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Abstract 
The aim of this study was to predict the levels of sexual satisfaction and marital 
adjustment based on family cohesion and secures attachment style variables in 
couples referring to counseling centers in Kermanshah city. This research has 
conducted in form correlational studies. 100 couples (100 females and 100 males) 
were selected using voluntary sampling method couples who referred to 
Kermanshah counseling centers among and responded to Larson et al., Sexual 
Satisfaction, Spinner Marital Adjustment, Gurwell and Teesel Family Cohesion, 
and Collins and Reed Safe Attachment Styles Questionnaires. Data were 
analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression statistical 
methods, SPSS-21 statistical software. The results showed that family cohesion 
and secure attachment style variables have the ability to predict sexual 
satisfaction and marital adjustment criteria variables. Therefore, it can be 
concluded that for increase sexual satisfaction and marital adjustment, secure 
attachment style and family cohesion should be considered. 
 
Keywords: Sexual satisfaction, marital adjustment, family cohesion, secure 
attachment style 

 
Extended Abstract 
 
Introduction 

Sexual issues are one of the most important aspects of human life. Therefore, 
sexual disorders may cause some problems in people's marital life in any society 
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(Ghoreishi, Vakili, & Amirmohseni, 2019). Sexual dissatisfaction can lead to 
serious problems in couples' relationships and hatred for the spouse, resentment, 
jealousy, competition, a sense of revenge, feelings of humiliation, feelings of 
mistrust, and low self-confidence. These issues are reinforced by or manifested 
in the form of conflicts and gradually widen the gap between spouses (Mahmodi 
Hamidi, & Ebrahimi Moghadam, 2018). 

Various factors including family cohesion and secure attachment style can 
affect the level of sexual satisfaction and marital adjustment. Cohesion between 
family members can unify the members and is one of the most powerful factors 
in creating sexual satisfaction and marital adjustment in the family. Lingerne 
(2003, cited in Soltani Benavandi, Khezri Moghadam, & Baniasadi, 2019) 
defines family cohesion as a feeling of emotional closeness to other family 
members. According to him/her, two family cohesion-related qualities are 
commitment and spending time with members. In fact, family cohesion refers to 
the aspects of family psychological health, sense of solidarity, commitment, and 
emotional bond between family members. Thus, family cohesion plays a key 
role in the performance of family members and their health (Amani, Vahabi, 
Sayyad, Latifi, Kashefi, & Narmashiri, 2018). 

Attachment styles are another variable that can affect sexual satisfaction and 
adjustment. Attachment includes three styles: secure, avoidant-insecure, and 
anxious-insecure. Attachment styles affect the way a person copes with stressful 
situations. Secure people simply seek help from others while acknowledging the 
situation, avoidant people have difficulty acknowledging the situation and seeking 
help and support, and a prominent sign of anxious-avoidant is hypersensitivity to 
negative emotions and attachment figures (Saedi, & Khanjan, 2018). Sexual 
relations are part of couples’ romantic relationships and bonds. Besides, sexual 
intimacy and satisfaction are key factors in couples' attachment (Shahsiah, 2010). 

The requirement for a stable life is that couples live together. Being 
together makes couples better able to deal with life issues and problems. 
Hence, studies are needed to make authorities aware of paying attention to 
sexual relations and marital adjustment as important components for 
improving family cohesion and secure attachment style. 
 
Method 
Population, sample, & sampling  

The present study is an applied one in terms of its objectives and a 
descriptive-correlational one in accordance with the nature of the study. The 
research population included all couples living in Kermanshah who had 
married at least two years. A total of 100 couples (100 females and 100 
males) were selected as the sample size using voluntary sampling. 
 
Instruments  

Sexual Satisfaction Questionnaire: This questionnaire was developed 
by Larson, Anderson, Holman and Niemann, (1998). It contains 25 items, 
including 13 negative items and 12 positive items. The answers to the items 
are scored using a 5-point Likert scale (from 1 = never to 5 = always). A 
score of 25-75 indicates low sexual satisfaction, a score of 76-100 indicates 
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moderate sexual satisfaction, and a score of 101-125 shows high sexual 
satisfaction (Rostami, Saadati, & Yousefi, 2018). In this study, the reliability 
coefficient of the instrument using Cronbach's alpha was 0.85. 

Dyadic Adjustment Scale: This tool contains 32 items that are scored 
based on a 6-point Likert scale (from 0 = strongly disagree to 5 = strongly 
agree). The overall score of this scale varies from 0 to 151. In this study, the 
reliability coefficients using Cronbach's alpha were 0.66 for marital dyadic 
adjustment, 0.93 for dyadic consensus, 0.66 for dyadic satisfaction, 0.68 for 
dyadic cohesion, and 0.83 for affective expression. 

Family Cohesion Questionnaire: The questionnaire was developed by 
Olson and Gorall (2006) and contains 42 items that assess the two main 
subscales of family cohesion and resilience using six subscales. In the 
present study, Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 
0.82 in the male sample and 0.81 in the female sample. 

Attachment Styles Scale: This scale was developed by Collins and Reed 
(1990), which initially consisted of 21 items, which was later reduced to 18 
items, and has three subscales: Anxiety that corresponds to ambivalent 
attachment style, Close that is consistent with secure attachment style, and 
depend which is almost the opposite of avoidant attachment style. 
Respondents’ answers are measured on a 5-point Likert scale from 0 = 
strongly disagree to 4 = strongly agree (Allipour, Zeqeibi, & Joulaian, 2015). 
Items 1, 6, 8, 12, 13, and 17 measure secure attachment, items 2, 5, 7, 14, 16, 
and 18 assess avoidance attachment, and items 3, 4, 9, 10, 11, and 15 
measure ambivalent/anxious attachment. In the present study, only the 
secure attachment style was used and its reliability coefficient using 
Cronbach's alpha was 0.82. 
 
Procedure  

First, of the eight districts of Kermanshah Municipality, District 1 was 
selected, and among the counseling centers of these districts, four counseling 
centers were selected using convenience sampling. Before distributing the 
questionnaires among the respondents, brief explanations were given about 
how they were to be completed and how the items would be coded by the 
researchers. To comply with ethical considerations, the objectives of the 
study were explained to the respondents. They were also told that their 
participation would be voluntary and they were assured that their personal 
information would remain confidential. 
 
Data analysis  

The data collected through the scales were analyzed using descriptive and 
inferential statistics (Pearson regression analysis), and SPSS-21 statistical 
software.  
 
