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Abstract
Introduction: Nurses form an important stratum in any society, and due to the large and tedious 
workload, in some cases, they cannot solve the problems related to marital and sexual life well. This 
can lead to a decrease in the quality of their marital relationship, so it is important to determine the 
level of sexual satisfaction and the factors that affect it. The aim of this study was to investigate the 
mediating role of marital intimacy in the relationship between self-differentiation and attachment 
styles with sexual satisfaction in female nurses in Yazd hospitals in 1396 years.
Methods: The present study was an analytical study of structural equation modeling. The statistical 
population was all female nurses of hospitals in Yazd in 2019; 200 of them were selected using a 
multistage cluster sampling method. In this research, Skowron and Friedlander’s self-differentiation 
questionnaire (1998), Collins & Read’s attachment questionnaire (1990), Walker & Thompson’s 
marital intimacy questionnaire (1983), and Hudson, Harrison & Kruskapp’s sexual satisfaction 
questionnaire (1981) were adopted for data collection. Pearson’s correlation test, using SPSS-21 
software, and structural equation modeling using Amos-24 software, were used to analyze the data.
Results: The findings showed that secure attachment (P<0.001), avoidant attachment (P<0.01), and 
marital intimacy (P< 0.001) have a significant direct effect on sexual satisfaction. Also, avoidant                 
(P< 0.01) and ambivalent (P< 0.05) attachment has a direct and significant effect on marital intimacy. 
Avoidant (P< 0.01) and ambivalent (P< 0.05) attachment has an indirect effect on sexual satisfaction 
through marital intimacy. The indirect effect of self-differentiation and secure attachment through 
marital intimacy on sexual satisfaction is not statistically significant (P<0.05). Also, the direct effect 
of self-differentiation and secure attachment on marital intimacy is not significant (P<0.05).
Conclusions: The use of effective education for the enhancement of nurses’ attachment style and 
marital intimacy can help to improve and increase the nurses' sexual satisfaction and therapists can 
also achieve desired results using these strategies.
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چکیده
مقدمــه: پرســتاران نقــش مهمــی در ســامت هــر جامعــه ای بــر عهــده دارنــد، کــه بــا توجــه بــه حجــم کاری زیــاد و خســته کننــده 
آنــان در محیــط کار، برخــی مواقــع نمــی تواننــد بــه خوبــی مســائل مرتبــط بــا جنســی را در زندگــی خــود را حــل نماینــد. ایــن موضــوع 
مــی توانــد منجــر بــه کاهــش کیفیــت روابــط زناشــویی در زندگــی آنــان منجــر شــود. مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش میانجــی 

صمیمیــت زناشــویی در ارتبــاط بیــن خودمتمایزســازی و دلبســتگی بــا رضایــت جنســی در پرســتاران انجــام گرفــت.
ــان  ــام زن ــامل تم ــاری ش ــۀ آم ــود. جامع ــاختاری ب ــادالت س ــی مع ــا روش مدل یاب ــتگی ب ــوع  همبس ــر از ن ــش حاض روش کار: پژوه
پرســتار بیمارســتان های شــهر یــزد در ســال 1396 بــود کــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای، 200 نفــر از آن هــا 
بــرای پژوهــش انتخــاب شــدند. جهــت جمــع آوری اطاعــات از پرسشــنامه های خودمتمایزســازی اســکورن و فریدلنــدر )1998(، ســبک 
دلبســتگی کولینــز و ریــد )1990(، صمیمیــت زناشــویی واکــر و تامپســون )1983( و رضایــت جنســی هادســون، هریســون و کروســکاپ 

ــرم افــزار SPSS-21 و مدل یابــی Amos-24 اســتفاده شــد. ــرای تحلیــل داده هــا از ن )1981( اســتفاده شــد. ب
 )P<0/001( ــویی ــت زناش ــی )P<0/01( و صمیمی ــتگی اجتناب ــن )P<0/001(، دلبس ــتگی ایم ــان داد دلبس ــا نش ــه ه ــا: یافت یافته ه
تأثیــر مســتقیم معنــاداری بــر رضایــت جنســی مــی گذارنــد. همچنیــن دلبســتگی اجتنابــی )P<0/01( و دوســوگرا )P<0/05( بــر صمیمیــت 
زناشــویی اثــر مســتقیم و معنــاداری دارد. دلبســتگی اجتنابــی )P<0/01( و دوســوگرا )P< 0/05( از طریــق صمیمیــت زناشــویی بــر رضایت 
جنســی تأثیــر غیــر مســتقیم دارد. اثــر غیرمســتقیم خــود متمایزســازی و دلبســتگی ایمــن بــه واســطه صمیمیــت زناشــویی بــر رضایــت 
جنســی بــه لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت )P<0/05(. همچنیــن اثــر مســتقیم خــود متمایــز ســازی و دلبســتگی ایمــن بــر صمیمیــت 

.)P<0/05( زناشــویی معنــادار نشــده اســت
ــد  ــتاران می توان ــویی پرس ــت زناش ــاء صمیمی ــتگی و ارتق ــبک دلبس ــل س ــت تعدی ــر جه ــای مؤث ــتفاده از آموزش ه ــری: اس نتیجه گی
بــه افزایــش رضایــت جنســی پرســتاران کمــک نمایــد و درمانگــران نیــز می تواننــد بــا بــه کارگیــری ایــن راهبردهــا بــه نتایــج مطلوبــی 

دســت یابنــد.
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مقدمه
خانــواده اصلی تریــن هســتۀ هــر جامعــه و کانــون حفــظ ســامت 
ــه تنهــا محــل یافتــن نیازهــای  روان و بهداشــت روانــی اســت. ن
عاطفــی، مــادی، تکاملــی و معنــوی اعضــای خــود اســت، بلکــه 
ــط و  ــن رواب ــون صمیمانه تری ــانی و کان ــف انس ــروز عواط ــدأ ب مب
تعامــات بیــن فــردی اســت )1(. وجــود یــک جامعۀ ســالم وابســته 
بــه تشــکیل خانواده هــای پایــدار، پویــا و بانشــاط اســت و تحقــق 
خانــوادۀ ســالم مشــروط بــه برخــورداری افــراد آن از ســامت روان 
ــن  ــط بی ــذا رواب ــر اســت. ل ــا یکدیگ ــوب ب ــط مطل ــتن رواب و داش
زوجیــن یکــی از مهم تریــن تعییــن کننده هــای عملکــرد خانــوادۀ 
ســالم اســت )2(. پرســتاران زن بــه عنــوان یک قشـــر دلســوز و به 
خاطـــر ســر و کار داشــتن بــا انــواع بیمــاران بــا شــرایط گوناگــون، 
ارتبــاط و درگیــری بــا وابســتگان بیمــار بیشــتر در معــرض شــرایط 
هیجانــی و بحرانــی هســتند کــه ایــن عوامــل ممکــن اســت روی 
شــخصیت و نحــوۀ رفتــار آنــان تأثیــر بگــذارد. همچنیــن بــه خاطر 
حجــم کاری زیــاد و خســته کننــده نتواننــد بــه خوبــی بــه امــورات 
ــن  ــه ممک ــد ک ــی بپردازن ــویی و جنس ــی زناش ــه زندگ ــوط ب مرب
اســت کیفیــت روابــط زناشــویی آنــان کاهــش یابــد و زوج هــا دچــار 
کاهــش صمییمــت زناشویـــی شونـــد. همــه انســان ها نیــاز پایــه 
و اساســی جهــت برقــراری روابــط صمیمانــه دارنــد و صمیمیــت، 
ــه می شــود  ــی درنظــر گرفت ــه و اصل ــاز روانشــناختی اولی ــک نی ی
)3(. صمیمیــت یــک نزدیکــی، تشــابه و روابــط شــخصی عاشــقانه 
و هیجانــی بــا فــردی دیگــر اســت کــه مســتلزم شــناخت و درک 
عمیــق از فــرد و نیــز بیــان افــکار و احساســاتی اســت کــه نشــان 
ــت  ــزان صمیمی ــا یکدیگــر اســت )4(. می ــا ب ــدۀ تشــابه آن ه دهن
در ازدواج بــرای داشــتن ارتباطــات زناشــویی و خانوادگــی محکــم 
ضــروری اســت. صمیمیــت را بایــد محصــول یــک جریــان رشــد 
در رابطــه دانســت؛ فراینــدی کــه قبــل از ازدواج شــروع می شــود 
ــه از  ــی ک ــتر تعریف های ــد. بیش ــه می یاب ــز ادام ــد از آن نی و بع
ــای  ــتگی، ارض ــای دلبس ــامل رفتاره ــده ش ــه ش ــت ارائ صمیمی
نیازهــا و دلبســتگی هیجانــی اســت. صمیمیــت بــه عنــوان توانایــی 
ارتبــاط بــا دیگــران بــا حفــظ فردیــت تعریــف می شــود. اینگونــه 
ــه  ــر خویشــتن، حاکــی از آن اســت کــه فــرد ب تعاریــف مبتنــی ب
درجــه ای از رشــد فــردی دســت یابــد تــا بتوانــد بــا دیگــران رابطــه 
صمیمانــه برقــرار کنــد. صمیمیــت را می تــوان بــه عنــوان توانایــی 
شــناخت خــود در حضــور دیگــران دانســت کــه خودآگاهــی و رشــد 
هویــت، بــرای ظرفیــت و قابلیــت شــخص در جهــت صمیمیــت، 
ــزان  ــت، می ــج از صمیمی ــوم رای ــت )5(. مفه ــروری اس ــیار ض بس
ــا،  ــا و ایده ه ــذاری ارزش ه ــتراک گ ــه اش ــر، ب ــا همس ــی ب نزدیک

