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Abstract
Aim: The aim of this study was to determine sexual intimacy and trust as
moderators of the relationship between secure attachment style and marital
commitment. Method: The method of research was correlational and the study
population consisted of married female students (N= 1500) of Shahid Chamran
University of Ahvaz. Of these, 200 female residents of dormitories were
selected non randomly based on their availability and completed Farman and
Henre’s, 1999 Styles of Conduct Scale, Adams and Jones’ (1997) Marital
Commitment Scale, Schaefer and Olson’s (1981) Intimacy Scale, Rampel,
Holmes and Zana’s, 1986 Interpersonal Trust Scale. Results: There was a
positive relationship between secure attachment style and marital commitment
(r= 0.40, P= 0.001). Also sexual intimacy (β= 0.027, P= 0.003), and trust (β= 0.270, P= 0.03) could moderate the relationship between secure attachment
style and marital commitment. Conclusion: As interpersonal trust and sexual
intimacy could moderate the relationship between secure attachment and
marital commitment, therefore it is necessary to make a normal family pay
attention to sexual intimacy and interpersonal trust as well as secure
attachment.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین صمیمیت جنسی و اعتماد بهعنوان تعدیلکنندههای رابطه سبک دلبستگی
ایمن و تعهد زناشویی بود .روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان زن متأهل ساکن
خوابگاه های دختران دانشگاه شهید چمران اهواز در نیمسال اول سال تحصیلی  3369-69بهتعداد 3911
نفر بود که از بین آنها  011زن متاهل بهشکل نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاسهای شیوههای
رفتاری فارمن و هنر ،3666 ،تعهد زناشویی آدامز و جونز ( ،)3661صمیمیت ارتباطی شافر و اولسون3693 ،
و اعتماد رمپل ،هولمز و زانا 3699 ،را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و
رگرسیون تعدیلگر تحلیل شد .یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از رابطه مثبت بین سبک دلبستگی ایمن
و تعهد زناشویی ( )P=1/113 ،r=1/4و همچنین نقش تعدیلکننده صمیمیت جنسی (،β=-1/046
 )P=1/113و اعتماد ( )P=1/13 ،β=-1/011در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی بود.
نتیجهگیری :از آنجا که سبک دلبستگی ایمن منجر به ایجاد اعتماد و صمیمیت جنسی میشود و کیفیت
تعامالت میانفردی ،تعهد و کیفیت روابط زناشویی را بهبود میبخشد؛ و از سوی دیگر صمیمیت جنسی
منجر به برونریزی مشکالت و سرزندگی و شادابی زوجها میشود؛ از اینرو برای ایجاد ساختار خانوادهایی
متعادل بسیار مهم است بر شکلگیری نحوه سبک دلبستگی ایمن که پایه اعتماد و روابط زناشویی صمیمی
است؛ بیش از پیش در آموزش خانواده ،مشاورههای پیش از ازدواج و پژوهشهای کاربردی توجه شود.