Results 

Table 1 shows the mean, standard deviation, and correlation coefficients 
between the research variables: 
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Table 1. 
The descriptive statistics of for the research variables 

Variable Mean SD 
Sexual 

satisfaction 
Marital 

adjustment 
Family 

cohesion 
Secure 

attachment 
Sexual 

satisfaction 
92.44 24.23 -    

Marital 
adjustment 

84.36 18.15 0.46** -   

Family 
cohesion 

74.28 16.24 0.35** 0.26** -  

Secure 
attachment 

86.62 18.35 0.41** 0.48** 0.20** - 

**P ≤ 0.01  
 

As can be seen in Table 1, there are significant correlations between research 
variables. Table 2 shows the regression analysis of sexual satisfaction as a 
criterion variable and family cohesion and attachment style as predictor variables. 
 

Table 2. 
The regression analysis of using entry method 

Predictor 
variables 

Unstandardized 
regression 

coefficients 
(B) 

Standardized 
regression 

coefficients 
(Beta) 

t 
Multiple 

regression 
(r) 

Coefficient of 
determination 

(R) 

The adjusted 
coefficient of 
determination 

(R2) 

F P-value 

Family 
cohesion 

0.18 0.28 3.95 
0.43 0.23 0.20 12.08 P≤0.001 

Secure 
attachment 

0.29 0.34 4.53 

 
As shown in Table 2, family cohesion and secure attachment style as the 

predictor variables play a significant role in predicting sexual satisfaction as 
the criterion variable, and these two predictor variables together explain 23% 
of the variances of sexual satisfaction. However, the role of secure 
attachment style (β = 0.34) is stronger than family cohesion (β = 0.28). 

Table 3 presents the results of the regression analysis for marital 
adjustment as a criterion variable and family cohesion and attachment style 
as predictor variables. 

Table 3. 
The regression analysis using entry method 

Predictor 
variables 

Unstandardized 
regression 

coefficients 
(B) 

Standardized 
regression 

coefficients 
(Beta) 

t 
Multiple 

regression 
(r) 

Coefficient of 
determination 

(R) 

The adjusted 
coefficient of 
determination 

(R2) 

F P-value 

Family 
cohesion 

0.21 0.29 4.01 
0.47 0.26 0.24 12.71 P≤0.001 

Secure 
attachment 

0.33 0.36 4.96 

 
As can be seen in Table 3, family cohesion and secure attachment style as 

the predictor variables play a significant role in predicting marital 
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adjustment as the criterion variable, and these two predictor variables 
together explain 26% of the variances of marital adjustment. However, the role 
of secure attachment style (β = 0.36) is stronger than family cohesion (β = 0.29). 
 
Discussion 

The present study examined sexual satisfaction and marital adjustment 
based on family cohesion and the secure attachment style in couples 
referring to counseling centers in Kermanshah. The results showed that 
family cohesion and secure attachment style could predict sexual satisfaction 
and marital adjustment. 

Many factors can affect the level of sexual satisfaction in couples, including 
family cohesion. Cohesion, one of the influential structures of the family, refers 
to the sense of solidarity, connection, and emotional commitment that members 
of a family have with each other. Some families have good cohesion and their 
members have a very good emotional bond with each other and some of them 
have a moderate or weak emotional bond with each other. Couples who have a 
good emotional bond with each other usually have good sexual satisfaction and 
vice versa (Khamse, Zahrakar, & Mohsenzade, 2015). 

Secure attachment style also affects sexual satisfaction. According to the 
classical theory of attachment, adults have a secure attachment to those who 
have a positive sense of self and a positive perception of others and are more 
socially confident and successful (Mohammadi, Samavi, & Ghazavi, 2016). 
Adults tend to have positive attitudes about themselves and their spouse, 
these people feel comfortable with both belonging and independence 
(Bogaerts, Dallder, Knnap, Kunst, & Buschman, 2008), thus, a person's 
attachment style can affect his/her sexual satisfaction. 

Numerous factors can also affect marital adjustment, one of which is 
family cohesion. A cohesive family is characterized by a supportive family 
atmosphere and understanding of its members who tend to understand and 
help meet other members’ needs and concerns (Neziri & Kamberi, 2016). 
Emotional bonding and commitment, the warmth of relationships, and 
emotions that dominate cohesive families create the feeling in couples that 
they are accepted by each other and thus they are sensitive and responsible to 
each other's desires. One of the demands of couples is sexual satisfaction. 
Accordingly, it can be suggested that the family must be able to perform its 
main functions well (Aliakbari, Heidarinasab, & Keyghobadi, 2013). 

Couples' secure attachment style can play an important role in 
strengthening the relationship between couples as attachment provides a 
framework that helps couples better and more accurately understand marital 
relationships and ways of coping with conflict (Rapoza & Baker, 2008; 
Khodadust & Ebrahimi Moghadam, 2020). Bowlby (1976) believed that 
attachment in parent-child relationships is transferred to the romantic 
relationship in adulthood and can affect cognitive behavior and emotions at 
all stages of life, from infancy to adulthood. The secure attachment style of 
each couple affects individuals, their relationships, sexual satisfaction, and 
marital adjustment. Thus, sexual satisfaction and marital adjustment can lead 
to serious problems in couples' relationships. 
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Conclusion 
Overall, the results of this study showed a positive and significant 

relationship between levels of sexual satisfaction and marital adjustment. 
Family cohesion and secure attachment style had positive and significant 
relationships with sexual satisfaction and marital adjustment. Accordingly, 
family cohesion and secure attachment style as two important factors are 
closely related to sexual satisfaction and marital adjustment. Accordingly, it 
can be suggested that to increase the pleasant events in couples’ marital 
relations, new and diverse methods be taught to couples. It seems that 
marital satisfaction is associated with increasing intimacy, satisfaction, and 
adjustment of couples and consequently the strength of the relationship. 

 
 



 

 

انسجام خانوادگی و سبک  ،رضایت جنسی و سازگاری زناشویی های بین پیش
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 چکیده 
اساس انسجام خانوادگی و  بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر پیشبا هدف پژوهش این 

 در قالباین پژوهش بود.  کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه ها مراجعه در زوجایمن بستگی  سبک دل
کننده به  مراجعهها  زوجی  از میان کلیهمرد(  011زن و  011زوج ) 011همبستگی انجام گرفت.  مطالعات
های رضایت جنسی  نامه پرسشو به  انتخاب شدند داوطلبانهگیری  مشاوره شهر کرمانشاه به روش نمونه مراکز

 ایمن بستگی الرسون و همکاران، سازگاری زناشویی اسپاینر، انسجام خانوادگی گورول و تیزل و سبک دل
پیرسون و تحلیل رگرسیون  یبستگ همهای آماری ضریب  ها با استفاده از روش داده. پاسخ دادندکولینز و رید 