ــر و  ــناخت از یکدیگ ــی، ش ــط جنس ــترک، رواب ــای مش فعالیت ه
رفتارهــای عاطفــی نظیــر نــوازش کــردن اســت. رضایت زناشــویی 
ــد،  ــری دارن ــت باالت ــزان صمیمی ــه می ــی ک ــد در زوج های می توان
بیشــتر باشــد. درواقــع زوج هایــی کــه صمیمیــت باالتــری دارنــد، 
ــوط  ــرات مرب ــکات و تغیی ــا مش ــه ب ــتری در مواجه ــت بیش قابلی
بــه رابطــه خــود دارنــد و درنتیجــه رضایــت زناشــویی باالتــری را 
تجربــه می کننــد )6(. ســانچز  )7( نیــز یکــی از عوامــل اثرگــذار در 

ــد. ــط صمیمــی می دان ــت جنســی را وجــود رواب رضای
غریــزه جنســی از نیازهــای ذاتــی انســان اســت. بــه طــوری کــه 
مزلــو ایــن نیــاز را در رده نیازهــای جســمانی یــا نیازهــای حیاتــی 
اولیــه قــرار داده اســت. رابطــه جنســی یــک الزام زیســتی بــرای هر 
موجــود زنــده و بالــغ اســت. بــه گفتــه ســازمان جهانــی بهداشــت، 
رابطــه جنســی بیــن زوجیــن، متــرادف بــا مقاربــت جنســی نیســت 
ــت.  ــم نیس ــه ارگاس ــدم تجرب ــا ع ــه ی ــاً تجرب ــدف آن صرف و ه
ــر ازیــک  رابطــه جنســی و اهمیــت آن در زندگــی زناشــویی باالت
رابطــه فیزیکــی و جســمی اســت و نوعــی انــرژی اســت کــه افــراد 
ــن  ــت را در بی ــه و صمیمی ــق و عاطف ــا عش ــزد ت ــر می انگی را ب
خودبــه وجــود بیاورنــد. رضایــت جنســی یکــی از نیازهــای جســمی 
ــان  ــامت انس ــا س ــه ب ــت ک ــردی اس ــن ف ــردی و بی ــی ف و روان
ــیاری از  ــر بس ــراد را در براب ــی دارد و اف ــاط نزدیک ــه ارتب و جامع
اختال هــا و بیماری هــا حفــظ می کنــد )7(. رضایــت جنســی 
میــزان خرســندی و شــادکامی زوج هــا از روابــط جنســی و توانایــی 
لــذت بــردن و لــذت دادن بــه یکدیگــر اســت و شــامل احســاس 
دربــارۀ بــدن خــود و همســر، نیــاز بــه ارتبــاط جنســی بــا همســر 
ــت  ــت. رضای ــر اس ــا همس ــی ب ــای جنس ــه فعالیت ه ــه ب و عاق
ــویی  ــی زناش ــت از زندگ ــم رضای ــل مه ــی از عوام ــی یک جنس
ــی  ــت زندگ ــتر، از کیفی ــی بیش ــت جنس ــا رضای ــراد ب ــت و اف اس
ــی  ــی در زندگ ــه جنس ــتند )8(. رابط ــوردار هس ــری برخ مطلوب ت
زناشــویی نوعــی انــرژی اســت کــه افــراد را بــر میــان می انگیــزد 
تــا عشــق و عاطفــه و صمیمیــت را در بیــن خــود بــه وجــود بیاورند. 
ــت،  ــمی اس ــی و جس ــه جنس ــی ک ــان میزان ــه هم ــه ب ــن رابط ای
ــی  ــدی در ارزیاب ــل کلی ــی از عوام ــن یک ــد. بنابرای ــی می باش حس
ــوب  ــی محس ــت جنس ــی، رضای ــت زندگ ــه کیفی ــبت ب ــرد نس ف
می شــود )9(. تمایــات جنســی کــه زمینــه ســاز رضایــت جنســی 
ــورت  ــه ص ــد ب ــت، می توان ــی اس ــت از زندگ ــال آن رضای و در قب
ــت اســت، درک  ــا نوعــی از هیجــان مثب ــراه ب احساســی کــه هم
ــه هــدف  ــن احســاس ب ــق ای ــرد از طری ــه نحــوی کــه ف شــود ب
زندگــی زناشــویی کــه رضایــت و زندگــی زناشــویی ســالم اســت 
برســد )10(. یکــی از متغیرهــای بســیار مهــم و مؤثــر در رضایــت 
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جنســی، کیفیــت و چگونگــی ارتبــاط زوجیــن بــا یکدیگــر اســت. 
پژوهش هــا و تحقیقــات متعــدد، ارتبــاط معنــاداری بیــن رضایــت 
جنســی و رضایــت از تعامالــت و ارتباطــات زناشــویی را بــه اثبــات 

.)11( رســانده اند 
ــاد و  ــه ابع ــوان ب ــی، می ت ــت جنس ــا رضای ــط ب ــل مرتب از عوام
ســبک های دلبســتگی اشــاره کــرد )12،13،14(. دلبســتگی پیونــد 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــرد اس ــن دو نف ــدار بی ــبتاً پای ــی نس هیجان
یکــی از طرفیــن تــاش می کنــد نزدیکــی یــا مجــاورت بــا چهــره 
دلبســتگی را حفــظ کــرده و بــه نحــوی عمــل کنــد کــه مطمئــن 
ــودک و  ــن ک ــاط بی ــد. دلبســتگی ارتب ــه می یاب ــاط ادام ــود ارتب ش
مراقبــان ابتدایــی و حالتــی اســت کــه نــوزادان یــا کــودکان نیــاز 
بــه یــک رابطــه دلبســتۀ ایمــن بــا مراقــب اصلــی دارند. دلبســتگی 
تحــت تأثیــر خانــواده، همســاالن و شایســتگی اجتماعــی و عاطفی 
بزرگســاالن اســت )15(، اینــزورث  و بالبــی ســه ســبک دلبســتگی 
ایمــن ، ناایمــن و ناایمــن اجتنابــی را در کــودک شناســایی 
کرده انــد )16(. بــر اســاس نظریــه دلبســتگی ســاختارهای شــناختی 
ــراد، حــدی را کــه آن هــا  ــه در اف ــی رشــد یافت ــا الگوهــای عمل ی
ــی  ــد را بازنمای ــه کنن ــان تکی ــم زندگی ش ــراد مه ــه اف ــد ب می توان
ــش  ــل، نق ــای عم ــن الگوه ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب می کن
حساســی را در روابــط افــراد بــر عهــده دارنــد )17(. تصــور می شــود 
کــه رفتارهــای دلبســتگی نوعــی از رفتــار هســتند کــه منجــر بــه 
کســب یــا حفــظ نزدیکــی بــه دیگــران متمایــز و ترجیحــی فــرد 
ــه  ــق نگ ــرد از طری ــای ف ــتگی در بق ــای دلبس ــوند. رفتاره می ش
ــق  ــن طری ــوده و از ای ــان ســهیم ب ــا مراقب داشــتن او در تمــاس ب
ریســک آســیب را کاهــش می دهنــد )18(. ســبک های دلبســتگی 
می تواننــد امــن، ناامــن- دوســوگرا، یــا ناامــن- اجتنابــی باشــند و 
رشــد کــودک و توانایــی برقــراری ارتبــاط در طــول زندگــی را تحت 
تأثیــر قــرار دهنــد. در واقــع ایــن ســه ســبک در بــزرگ ســالی نیــز 
ــان )20(،  ــر و فلوری ــد )19(. میکولینک ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تأیی م
دلبســتگی ایمــن را صــورت یــک منبــع درونــی توصیــف کرده انــد 
ــا تجــارب اســترس زا  ــد ت ــه شــخص کمــک کن ــد ب کــه می توان
ــای اســترس زا  ــا رویداده ــد، ب ــی کن ــت ارزیاب ــه صــورت مثب را ب
ــه صــورت ســازنده مقابلــه کنــد و بهزیســتی و ســازگاری خــود  ب
را بهبــود بخشــد. افــراد دارای ســبک دلبســتگی اجتنابــی دیــدگاه 
ــته و  ــران داش ــان و دیگ ــط، خودش ــه رواب ــبت ب ــری نس بدبینانه ت
افــراد دارای ســبک اضطرابــی- دوســوگرا دیــدگاه منفــی نســبت 

بــه خــود دارنــد )21(.
بــه  می تــوان  جنســی،  رضایــت  بــا  مرتبــط  عوامــل  از 
ــی  ــواده درمان خودمتمایزســازی  اشــاره کــرد. ایــن مفهــوم در خان