کلیدواژهها :اعتماد ،تعهد زناشویی ،دلبستگی ایمن ،صمیمیت جنسی
 .3کارشناسی ارشد ،مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
 .*0نویسنده مسئول ،دانشیار گروه مشاوره ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
Email: kh.aslani@scu.ac.ir
 .3استادیار گروه مشاوره ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
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مقدمه
ازدواج مهمترین مرحله از زندگی انسان است .پژوهشها نشان دادهاند سالمت کانون خانواده در
این مرحله در طول عمر دستخوش تغییر میشود (اریکا ،ولش ،سیمونه ،فرنچ و مالنیه)0139 ،؛
حمایت عاطفی و اجتماعی که از طریق ازدواج بهدست میآید بر سالمت جسمی ،معنوی و اجتماعی
زوجها تأثیرگذار است (کالکان و ارسانلی .)0119 ،اثر محافظتکنندگی ازدواج در بهزیستی جسمی
و روانی زوجین بهطوروسیعی تأیید شده است (لمب ،لی و مارین ،0113 ،نقل از صادقی ،پوراعتماد
و مظاهری .)3399 ،ازدواج موفق ،ازدواجی است که در آن دو نفر به ارزشها و اصول یکدیگر
احترام بگذارند؛ منافع متقابل یکدیگر را رعایت کنند؛ احساس تعهد نسبت به یکدیگر داشته
باشند؛ با کمک هم تصمیم بگیرند و با یکدیگر همکاری داشته باشند (آسوده ،خلیلی ،دانشپور و
لواسانی .)0131 ،تعهد زناشویی ،3مسئولیت و وفاداری و وظیفه را شامل میشود و بهاین معنی
است که افراد چقدر تالش میکنند تا از رابطه خود محافظت کنند (موسویان و بیرامی.)0139 ،
شواهد نشان می دهد که سبک دلبستگی 0نقشی اساسی در ایجاد رضایت زناشویی دارد (جانسون
و ویتنبورن .)0130
در اصطالحات نظریه کالسیک دلبستگی ،بزرگسالهای دارای دلبستگی ایمن آن دسته از
افرادی هستند که دارای حس مثبتی بهخود و درک مثبتی از دیگران هستند و از لحاظ اجتماعی
اعتماد بهنفس بیشتری دارند و موفقترند (کان ،نومان ،ولبوم و کالبن .)0119 ،پژوهش هو ،چن،
بند ،هوی ،چن و فریدمن ( )0130و نیز پژوهش استانلی ،رهونر و ویتون ( )0131نشان داده است
سبکهای دلبستگی با تعهد زناشویی در ارتباط هستند .افراد دارای دلبستگی ایمن ،تعهد باالیی
نسبت به همسرشان دارند و افراد دارای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی تعهد کمتری نسبت به
همسرشان دارند (غفوری ،گلپرور و مهدیزادگان .)0131 ،پژوهشهای تجربی بیانگر این نکتهاند
که سبک دلبستگی نقش مهمی در پیوندهای بزرگسالها بازی میکند (میکیلینسر و فیلیپ،
 ،0119نقل از خوشخرام و گلزاری .)3361 ،عاملی که میتواند بر تعهد زناشویی تأثیرگذار باشد،
صمیمیت جنسی 3است .افزایش صمیمیت بین همسران اولین قدم در جهت ایجاد ازدواجی مطلوب
است (حاجیان و محمدی ،0133 ،نقل از خجستهمهر ،احمدی ،سودانی و شیرالینیا.)3364 ،
صمیمیت جنسی شامل در میان نهادن تجربههای عاشقانه با یکدیگر ،نیاز به تماس بدنی،
برانگیختن ،آمیزش جنسی و روابطی است؛ که منجر به رضایت جنسی میشود (اولیاء .)0119 ،از
نیازهای اساسی انسان ،نیاز جنسی است که باید در چارچوب خانواده ارضاء شود ،هرچند هدف
1. marital commitment
2. attachment style
3. sexual intimacy
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اساسی تشکیل خانواده برآوردن نیاز جنسی نیست ،با اینحال یکی از کارکردهای مهم آن است
(شاهکرمی ،داورنیا ،زهراکار و گوهری .)0134 ،اگر همسران نسبت به تفاوتهای خود در تقاضاهای
جنسی و تمایلهای مختلفشان در آمیزش جنسی آگاهی داشته باشند میتوانند قبل از آنکه
ارتباطشان دچار مشکل شود آن را بررسی و اصالح کنند؛ برعکس اگر چنین آگاهی در همسران
نسبت به صمیمیت جنسی وجود نداشته باشد؛ مشکالت زیادی در زندگی زناشویی آنها بروز
خواهد کرد (حسینی ،شفیعآبادی ،سودانی.(3363 ،
3
عامل دیگری که میتواند بر تعهد زناشویی تأثیرگذار باشد ،مفهوم اعتماد است .اعتماد یکی از
قدرتمندترین پیشبینیکنندههای رضایت از رابطه ،ثبات و پریشانی است (سیمپسون3666 ،0؛
نقل از کمپل ،سیمپسون ،بلدری ،رابین .)0131 ،اعتماد در روابط زناشویی شامل سه بُعد وفاداری،
پیشبینیپذیری و قابلیت اتکا است که از بین آنها وفاداری 3مهمترین عامل اعتماد در روابط
زناشویی است .زمانیکه افراد مکرراً نسبت به همسر خود بیتوجه شوند؛ وفاداری همسرشان به
آنها سست میشود و در نتیجه کمتر قابل اعتماد میشوند .همچنین زمانیکه تعارضها در زندگی
زناشویی افزایش یابد ،اعتماد بین زوجها رو به کاستی خواهد گذاشت و در نتیجه احساس تعهد
کمتری نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد (رمپل ،هولمز و زانا3669 ،4؛ نقل از کروز.)0111 ،
اعتماد منجر به تشویق شروع روابط متقابل معنوی (بالیت ،پائول و النگه )0130 ،و رضایت و تعهد
بیشتر میشود (بالیت و همکاران.)0130 ،
در دین و فرهنگ ما تعهد زناشویی ارزش بسیار متعالی است و حساسیتهای زیادی نسبت به
آن وجود دارد و بهعنوان یکی از عوامل اساسی در ثبات و کیفیت زندگی زناشویی شناخته شده
است .پس بررسی متغیرهایی که بتوانند بر این ارزش تأثیرگذار باشند ،حائز اهمیت است؛ با توجه
به مطالب بیانشده ،پژوهش حاضر اجرا شد به این سؤال پاسخ دهد که آیا متغیرهای صمیمیت
جنسی و اعتماد تعدیلگر رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی هستند؟ پژوهش حاضر
از دو جنبه نظری و کاربردی حائز اهمیت است .از جنبه نظری از آنجا که چنین یافتههایی میتواند
بهگونهای مناسب روابط بین صمیمیت جنسی ،اعتماد و سبک دلبستگی ایمن را با تعهد زناشویی