بین انسجام  پیش متغیرهایکه  نتایج نشان داد  .تحلیل شدند SPSS-21 افزار آماری چندگانه از طریق نرم
را  رضایت جنسی و سازگاری زناشوییبینی متغیرهای مالک  بستگی ایمن توانایی پیش خانواده و سبک دل

جنسی و سازگاری زناشویی باید به سبک  افزایش رضایترای ب توان نتیجه گرفت که بنابراین میدارند. 
 ثیرگذار و مهم توجه شود.أت یعنوان عامل بهایمن و انسجام خانوادگی  بستگی دل

 
 ایمن بستگی رضایت جنسی، سازگاری زناشویی، انسجام خانوادگی، سبک دل های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
ممکن است  مشکالت در این زمینهبعاد زندگی انسانی بوده و ترین اَ سائل جنسی یکی از مهمم

 & ,Ghoreishi, Vakili) شوددر زندگی زناشویی افراد  ای سبب بروز برخی مشکالت در هر جامعه

Amirmohseni, 2019 .)        رضایت جنسی به قضاوت و تحلیلل هلر فلرد از رفتلار جنسلی خلویش کله آن را
در بین نیازهای زیستی، غریزه جنسی، آمیختگی عمیقلی بلا نیازهلای     .شود کند، اطالق می تصور می بخش لذت

غریلزه تلأثیر    بعاد زندگی مشاهده کلرد. ایلن  توان تأثیر این خواسته را در بسیاری از اَ که می طوری روانی داشته به
 (.Zargarinejad & Ahmadi, 2020) زناشلویی، انسلجام و پایلداری آن دارد    زنلدگی  انکلاری در  یرقابلل غ

                                                           
 .باشد می 0۰۵۵۷۲۲1۱با شماره مجوز پژوهشی شناسی  روان دکتریاین مقاله برگرفته از پایان نامه  0
 رانیکرمانشاه، ا ،یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس گروه روانی، شناس روان یدکتر یدانشجو *

 مسئول( ی سندهی) نو. رانیکرمانشاه، ا ،یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناس گروه رواناستادیار  **
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 (0، شماره 0۱11 بهار و تابستان، یازدهم ، سال00)دوره  ی، دانشگاه شهید چمران اهوازکاربرددوفصلنامه مشاوره 

 

۰۰ 

همسلر، دلخلوری،    و ایجلاد تنفلر از   هلا  زوجتواند بر مشلکالت عمیلق در روابل      جنسی، می نارضایتی از رابطه
ها منجلر شلود. ایلن     احساس عدم اعتماد و نفس و نظایر آن گیری، احساس تحقیر، حسادت، رقابت، حس انتقام

به تدریج شکاف بین  یابد و می ها تجلی و بروز شده یا در قالب آن ، تقویتها و اختالفات تنش مسائل توس 
 (. Mahmodi Hamidi & Ebrahimi Moghadam, 2018) سازد تر می همسران را عمیق

بلر   تنلی مبگلذارد داشلتن روابل  سلالم و      یکی از مسائل مهم که در بقا، دوام و رشد خانواده اثر ملی 
و در حلال تغییلر اسلت     سازگاری در زندگی زناشویی یک فراینلد مسلتمر  است.  ها زوج سازگاری و تفاهم

(Darabi Kazemi Principle, & Masoudi, 2015; Manyam & Junior, 2014  سلازگاری .)
به معنای نداشتن مشکل در زندگی نیست بلکه به معنای ظرفیت سازگار شلدن بلا مشلکالت و     زناشویی

اساس  که بر فرایندی است(. سازگاری زناشویی Madathil & Benshoff, 2008هاست ) توانایی حل آن
کننلد و آن را   درک ملی بهتلر  در خلانواده، وظلایخ خلود را     جدیلد آنلان   نقلش زمان و مرور با  ها زوجآن 
ریلخ   مطابق با مدل شکوفایی بین شخصی (.Cited in Besharat, & Rafiezadeh, 2016) پذیرند می

هلای مهلم رضلایت از زنلدگی بله       سازگاری در یک رابطه یکی از همبسته (Ryff & Singer, 2000) و سینگر
نشلان  در پلژوهش خلود    (Be, Whisman, & Uebelacker, 2013سلکر ) بی، وهیسلمن و ابیال ید. آ حساب می

گذرد همچنان همبسته با هلم بلاقی    که سازگاری زناشویی و رضایت جنسی طی سالیانی که از ازدواج افراد میدادند 
هلا   سازگاری زناشویی یک زوج در هر زمان نتیجه تعامل متغیرهای متعدد و شرایطی است کله رابطله آن   . دمانن می

 ,Honarparvaran, Tabrizi, & Navaie Nejad) نلژاد  هنرپروران، تبریلزی و نلوایی   .دهد را تحت تأثیر قرار می

نشلان داده   متعلددی  هلای  در پژوهششود.  می رضایت جنسی باعث افزایش سازگاری زناشوییکه معتقدند  (2015
کله از جملله ایلن     وجلود دارد داری  و معنلی مثبلت   یبسلتگ  هلم بین رضایت جنسی و سازگاری زناشویی شده که 
، یرابلور -پلور  یمهلد ، (Besharat & Rafiezadeh, 2016زاده ) بشلارت و رفیل   توان به مطالعلات   ها می پژوهش

 ،(Mehdipour-Rabori, Dehsheakhi, Nouhi, & Nematollahi, 2020) یاللهل  نعملت ، نلوحی و  یخیشل  ده
( و Ikican, Cosansu, Erdogan, Kucuk, & Bilim, 2019، کوچوک و بیللیم ) اردوغان، کوسانسو، اکیکان

 اشاره کرد.( Bilal & Rasool, 2020بیالل و راسول )
توان بله   گذارد از جمله این عوامل می تأثیر میو سازگاری زناشویی عوامل مختلفی بر میزان رضایت جنسی 

انسجام و پیوند میلان اعضلای خلانواده عاملل      اشاره کرد. ایمن بستگی دلمتغیرهای انسجام خانوادگی و سبک 
 زناشلویی  و سلازگاری  جنسی شود، یکی از نیرومندترین عوامل ایجاد رضایت اتحاد و یکی شدن اعضای آن می

 & ,Lingerne, 2003, cited in Soltani Benavandi, Khezri Moghadamینگلرن ) ل. اسلت در خلانواده  

Baniasadi, 2019طبلق   .را احساس نزدیکی عاطفی با دیگر افراد خانواده تعریخ کرده است (، انسجام خانواده
در  گذراندن با همدیگر اسلت  ، دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقتویدیدگاه 

پیوند عاطفی احساس همبستگی، تعهد و  ،شناختی خانواده های سالمت روان انسجام خانواده به جنبه  واق
لذا انسجام خانواده نقش کلیدی و اساسی در عملکرد اعضلای خلانواده و    .بین اعضای خانواده اشاره دارد

در  (.Amani, Vahabi, Sayyad, Latifi, Kashefi, & Narmashiri, 2018دارد ) آنسللالمتی 
هلای سلالم اثلر     تحت عنلوان رضلایت جنسلی در ازدواج    (Wilson, 2007) ویلسون پژوهشی که توس 



 ایمن بستگی انسجام خانوادگی و سبک دل ،رضایت جنسی و سازگاری زناشویی های بین پیش

 

۰۷ 

نشان داد که انسجام خانوادگی در رضایت جنسی تأثیرگذار است و نقش  ،انسجام خانوادگی صورت گرفت
ای  مطالعله ( در Salimi, Mohsenzadeh, & Nazari, 2017زاده و نظلری )  سلیمی، محسن مثبت دارد.