مطــرح گردیــده و افــراد دارای ایــن ویژگــی آســیب پذیــری روانــی 
ــا  ــان ب ــط آن ــت رواب ــد )22(، و کیفی ــه می نماین ــری را تجرب کمت
ــت  ــد یاف ــش خواه ــدان(، افزای ــر و فرزن ــواده )همس ــای خان اعض
ــد  ــش خواه ــواده از تن ــای خان ــه اعض ــر تجرب ــی ب ــش مهم و نق
ــی و  ــز یافتگــی خــود، در ســایه اســتقال روان داشــت )23(. تمای
ــه  ــت، ب ــی و پویاس ــری دایم ــرد، ام ــکل می گی ــی ش ــوغ عاطف بل
ایــن معنــا کــه افــراد دایمــا در تــاش بــرای حفــظ تمامیــت روانی 
ــود  ــبب می ش ــی س ــن ویژگ ــتن ای ــتند )24(، و داش ــش هس خوی
کــه اضطــراب اجتماعــی کمتــری را تجربــه نماینــد )25(. زوج های 
تمایــز نایافتــه، قــادر نیســتند فردیــت و اســتقال خــود را از خانواده 
پــدری خــود حفــظ نماینــد و احتمــال بیشــتری دارد تــا ازدواج آنهــا 
بــه شکســت بیانجامــد )26(. افــراد تمایــز یافتــه تعریف مشــخصی 
از خــود و عقایدشــان دارنــد. آن هــا می تواننــد مســئولیت بیشــتری 
ــد و در  ــی بپذیرن ــود در زندگ ــای خ ــت گیری ه ــاب جه را در انتخ
ــد  ــرل خــود را از دســت ندهن ــی، کنت موقعیت هــای شــدیداً عاطف
ــی و  ــد )27(. زارع ــری نماین ــم گی ــئوالنه تصمی ــی و مس و منطق
ــز یافتگــی و  ــن تمای ــه بی ــد ک حســنقلی )28(، در پژوهشــی یافتن
تعهــد زناشــویی رابطــه مثبــت و معنــی دار و بیــن احســاس شــرم 
و تعهــد زناشــویی رابطــه منفــی و معنــی دار وجــود دارد و تمایــز 
ــد..  ــی نمای ــش بین ــد تعهــد زناشــویی را پی یافتگــی خــود می توان
هیــل  )29(، در بررســی رابطــه تمایــز یافتگــی و رضایــت زناشــویی 
نشــان داد تمایــز یافتگــی بــه طورمعنــی داری بــا رضایت زناشــویی 
ــت  ــاال، رضای ــی ب ــز یافتگ ــا تمای ــل ب ــراد متأه ــاط دارد و اف ارتب
زناشــویی باالتــری را گــزارش می نمودنــد. آنچــه ضــرورت 
ــن اســت کــه  ــد، ای ــن می کن ــن پژوهــش را تعیی ــه ای ــن ب پرداخت
در ایــران، در مــورد جامعــۀ پرســتاران کــه قشــر مهمــی را تشــکیل 
می دهنــد، تاکنــون مطالعــه ای در خصــوص وضعیــت آن هــا از نظــر 
رضایــت جنســی صــورت نگرفتــه اســت. مطالعــات داخلــی موجود، 
ــر رضایــت زناشــویی انجــام شــده اند.  ــا تمرکــز صــرف ب اغلــب ب
عــدم رضایــت جنســی دارای پیامدهــای منفــی بســیاری می باشــد 
ــه تجــاوزات جنســی،  ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه مهم تری ــه از جمل ک
ــاق و از  ــویی، ط ــط فرازناش ــت و رواب ــی، خیان ــای روان بیماری ه
ــه اشــاره  ــدان و جامع ــه فرزن ــا، آســیب ب هم گســیختگی خانواده ه
کــرد. در همیــن راســتا گراســوالد )30( بیــان می کنــد، کار نوبتــی 
ــد  ــاد می کن ــرایطی را ایج ــده و ش ــا ش ــش تماس ه ــب کاه موج
کــه احتمــال طــاق را افزایــش می دهــد. اشــاره شــده کــه علــت 
ــت جنســی اســت )31(.  شکســت نیمــی از ازدواج هــا عــدم رضای
بــا توجــه بــه اینکــه پژوهش هــای متعــددی بــه طــور مجــزا بــه 
بررســی متغیرهــای ســبک دلبســتگی، تمایزیافتگــی و صمیمیــت 
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ــت  ــی یاف ــا پژوهش ــد، ام ــی پرداخته ان ــت جنس ــویی و رضای زناش
ــا ایــن ترکیــب و بــا در نظــر  نشــد کــه رابطــۀ ایــن متغیرهــا را ب
گرفتــن صمیمیــت زناشــویی بــه عنــوان متغیــر بســنجد. لــذا یــک 
ــۀ  ــد رابط ــرض می کن ــه ف ــود ک ــنهاد می ش ــی پیش ــدل مفهوم م
ــا رضایــت جنســی را  ســبک های دلبســتگی و خودمتمایزســازی ب

صمیمیــت زناشــویی میانجــی خواهــد کــرد.

روش کار
ــاری  ــۀ آم ــد. جامع ــام ش ــی انج ــه روش تحلیل ــر ب ــۀ حاض مطالع
ــزد  ــهر ی ــتان های ش ــتاران زن بیمارس ــی پرس ــش را تمام پژوه
ــه  ــم نمون ــرآورد حج ــرای ب ــد. ب ــکیل می دادن ــال 1397 تش در س
از فرمــول کوکــران و جهــت جمــع آوری اطاعــات از روش 
ــن  ــد. بدی ــتفاده ش ــه ای اس ــد مرحل ــه ای چن ــری خوش نمونه گی
منظــور از بیــن بیمارســتان های شــهر یــزد 6 بیمارســتان انتخــاب 
گردیــد و ســپس از هــر بیمارســتان بــه صــورت تصادفــی 5 بخــش 
و از هــر بخــش بــه طــور تصادفــی 7 پرســتار انتخــاب شــدند. در 
مجمــوع 210 نفــر انتخــاب شــدند کــه در نهایــت، برخــی بــه دلیل 
ناقــص پرکــردن پرسشــنامه ها از نمونــه حــذف شــدند و داده هــای 

ــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. حاصــل از 200 نفــر مــورد تجزی
پرسشــنامه خودمتمایزســازی، اســکورن و فریدلنــدر، ایــن مقیــاس 
را در ســال  1998بــرای ارزیابــی خــود متمایزســازی ســاخته انــد، 
کــه شــامل 43 پرســش و چهــار خــرده مقیــاس واکنــش پذیــری 
ــا  ــی و هــم آمیختگــی ب ــن، گســلش عاطف ــت م ــی، موقعی عاطف
ــی  ــانی درون ــدر )1998(، همس ــکورن و فریدلن ــران است.اس دیگ
ــای  ــاس ه ــرده مقی ــنامه و خ ــن پرسش ــرای ای ــی را ب ــل قبول قاب
ــاخ کل: 88%، واکنــش پذیــری  ــد: آلفــای کرونب آن گــزارش کردن
عاطفــی: 84%، موقعیــت مــن: 83%، گســلش عاطفــی: 82%، هــم 
آمیختگــی بــا دیگــران: 74%. پرسشــنامۀ مذکــور در ایــران مــورد 
ــه اســت. پایایــی پرسشــنامه و خــرده آزمــون  ــرار گرفت بررســی ق
ــرای کل  ــی ب ــی در پژوهــش نجــف لوی ــۀ ایران ــای آن در نمون ه
پرسشــنامه 72 %، واکنــش پذیــری عاطفــی 81،% گســلش عاطفی 
ــن 64 %  ــت م ــران 79 % و موقعی ــا دیگ 76 %، هــم آمیختگــی ب

گــزارش شــده اســت.
پرسشــنامه دلبســتگی بزرگســاالن )توســط کولینــز و ریــد در ســال 
1990 ســاخته شــده، شــامل خــود ارزیابــی از مهــارت هــاي ایجــاد 
ــط دلبســتگی  ــی رواب ــیوۀ شــکل ده ــی ش ــود توصیف ــط و خ رواب
نســبت بــه چهــره هــای دلبســتگی نزدیــک اســت و مشــتمل بــر 
18 داده مــی باشــد. در مــورد قابلیــت پایایــی مقیــاس دلبســتگی 
بزرگســال کولینــز و ریــد میــزان آلفــای کرونبــاخ این پرسشــنامه را 

کــه بــر روی 100 دانشــجو انجــام شــد بــه ایــن صــورت گــزارش 
ــن  ــه ای ــراب 83 %، ک ــی 80، % اضط ــن 82 %، اجتناب ــد: ایم دادن
ــوردار اســت. از  ــی برخ ــی باالی ــون از پایای ــد آزم ــی ده نشــان م
ســوي دیگــر در پژوهــش پاکدامــن )1380( میــزان پایایــی آزمــون 
بــا اســتفاده از آزمــودن مجــدد بــه صــورت همبســتگی بیــن این دو 
اجــرا مشــخص شــده اســت. ایــن پرسشــنامه )RAAS(  در مــورد 
100 دختــر و پســر کاس دوم دبیرســتان کــه بــه طــور تصادفــی 
انتخــاب شــده بودنــد، اجــرا گردیــد. نتایــج حاصــل از دوبــار اجــراي 
ایــن پرسشــنامه بــا فاصلــه زمانــی یــک مــاه از یکدیگــر بیانگــر آن 

بــود کــه ایــن آزمــون در ســطح  95% داراي پایایــی اســت.
ــون در  ــر و تامپس ــط واک ــویی )توس ــت زناش ــنامه صمیمی پرسش
ــزار 17  ــک اب ــن پرسشــنامه ی ــه شــده اســت. ای ســال 1983 تهی
ــن  ــت تدوی ــر و صمیمی ــنجیدن مه ــرای س ــه ب ــؤالی اســت، ک س
شــده اســت.  صمیمیــت، توجــه و اهمیــت اعضــای خانــواده بــرای 
یکدیگــر تعریــف شــده و عوامــل نزدیکــی عاطفــی در قالــب مهــر، 

