6تا  1

 مقیاس این در باال ی. نمرهاست نوسان در 071 تا 1 بین آزمون

 پور توسط ،نامه پرسش این. است جنسی رضایت یکننده منعکس

 عیتوض بررسی برای روز 07 فاصله به مجدد اجرای با( 0381) اکبر

 با آن مجدد اجرای و آزمون اجرای نتایج. شد انجام مقیاس هنجاری

 ن رنشا آزمون این نتایج. شد واقع تحلیل مورد همبست ی آزمون

 همچنین. است شده 10/1 معناداری سطو در 16/1 همبست ی می ان

 نیمه دو روش از آمده دست قابلیت اعتماد به تریودق بررسی برای

 81/1 نی  شده محسابه گاتمن ضریب. است شده 88/1 آزمون کردن

 یامهپرسشن قابلیت اعتماد تعیین برای، حاضر تحقیو در. است

2. Hudson 
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 کل رایب که شد استفاده کرونباخ الفای روش از نی  جنسی رضایت

 .بود، 13/1 با برابر پرسشنامه

 و a، تشخصی هایریخت تعیین برای بورتنر بندیدسته مقیاس

bپس شده است. ابداع (0165) 0روزنمن و نربورت : این مقیاس توسط 

 ندیب دسته کوتاه مقیاس یك ساختن به اقدام (0161) بورنتر آن از

 و است خطی مقیاس شامل که نمود a ریخت رفتاری یال وها برای

 دنیآزمو از مقایس این در دارد شباهت معنایی افتراق یهاپرسش به

 بندیرتبه خود هاییژگیو اساس بر را خود که شودیم خواسته

 رد پرسشنامه قابلیت اعتماد این و درستی(. 0381، میرزایی) نماید

 اصفهان پ شکی علوم دانش اه توسط 0352 و 0350 یهاساله ایران

 دست به 51/1 قابلیت اعتماد و شده بررسی نفر 221 روی بر اجرای با

 در آمده دست به 56/1 تحقیو این در کرونباخ آلفای ضریب. آمده

 که، است خیر و بله ایینهگ  دو جواب بر مشتمل ماده هر مقیاس نای

 با راداف. گیردیم صورت دهی نمره مثبت یهاپاسخ تعداد حسب بر

 نمره با وافراد a شخصیتی ریخت دارای 03 از باالتر آزمون نمره

 .هستند b شخصیتی ریخت دارای 03 از کمتر آزمون

 ست یدلب سبك پژوهش این شیور: در و هازن دلبست ی مقیاس

( 0185) 2شیور و هازن پرسشنامه به پاسخ ویی اساس بر والدین به

 تا( کم خیلی 0) از لیکرت طیف به توجه با افراد. است شده مشخص

 وابجسؤاالت  به است شده داده قرارسؤال  هر برای که( زیاد خیلی)