نشان دهد و همچنین کمبود پژوهشی مبنی بر بررسی و تعیین رابطه این متغیرها باهم در داخل
کشور و با توجه به اینکه شناخت این متغیرها به بهبود و افزایش تعهد زناشویی کمک میکند حائز
اهمیت است .بهلحاظ کاربردی از آنجا که شناسایی متغیرهایی که با تعهد زناشویی در ارتباط
1. trust
2. Simpson
3. loyality
4. Rempel, Holmes & Zanna
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هستند میتواند زمینه را برای پژوهشهای آزمایشی و مداخلهای بعدی فراهم میکند و پژوهش
حاضر راهگشای خوبی برای پژوهشگران و درمانگران در زمینه ازدواج و خانوادهدرمانی در شناخت
و بهبود عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی باشد؛ اهمیت پژوهش حاضر برجسته میشود .بنابراین پژوهش
حاضر اجرا شد تا فرضیههای زیر را بیازماید.
 .3رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی مثبت است.
 .0رابطه مثبت بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی در زنهایی که صمیمیت جنسی باالتری
دارند بیشتر از زنهایی است که صمیمیت جنسی پایینتری دارند.
 .3رابطه مثبت بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی در زنهایی که اعتماد باالتری دارند
بیشتر از زنهایی است که اعتماد پایینتری دارند.
روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان زن متأهل ساکن
خوابگاههای دخترانه دانشگاه شهید چمران اهواز نیمسال اول سال  3369-69بهتعداد  3911نفر
بود .از میان آنها  011زن متأهل که از تمامی دانشکدهها در خوابگاهها ساکن بودند ،بهشکل
دسترس انتخاب شد .مالکهای ورود ،شامل تمایل به شرکت در پژوهش و حداقل یک سال طول
مدت رندگی مشترک زناشویی بود .مالکهای خروج داشتن پرونده قضایی ،داشتن پرونده
روانپزشکی و مصرف داروهای روانپزشکی بود.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه تعهد زناشویی .1این پرسشنامه توسط آدامز و جونز ( )3661برای مقاصد پژوهشی
تهیه شده است و سه بعد تعهد زناشویی شامل تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد ساختاری را
اندازهگیری میکند .تعهد شخصی با سوالهای  3الی  ،31تعهد اخالقی با سوالهای  33الی  00و
ال موافقم= 9
ال مخالفم=  3تا کام ً
تعهد ساختاری با سوالهای  03الی  44در طیف لیکرتی از کام ً
اندازهگیری میشود .آدامز و جونز ( )3661در  9پژوهش گوناگون بهمنظور بهدست آوردن پایایی و
روایی پرسشنامه ،آن را در مورد  431نفر متأهل 341 ،نفر مجرد 49 ،نفر مطلقه اجرا کردند .در
این پژوهشها همبستگی هر پرسش با نمره کل پرسشنامه باال و معنادار بود و بهطورکلی ابعاد این
پرسشنامه از بیشترین حمایت تجربی و نظری برخوردار بود .در اعتباریابی آزمون توسط شاهسیاه،
بهرامی و محبی ( )3399روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه اصفهان تأیید شد و
)1. Marital Commitment Questionnaire (MCQ
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آلفای کرونباخ  1/99برای آن بهدست آمد (کریمیان ،کریمی و بهمنی .)3361 ،در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ این پرسشنامه  1/91محاسبه شد.
 .2پرسشنامه شیوههای رفتاری .1این پرسشنامه  00سؤالی توسط فارمن و وهنر 0در سال 3666
ساخته شد و در ایران برای اولینبار امانالهی ،اصالنی ،تشکر ،غوابش و نکوئی ( )3363این
پرسشنامه را تهیه و ترجمه کردند و برای بررسی آن را در اختیار اساتید دانشگاه شهید چمران
اهواز قرار دادند و پس از تایید آنها ،از نسخه اصالحشده و نهایی استفاده کردند .این پرسشنامه
ابزاری است که میزان موافقت آزمودنیها را با مجموعههایی از حالتها در مورد اینکه افراد چه
سبک دلبستگیایی ممکن است در روابط عاشقانه خود بهکارگیرند نشان میدهد .پاسخدهندگان،
پاسخ خود را در مقیاس  1درجهای لیکرت از  =3شدیداً مخالفم تا  =1کامالً موافقم بیان میکنند.
این پرسشنامه دارای سه خردهمقیاس دلبستگی ایمن شامل سوالهای 31 ،39 ،6 ،9 ،4 ،0؛
دلبستگی پریشان شامل سوالهای  00 ،01 ،39 ،39 ،33 ،31 ،9 ،3و دلبستگی گسسته شامل
سوالهای  03 ،36 ،34 ،33 ،30 ،9 ،1 ،3است .فارمن ،سیمون ،شافر و پواچی0110( 3؛ نقل از
امانالهی و همکاران )3363 ،در پژوهش خود آلفای کرونباخ سه سبک دلبستگی ایمن ،پریشان و
گسسته را بهترتیب  1/94 ،1/99و  1/90گزارش دادند .در مقیاس دلبستگی ایمن پایینترین و
باالترین نمرهای که آزمودنیها میتوانند کسب کنند بین نمره  9تا  40قرار دارد و نقطه برش آن
 00است .در چندین پژوهش نمرههای سبک دلبستگی عاشقانه با سطح باالیی از اطمینان خاطر با
چندین مقیاس سنجیده شده است .امانالهی و همکاران ( )3363برای بررسی پایایی این پرسشنامه
از آلفای کرونباخ استفاده کردند و ضریب پایایی دورنی را برای سبک دلبستگی ایمن  ،1/94برای
سبک دلبستگی پریشان  ،1/94و برای سبک دلبستگی گسسته  1/19بهدست آوردند .در پژوهش
حاضر فقط از خردهمقیاس سبک دلبستگی ایمن استفاده شد و پایایی درونی آن با محاسبه آلفای
کرونباخ  1/99بهدست آمد.
 .3سیاهه صمیمیت ارتباطی .4این سیاهه خودگزارشی ابزاری  39مادهای است که توسط شافر
و اولسون3693( 9؛ نقل از حبیبی و امانالهی ،زیرچاپ) ساخته شده است و صمیمیت را در  9بُعد
اندازهگیری میکند .صمیمیت هیجانی با سوال های  09 ،36 ،33 ،1 ،3و 33؛ صمیمیت اجتماعی
با سوالهای  09 ،01 ،34 ،9 ،0و 30؛ صمیمیت جنسی با سوالهای  01 ،03 ،39 ،6 ،3و 33؛