ــت را شــامل مــی شــود.  از خودگذشــتگی، خرســندی و رضای
واکــر و تامپســون )1983(، ضریــب آلفــای ایــن مقیــاس را 91 % 
ــی  ــی بســیار عال ــه از همســانی درون ــد ک ــزارش کردن ــا 97% گ ت
ــاس  ــن مقی ــرات  )2009( از ای ــوت، وود و پ ــت. ب ــوردار اس برخ
اســتفاده کــرده انــد و آلفــای کرونبــاخ آن را 95 % گــزارش کــرده 
انــد. در ایــران )حیــدری، احتشــام زاده و وزیــری نیــا، 2011( آلفــای 
ــن  ــد. همچنی ــه دســت آوردن ــن پرسشــنامه را 96 % ب ــاخ ای کرونب
خزاعــی )1386( در پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود از طریــق 
ــب  ــرآورد ضری ــاگاروزی و ب ــنامه ب ــا پرسش ــان ب ــرای همزم اج
ــطح  ــت و در س ــرده اس ــبه ک ــد محاس ــا 82 درص ــتگی آنه همبس
1% معنــادار بــود، کــه نشــان دهنــدۀ روایــی ماکــی بــرای ایــن 
مقیــاس اســت و پایایــی کل را 0/85 بــه دســت آورد. مقــدار آلفــای 
کرونبــاخ در ایــن پژوهــش بــرای متغیــر صمیمیــت زناشــویی 0/83 
ــال 1981  ــی در س ــت جنس ــنامه رضای ــد. پرسش ــت آم ــه دس ب
توســط هادســون - هریســون و کروســکاپ بــرای ارزیابــی ســطوح 
ــؤال           ــاس دارای 25 س ــن مقی ــد. ای ــاخته ش ــن س ــت زوجی رضای
مــی باشــد و جــزء پرسشــنامه هــای خــود گــزارش دهی محســوب 
مــی شــود. ثبــات درونــی ایــن مقیــاس توســط طراحــان محاســبه 
و آلفــای کرونبــاخ آن 91%  بــه دســت آمــد. اعتبــار مقیــاس نیــز بــا 
روش بازآزمایــی بــا فاصلــه یــک هفتــه محاســبه گردیــد کــه برابــر 
ــبه  ــی تفکیکــی محاس ــق روای ــاس از طری ــی مقی ــد. روای 93% ش
گردیــد کــه نتایــج نشــان داد مقیــاس توانایــی تشــخیص زوجیــن 

ــد مشــکات جنســی را دارد. دارا و فاق
پــس از تصویــب طــرح پایــان نامــه، بــه بررســی پرسشــنامه هــای 
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ــا  ــه شــد و ســپس ب ــاز پرداخت ــورد نی ــه هــای م ــا مؤلف ــط ب مرتب
ــت  ــه از ریاســت دانشــگاه اردکان، جهــت دریاف ــی نام ــذ معرف اخ
مجــوز بــرای انجــام پژوهــش، بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد 
مراجعــه شــد. پــس از گرفتــن مــدارک شناســایی محقــق، رضایــت 
ــنامه، در  ــۀ پرسش ــوزال و نمون ــرح پروپ ــخۀ ط ــه، نس ــۀ آگاهان نام
ــه  ــان نام ــرح پای ــاع از ط ــت دف ــان دانشــگاه، جلســه ای جه هم
تشــکیل شــد و پــس از تأییــد هیئــت داوران، کــد اخــاق و مجــوز 
الزم بــرای انجــام پژوهــش صــادر شــد. ســپس براســاس فهرســت 
اســامی بیمارســتان هــای یــزد، اولیــن مرحلــۀ نمونــه گیــری انجام 
شــد و بــه بیمارســتان هــای منتخــب مراجعه گردیــد. پــس از تأیید 
ریاســت هــر بیمارســتان، اخــذ مــدارک شناســایی و تعهــد کتبــی از 
محقــق مبنــی بــر محرمانــه مانــدن اطاعــات پرســتاران توســط 
حراســت آن بیمارســتان صــورت گرفــت و بــه ایــن ترتیــب مرحلــۀ 
دوم نمونــه گیــری بــا مســاعدت مدیــر بیمارســتان، آغــاز شــد و بــه 
بخــش هــای منتخــب رجــوع شــد و در نهایــت پــس از هماهنگــی 
بــا مســئول هــر بخــش، طبــق شــرایط ورود بــه پژوهــش، آخریــن 
ــا در طــی  ــت و پرسشــنامه ه ــری انجــام گرف ــه گی ــۀ نمون مرحل
شــیفت هــای مختلــف کاری، بیــن گــروه نمونــه توزیــع گردیــد. 
ــا  ــح پژوهــش، توضیحــات الزم در رابطــه ب جهــت اجــرای صحی
ــودن  ــه ب ــام و محرمان ــه نوشــتن ن ــاز ب ــدم نی ــردن، ع نحــوۀ پرک
ــکر از  ــن تش ــد و ضم ــا درج ش ــنامه ه ــاالی پرسش ــات ب اطاع
ــه صــورت انفــرادی  ــن پژوهــش، ب همــکاری آزمودنــی هــا در ای

در رابطــه بــا اهمیــت و اهــداف تحقیــق، توجیــه شــدند. همچنیــن 
ــه  ــت و حوصل ــال دق ــا کم ــد، ب ــته ش ــدگان خواس ــرکت کنن از ش
بــه ســؤاالت پاســخ دهنــد. بــه ایــن ترتیــب تمامــی آزمودنــی هــا 
آگاهانــه و بــا رضایــت کامــل وارد فرآینــد پژوهــش شــدند کــه این 
فرآینــد، توســط پژوهشــگر صــورت گرفــت و چهــار مــاه بــه طــول 
انجامیــد. داده هــا بــه کمــک نــرم افزارهــای آمــاری SPSS 22 و 
ــل شــد. در  ــی و اســتنباطی تحلی Amos 24 در دو ســطح توصیف

ســطح توصیفــی از آمــاره هــای توصیفــی و نمــودار اســتفاده شــد و 
در ســطح اســتنباطی از آزمــون همبســتگی پیرســون و مــدل یابــی 

معادلــۀ ســاختاری اســتفاده شــد.

یافته ها
ــن  ــه میانگی ــان داد ک ــی نش ــای توصیف ــل از یافته ه ــج حاص نتای
ســن آزمودنی هــا 33/79 ســال بــا انحــراف معیــار 6/351، 
ــال  ــده از ازدواج 10/8 س ــپری ش ــال های س ــداد س ــن تع میانگی
ــا  ــال ب ــابقۀ کار 10/19 س ــن س ــار 6/65، میانگی ــراف معی ــا انح ب
انحــراف معیــار 7/029 و میانگیــن تعــداد فرزنــد آن هــا 1/47 ســال 
بــا انحــراف معیــار 0/890 اســت. بیشــتر پاســخ گویان )83 درصــد(، 
ــه  ــق بررســی هایی ک ــتند. طب ــانس داش ــد لیس ــی در ح تحصیات
ــده  ــد ش ــا تأیی ــودن داده ه ــال ب ــرض نرم ــت، پیش ف ــام گرف انج

اســت.

جدول 1: ماتریس همبستگی مرتبه صفر بین متغیرهای مختلف تحقیق

انحراف معیارمیانگینصمیمیت زناشوییخودمتمایزسازیدوسوگرا/ اضطراباجتنابیایمنابعاد

114/473/967ایمن
111/563/364**0/330اجتنابی

110/563/889**0/437**0/241دوسوگرا / اضطراب
1154/8618/551**0/450-**0/283-0/094-خودمتمایزسازی

0/113193/6518/481**0/246-**0/256-0/116-صمیمیت زناشویی
109/4820/160**0/457*0/224*0/187-**0/284-*0/187رضایت جنسی

** معنی دار در سطح کمتر از 0/001 ؛     *معنی دار در سطح کمتر از 0/01

جهــت بررســی فرضیــات تحقیــق از رویکــرد مدل ســازی معادلــه 
ســاختاری )SEM( کوواریانس محــور اســتفاده گردیــد. برآوردهــای 
مربــوط بــه شــاخص های بــرازش کلیــت مــدل و پارامتــر اصلــی 

ــر  ــر متغی ــتقل ب ــای مس ــتقیم متغیره ــتقیم و غیرمس ــرات مس )اث
رضایــت جنســی( در شــکل و جــدول زیــر گــزارش شــده اســت:

 جدول 2: برآورد شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری اولیه

شاخص
برازش مقتصدبرازش تطبیقیبرازش مطلق

CMINGFITLICFIDFCMIN/DFRMSEA

28/9200/9700/9370/970171/7010/059مقدار
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مــدل اولیــه بررســی شــد، شــاخص ها بــه بــرازش نرســید. 
بــرای رســیدن بــه بــرازش از اصــاح مــدل اســتفاده شــد. بــرای 

ــذف  ــدل و ح ــس از اصــاح م ــر، پ ــج دقیق ت ــه نتای دســت یابی ب
ــد. ــرآورد ش ــدداً ب ــی دار، مج ــیرهای غیرمعن ــی مس برخ

 
شکل 1: مدل اصاح شده عوامل مؤثر بر رضایت جنسی در حالت استاندارد

جدول 3: برآورد شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری اصاح شده

شاخص
برازش مقتصدبرازش تطبیقیبرازش مطلق

CMINGFITLICFIDFCMIN/DFRMSEA

29/1450/9700/9590/977201/4570/048مقدار

شــاخص های ارزیابــی کلیــت مــدل معادلــۀ ســاختاری بــا توجــه 
ــن  ــر ای ــوع بیان گ ــاخص ها در مجم ــن ش ــوب ای ــۀ مطل ــه دامن ب
ــای  ــط داده ه ــده توس ــن ش ــروض تدوی ــدل مف ــه م ــت ک اس

پژوهــش حمایــت می شــوند، بــه عبــارت دیگــر بــرازش داده هــا 
ــر  ــت ب ــرازش دالل ــاخص های ب ــت و ش ــرار اس ــدل برق ــه م ب

ــد. ــه ســاختاری دارن ــدل معادل ــت م مطلوبی
جدول 4: برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر رضایت جنسی در مدل اصاح شده

ضریب تعیینمتغیر وابستهمتغیر میانجیمتغیر مستقل

برآورد

میانجی گری کلغیرمستقیممستقیم

PمقدارPمقدارPمقدار

خودمتمایزسازی

صمیمیت -
0/09زناشویی

-------
-------دلبستگی ایمن

-0/1840/007---0/1840/007-دلبستگی اجتنابی
-0/1660/014---0/1660/014-دلبستگی دوسوگرا/اضطراب