 هپرسشنام ماده پنج که استسؤال  07 دارای پرسشنامه این. دهندیم

 دلبست ی سبك به مربوط ماده پنج، ایمن دلبست ی سبك به مربوط

 دوسوگرا یمنا نا دلبست ی سبك به مربوط ماده پنج و اجتنابی ناایمن

 که ندک انتخاب را هاییینهگ  که شد خواسته آزمودنی از و باشدیم

 و کندیم توصیف بهتر ن دیك روابط در را وی مشخص سبك

 عنوان به نماید کسب آن در باالتری نمره آزمودنی که مقیاسی خرده

قابلیت ( 0185) و شیور هازن. شودیم لحاظ فرد دلبست ی سبك

 قابلیت اعتماد آلفایو  80/1 را پرسشنامه این کل آزمایی اعتماد باز

خصوصیات روان ( 0351) بشارت. آوردند دست به 85/1 را کرونباخ

 .رده استک سنجی قابل قبولی را برای این مقیاس گ ارش

 هايافته

 میان ین، 65/22 زندگی از رضایت میان ین پژوهش این در

 ایمن دلبست ی سبك میان ین، 72/51 ینزوج جنسی رضایت

 میان ین، 08/02 اجتنابی ناایمن دلبست ی سبك میان ین، 10/00

 شخصیت ریخت میان ین و 10/00 دوسوگرا ناایمن دلبست ی سبك

 تحلیل روش از پژوهش هاییهرضف آزمون برای. است بوده 72/0

 نتایج و استفاده spss22 اف ارنرم از استفاده با عاملی دو واریانس

برای داده رضایت از زندگی  .شد ارائه جداولی در آن از حاصل

 08512/5استاندارد و انحراف  5662/22، و میان ین 387نمونه اندازه 

ونه با اندازه نممی ان رضایت جنسی  مؤلفهبرآورد شده است و برای 

 محاسبه 37332/01و انح اف استاندارد  7213/51میان ین  387/1

، 382نه نموریخت شخصیت افراد با اندازه  مؤلفهگردیده است. برای 

محاسبه گردیده،  21811/1وانحراف استاندارد  7201/0میان ین 

 387/1سبك دلبست ی ایمن با اندازه نمونه  مؤلفههمچنین برای 

 01607/2و مقدار انحراف استاندارد  1311/06ن ین مقدار میا

 برآورد شد.
 

 زندگی از رضایت می ان برای عاملی دو واریانس . تحلیل0جدول

 (sigداری )درجات معنی (F) یانسوارمقدار  واریانس مربعات مجذور مربعات (df) یانسوارآزادی برای درجه مؤلفه

 706/1 612/1 166/73 273/012 0 ریخت شخصیت

 212/1 226/2 818/75 871/230 2 سبك دلبست ی

 128/1 622/3 818/75 135/058 2 یسبك دلبست  –ریخت شخصیت 

 
 

 توجه با، 0جدول  در عاملی دو واریانس تحلیل نتایج مطابو -0

 F قدارم گیریمیم نتیجه شخصیت ریخت برای واریانس مقادیر به

 نظر از یزندگ از رضایت می ان بر شخصیت ریخت اریگذت ثیر برای

 می ان رد شخصیت ریخت نوع ت ثیر فرضیه و نیست دار معنی آماری

 .شودیم رد زندگی از رضایت

                                                           
1. Bortner & Rosenman 

 توجه با، 0جدول  در عاملی دو واریانس تحلیل نتایج مطابو -2

 مقدار گیریمیم نتیجه دلبست ی سبك انواع برای واریانس مقادیر به

F از زندگی از رضایت می ان رب دلبست ی سبك ریگذات ثیر برای 

 بر لبست ید سبك مستقیم ت ثیر فرضیة و نبوده دارمعنی آماری نظر

 .شودیم رد زندگی از رضایت می ان

2. Hazan & Shaver 
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 توجه با، 0جدول  در عاملی دو واریانس تحلیل نتایج مطابو -3

 و خصیتش ریخت و دلبست ی سبك تعامل برای واریانس مقادیر به

 زا زندگی از رضایت می ان پذیریت ثیر برای Fمقادیر  به توجه با

 معنی آماری نظر از که، شخصیت ریخت و دلبست ی سبك بین تعامل

 بین یتعامل مقادیر به زندگی از رضایت می ان که فرض این است دار

 .کندیم یید ت را دارد بست ی فرد شخصیت ریخت و دلبست ی سبك
 

 جنسی ضایترمؤلفه  می ان واریانس دو عاملی تحلیل. 2جدول

 (sigداری )درجات معنی (F) یانسوارمقدار  واریانس مربعات مجذور مربعات (df) یانسوارآزادی برای درجه مؤلفه

 313/1 531/0 166/73 182/720 0 ریخت شخصیت

 818/75 363/3668 2 سبك دلبست ی
222/02 156/1 

 801/75 660/211 2 سبك دلبست ی –ریخت شخصیت 
831/1 17/1 

 

 

 توجه با، 2جدول  در عاملی دو واریانس تحلیل نتایج مطابو -0

 F قدارم گیریمیم نتیجه شخصیت ریخت برای واریانس مقادیر به

 نظر زا جنسی رضایت می ان بر شخصیت ریخت اریگذت ثیر برای

 می ان رد شخصیت ریخت نوع ت ثیر فرضیه و نیست دارمعنی آماری

 .شودیم رد جنسی رضایت

 توجه با، 2جدول  در عاملی دو واریانس تحلیل نتایج بومطا -2

 مقدار گیریمیم نتیجه دلبست ی سبك انواع برای واریانس مقادیر به

F نظر از نسیج رضایت می ان بر دلبست ی سبك اریگذت ثیر برای 

 می ان بر  یدلبست سبك مستقیم ت ثیر فرضیه و نبوده دارمعنی آماری

 .شودیم رد جنسی رضایت

 توجه با، 2جدول  در عاملی دو واریانس تحلیل نتایج مطابو -3

 و خصیتش ریخت و دلبست ی سبك تعامل برای واریانس مقادیر به

 عاملت از جنسی رضایت می ان پذیریت ثیر برای Fمقادیر  به توجه با

 دارعنیم آماری نظر از که، شخصیت ریخت و دلبست ی سبك بین

 سبك ینب تعاملی مقادیر به جنسی رضایت می ان که فرض این است

.کندیم ییدت  را دارد بست ی فرد شخصیت ریخت و دلبست ی
 

 جنسیتمؤلفه  از پذیریت ثیر با شخصیت ریخت به توجه با زندگی از رضایت واریانس می ان تحلیل .3جدول