)1. Behavioual Systems Questionnaire (BSQ
2. Furman & Wehner
3. Furman, Simon, Shaffer & Bouchey
4. Personal Assessment of Intimacy in Relationship (PAIR) Inventory
5. Schafer & Olson
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صمیمیت عقالنی با سوالهای  09 ،00 ،39 ،31 ،4و 34؛ صمیمیت تفریحی با سوالهای ،33 ،9
 06 ،03 ،31و 39؛ و صمیمیت سنتی با سوالهای  31 ،04 ،39 ،30 ،9و  39اندازهگیری میشود.
برای نمرهگذاری مادهها از مقیاس  9درجهای بهروش لیکرت  =3بسیار مخالفم تا  =9بسیار موافقم
استفاده میشود .در این پرسشنامه سوالهای ،06 ،09 ،09 ،00 ،03 ،01 ،33 ،30 ،33 ،31 ،6 ،9
 33 ،30 ،33و  39معکوس نمرهگذاری میشود .بر اساس تقسیمبندی این پرسشنامه نمرههای هر
خردهمقیاس به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسیمبندی شده است .در خردهمقیاس صمیمیت
جنسی نمرههای  9تا  39صمیمیت جنسی نامطلوب 31 ،تا  31صمیمیت جنسی مطلوب محسوب
میشود .دامنه نمرهها برای این زیر مقیاس  9تا  31و نقطه برش آن  39گزارش شده است .شافر و
اولسون )3693( ،پایایی خردهمقیاسهای این پرسشنامه را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین
 1/13تا  1/11برآورد کردند .همچنین ضریب پایایی آن را با محاسبه همسانی درونی (آلفای
کرونباخ) برای تمام مقیاسهای پرسشنامه بین  1/11تا  1/11بهدست آوردند .در پژوهش حاضر
فقط از خردهمقیاس صمیمیت جنسی استفاده شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  1/93بهدست
آمد.
 .4مقیاس اعتماد .1این مقیاس ابزاری خودگزارشی  39عبارتی است که آن را رمپل ،هولمز و