-صمیمیت زناشویی

رضایت 
0/31جنسی

0/4160/001--0/4160/001-
خودمتمایزسازی

صمیمیت 
زناشویی

0/1280/083--0/1280/083-
-0/3240/001--0/3240/001دلبستگی ایمن

تأیید0/3240/001-0/0770/006-0/2470/002-دلبستگی اجتنابی

تأیید0/0690/011-0/0690/011---دلبستگی دوسوگرا/اضطراب
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بحث
ــت  ــش میانجــی صمیمی ــا هــدف بررســی نق پژوهــش حاضــر، ب
زناشــویی در ارتبــاط بین ســبک های دلبســتگی و خودمتمایزســازی 
بــا رضایــت جنســی پرســتاران شــهر یــزد صــورت گرفــت. نتایــج 
نشــان داد دلبســتگی ایمــن )P<0/001(، دلبســتگی اجتنابــی 
ــتقیم  ــر مس ــویی )P<0/001( تأثی ــت زناش )P<0/01( و صمیمی
معنــاداری بــر رضایــت جنســی مــی گذارنــد. همچنیــن دلبســتگی 
صمیمیــت  بــر   )P<0/05( دوســوگرا  و   )P<0/01( اجتنابــی 
ــی  ــتگی اجتناب ــاداری دارد. دلبس ــتقیم و معن ــر مس ــویی اث زناش
)P<0/01( و دوســوگرا )P<0/05( از طریــق صمیمیــت زناشــویی 
بــر رضایــت جنســی تأثیــر غیر مســتقیم دارد. اثــر غیرمســتقیم خود 
متمایزســازی و دلبســتگی ایمــن بــه واســطه صمیمیــت زناشــویی 
 .)P<0/05( بــر رضایت جنســی بــه لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت
همچنیــن اثــر مســتقیم خــود متمایــز ســازی و دلبســتگی ایمــن 
بــر صمیمیــت زناشــویی معنــادار نشــده اســت )P<0/05). نتایــج 
ــد  ــود کــه صمیمیــت زناشــویی مــی توان پژوهــش حاکــی از آن ب
ــط  ــی توس ــت جنس ــرات رضای ــی تغیی ــش بین ــطه ای در پی واس
ــای پژوهــش  ــه ه ــا یافت ــن؛ متناســب ی ــد. بنابرای دلبســتگی باش
اســتفاده از آمــوزش هــای مؤثــر جهــت تعدیــل ســبک دلبســتگی 
ــه بهبــود و  ــد ب و ارتقــاء صمیمیــت زناشــویی پرســتاران مــی توان
افزایــش رضایــت جنســی پرســتاران کمک نمایــد و درمانگــران نیز 
مــی تواننــد بــا بــه کارگیــری ایــن راهبردهــا بــه نتایــج مطلوبــی 

دســت یابنــد.
یافتــۀ اول نشــان داد کــه اثــر مســتقیم متغیــر خودمتمایزســازی بــر 
متغیــر رضایــت جنســی بــه لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت. یافتــۀ 
مــا بــا نتایــج پژوهــش تیــم و کلــی )39( همســو می باشــد. آن هــا 
بــا مطالعــه بــر روی 205 فــرد متأهــل دریافتنــد کــه تمایزســازی 
ــه  ــدارد و ب ــه ن ــی رابط ــت جنس ــا رضای ــتقیم ب ــور مس ــه ط ب
ــه رضایــت جنســی نگــردد  خــودی خــود ممکــن اســت منجــر ب
ــا در مــورد مســائل جنســی بــه  ــه افــراد اجــازه می دهــد ت ولــی ب
ــا  ــد. نتایــج ایــن پژوهــش ب ــا همسرشــان صحبــت کنن راحتــی ب
ــن در  ــن محققی ــت. ای ــو اس ــای )40، 41، 42(، ناهمس پژوهش ه
پژوهــش خــود عنــوان کردنــد کــه خودمتمایزســازی بــر رضایــت 
جنســی اثــر مثبــت دارد. طبــق یافته هــای پژوهــش مــا، رضایــت 
جنســی پرســتاران زن در حــد نســبتأ مطلوبــی قــرار دارد. می تــوان 
گفــت چــون تمایزیافتگــی یــک مســألۀ فــردی اســت ولــی رابطــۀ 
ــی  ــد هماهنگ ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــد دوتای ــک فرآین ــی ی جنس
ــته  ــی داش ــز پایین ــه تمای ــی ک ــی رود کس ــال م ــد، احتم می باش
همســری بــا تمایــز باالتــر از خــود داشــته کــه باعــث بــاال رفتــن 

رضایــت جنسی شــان شــده اســت. عامــل دیگــر می توانــد ســطح 
تحصیــات باشــد. بیــن میــزان تحصیــات و رضایــت زناشــویی 
رابطــۀ مثبتــی وجــود دارد )43، 44(. زوجینــی که تحصیــات باالتر 
و ســطح آگاهــی بیشــتری دارنــد، می تواننــد رابطــه ای مطلــوب و 
ــا یکدیگــر برقــرار کننــد کــه باعــث افزایــش رضایــت از  ســالم ب
ــت  ــه رضای ــت ک ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــویی می ش ــۀ زناش رابط
ــود.  ــر نمی ش ــی میس ــت جنس ــدون رضای ــویی ب ــۀ زناش از رابط
ــی  ــا از زندگ ــت آن ه ــان، رضای ــد زن ــش درآم ــا افزای ــن ب همچنی
زناشــویی افزایــش می یابــد )43، 45، 44(. طبــق بررســی های 
فتحــی و آزادیــان )43(، بیــن مشــاغل مختلــف، افــراد شــاغل در 
مشــاغل بهداشــتی و درمانــی بیشــترین رضایــت زناشــویی را دارند. 
احتمــاأل شــرایط یادشــده عاقــه، ابتــکار عمــل و غنــی ســاختن 
ــی  ــد و بخش ــش می ده ــواه افزای ــغل دلخ ــق ش ــود را از طری خ
ــق  ــن طری ــد و از ای ــن می کن ــان را تأمی ــی انس ــای روان از نیازه
ــد. از ســوی  ــه بهبــود رضایــت زندگــی زناشــویی کمــک می کن ب
ــخصیتی،  ــیب های ش ــادی، آس ــی و اقتص ــائل اجتماع ــر، مس دیگ
ــد  ــدام می توانن ــواده و ...... هرک ــن، ســاختار خان ــوع رابطــۀ زوجی ن

بــه نوعــی بــر ایــن رابطــه اثــر گذاشــته باشــند.
 همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه اثــر مســتقیم متغیــر دلبســتگی 
ایمــن بــر متغیــر رضایــت جنســی بــه لحــاظ آمــاری معنادار اســت. 
نتایــج حاصــل از ایــن قســمت پژوهــش بــا یافته هــای )46، 47(، 
همســو می باشــد. ســبک های دلبســتگی ایمــن منجــر بــه ارتبــاط 
ــر می شــوند کــه رضایت منــدی  ــر وخودابرازگــری صمیمانه ت زنده ت
ــود  ــر خ ــه همس ــن ب ــای ایم ــد. زوج ه ــش می ده ــاط را افزای ارتب
ــق  ــه عش ــرده و ب ــی ک ــت ارزیاب ــران را مثب ــد، دیگ ــاد دارن اعتم
قابــل اعتمــاد معتقــد می باشــند. خودابــرازی بیشــتری نســبت بــه 
همســر از خــود نشــان می دهنــد، احساســات و ایده هــای خــود را 
ــه نیازهــای همســر  ــد و ب ــا هــم تقســیم می کننــد، انعطاف پذیرن ب
ــه درســتی پاســخ می دهنــد )48(. افــرادی کــه دلبســتگی  خــود ب
ــه خودشــان و شــخص مــورد عاقه شــان  ــد نســبت ب ایمــن دارن
ــان  ــط بین فردیش ــه رواب ــبت ب ــا نس ــد. آن ه ــر می کنن ــت فک مثب
ــت و  ــود احســاس رضای ــط خ ــب از رواب ــد، اغل ــی دارن ــگاه مثبت ن
ــی  ــۀ جنس ــم از رابط ــتری ه ــذت بیش ــد و ل ــنودی می کنن خش

ــد. ــاس می کنن احس
ــر  ــتقیم متغی ــر مس ــه اث ــان داد ک ــش نش ــر پژوه ــه دیگ  نتیج
دلبســتگی اجتنابــی بــر متغیــر رضایــت جنســی بــه لحــاظ آمــاری 
ــه  ــد منجــر ب ــی می توان ــادار اســت. کاهــش دلبســتگی اجتناب معن
افزایــش رضایــت جنســی شــود و برعکــس، افزایــش دلبســتگی 
ــا  ــج ب ــردد. نتای ــت جنســی گ ــه کاهــش رضای ــی منجــر ب اجتناب
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ــا توجــه  ــراد ب یافته هــای )49،50، 51، 52، 53(، همســو اســت. اف
ــط عاشــقانه  ــه ســبک دلبستگی شــان تجــارب مختلفــی در رواب ب
ــه  ــی را ب ــا زوج اصل ــه ب ــی، رابط ــد. ســبک اجتناب ــه می کنن تجرب
ــه  ــن گون ــد. ای ــرح می کن ــب مط ــی نامناس ــک نزدیک ــوان ی عن
افــراد اغلــب عــدم اطمینــان بــه همســر را تجربــه می کننــد. آن هــا 
کمتــر بــه مســائل جنســی توجــه دارنــد. از آنجــا کــه افــراد بــا ایــن 
ســبک دلبســتگی بــه علــت عــدم اعتمــاد بــه دیگــری در حمایــت 
ــی و  ــی، عاطف ــۀ فیزیک ــران فاصل ــودن از دیگ ــده ب و حفاظت کنن
شــناختی دارنــد و وابســتگی متقابــل و تعهــد در ایــن افــراد کمتــر 
اســت، قــادر بــه برقــراری روابــط عمیــق و صمیمــی بــا دیگــران 
ــری را  ــویی پایین ت ــی و زناش ــی، جنس ــت ارتباط ــتند و رضای نیس
ــد،  ــه روابــط دارن ــه می کننــد )54(. ایــن افــراد نیــاز کمــی ب تجرب
در روابــط، خودافشــایی کمتــری داشــته و کمتــر هیجانــات بــاز و 
عواطــف جنســی از خــود نشــان می دهنــد )55(. بنابرایــن اجتنــاب 
از صمیمیــت و فاصلــه گرفتــن از دیگــری، عامــل مهمــی در ایجــاد 
نارضایتــی در رابطــه اســت و در نتیجــه دلبســتگی ناایمــن اجتنابــی 