 (sigاری )ددرجات معنی (F) یانسوارمقدار  مجذور مربعات (df) یانسوارآزادی برای درجه مؤلفه

 116/1 111/1 111/1 0 ریخت شخصیت

 362/1 222/2 752/02 0 سبك دلبست ی

 573/1 111/1 021/7 0 یسبك دلبست  –ریخت شخصیت 

 

 

 ت ثیر برای واریانس نمره مقدار، 3جدول  یهاداده مطابو -0

 زا جنسیت و شخصیت ریخت از زندگی از رضایتمؤلفه  پذیری

 دو این از زندگی از رضایت می ان و باشدینم معنادار آماری لحاظ

 .پذیردینم ت ثیرمؤلفه 
 

 جنسیت و شخصیت ریختمؤلفه  دو توجه با جنسی رضایت می ان عاملی دو واریانس . تحلیل2جدول

 (sigداری )درجات معنی (F) یانسوارمقدار  واریانس مربعات مجذور مربعات (df) یانسوارآزادی برای درجه مؤلفه

 221/1 533/5 111/1 375/721 0 ت شخصیتریخ

 287/1 111/0 752/02 121/58 0 سبك دلبست ی

 662/1 081/1 021/7 138/50 0 یسبك دلبست  –ریخت شخصیت 

 

 

 اثرپذیری به مربوط مقادیر، 2جدول  عددی مقادیر به باتوجه -0

 آماری نظر از جنسیت و شخصیت ریخت از جنسی رضایت می ان

 هیچه مؤلف دو این و جنسی رضایت می ان بین پس. باشدینم معنادار

 .ندارد وجود اثرپذیری رابطة

 گيریبحث و نتيجه

 نرک ترینیربناییز عنوان به همچنان خانواده سوم ه ارة آغاز در

 .است تربیت و تعلیم اندرکاراندست تمام توجه مورد و جامعه

 دستق از ام فرهنگ در که است ضروریاتی از آن بنیان استحکام
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 المتس می ان و کیفیت بر زناشویی یت. رضااست برخوردار زیادی

. اردد ت ثیر افراد جنسی رضایت می ان و زندگی از رضایت، عمومی

. تاس همدی ر از زوجین ادراک از بخشی دهنده شکل جنسی روابط

 شوندیم ازدواج تداوم موجب که رفتارهایی با جنسی ادراکات

ست ا عمومی روابط مینیاتور من له به واقع در و دارد مثبت ارتباط

 (.0386، زاده، محمدی و امیریان زاده امیریان)

 سبك نوع و زندگی از رضایت می ان بین پژوهش این در

 لحاظ از ارمعناد رابطه تعاملی صورت به شخصیت ریخت و دلبست ی

 سبك میان که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. شد مشاهده آماری