 علالوه،  . بله معنادار دارند یا رابطه ییزناشو یسازگاربا  یخانوادگانسجام که نشان دادند بر روی معلمان 
 .را دارند زناشویی سازگاری بینی پیش تواناییانسجام خانواده 

و سلازگاری تلأثیر   بر میزان رضایت جنسی تواند  میکه است یکی دیگر از متغیرهای  بستگی دلهای  سبک
نسلبت بله    هلا  زوجبین  بستگی دلی جنسی و  را در وقای  ارتباطی روزانه مثل رابطه فردفهم  بستگی دلبگذارد. 

تلری را بلا    افتد که قادر باشند ارتباط لطیخ ها ارتباط جنسی زمانی اتفاق می برای بسیاری از زوج کند. هم زیاد می
 در .(Bowlby, 2007; Shahsiah, 2010شلان را پاسلخ گوینلد )    بسلتگی  دلیکدیگر برقلرار کننلد و نیازهلای    

برقلراری ارتبلاط بلا سلایر     نگلرد کله ظرفیلت     انسان به عنوان موجودی اجتماعی میبه ، بستگی دل ی یهنظر
بشلود.   بسلتگی  دلپذیرد که نسبت به او احسلاس   امن با فردی صورت می ی رابطهها را دارد. یک  انسان

و احسلاس آراملش    اصللی ی و منبل    لیله گیرد و همسر شکل اوّ این ارتباط امن بیشتر با همسر شکل می
تلری   تلر و پیوسلته   تلر، منسلجم   روشن بستگی دلبه همسر خود   کنند است. افرادی که احساس ایمنی می

ایمن دارند نسبت به یکدیگر متعهدتر  بستگی دلی که ها زوجداشته و احساس مثبتی نسبت به خود دارند. 
کنند و این امر سبب تداوم رابطه بلین   خود بیشتر احساس رضایت می یفرد ینب ی رابطهها از  آن هستند.

شلامل سله سلبک ایملن،      بسلتگی  دل (.Bowlby, 2007, cited in Rabihan, 2015گلردد )  ها می آن
ثر أزا را متل  های استرس روش مواجهه فرد با موقعیت بستگی دلهای  سبک ت.اجتنابی و ناایمن اضطرابی اسیمن ناا
تصدیق موقعیلت  گرها در  گیرند، اجتناب سازند. افراد ایمن ضمن تصدیق موقعیت به سادگی از دیگران کمک می می

حساسلیت بلیش از حلد    نلاایمن اضلطرابی   شوند و نشان برجسته  و جستجوی کمک و حمایت با مشکل مواجه می
روابل  جنسلی جزیلی از     (.Saedi, 2018 & Khanjanاسلت )  بسلتگی  دلهلای   نسبت به عواطخ منفی و چهره

عواملل کلیلدی در   ی جنسی  است و پیوندهای عاشقانه و صمیمیت و رضایت از رابطه ها زوجی  های عاشقانه ارتباط
( Mark, Vowels, & Murray, 2018ملورای ) و ملارک، ووللز    (.Shahsiah, 2010هلا هسلتند )   بستگی زوج دل

سلیگال، للوین و سلولومونی    کنلد.   ملی بینلی   درصد رضایت جنسی پیش 01 بستگی دل های نشان دادند که سبک
(Siegel, Levin, & Solomon, 2019   در پژوهشی نشلان دادنلد )  در  هلا  زوجهلر یلک از    بسلتگی  دلچگلونگی

رنلد  ایمن باالترین میزان سازگاری زناشلویی را دا  بستگی دلبا  ها زوجها نشان داد  گذارد. یافته پویایی رابطه تأثیر می
تحقیقلات بسلیاری   به عالوه، با سطح باالی اجتناب یا اضطراب کمترین میزان سازگاری را گزارش کردند.  ها زوجو 

تلأثیر  در رضایت جنسلی و سلازگاری زناشلویی    ، بستگی دلسبک  و انسجام خانوادگی که عواملی مانند ندنشان داد
 ;Tavakol, Nikbakht Nasrabadi, Behboodi Moghadam, Salehiniya, & Rezaei, 2017) دگلذار  ملی 

Costa & Mosmann, 2020; Abdollahi, Jazini, Aslani, & Amanelahi, 2020).     
شود تا بتوانند در  باعث می ها زوج. در کنار هم بودن ها است زوجهم بودن  کنار الزمه ثبات زندگی در

 و انسلجام خلانوادگی   مختللخ  مطالعلات با توجه بله  ل و مشکالت زندگی بهتر عمل کنند. ئمقابله با مسا
اثرگلذار اسلت.    هلا  زوجرضایت جنسی و سلازگاری زناشلویی   یت به شدت در کیفّایمن  بستگی دلسبک 

 بنلابراین یلت بسلزایی دارد.   مّاهّ هلا  زوجبین  و رضایت جنسی شناسایی عوامل مؤثر در افزایش سازگاری

https://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&au=11966&_au=marzie++shahsiah&lang=en
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لین به منظور توجه به رابطه جنسی و سازگاری زناشویی بله  ؤوهایی از این قبیل جهت توجیه مس پژوهش
رسد. لذا این  ضروری به نظر میایمن  بستگی دلسبک  و انسجام خانوادگیای مهم برای بهبود  هعنوان مؤلفّ

متغیرهلای انسلجام    بلر اسلاس  بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی  مطالعه با هدف تعیین پیش
   .کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه صورت گرفت مراجعه ها زوجدر ایمن  بستگی دلسبک  و خانوادگی
 

 وشر

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه
ایلن   ی جامعله . اسلت و از لحاظ هلدف، کلاربردی    یبستگ هماین پژوهش با توجه به ماهیت مطالعه 