ــر منفــی داشــته باشــد. ــر رضایــت جنســی اث ــد ب می توان
ــر دلبســتگی  ــر مســتقیم متغی ــه اث ــج نشــان داد ک ــن نتای همچنی
ــاظ  ــه لح ــی ب ــت جنس ــر رضای ــر متغی ــی ب ــوگرا/ اضطراب دوس
آمــاری معنــادار نیســت. نتایــج بــا یافته هــای )50، 51، 52(، 
همســو می باشــد. در تبییــن ایــن یافتــه بایــد بگوییــم کــه ممکــن 
ــه  ــاوت ب ــت جنســی متف ــان در قلمــرو وضعی اســت اضطــراب زن
ــی، ممکــن اســت از  ــر زن اضطراب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب نظــر برس
ــه او  ــه شــکلی ک ــه همســر ب ــود ب ــه خ ــا ارائ ــی ی ــق مهربان طری
ــود(  ــد خ ــن تأیی ــرای تضمی ــک راه ب ــوان ی ــه عن ــد )ب می خواه
ــد )51(. در کل،  ــی رابطــۀ جنســی را حاصــل کن ــان از خوب اطمین
ــریک  ــر دو ش ــدن ه ــا ش ــی را ارض ــت جنس ــان رضای ــب زن اغل
ــان  ــه باقی ــی ک ــه. در پژوهش ــدی یک طرف ــه فرآین ــد ن می دانن
)56،79(، جهــت “بررســی عوامــل پیش بینی کننــدۀ رضایــت 
جنســی زنــان”، انجــام داد، دانــش و آگاهــی، خودابــرازی و اعتمــاد 
بــه نفــس جنســی از عوامــل مؤثــر بــر رضایــت جنســی بودنــد کــه 
ــس جنســی بیشــترین ســهم را در  ــه نف ــاد ب ــان، اعتم ــن می از ای
پیش بینــی رضایــت جنســی داشــت. الزمــۀ موفقیــت و احســاس 
ــا  ــده اســت. ب ــع از آن پدی ــده ای آگاهــی جام ــت از هــر پدی رضای
ــه نظــر می رســد  ــه ماهیــت رشــته و شــغل پرســتاران، ب توجــه ب
کــه آن هــا در ایــن مــوارد نســبت بــه اغلــب زنــان اجتمــاع، توانایی 

ــتند. ــری را دارا هس باالت
 نتیجــه دیگــر ایــن پژوهــش نشــان داد کــه اثــر مســتقیم متغیــر 
خودمتمایزســازی بــر متغیــر صمیمیــت زناشــویی بــه لحــاظ آماری 

ــه  ــن یافت ــاص، ای ــغلی خ ــۀ ش ــک جامع ــت. در ی ــادار نیس معن
ــه نظــر نمی رســد. چــون پرسشــنامۀ  ــدان هــم دور از ذهــن ب چن
خودمتمایزســازی در یــک بافــت شــغلی پــر شــده و یــک 
ــأ در خصــوص  ــه تخصصــی و صرف ــی اســت ن پرسشــنامۀ عموم
مســائل زناشــویی نبــوده اســت )پرسشــنامه در حیطــۀ تمام مســائل 
ــر  ــتاران ب ــت پرس ــن اس ــی دارد(، ممک ــۀ عموم ــد و جنب می باش
ــن پرسشــنامه جــواب داده  ــه ای اســاس پیش فرض هــای شــغلی ب
باشــند. یعنــی یک فرد ممکن اســت در حــوزۀ مشــکات خانوادگی 
فــرد خودمتمایــزی باشــد، امــا در حــوزۀ شــغلی دارای ایــن مقــدار 
تمایــز نباشــد. در ایــن پژوهــش چــون ارتبــاط خودمتمایزســازی بــا 
یــک متغیــر خانوادگــی مثــل صمیمیــت زناشــویی بررســی شــده 
ــر اســاس خودمتمایزســازی  اســت و ممکــن اســت پاســخ دهنده ب
در بافــت شــغلی جــواب داده باشــد، لــذا دور از ذهــن نیســت کــه 
ــا مســائل خانوادگــی نداشــته  خودمتمایزســازی شــغلی ارتباطــی ب
باشــد. عــاوه بــر ایــن مــورد، عوامــل زیــادی چــون ســن، جنــس، 
تحصیــات و فرهنــگ بــر صمیمیــت تأثیــر می گذارنــد. بــه دلیــل 
ــای  ــزد و توصیه ه ــه خصــوص شــهر ی ــران ب ــت فرهنگــی ای باف
دینــی بــر حفــظ حرمــت خانــواده، ارتبــاط زوجیــن پــس از ازدواج با 
خانــواده همســر بــه گونــه ای خــوب برقــرار اســت. داشــتن رابطــۀ 
ــر  ــذار ب ــل تأثیرگ ــود یکــی از عوام ــوادۀ همســر خ ــا خان خــوب ب
ــی،  ــای ابراهیم ــق پژوهش ه ــن اســت. طب ــن زوجی ــت بی صمیمی
ــش  ــث افزای ــی باع ــای ارتباط ــری )56(، مهارت ه ــی و نظ ثنای
صمیمیــت زناشــویی می گــردد. مهــارت حــل مســأله و مشــارکت 
عادالنــه نیــز باعــث ایجــاد و افزایــش صمیمیــت زناشــویی 
ــه  ــه، ب ــر از جامع ــن قش ــم ای ــان می کنی ــا گم ــردد )57(. م می گ
ــای  ــد، مهارت ه ــه دارن ــغلی ک ــات ش ــا و تجربی ــل آموزش ه دلی
ارتباطــی، حــل مســأله و مشــارکت عادالنــه را بــه دســت آورده انــد 

ــد. ــه کار می گیرن ــز ب ــود نی ــویی خ ــی زناش و در زندگ
همچنیــن نیجــه دیگــر ایــن پزوهــش نشــان داد کــه اثــر مســتقیم 
متغیــر دلبســتگی ایمــن بــر متغیــر صمیمیــت زناشــویی بــه لحــاظ 
آمــاری معنــادار نیســت. نظریــۀ دلبســتگی بــر اهمیــت صمیمیــت 
ــی از  ــاص را یک ــراد خ ــا اف ــدن ب ــی ش ــد و صمیم ــد می کن تأکی
نیازهــای انســان می دانــد. میــل بــه صمیمیــت ریشــه های 
ــه  ــرگ ادام ــان م ــا زم ــراد ت ــب اف ــناختی دارد و در اغل زیست ش
می یابــد. طبــق رویکــرد هماهنگــی شــناختی هنگامــی کــه 
ــبت  ــند، نس ــته باش ــباهت داش ــی و ش ــم، هماهنگ ــا ه ــا ب زوج ه
ــد )58(. هماهنگــی زوجــی  ــت می کنن ــم احســاس صمیمی ــه ه ب
شــخصیتی  خصوصیــات  و  زندگــی  مختلــف  زمینه هــای  در 
همسرانشــان بــه خصــوص ســبک دلبســتگی آن هــا بــر مــا پنهــان 
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ــۀ ســوم  ــر شــده در فرضی ــه توضیحــات ذک ــت ب ــا عنای اســت. ب
ــوان  ــت، می ت ــر صمیمی ــف ب ــذار مختل ــل تأثیرگ ــر عوام ــی ب مبن
ــل  ــن عوام ــب ای ــر حس ــز ب ــه را نی ــن رابط ــی داری ای ــدم معن ع
ــر  ــر متغی ــی ب ــر دلبســتگی اجتناب ــر مســتقیم متغی ــح داد. اث توضی
ــادار اســت. کاهــش  ــاری معن ــه لحــاظ آم ــت زناشــویی ب صمیمی
ــش  ــا افزای ــت ی ــه تقوی ــر ب ــد منج ــی می توان ــتگی اجتناب دلبس
صمیمیــت زناشــویی شــود و برعکــس، افزایــش دلبســتگی اجتنابی 
منجــر بــه تضعیــف یــا کاهــش صمیمیــت زناشــویی گــردد. ایــن 
ــد.  ــو می باش ــای )59،60، 61(، همس ــج پژوهش ه ــا نتای ــه ب یافت
هــازن و شــیور )19( دریافتنــد کــه گروه هــای دلبســتگی ناایمــن 
بــا احتمــال بیشــتری خــود را دارای احســاس تنهایــی می خواننــد. 
ایــن حالــت و تصــور در گــروه اجتنابــی بیشــتر اســت. بزرگســاالن 
ناایمــن اجتنابــی بــه دیگــران اعتمــاد ندارنــد و همیشــه یــک نــوع 
ــم  ــا و متخاص ــب، تنه ــد و اغل ــظ می کنن ــی را حف ــۀ هیجان فاصل
ــاکام  ــاز دلبســتگی ن ــاد آن هــا محصــول نی هســتند. خصومــت زی
شــده، همــراه بــا انتظــار طــرد از ســوی دیگران اســت. بزرگســاالن 
اجتنابــی از ایجــاد روابــط صمیمانــه بــا دیگــران اجتناب کــرده و در 
مقیاس هایــی کــه روابــط عاشــقانه و رمانتیــک را بررســی می کنند، 
نمــرات پایین تــری بــه دســت می آورنــد )50(. لــذا می تــوان 
گفــت آن هــا از یــک طــرف تمایــل بــه برقــراری رابطــۀ صمیمانــۀ 
عاطفــی دارنــد و از طــرف دیگــر از ایــن نزدیکــی عاطفی احســاس 
ــی در  ــای منف ــا نگرش ه ــات ب ــن احساس ــد. ای ــی می کنن ناراحت
ــان  ــا همسرش ــب ب ــراه اســت. اغل ــان هم ــود و همسرش ــورد خ م
ــود را  ــف خ ــات و عواط ــد و احساس ــت نمی کنن ــاس صمیمی احس
ــه  ــد ک ــا می کنن ــع ادع ــد. )62(. در واق ــان می کنن ــرکوب و پنه س
نیــازی بــه روابــط صمیمــی و نزدیــک ندارنــد، از صمیمیــت اجتناب 
می کننــد و در روابطشــان بــه دنبــال حمایــت همســر نیســتند. بــه 
محــض اینکــه احســاس می کننــد ارتبــاط در حــال نزدیکــی اســت 
ناهشــیارانه از آن اجتنــاب می کننــد. زن و شــوهری کــه بــه هنــگام 
ــا حمایــت ندهنــد از  ــروز مشــکات تقاضــای حمایــت نکننــد ی ب
ــج،  ــق نتای ــتند. طب ــوردار هس ــری برخ ــویی کمت ــت زناش صمیمی
ــر  ــر متغی ــی ب ــر دلبســتگی دوســوگرا/ اضطراب ــر مســتقیم متغی اث
ــادار اســت. کاهــش  ــاری معن ــه لحــاظ آم ــت زناشــویی ب صمیمی
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــی می توان ــوگرا/ اضطراب ــتگی دوس دلبس
صمیمیــت زناشــویی شــود و افزایــش دلبســتگی دوســوگرا/ 
ــن  ــردد. ای ــت زناشــویی گ ــه کاهــش صمیمی ــی منجــر ب اضطراب
ــت.  ــوان اس ــش )63، 60، 61(، همخ ــای پژوه ــا یافته ه ــه ب نتیج
افــراد دارای دلبســتگی اضطرابــی گرایــش به داشــتن دیــدگاه کمتر 
ــورد ارزش  ــب در م ــا اغل ــد. آن ه ــان دارن ــورد خودش ــی در م مثبت