 زندگی از رضایت می ان با a شخصیتی ریخت نوع و ایمن یدلبست 

 اب فردی چه هر که طوری به. دارد وجود آماری نظر از معنادار ارتباط

 اشدب برخوردار ایمن دلبست ی از باالتری درجه از a شخصیتی ریخت

 .ودب خواهد بیشتر نی  وی زندگی از رضایت می ان، می ان همان به

(، 2105) همکاران و بارن  پژوهش با هشپژو این از حاصل نتایج

 با ولی، باشدیم ناهمسو( 2115)2زانگ و (0118)0النگ و یانگ

 (2107) 2برازارد، شیور و لوسیر و (2116) 3دیویس و شیور پژوهش

( 2106) 7لمپیس. است کرده کسب آنها مشابه نتایجی و است همسو

 کارآمد اشوییزن ارتباط که است رسیده نتیجه این به خود پژوهش در

 اف ایش و زندگی از رضایت قوی کننده بینیپیش جنسی رضایت و

 یانم که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. است زناشویی کیفیت

 از ایترض می ان با شخصیت ریخت نوع و ناایمن دلبست ی سبك

 جدول با مطابو .دارد وجود آماری نظر از معنادار ارتباط زندگی

  یدلبست سبك میان که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج 2 شماره

 عنادارم ارتباط جنسی رضایت می ان با شخصیت ریخت نوع و ناایمن

 یهاپژوهش با پژوهش این از حاصل یج. نتاندارد وجود آماری نظر از

دوگان، توگود  .است همسو (2107) لدبتر و (2116) دیویس و شیور

 ندگیز کیفیت میان بطهرا بررسی به پژوهشی در( 2113) 6و گلباسی

. داختندپر ترکیهمت هل  زنان در زندگی از رضایت و شادکامی، جنسی

 زنان در یجنس رضایت کیفیت که دادند نشان تحقیو این در هایافته

. اردد معناداری و مثبت ارتباط زنان زندگی از رضایت و شادکامی با

 ضایتر در قوی کننده بینیپیش عامل یك جنسی رضایت رواین از

                                                           
1. Young & Long 
2. Zhang 
3. Davis & Shaver 
4. Brassard, Shaver & Lussier 
5. Lampis 

 این هاییافته به توجه با نتیجه در. باشدیمت هل م افراد در زندگی از

 مهمی قشن جنسی زندگی کیفیت که گرفت نتیجه توانیم پژوهش

 از لحاص نتایج با هایافته این. کندیم ایفا زندگی از رضایت در

 ( همسو2105) ،5کیمبرلی و توماس، وود، دادسون، بارنر پژوهش

 بین ستا رسیده اثبات به نی  تحقیقات این در که یاگونه به، است

 می ان و افراد شخصیتی ریخت و دلبست ی یهاسبك تعامل می ان

 که یاگونه به، دارد وجود دارمعنی تعامل آنها زندگی از رضایت

 بین امالتتع چ ون ی ت ثیر تحت زندگی از فرد مندیرضایت می ان

 با پژوهش این هاییافته دی ر یسو از. گیردیم قرارمؤلفه  دو این

 ت ثیر باب من( 2100، 8نوسکو، تیو، راوفورد و پالت) هاییافته

 همسو و دارد مغایرت جنسی رضایت می ان بر دلبست ی یهاسبك

 می ان بین رابطه آماری هاییافته طبو پژوهش این در که چرا، نیست

 نیمع فرادا شخصیت ریخت و دلبست ی سبك نوع و جنسی رضایت

 پژوهش در که حالی در، ندارند اثری هم برها مؤلفه این و نیست دار

 رضایت می ان اثرپذیری( 2105) همکاران و نوسکو توسط شده انجام

 ناست. ای بوده آماری داریمعنی دارای دلبست ی سبك از جنسی

 است ناهمسو( 0387ابوحم ه ) و گ ارش خوشابی با همچنین پژوهش

 و نسیج رضایت می ان بود شده ثابت حقیقاتت این مطابو که چرا

 ستنده ایمن دلبست ی سبك نوع دارای که ییهازوج در جنسی لذت

 سبك با افراد در که حالی در است برخوردار یترمطلوب سطو از

 دارای خود زناشویی روابط در افراد دوسوگرا ناایمن دلبست ی

  انمی کاهش این. بودند کمتری جنسی رضایت و سردتر روابطی

 چشم هشکا از بود ایمن دلبست ی سبك دارای فر که زمانی رضایت

 .بود برخوردار بیشتری گیر

 سبك دارای افراد چه هر که نشان داده بود( 0116)1کولین

 در، ودندب برخوردار ناایمنی سطو از بیشتری یدرجه با دلبست ی

  انمی که یاگونه به بودند نقص دچار مطلوب ارتباطی برقراری

 این با .شدیم گیرچشم کاهش دچار آنها جنسی و زناشویی رضایت

 .است ناهمسو نی  تحقیو این با حاضر پژوهش حساب

 نی ( 0312) یوعت قوچان کالل توسط شده انجام تحقیو طبو

 ارتباط در افراد شخصیت نوع با زندگی از رضایت می ان اینکه فرضیه

6. Dogan, Tugut & Golbasi 
7. Barnes, Dodson, Wood, Tomas & Kimberly 
8. Nosko, Tieu, Lawford, & Pratt 
9. Colin 
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 بود سیدهر اثبات به تحقیو این در این بر عالوه. داشت قرار تن اتنگ