زوج  011 جامعله ، کله از ایلن   دبلو سال ازدواج  دوحداقل  باشهر کرمانشاه  یها زوجتمام  پژوهش شامل
هلای   ملالک  شلدند. انتخاب   داوطلبانهگیری  مرد( به عنوان حجم نمونه به روش نمونه 011زن و  011)

دو سلال   ی سابقه، سکونت در شهر کرمانشاه ،ورود در این پژوهش شامل داشتن حداقل تحصیالت دیپلم
 و یشناخت روان های یماریب ، فقدانتصمیم به طالق نداشتنسال،  ۲1تا  ۵1سنی  ی دامنه لی،زندگی متأه

 . عدم وجود رواب  فرازناشویی بود
 

  گیری اندازه ابزار

نامله   این پرسش .(Sexual Satisfaction Questionnaire) رضایت جنسی ی نامه پرسش

 (Larson, Anderson, Holman, & Niemann, 1998) و نلیمن ولمن ، اندرسلون، هل  توس  الرسلون 
اساس  ها بر پاسخ باشد. میسؤال مثبت  0۵سؤال منفی و  01بوده که شامل  سؤال ۵۲شده و دارای  ساخته

  یها نمره= همیشه( تنظیم شده است.  ۲= هرگز تا  0ای ) درجه ۲ها بر اساس یک طیخ لیکرت  که پاسخ
معلادل   0۵۲-010رضایت جنسی متوسل  و امتیلاز    ۷۰-011رضایت جنسی کم ، ی دهنده نشان ۵۲- ۷۲

کلالتون و کلاورت   . (Cited in Rostami, Saadati, & Yousefi, 2018) باشلد  ملی  رضایت جنسی باال
(Colton & Covert, 2007 )گزارش  6۲/1با استفاده از آلفای کرونباخ  را نامه پرسشاین  ضریب پایایی

 ,Bahrami, Yaghoobzadehدوست ) نیا، سلیمانی و حق زاده، شریخ در پژوهش بهرامی، یعقوب نمودند

Sharif Nia, Soliemani, & Haghdoost, 2016 نامله را بلا اسلتفاده از تحلیلل      ( روایی سازه پرسلش
( ضلریب  Bahrami et al., 2016) و همکلاران بهراملی  . آملد   دست هبچهار عامل پنهان عامل اکتشافی 

 ،پلژوهش ایلن  در  .نلد گلزارش نمود  ۷1/1برای سؤاالت مثبت و منفی پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 
 دست آمد. هب 6۲/1ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 

 توسل  مقیاس سازگاری زناشویی  .(  Dyadic Adjustment) سازگاری زناشویی مقیاس

و  هلا  زوج، توافق ها زوج یبستگ هم، ها زوجعد رضایت که چهار بُ ساخته شد (Spanier ,1976)اسپاینر 
 ای درجه ۰ها بر اساس یک طیخ لیکرت  پاسخو  دارد سؤال 1۵شامل سنجد. این ابزار  ابراز محبت می

نامه بین  کلی این پرسش ی نمره اند. = موافقت همیشگی( تنظیم شده ۲)صفر = مخالفت همیشگی تا 
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به  011به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از  011که کسب نمرات برابر یا بیشتر از  باشد می 1-0۲0
( Spinner, 1976اسپاینر ) سازگاری و  تفاهم خانوادگی است.معنی وجود مشکلی در رواب  زناشویی و عدم 

زناشلویی   سلازگاری مقیلاس  بلا  و  گزارش شده 1۰/1 با استفاده از آلفای کرونباخ این مقیاس ضریب پایایی
( ضریب پایایی Fallahchai, 2018فالح چای ) است. بسته هم( Lock-Wallace, 1959واالس )-الک 

 پایایی به روش ضریب ،ر این پژوهشد .نمودگزارش  6۰/1 برای این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ
و  ۰6/1 یبستگ هم،  ۰۰/1، رضایت 11/1توافق  در َابعادو  ۰۰/1سازگاری زناشویی  مقیاسآلفای کرونباخ 
 .دست آمد به 61/1ابراز محبت 

 نامه پرسشاین  .(Family Cohesion Questionnaire) انسجام خانوادگی ی نامه پرسش

با اسلتفاده از   است که ماده ۱۵ و شامل هشد ( طراحیOlson & Gorall, 2006)السون و گورال توس  
طلور کاملل و جلام      پذیری خانوادگی را بله  اصلی انسجام و انعطاف یاسخرده مقفرعی، دو  یاسخرده مقشش 
دار( کارکرد خلانواده   )مشکل های نامتوازن های متوازن )سالم( و هم جنبه هم جنبه ها یاسخرده مق سنجد. این می

، گسسلته،  یدههم تنبه و  متوازن، یاسخرده مقدو پذیری  انسجام و انعطاف های یاسخرده مقکنند.  را ارزیابی می
پذیری متوازن و آشلفته   نامنعطخ، انعطاف یاسخرده مقسه . نامتوازن هستند های یاسخرده مقآشفته و نامنعطخ 

 (Olson, 2010السون ). ُ (Olson & Gorall, 2006) دهند پذیری را مورد ارزیابی قرار می بعد انعطاف
 ، حبیبللی و عاشللورییمظللاهر؛ و ۷1/1ضللریب پایللایی بلله روش آلفللای کرونبللاخ ایللن ابللزار  

(Mazaheri, Habibi, & Ashuri, 2013 ) بسلته  هلم را بلا   نامله  پرسشاین و واگرا  گرا همروایی 
اسلترس و  ی، باضلطرا  -شاخص استرس فرزندپروری، مقیاس افسردگی های فرم کوتاه با مقیاسکردن 

انسجام  های یاسخرده مقو  نامه پرسشیب آلفای کرونباخ نمره کل اضر و  دار یمعنمثبت و وقای  زندگی 
،  ۷0/1،  ۷۱/1ترتیلب   بله  ملردان  ی نمونهدر تنیده، نامنعطخ و آشفته  پذیری متوازن گسسته، به هم متوازن، انعطاف

 ،در پلژوهش حاضلر   .انلد  کلرده گزارش  ۰۵/1، و /۲۰، ۰1/1، ۷۵/1، ۷۵/1ترتیب  به زنان ی نمونهدر /، و ۲6 و ۰0/1
 آمد  دست هب 60/1زنان  ی نمونهدر و  6۵/1مردان  ی نمونهدر  نامه پرسشکل  برایضریب آلفای کرونباخ 

 کلولنیز و ریلد   ایلن مقیلاس توسل     (:Adult Attachment Scale)بساتگی   سابک دل مقیااس  
(Coolins & Reed, 1990 ) دهلی   شکل ی وهیشهای ایجاد رواب ، خود توصیفی و  شامل مهارتتدوین شده و