خودشــان بــه عنــوان یــک همســر شــک دارنــد و خــود را بــرای 
ــراد  ــن اف ــد )64(. ای ــدان پاســخ گویی همســر ســرزنش می کنن فق
گرایــش دارنــد در روابــط الگــوی ضعیفــی از خــود داشــته باشــند، 
نگــران ایــن هســتند کــه مــورد دوســت داشــتن قــرار نگیرنــد یــا 
تــرک شــوند و در جســتجوی اطمینــان آفرینــی دوبــاره و تجربــۀ 
ــه  ــد، ب ــران دارن ــی از دیگ ــی مثبت ــتند. ارزیاب ــی هس ــی منف عاطف
ــد و  ــت می دهن ــیار اهمی ــران بس ــوی دیگ ــد از س ــرش و تأیی پذی
ــأ نگــران هســتند کــه شــریک زندگیشــان آن هــا را دوســت  غالب
ــد )55(. نتیجــه  ــا بمان ــا آن ه ــه ب ــد ک ــا نخواه نداشــته باشــد و ی
آن کــه افــراد دوســوگرا بــه دلیــل احســاس اضطــراب و طردشــدگی 
ــی از  ــر دائم ــاس خط ــبندگی و احس ــل چس ــه دلی ــد و ب ــه دارن ک
بی وفایــی همسرشــان، بــا کنتــرل دائمــی او، آزادی هــا، اســتقال 
و خودمختــاری طــرف مقابــل را ســلب کــرده و در نتیجــه ســطح 
صمیمیــت زوجیــن کاهــش می یابــد )65(. ایــن قســمت بــا یافتــۀ 
ــی و  ــتگی، تمایزیافتگ ــبک های دلبس ــۀ س ــه رابط ــوی )66( ک تق
فقــدان پــدر بــا صمیمیــت زناشــویی زنــان را مــورد بررســی قــرار 
دادنــد، ناهمســو اســت. نتایــج ایــن محققــان نشــان داد بین ســبک 
دلبســتگی اضطرابــی و صمیمیــت زناشــویی رابطۀ معنــاداری وجود 
نــدارد. اثــر مســتقیم متغیــر صمیمیــت زناشــویی بــر متغیــر رضایت 
جنســی بــه لحــاظ آمــاری معنــادار اســت. بدیــن معنــا کــه هرچــه 
ــش  ــی افزای ــت جنس ــد، رضای ــتر باش ــویی بیش ــت زناش صمیمی
ــا نتایــج حاصــل از پژوهش هــای پیشــین  ــد. ایــن نتیجــه ب می یاب
ــت  ــۀ مثب ــن رابط ــد. در تبیی ــگ می باش )67، 68، 69، 70(، هماهن
صمیمیــت بــا رضایــت جنســی می تــوان گفــت غالبــأ تئوری هــای 
ــده  ــه ش ــت تجرب ــزان صمیمی ــدۀ می ــی دربرگیرن ــت جنس رضای
توســط زوج هــا هســت. مفهوم پــردازی رایــج از صمیمیــت عبــارت 
ــا و  ــتراک گذاری ارزش ه ــر، اش ــی همس ــطح نزدیک ــت از س اس
ایده هــای فعالیت هــای مشــترک، روابــط جنســی، شــناخت از 
ــه  ــردن. در نتیج ــوازش ک ــل ن ــی مث ــای عاطف ــر و رفتاره یکدیگ
ــد )5(.  ــی برخوردارن ــی باالی ــت جنس ــی از رضای ــای صمیم زوج ه
ــت  ــذار در رضای ــل تأثیرگ ــی از عوام ــانچز )16(، یک ــن س همچنی
ــه  ــی ک ــد. زمان ــان می کن ــی بی ــط صمیم ــود رواب ــی را وج جنس
افــراد از روابــط صمیمــی خــود لــذت ببرنــد توانایــی بهــره بــردن از 

ــد. روابــط جنســی و رســیدن بــه رضایــت جنســی را دارن
موضــوع مشــترک میــان همــۀ تعاریــف صمیمیــت، عبــارت 
ــای  ــدن در دنی ــریک ش ــازی، ش ــود افشاس ــاس خ ــت از: احس اس
ــا  خصوصــی فــرد، احســاس نزدیکــی بــا شــریک زندگــی )71(. ب
ــت  ــی صمیمی ــم، یکــی از مؤلفه هــای اصل ــن مفاهی ــه ای توجــه ب
ــن بیشــتر  ــن زوجی ــت بی ــدر صمیمی خودآشکارســازی اســت. هرق
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باشــد، خودآشکارســازی )چــه در مســائل جنســی و چه غیرجنســی( 
بیشــتر صــورت می گیــرد )69، 72(. زوجینــی کــه در نتیجــۀ 
ــه خودآشکارســازی جنســی می کننــد، همســر  صمیمیــت اقــدام ب
خــود را از نیازهــا، خواســته ها، تمایــات و ترجیحــات جنســی خــود 
ــم  ــود فراه ــرای همســر خ ــرده و فرصــت ارضــای آن را ب آگاه ک
ــائل  ــل مس ــن قبی ــت ای ــدان صمیمی ــورت فق ــد. در ص می کنن
ــش  ــی و پیدای ــی جنس ــرای نارضایت ــه ب ــود و زمین ــراز نمی ش اب
مشــکات جنســی فراهــم می شــود )73(. اثــر غیرمســتقیم متغیــر 
ــر  ــر متغی ــویی ب ــت زناش ــطۀ صمیمی ــه واس ــازی ب خودمتمایزس
رضایــت جنســی بــه لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت. بــا توجــه بــه 
ــی،  ــی علم ــای اطاعات ــده در پایگاه ه ــل آم ــه عم بررســی های ب
ــا  ــاط ب ــی در ارتب هیــچ پژوهشــی در ایــن زمینــه یافــت نشــد. ول
متغیــر رضایــت زناشــویی پژوهشــی توســط ریــزکا و راهــاو )74( 
ــویی و  ــت زناش ــازی، صمیمی ــدل خودمتمایزس ــوان “م ــت عن تح
ــرائیل”  ــودی و فلســطینی اس ــای یه ــویی در زوج ه ــت زناش رضای
ــازی و  ــر تمایزس ــویی متغی ــت زناش ــه صمیمی ــه ک ــام گرفت انج
ــت و  ــز رابطــۀ مثب ــد و تمای ــت زناشــویی را میانجــی می کن رضای
معنــاداری بــا صمیمیــت دارد. همینطــور صمیمیــت رابطــۀ مثبــت 
ــا  ــر، ب ــش حاض ــویی دارد. درپژوه ــت زناش ــا رضای ــاداری ب معن
ــن  ــز ای ــش نی ــوم پژوه ــۀ اول و س ــای فرضی ــه یافته ه ــه ب توج
نتیجــه منطقــی اســت. اثــر غیرمســتقیم متغیــر دلبســتگی ایمــن 
بــه واســطۀ صمیمیــت زناشــویی بــر رضایــت جنســی بــه لحــاظ 
ــی  ــای داخل ــی پژوهش ه ــس از بررس ــت. پ ــادار نیس ــاری معن آم
و خارجــی تحقیقــی کــه نقــش صمیمیــت زناشــویی را در رابطــه 
بیــن ســبک های دلبســتگی و رضایــت جنســی بســنجد، مشــاهده 
ــۀ  ــا فرضی ــه توضیحاتــی کــه در رابطــه ب ــا اســتناد ب ــذا ب نشــد. ل
ــرف  ــمت ص ــن قس ــررات در ای ــح مک ــد، از توضی ــارم داده ش چه
ــه  ــی ب ــر دلبســتگی اجتناب ــر غیرمســتقیم متغی ــم. اث نظــر می کنی
واســطۀ صمیمیــت زناشــویی بــر رضایت جنســی بــه لحــاظ آماری 
معنــادار اســت. بدیــن معنــی کــه دلبســتگی اجتنابــی قــادر اســت 
در قالــب روابــط ســاختاری تغییــرات رضایــت جنســی را به واســطه 
صمیمیــت زناشــویی بــه طــور معنــی داری تبییــن کنــد. بــا توجــه 
ــل، در  ــن فص ــده در ای ــرح ش ــای مط ــا و بحث ه ــه پژوهش ه ب
ــان  ــی از بی ــراد اجتناب ــه اف ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن یافت ــن ای تبیی
ــد،  ــاب می کنن ــود اجتن ــا همســر خ ــی شــدن ب عواطــف و صمیم
ــد  ــد و می خواهن ــی می کنن ــاس ناراحت ــی احس ــی عاطف از نزدیک
ــه خــود  ــه همسرشــان نزدیــک شــوند. فقــدان اعتمــاد ب ــر ب کمت
و دیگــران دو مشــخصۀ اصلــی افــراد ناایمــن اســت )19(. 
ــکل های  ــی و ش ــایی کام ــامل خودافش ــه ش ــات صمیمان تعام