 نسیج رضایت و زندگی از رضایت یهامؤلفه بینمؤثر  ارتباطی که

 .است بوده برقرار

 بین بود گرفته انجام( 0316) یرزادهنص توسط که پژوهشی در

ر مؤث رابطه شخصیت ریخت از نوعی و زندگی رضایت از سطحی

 از ایترض بین رابطه پژوهش این در که این به توجه با. بود برقرار

 فرض و بود معنا فاقد آماری نظر از افراد شخصیتی ریخت و زندگی

 اطارتب که رسدیم نظر به همچنان ولی، کرد رد را آنها بین ارتباط

 ردمو باید افراد شخصیت دی ر یهامؤلفه با افراد مندیرضایت

 یندهارو تمامی بنیان افراد شخصیت نوع که چرا گیرد قرار پژوهش

 .سازدیم مشخص را افراد دگیزن آتی

 - انچ دلمار س توسط که پژوهشی نتایج با حاضر پژوهش نتایج

 رد که چرا است ناهمسو بود گرفته صورت( 2103) فونت  و همکاران

 توجه با راداف جنسی رضایت می ان بود رسیده اثبات به تحقیقات این

 تعامل ردا هآن دلبست ی سبك نوع با ارتباط در آنها جنسی هویت به

 می ان بین ارتباط وجود امکان پژوهش این در که حالی در، بود

 رسدیم نظر هب چنین این. بود معنابی دلبست ی سبك و جنسی رضایت

 بر عالوه ردی  یامؤلفه دنبال به باید ارتباط این بودن معنادار برای که

 این بین رگمیانجی نقش که بود دلبست ی سبك و شخصیت ریخت

 .کند ایفاه مؤلف سه

 کرد تنباطاس توانیم گونهاین کلی طور به فرضیه این تبیین در 

 و وجینز دلبست ی سبك بین درستی تعاملی ال وی چه چنان که

 دگیزن از رضایت اف ایش موجب شود برقرار آنها شخصیتی ریخت

 به فرادا دلبست ی سبك ال وی چه هر که طوری به. بود خواهد افراد

 نمره از باالتری درجه از و باشد تریكن د منای دلبست ی سبك

 در ندگیز از رضایت می ان باالطبع باشند برخوردار ایمن دلبست ی

 ریخت و دلبست ی ال وی از سبك هر ولی. یافت خواهد اف ایش آنها

 .ردندا سهم افراد جنسی رضایت می ان در آنها تعامالت و شخصیت

 کرد تنباطاس توانیم نهگواین کلی طور به فرضیه این تبیین در

 و وجینز دلبست ی سبك بین نادرستی تعاملی ال وی چه چنان که

 یزندگ از رضایت کاهش موجب شود برقرار آنها شخصیتی ریخت

 به فرادا دلبست ی سبك ال وی چه هر که طوری به. بود خواهد افراد

 نمره زا باالتری درجه از و باشد تریكن د ناایمن دلبست ی سبك

 در زندگی زا رضایت می ان الطبع با باشند برخوردار ناایمن ت یدلبس

 ریخت و دلبست ی ال وی از سبك هر ولی، یافت خواهد کاهش آنها

. ردندا سهم افراد جنسی رضایت می ان در آنها تعامالت و شخصیت

 وهشاتپژ از بسیاری در که است حالی در پژوهش از گیرینتیجه این

 اثبات هب زناشویی رضایت می ان در قوی و كن دی ارتباطی این ماقبل

 ایترض اساسی یهامؤلفه از یکی که این به توجه با. است رسیده

 یجهنت این بر امر این و است زوجین جنسی رضایت می ان، زناشویی

 وی ست یدلب سبك و فرد شخصیت نوع ارتباط نحوه یافتن برای که

 نقش هک است سومی مؤلفه یافتن به نیاز او جنسی رضایت می ان با

 .اردگذیم سحه، آورد عمل بهمؤلفه  سه این ارتباط در را کاتالی ور

 منابع
(.  0386) امیریلان زاده، مژگلان؛ محملدی، مهلدی؛ امیریلان زاده، مهلدی      

مدارس و مراک  آموزش        یت جنسلللی در  جای اه آموزش و ترب
، خالصه مقاالت سومین کن ره سراسری خانواده و سالمت       عالی

 دانش اه تهران.جنسی، 

(. رضلللایت جنسلللی و رضلللایت از     0386) بحرینیان، علی؛ یاوری، مهدی   

 .65-83، 07، درمانیناخبار روازندگی. 