زانا0

ال موافقم= 1
ال مخالفم=  3تا کام ا
 3699ساختند .آزمودنی در مقیاس لیکرت  1درجهای از کام ا
میزان موافقت با مخالفت خود را با جملههای مربوط به اعتماد بیان میکند .بعضی از عبارتهای
این پرسشنامه از مقیاس "روابط بینفردی" شالین ،گودنی و استوور 3در سال  3611اخذ شده
است (رمپل و همکاران .)3669 ،پایینترین نمره  39است که نشاندهنده اعتماد پایین فرد نسبت
به همسرش و باالترین نمره  309است که گویای اعتماد زیاد فرد نسبت به همسرش است .رمپل
و همکاران ( )3699ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس  1/93گزارش کردند .بر اساس روایی
پیشبین و افتراقی ،وفاداری با مقیاس عشق و دوستی رابین و رابین 3619 ،4همبستگی قویای
دارد (رمپل و همکاران .)3669 ،در ایران این پرسشنامه توسط اساتید گروه مشاوره و تعدادی از
دانشجویان دکترای مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ترجمه و روایی صوری آن تأیید شد؛ و
در مطالعهای مقدماتی پژوهشگران مذکور ،ضریب پایایی این پرسشنامه ،بهروش بازآزمایی پس از
سه هفته در مورد نمونه  31نفری 1/19 ،بهدست آمد (جمالی فیروزآبادی ،زارعی و اسدی.)3361 ،
همچنین با توجه به همبستگی قویای که بین مقیاس وفاداری با مقیاس عشق توسط رابین و
1. Trust Scale
2. Rempel, Holmes & Zanna
3. Schlein, Guerney & Stover
4. Rubin
339

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی3(33 /پیاپی /)43پاییز 3369

صمیمیت جنسی و اعتماد بهعنوان تعدیلکنندههای ...