ــکار،  ــردن اف ــا ک ــه افش ــل ب ــتلزم تمای ــت و مس ــی اس غیرکام
احساســات، آرزوهــا و ترس هــا اســت )62(. از ایــن رو وقتــی 
ــی  ــه شــکل کام ــه )ب ــات صمیمان ــود تعام ــا همســر خ ــرد ب ف
ــه  ــی( نداشــته باشــد، حــس نزدیکــی و ارتباطــی ک ــر کام و غی
ــت  ــدد، در نتیجــه رضای ــوع نمی پیون ــه وق ــرد ب ــد صــورت بگی بای
وی در روابــط جنســی کاهــش می یابــد. پــس دلبســتگی اجتنابــی 
ــی  ــت جنس ــش رضای ــث کاه ــت باع ــش صمیمی ــق کاه از طری
می گــردد. اثــر غیرمســتقیم متغیــر دلبســتگی دوســوگرا/ اضطرابــی 
بــه واســطۀ صمیمیــت زناشــویی بــر رضایــت جنســی بــه لحــاظ 
آمــاری معنــادار اســت. هرچنــد کــه طبــق یافته هــای ایــن 
ــا  پژوهــش، دلبســتگی دوســوگرا رابطــۀ مســتقیم و معنــی داری ب
رضایــت جنســی نــدارد امــا می توانــد در قالــب روابــط ســاختاری 
ــن  ــت زوجی ــطۀ صمیمی ــه واس ــی را ب ــت جنس ــرات رضای تغیی
ــا کاهــش  ــا کــه ب ــن معن ــد. بدی ــن کن ــی داری تبیی ــه طــور معن ب
دادن صمیمیــت زناشــویی باعــث کاهــش رضایــت جنســی شــود. 
فــردی کــه دلبســتگی اضطرابــی دارد روابــط بلنــد مــدت برقــرار 
ــط ایــن افــراد  ــی از ایــن رابطــه خشــنود نیســت. رواب می کنــد ول
اغلــب همــراه بــا اضطــراب در مــورد از دســت دادن شــخص مــورد 
ــه خاطــر  ــا دلبســتگی دوســوگرا ب ــان ب ــه می باشــد )62(. زن عاق
ــراد  ــا ســایر اف ــار گذاشــته شــدن از ســوی همســر ی ــرس از کن ت
مهــم زندگیشــان توانایــی کمــی بــرای صمیمی شــدن دارنــد )57(. 
ــازه ها و  ــتقرار روان س ــق اس ــن از طری ــکاری ناایم ــای درون مدل ه
بازخوردهــای بنیادیــن منفــی نســبت بــه مادر )ســپس دیگــران( در 
بعــد درون فــردی تصویــر فــردی فاقــد شایســتگی بــرای حمایت و 
مهربانــی از خــود و در بعــد بیــن فــردی تصویــر فــردی طردکننده و 
نامهربــان از دیگــری بــرای فــرد می ســازد. ایــن دو بعــد نابســندگی 
و ناایمنــی، موضــع فــرد را در برقــراری روابــط صمیمــی تضعیــف و 
تــرس وی از صمیمیــت را توجیــه می کننــد و تأثیــر متقابــل ایــن 
ــد، تــرس  ابعــاد کــه یکدیگــر را در جهــت منفــی تقویــت می کنن
فــرد از برقــراری روابــط صمیمــی را مضاعــف می ســازند )75،78(. 
ــی  ــای قبل ــده در بخش ه ــرح ش ــات مط ــه توضیح ــه ب ــا توج ب
پیرامــون لــزوم صمیمیــت بــرای رضایــت جنســی ایــن بخــش از 

ــد. ــه می باش ــل توجی ــز قاب ــه نی یافت

نتیجه گیری
ــۀ  ــن جامع ــروض پژوهــش در بی ــدل مف ــه م ــج نشــان داد ک نتای
ــا  ــوردار اســت و آزمودنی ه ــرازش مناســبی برخ پرســتاران زن از ب
از رضایــت جنســی و صمیمیــت زناشــویی نســبتأ باالیــی برخــوردار 
بودنــد. صمیمیــت زناشــویی اثــر مســتقیم معنــاداری بــر رضایــت 
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جنســی دارد و می توانــد نقــش میانجــی بیــن دلبســتگی های 
ناایمــن بــا رضایــت جنســی داشــته باشــد. ولــی بیــن تمایزیافتگــی 
ــای نقــش  ــه ایف ــادر ب ــت جنســی ق ــا رضای و دلبســتگی ایمــن ب
ــراد مســئول در حیطــۀ ســامت  ــن اف میانجــی نمی باشــد. بنابرای
ــبک های  ــی س ــه ناایمن ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــتاران، بای روان پرس
دلبســتگی و صمیمیــت زناشــویی در قشــر پرســتار مبــذول دارنــد. 
ــۀ  ــه جامع ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــای ای ــه محدودیت ه از جمل
ــراد تحصیل کــرده، مطــرح شــدن ســؤاالت پرسشــنامۀ  ــاری اف آم
رضایــت جنســی بــه طــور مشــخص در رابطــه بــا خصوصی تریــن 
ــدم فرهنگ ســازی درســت مســائل  ــن زن و شــوهر، ع ــط بی رواب
جنســی در کشــورمان، بــه خصــوص در شــهر یــزد بــا توجــه بــه 
تابوهــای جنســی، بافــت ســنتی و مذهبــی ایــن شــهر، نپرداختــن 
ــه  ــا توج ــرد. ب ــاره ک ــا اش ــران آزمودنی ه ــای همس ــه ویژگی ه ب
ــن  ــا همی ــردد پژوهشــی ب ــا پیشــنهاد می گ ــن محدودیت ه ــه ای ب
موضــوع در پرســتاران زن و متشــکل از هــر دو زوج انجــام 
ــا  ــه ب ــی، در مقایس ــات کیف ــه تحقیق ــه این ک ــه ب ــا توج ــردد. ب گ
ــا  ــه پدیده ه ــر و ژرف نگران ــور عمیق ت ــه ط ــی ب ــات کم تحقیق
را مطالعــه می کنــد و بــا حساســیت و ظرافــت بیشــتری بــه 
ــن  ــت یافت ــی جه ــای کیف ــام پژوهش ه ــردازد، انج ــوع می پ موض
ــویی از  ــت زناش ــی و صمیمی ــت جنس ــر رضای ــذار ب ــل تأثیرگ عل
ــل از  ــای حاص ــد. یافته ه ــندگان می باش ــنهادات نویس ــر پیش دیگ

پژوهــش حاضــر می توانــد ضمــن ارائــۀ برخــی از علــل تأثیرگــذار 
ــه  ــر رضایــت جنســی و صمیمیــت زناشــویی پیشــنهادهایی را ب ب
متخصصــان حــوزۀ روان شناســی و خانــواده درمانگــران ارائــه کنــد. 
از آن جــا کــه جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش افــراد تحصیــل کــرده 
ــی پرســتاران زن بیمارســتان های  ــه، یعن ــروه خاصــی از جامع و گ
ــایر  ــر و س ــان دیگ ــه زن ــج ب ــم نتای ــند، تعمی ــزد می باش ــهر ی ش

ــرد. ــاط صــورت گی ــا احتی ــد ب ــا بای ــهرها و فرهنگ ه ش

سپاسگزاری
ــا شناســه  ــۀ کارشناســی ارشــد ب ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال ای
آت/54 رشــته مشــاوره خانــواده دانشــکده علــوم انســانی و اجتماعی 
 IR.SSU.REC.1396.181 دانشــگاه اردکان بــا کــد اخــاق
ــاع آن  ــورخ 1397/7/25 دف ــه م ــد ک ــه می باش ــندۀ اول مقال نویس
صــورت گرفــت. نویســندگان بــر خــود الزم مــی دارنــد از تمامــی 
ــه  ــئولین مربوط ــش، مس ــن پژوه ــرکت کننده در ای ــتاران ش پرس
ــه خصــوص معاونــت محتــرم  دانشــگاه شــهید صدوقــی یــزد و ب

تحقیقــات دانشــگاه تشــکر و قدردانــی نماینــد. 
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