 دارای ابتدا در مقیاس این .سنجد به صورت خودگزارشی می بستگی، دلهای  نسبت به چهرهبستگی را  دلرواب  
 سلبک  بلا  کله  اضلطرابی  سلبک  مقیلاس  خلرده  سله  دارای و یافلت  کاهش ماده 06 به بعدها که بود ماده ۵0
 بلا  کله  بودن دیکنز سبک ،دارد مطابقت (style attachment ambivalent) دوسوگرا بستگی دل

 تقریبلا   کله  وابسلتگی  سلبک  و دارد مطابقت (style attachment secure) ایمن بستگی دل سبک

بلر روی  هلا   آزملودنی  یها پاسخ .است (style attachment avoidant) اجتنابی بستگی دل عکس

 شود در هر ماده سنجیده می ۱ای از کامال  مخالفم = صفر تا کامال  موافقم =  درجه ۲طیخ لیکرتی 
(Cited in Allipour, Zeqeibi, & Joulaian, 2015.) بستگی ایمن،  دل 0۷، 01، 0۵، 6، ۰، 0االت ؤس

بسلللتگی دو  دل 0۲ ،00، 01، 1، ۱، 1اجتنلللابی و سلللؤاالت  بسلللتگی دل 06، 0۰، 0۱، ۷، ۲، ۵سلللؤاالت 

https://ravanrahnama.ir/john-bowlby/
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 کولنیز و رید. بستگی ایمن استفاده شده است در پژوهش حاضر تنها از سبک دل. سنجند یمسوگرا/اضطرابی را 
(Coolins & Reed, 1990 )نزدیکلی، وابسلتگی و    هلای  یلاس خرده مق در مقیاسیب پایایی بازآزمایی این اضر

طلاهری   ؛61/1بسلتگی بلاالتر از   سله سلبک دل  آلفلای کرونبلاخ در   و  ۲۵/1و  ۷0/1، ۰6/1بله ترتیلب    یاضطراب
(Taheri, 2009 ) گلر  مصطفایی و پیوستهو  ۷۱/1تا  ۲۲/1رایب از ضاین (Mostafaee & Peyvastegar, 2016) 

آلفلای  پایایی ضریب  ،در پژوهش حاضر ند.ا کردهگزارش  ۷۱/1بستگی ایمن  سبک دل ضریب آلفای کرونباخ
  آمد.  دست هب 6۵/1 بستگی ایمن، دلسبک کرونباخ 

 

 روند اجرای پژوهش
و از  انتخلاب شلد   یک شهرداری ی منطقهشهر کرمانشاه،  شهرداری ی گانه هشتاز بین مناطق  ابتدا

قبلل از توزیل      .نددر دسترس انتخلاب شلد   روشمرکز مشاوره به  چهاراین مناطق  ی مشاورهبین مراکز 
 ی نحوهها و  توس  آزمودنی ها آندر مورد تکمیل  یمختصر اتتوضیح کنندگان شرکتبین  ها نامه پرسش

 ی همله بله منظلور رعایلت مالحظلات اخالقلی بله        .ارائله شلد  پژوهشلگران  توسل    هلا  مادهدگذاری کُ
اطمینان  ها آنکنندگان در مورد اهداف پژوهش و شرکت داوطلبانه در مطالعه توضیح داده شد و به  شرکت

 د ماند.نها محرمانه باقی خواه از آن اخذشدهالعات فردی داده شد که اطّ
 

 ها تجزیه و تحلیل دادهروش 
ها در دو بخش آمار توصیفی و  نتایج حاصل از پرسشنامه SPSS-21افزار  نرم یلهوس بهدر این پژوهش 

و روش تحلیل رگرسیون به شیوه  پیرسون یبستگ همو از روش  شدند استنباطی مورد تجزیه و تحلیل 
  .شداستفاده  زمان هم

 

 ها یافته
کنندگان دارای  درصد شرکت ۲/۱ و سال ۰1تا  ۵1  ی دامنه سال در ۵۱/1۷ کنندگان شرکتمیانگین سن 

درصد دارای مدرک  ۵6کاردانی، درصد دارای  ۲/۵۷ ،دیپلم تتحصیال درصد دارای ۲/1۲تحصیالت زیر دیپلم، 
 بودند. کارشناسی ارشد درصد دارای مدرک  ۲/۱و  کارشناسی

 

 0 جدول
 متغیرهای پژوهشبین  یبستگ هم ضرایبو  معیارانحراف  ،میانگین

انحراف  میانگین متغیر
 معیار

رضایت 
 جنسی

 یسازگار
 ییزناشو

انسجام 
 خانوادگی

 بستگی دل
 ایمن

    - ۵1/۵۱ ۱۱/1۵ رضایت جنسی
   - ۱۰/1** 0۲/06 1۰/6۱ ییزناشو یسازگار

  - ۵۰/1** 1۲/1** ۵۱/0۰ ۵6/۷۱ انسجام خانوادگی
 - ۵1/1** ۵6/1** ۱0/1** 1۲/06 ۰۵/6۰ ایمن بستگی دل

**P 10/1 ≥   

 .شود یمدیده  یبستگ هم ۱۰/1تا  ۵1/1بین متغیرهای پژوهش از دهد که  نشان می 0جدول 
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 ۵جدول 
وان نبه ع بستگی دلسبک و  انسجام خانوادگی متغیرهای به عنوان متغیر مالک ورضایت جنسی نتایج تحلیل رگرسیون ورود 

 بین یشپمتغیرهای 

 بین پیش متغیر

 رضایت جنسی متغیر مالک:
 ضریب

 رگرسیونی
  غیراستاندارد

(B) 

 ضریب

 رگرسیونی

 استاندارد
(Beta) 

 آماره
t 

 یهمبستگ
 چندگانه

(R) 

ضریب 
 نعییت

(R
2
) 

ضریب 
تعیین 

 شده یلتعد

 آماره 
F 

 سطح
p 

 1۲/1 ۵6/1 06/1 خانوادگی انسجام
۱1/1 ۵1/1 ۵1/1 16/0۵ 110/1 P≤ 

 ۲1/۱ 1۱/1 ۵1/1 ایمن بستگی دلسبک 
 

سلبک  و  انسلجام خلانوادگی   بلین  متغیرهلای پلیش  شلود کله    مشاهده می ۵نتایج جدول با توجه به 
بلین روی هلم    این دو متغیر پیشو  نقش دارند رضایت جنسی بینی متغیر مالک پیشدر  ایمن بستگی دل
بیشلتر   β=  1۱/1ایملن   بستگی دلنقش سبک  . البتهکنند واریانس رضایت جنسی را تبیین می درصد ۵1