رابین 3619 ،گزارش شده است؛ در پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش روایی مالکی ،نمرههای
این پرسشنامه بررسی شد و ضریب روایی  1/94و آلفای کرونباخ آن  1/99محاسبه شد.
شیوه اجرا .پس از ارائه اطالعات الزم درباره پژوهش به دانشجویان زن متأهل ساکن خوابگاه
دانشگاه شهید چمران اهواز و پیشروگیری اصول اخالقی از قبیل رضایت آگاهانه و حفظ محرمانگی
مشخصات و حریم خصوصی آنها ،پرسشنامههای مورد نظر بهشکل انفرادی در اختیار 011
دانشجوی واجد شرایط قرار داده شد و مدت زمان مناسیی نیز برای پاسخگویی معین شد که
آزمودنیها بتوانند پرسشنامه را بهطور دقیق تکمیل کنند .گردآوری دادهها از تاریخ 3369/19/31
تا  3369/16/31طول کشید .برای آزمون فرضیههای پژوهش ،نخست میانگینها ،انحراف معیارها
و مفروضههای مربوط به آزمون توزیع طبیعی دادهها و تحلیل رگرسیون انجام و سپس از روشهای
همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون تعدیلگر استفاده شد .بهمنظور نمایش اثر تعدیلگر،
آزمودنیها بر اساس میانگین نمرهها در متغیر دلبستگی ایمن و صمیمیت جنسی ،پرسشنامهها
بهطورجداگانه بر اساس نقطه برششان ،به چهار گروه دلبستگی ایمن پایین و دلبستگی ایمن باال
و صمیمیت جنسی پایین و صمیمیت جنسی باال و نیز بر اساس میانگین نمرههای آزمودنیها در
متغیر سبک دلبستگی ایمن و اعتماد بین فردی به چهار گروه سبک دلبستگی ایمن پایین و سبک
دلبستگی ایمن باال و اعتماد بین فردی پایین و اعتماد بین فردی باال تقسیم شدند.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن زنهای شرکتکننده در پژوهش حاضر بهترتیب برابر 04/61و 3/93
سال و میانگین و انحراف معیار سن شوهران آنها بهترتیب برابر 06/03و  4/40سال بود .تحصیالت
 31درصد از شرکتکنندگان کارشناسی 36 ،درصد کارشناسی ارشد و  4/9درصد دکتری بود.
میانگین و انحراف معیار سن ازدواج زنهای شرکتکننده برابر  03/63و  0/19سال و میانگین و
انحراف معیار طول مدت ازدواج آنها برابر  0/69و  0/13سال و حداقل طول مدت ازدواج  3و
حداکثر  39سال بود.
جدول .1میانگین و انحراف معیار صمیمیت جنسی ،اعتماد بین فردی ،دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی

ردیف
صمیمیت جنسی
اعتماد بین فردی
دلبستگی ایمن
تعهد زناشویی

انحراف معیار
0/10
39/99
4/30
36/13

میانگین
31/19
60/16
09/63
399/13

کجی کشیدگی دوربین-واتسون
3/199
-1/349 -1/301
3/136 -1/394
3/941 -1/946
3/340 -1/949

336

معصومه کردی ،خالد اصالنی و عباس امانالهی

جدول  3ویژگیهای توصییفی متغیرهای پژوهش و همچنین مقادیر چولگی و کشیییدگی را نشان
میدهید ،که بهترتیب در بازه  1 ،0و  -0قرار دارند بنابراین متغیرها توزیع طبیعی دارند .همچنین
مقدار عددی آماره دوربین-واتسون نشاندهنده استقالل خطاها از یکدیگر است.
جدول  .2ماتریس همبستگی بین دلبستگی ایمن و متغیرهای زناشویی در  266زن متأهل
تعهد زناشویی
دلبستگی ایمن صمیمیت جنسی اعتماد بین فردی
متغیرهای پژوهش
سبک دلبستگی ایمن
**1/30
صمیمیت جنسی
**
1/43
**1/36
اعتماد بین فردی
**1/99
**1/43
**1/41
تعهد زناشویی
*
**
P<1/19 P<1/13

در جدول  0همبستگی دلبستگی ایمن با صمیمیت جنسی ،با اعتماد بین فردی و با تعهد زناشویی
و همچنین همبستگی صمیمیت جنسی با تعهد زناشویی و همبستگی اعتماد بین فردی با تعهد
زناشویی مثبت و معنیدار هستند (.)P=1/113
جدول  .3رگرسیون تعدیلگر رابطه تعاملی دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی با صمیمیت جنسی
ضرایب رگرسیون
توان
همبستگی
متغیرهای
F
دلبستگی ایمن و
صمیمیت
دلبستگی
چندگانه پیشبینی
پیشبین
صمیمت جنسی
جنسی
ایمن
β= 1/419 39/913
1/39
1/41
دلبستگی ایمن
**t =-9/039
β =1/334
β=1/314 33/011
1/09
1/91
صمیمیت جنسی
**t =4/909
**t=4/991
β =1/046
β=1/011
β=1/309
09/199
دلبستگی ایمن×
1/09
1/93
**t =0/663
**t =3/649** t =3/601
صمیمیت جنسی
*
P<1/19 **P<1/13