یاس دلسلللت ی        (. 0351بشلللارت، محمدعلی )   یابی مق جار سلللاخت و هن
ساالن  ش اه نهران،        ب رگ سی و علوم تربیتی دان شنا شکده روان . دان

 گ ارش طرح پژوهشی.

سعود، قنبری      شارت محمدعلی، مظ ب سانی م سینی ن ار، غالمعلی لوا لوم ح

کننده حالت اضطرابی،  نقش تعدیل (.0317)آبادی بهرامعلیهاشم

مت اختالل         خا طه بین و بازخورد جنسلللی در راب های  با دانش و 

 07 ،علوم روانشلللناختی مجله  . جنسلللی و مشلللکالت زناشلللویی  

(75)،21-23. 

 یینشللخصللیتی در تع  ایهبررسللی نقش ویژگی(. 0381) پور اکبر، سللعید
امه . پایان نرابطه بین رضلللایت جنسلللی با رضلللایتمندی زناشلللویی

 کارشناسی اتحول. دانش اه تربیت مدرس، تهران.

خان اده عباسلللعلی، نیازی ایل امان، طاهر محبوبه، مقتدائی کمال،           سلللینح

یابی مالک . شناسایی و اولویت(0312) مهری ثریا، محمدی حاتم

مجله  .ر دانشللجویان مجرد دانشلل اه گیالن های انتخاب همسللر د
 .57-11(، 2)73، یعلوم روانشناخت

های شللخصللیتی زوجین متعارض و یژگیو(. مقایسلله 0312حسللینی، زهرا )

ش اه            صیتی پنج عاملی نئو. دان شخ شنامه  س ستفاده از پر عادی با ا

 .067-053(، 2)01. مجله علمی پ شکی قانونی، اصفهان

.  نظریه دلبسلللت ی جان بالبی    (. 0387، الهام ) خوشلللابی، کتایون؛ ابوحم ه 

 تهران: دانژه.

(. بررسی ارتباط سبك دلبست ی بالغین به والدین با    0311ساالری، پروین ) 

-77، 03(2اصللول بهداشللت روانی، ) می ان عملکرد جنسللی زنان.
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326. 
(. 0311) ید علیسللل شلللاه محمدی، سلللعید؛ فاتحی زاده، محمد؛ احمدی،

های شلللخصلللیت،  یژگیوزناشلللویی با پیشللل ویی ناسلللازکاری  

کی  . مجله روانپ شروانشناسی با توجه به پراکندگی آماری زوجین
 .33-22(، 23)02، و  روانشناسی بالینی ایران 

 . تهران: تحول.بهداشت روانی(. 0381) شاملو، سعید

سولی  سمیه )   رؤ، ر سلطانی گرد،  سی جهت   0310یا؛  سه و برر گیری (. مقای

رهای دینی با سازگاری زناشویی در طالب و   مذهبی و عمل به باو

 .225-231، 32،خانواده پژوهی دانشجویان.
(. بررسلللی رضلللایت زناشلللویی در     0387) عیدی، رقیه؛ خانجانی، زینب     

و  2، شناختی روان های نوینپژوهشی مختلف دلبست ی.  هاسبك 

3(0 ،)010-067. 

سر )   پذیرش و تعهداثربخشی درمان مبتنی بر  (. 0312کالل قوچان عتیو، یا
ضایت ازندگی زنان.           سی ور ضایت جن شویی، ر سازگاری زنا بر 
سی و علوم تربیتی،      شنا سومین کنفرانس بین المللی روان  ویژه نامه 

733-725. 

کا می، مهران ی  )       مؤمن عاع  ید، مهرآور؛ شللل جاو روان   ت ثیر (. 0311ی 

درمللانی زوجین بر کیفیللت زنللدگی زوجین آسلللیللب دیللده از  

 .72-62، 0، پژوهش و سالمتیی در تهران، های زناشویانتخ

بل از ازدواج (. 0386موسلللوی، اشلللرف السللللادات )  . تهران: مشللللاوره ق

 مهرکاویان.

های شللخصللیتی، فشللار روانی و    یژگیوبررسللی (. 0381میرزایی، بهرام )
نامه دکتری   . پایان  MSهای مقابله با آن در بیماران مبتال به        یوهشللل

 د اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.رشته روانشناسی. دانش اه آزا

شیوا )    صیرزاده،  سازگار اولیه   0316ن سه رابطه میان طرحواره های نا ،  (. مقای
در افراد دارای سبك  Dساز و کارهای دفاعی و ریخت شخصیت 
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