 .باشد یم β=  ۵6/1انسجام خانوادگی  بین یشپاز متغیر 
 
 1جدول 

 بستگی دلسبک و  عنوان متغیر مالک و متغیرهای انسجام خانوادگی به سازگاری زناشویینتایج تحلیل رگرسیون ورود 
 بین یشپبه عنوان متغیرهای  ایمن

 بین پیشمتغیر 

 سازگاری زناشویی متغیر مالک:
 ضریب

 رگرسیونی
  استانداردغیر

(B) 

 ضریب

 رگرسیونی

استاندارد 
(Beta) 

آماره 
t 

 یهمبستگ
 چندگانه

(R) 

ضریب 
R) تعیین

2
) 

ضریب 
تعیین 

 شده یلتعد

 آماره
F 

 pسطح 

 10/۱ ۵1/1 ۵0/1 انسجام خانوادگی
۱۷/1 ۵۰/1 ۵۱/1 ۷0/0۵ 110/1P≤ 

 1۰/۱ 1۰/1 11/1 ایمن بستگی دلسبک 
 

سلبک  و  انسلجام خلانوادگی   بلین  یشپل شلود کله متغیرهلای     مشاهده می 1نتایج جدول با توجه به 
روی  بلین  یشپل این دو متغیر و  سازگاری زناشویی نقش دارند مالکبینی متغیر  پیشدر  ایمن بستگی دل
 β=  1۰/0ایملن   بسلتگی  دل. البته نقش سبک کنند واریانس رضایت جنسی را تبیین می درصد ۵۰هم 

 .باشد یم β=  ۵1/1انسجام خانوادگی  بین یشپبیشتر از متغیر 
 

 بحث
بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس انسجام خلانوادگی   پیشاین پژوهش هدف 
بلر اسلاس نتلایج    . بلود کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشلاه   مراجعهها  زوجدر  ایمن بستگی دلو سبک 

رضلایت جنسلی و   بینلی   توان پلیش  ایمن بستگی دلانسجام خانوادگی و سبک  متغیرهایآمده از  دست به
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(، Salimi et al., 2017سللیمی و همکلاران )   هلای  نتایج این پلژوهش بلا یافتله    که ندرا دار سازگاری زناشویی
زاده  بشلارت و رفیل   (، Siegel et al., 2019(، سلیگال و همکلاران )  Mark et al., 2018همکلاران ) ملارک و  

(Besharat & Rafiezadeh, 2016 ،)یرابور-پور یمهد  ( و همکلارانMehdipour-Rabori et al., 2020 ،)
و همکلاران   واکولتا(، Bilal & Rasool, 2020(، بیالل و راسول )İkican et al., 2019اکیکان و همکاران )

(Tavakol et al., 2017  ( کاسلتا و موسلانن ،)Costa & Mosmann, 2020   و عبلداللهی و همکلاران )
(Abdollahi et al., 2020 ) باشد همسو می زاده بشارت و رفی. 

یلک   .گلذارد  اثلر ملی   هلا  زوجیت و پایداری رابطه ترین عواملی است که بر کیفّ رضایت جنسی یکی از مهم
از لحلاظ  (. 2017et al. Tavakol ,موفق در اغلب موارد با رضایت طرفین از رابطه جنسی همراه اسلت ) ازدواج 

 یهلا  جنبله پلس از   مانده احساسات باقی ی یهکللغوی واژه رضایت جنسی تنها لذت جسمانی نیست، بلکه شامل 
هیجلانی برخاسلته از   رضلایت جنسلی پاسلخ علاطفی     . بله عبلارت بهتلر،    شود یممثبت و منفی ارتباط جنسی 

 ,Gheisari & Amanelahi) اش بلا فلرد دیگلر اسلت     های ذهنی مثبت و منفی فرد از رابطله جنسلی   ارزیابی

2018; Stulhofer, Busko, & Brouillard, 2010; Rabieepur, Ebrahimi, & Sadeghi, 2015).  بله 

رضایت از رابطه و رضایت عاطفی و ، یورز عشقرضایت جنسی باعث افزایش رضایت از زندگی، قابلیت عالوه، 
ارتبلاط جنسلی   للذا  . (Barnett, Moore, Woolford, & Riggs, 2018شلود )  احساس شادی در زندگی ملی 

 دهد.   زناشویی را افزایش می کند و در نتیجه سازگاری می ءنیازهای زیستی و اجتماعی انسان را ارضا
زوجین تأثیرگذار باشد از جمله این عوامل میتواند بر میزان رضایت جنسی در  عوامل بسیاری می

عنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده، احساس  . انسجام بهتوان به انسجام خانوادگی اشاره کرد
، انسجام ها خانوادهاز  یبرخکه اعضای یک خانواده با هم دارند.  همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است 

متوس  و  یعاطف یوندپ ها آناز  یبرخو  هم داشتهبا  یخوب یاربس یفعاط یوندپآن  یاعضاداشته و  یخوب
با هم دارند زوجینی که پیوند عاطفی خوبی با هم دارند معموال  از رضایت جنسی خوبی  یفیضع یا

  (.Khamse, Zahrakar, & Mohsenzade, 2015برخوردار هستند و برعکس )
در اصطالحات نظریه کالسیک ایمن نیز در رضایت جنسی تأثیرگذار است.  یبستگ دلسبک 

هستند که یک حس مثبت نسبت  یافرادایمن آن دسته  یبستگ دل یدارا ساالن بزرگ، یبستگ دل
تر  دارند و موفق یشتریبمثبتی از دیگران دارند و از لحاظ اجتماعی اعتماد به نفس  درکبه خود و 

 های یدگاهدگرایش به داشتن  ساالن بزرگ(. Mohammadi, Samavi, & Ghazavi, 2016) هستند
 کنند مثبت از خودشان و همسرشان دارند، این افراد هم با تعلق و هم با استقالل احساس راحتی می

(Bogaerts, Dallder, Knnap, Kunst, & Buschman, 2008)،  هر فرد  یبستگ دلبنابراین سبک
 در میزان رضایت جنسی او تأثیرگذار باشد.  تواند یم

ثبات و سازگاری زناشلویی   .های سازگاری در زندگی انسان، سازگاری زناشویی است طور اخص یکی از زمینه به
(. Namvaran Germi, Moradi, Farzad, & Zahrakar, 2017ها است ) های موفقیت تعامل زوج یکی از مالک

 از یکی زناشویی یسازگار و است انسانی رابطه هرگونه مانند ،یهمسر رابطه از ناپذیر جدایی بخش تعامل

در واق  سلازگاری زناشلویی گویلای وضلعیتی اسلت کله در آن        .است زوجین تعامل موفقیت یها مالک
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باشلد   کنند، خوشلبختی و رضلایت از هلم ملی     شان ادراک می ی زوجی رابطه ها در احساس غالبی که زوج
(Omidi & Rad, 2019  همچنین سازگاری زناشویی فرایند انطباق با تغییرات بیرونی، برقراری، تعلادل )

بین انتظارات و نیازهای طرف مقابل و انطباق با شلرای  تغییلر در ازدواج و زنلدگی خلانوادگی را شلامل      
توان بیان کرد که سازگاری زناشویی دوره کملال و تحلول اسلت کله در آن رشلد و       شود بنابراین می می
در صورت عدم درک و تجربه این رشد، اتمام روابل   شود و  درک واق  می ها مورد پذیرش و رفت زوجپیش

 ;Trombello, Schoebi, & Bradbury, 2015زناشللویی از پیامللدهای حتمللی آن خواهللد بللود )

Navabifar, Atashpour, & Golparvar, 2020). موندول (Mondol, 2014 )را زناشلویی  یسازگار 

 کله  زوجلین  مختللخ  یها حوزه در تطابق از حالتی به که داند می زوجین بین رابطه در تکاملی فرایند یک

 .شود می اطالق باشد، داشته وجود تعارض ها آن در است ممکن
انسجام خلانوادگی یکلی از ایلن     که تواند بر سازگاری زناشویی تأثیرگذار باشد میمتعددی نیز عوامل 

 از یکلی  عنلوان  بله  انسلجام، حد فاصل بین فرد و جامعله اسلت.    یکوچکخانواده، گروه  .باشد یمعوامل 
 اسلت  خلانواده  یاعضلا  میلان  در متقابلل  درک جهت تالش برای مهمی بعد نواده،اخ پرنفوذ ساختارهای

(Hosseinkhanzadeh, Esapoor, Yeganeh, & Mohammadi, 2013) .جو توس  منسجم، خانواده 
 برای کمک و درک به تمایل آن اعضای که شوند، می شناخته آن اعضای درک و تفاهم و حمایتی خانوادگی

 عاطفی، تعهد و پیوند (.Neziri & Kamberi, 2016) دارند خانواده افراد های دغدغه و نیازها کردن برطرف

 ملورد  کله  آورد ملی  بله وجلود   را احساس این ها زوج در منسجم های خانواده بر حاکم عواطخ و رواب  گرمی

 هلا  زوجهلای   های هم حساس و مسئولند. یکی از خواسلته  نسبت به خواسته ها زوجو  هستند یکدیگر پذیرش
 کارکردهلای  بتوانلد  خلانواده  کله  این برای توان بیان داشت که  باشد در این خصوص می رضایت جنسی می

 .(Aliakbari, Heidarinasab, & Keyghobadi, 2013) است الزم نماید، ایفا خوبی به را خود اصلی
 منجلر  توانلد  می نیازها ارضای عدم که درحالی کند، می انگیزه ایجاد فرد در ها خواسته و نیازها ارضای یطورکل به

سلبک  گلردد.   جلدی  مشلکالت  و افسلردگی  سلبب  توانلد  می شدیدتر موارد در و ناامیدی و یأس خشم، به ناکامی،
تواند نقش داشته باشلد. زیلرا    می ها زوجعنوان یکی از عوامل مهم در استحکام رابطه بین  به ها زوجایمن  بستگی دل
 هلا  زوجهای مقابلله بلا تعلارض     کند که به فهم دقیق و بهتر رواب  زناشویی و شیوه ، چارچوبی فراهم میبستگی دل

 لبیبللا(. Rapoza & Baker, 2008; Khodadust & Ebrahimi Moghadam, 2020) کنللد کمللک مللی
(Bowlby, 1976)  انتقلال   فلرد  یسلال  بلزرگ در رواب  والد و کودک به رابطله عاشلقانه    بستگی دلمعتقد است که

 سلبک  تلأثیر بگلذارد   یسلال  بلزرگ وزاد تا از ن ،یزندگزمانی از  تواند بر رفتار شناخت و هیجانات فرد هر یابد و می می
 ها را تحت تأثیر قلرار دهلد.   آن جنسی و سازگاری زناشوییافراد و رواب ، رضایت  ها زوجهر یک از ایمن  بستگی دل

 .منجلر گلردد   ها زوجتواند به مشکالت عمیق در رواب   نارضایتی از رضایت جنسی و سازگاری زناشویی می بنابراین
 هلم  و داننلد  ملی  ارزشلمند  را خودشان هم درونی خود یساز فعال یالگو در ایمن یبستگ دل یدارا افراددر نتیجه 

خلود،   کلردن  سلرزنش  یجلا  بله  مشلکلی  آملدن  وجود به صورت و در بینند می در دسترس و گو پاسخ را دیگران
 کله  شود می باعث که این باشند، می رابطه بهبود دنبال ینیگز یدورو  یگرید کردن یا متهم اضطرابی یبستگ دل

   باشند. داشته رواب  در یباالتر یمند تیرضا احساس
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 گیری نتیجه
دار بین سطوح رضایت جنسلی و سلازگاری زناشلویی     در مجموع نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنی

با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی رابطله   ایمن بستگی دلبین انسجام خانواده و سبک همچنین  بود.
 ایملن  بسلتگی  خلانوادگی و سلبک دل  دو عامل مهم انسجام بر این اساس  دار و مثبت وجود داشت. معنی

 ارتباط تنگاتنگی با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی دارند.
 کننده به مراکز مشلاوره شلهر کرمانشلاه    مراجعه یها زوجمحدود به حاضر که پژوهش  با توجه به این

 . باید با احتیاط صورت گیرددر سایر نقاط کشور  ها زوجلذا تعمیم نتایج آن به سایر ه بود
تازه و متنوع  ،های جدید روش ها به منظور افزایش رویدادهای خوشایند در رابطه به زوجشود  پیشنهاد می

رضایت و سازگاری  ،که این موضوع با افزایش صمیمیت رسد یمشود، به نظر  ارائهدر رواب  زناشویی آموزش 
گروهی  ی مشاورهبرگزاری جلسات عالوه بر این، زوجین و به تب  آن استحکام رابطه همراه خواهد بود. 

بهبود رواب  جنسی و  ی نهیزمو تحت نظارت متخصصین برای زوجین در  شده یزیر برنامهصورت منظم و  به
پژوهش حاضر روی  آتیشود در مطالعات  پیشنهاد میبه عالوه،  رسد. رواب  سازگارانه، ضروری به نظر می

شود که در  یت موضوع خانواده پیشنهاد میبا توجه به اهمّ .زناشویی نیز بررسی گردد یها تعارضدارای  ها زوج
  .کل فضای ارتباطی خانواده نیز در رابطه با متغیرهای وابسته مدنظر قرار گیرد آیندههای  پژوهش
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