بر اساس جدول  ،3تعامل دلبستگی ایمن و صمیمیت جنسی ،میزان واریانس تبیینشده متغیر
مالک یعنی تعهد زناشویی را برای هر دوی آنها از  1/91به  1/93افزایش داده است .ضرایب
رگرسیون برابر  1/046مربوط به تعامل این سه متغیر را نشان میدهد که این افزایش معنادار است
()P=1/113؛ و میتوان گفت صمیمیت جنسی تعدیلکننده رابطه بین دلبستگی ایمن و تعهد
زناشویی است.
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صمیمیت جنسی پایین

صمیمیت جنسی باال

400

319/43

311/03

391/31

399/69

350
300
250
200
150
100
50
0

دلبستگی ایمن پایین

د ل ب س ت گ ی ا ی م ن ب ا ال

نمودار  .1وضعیت تعامل چهار گروه از لحاظ نمرههای تعهد زناشویی برحسب صمیمیت جنسی

نمودار  3نشان میدهد که شیب خطهای رگرسیون مربوط به دلبستگی ایمن و صمیمیت جنسی
دارای دلبستگی ایمن باال و دلبستگی ایمن پایین با هم برابر نیستند .همانگونه که مالحظه میشود
در افراد با صمیمیت جنسی باال ،افرادی که دلبستگی ایمن باال دارند میانگین تعهد زناشویی آنها
بیشتر از افرادی است که صمیمیت جنسی باال و دلبستگی ایمن پایین دارند و این تفاوت قابل
مالحظه است .همچنین افرادی که دارای صمیمیت جنسی پایین و دلبستگی ایمن باالیی هستند
میانگین تعهد زناشویی آنها بیشتر از افرادی است که صمیمیت جنسی پایین و دلبستگی ایمن
پایین دارند و این تفاوت قابل توجه است .این نتایج حاکی از آن است که میزان رابطه بین دلبستگی
ایمن و تعهد زناشویی دارای صمیمیت جنسی باال بیش از افراد دارای صمیمیت جنسی پایین است.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلگر مربوط به رابطه تعاملی سبک دلبستگی ایمن و تعهد
زناشویی با اعتماد بینفردی
متغیرهای
پیشبین
دلبستگی ایمن

همبستگی
چندگانه

توان
پیشبینی

F

1/41

1/39

39/91

اعتماد بین فردی 1/11

1/46

69/60

دلبستگی ایمن × 1/13
اعتماد بین فردی

1/91

91/36

دلبستگی ایمن
β= 1/419
**t =9/039
β= 1/399
**t=0/919
β =1/931
**t=0/913

ضرایب رگرسیون
اعتماد بین
فردی

دلبستگی ایمن و
اعتماد بین فردی

β =1/901
**t =33/396
β =1/011
β=1/964
**t =0/161
**t =4/399
*
P<1/19 **P<1/13
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بر اساس جدول  ،4تعامل سبک دلبستگی ایمن و اعتماد بینفردی ،میزان واریانس تبیینشده
متغیر مالک یعنی تعهد زناشویی را برای هر دوی آنها از  1/11به  1/13افزایش داده است .ضرایب
رگرسیون برابر  1/011مربوط به تعامل این سه متغیر نشان میدهد که این افزایش معنادار است
( )P=1/13و میتوان اظهار داشت که اعتماد بینفردی تعدیلکننده رابطه بین سبک دلبستگی
ایمن و تعهد زناشویی است.
اعتماد بین فردی باال

اعتماد بین فردی پایین
400

393/34

319/19

350
300
250
200

399/13

396/93

150
100
50
0

د ل ب س ت گ ی ا ی م ن ب ا ال

دلبستگی ایمن پایین

نمودار  .2وضعیت تعامل چهار گروه از لحاظ نمرههای تعهد زناشویی برحسب اعتماد بینفردی

نمودار  0نشان میدهد که شیب خطهای رگرسیون مربوط به سبک دلبستگی ایمن و اعتماد بین
فردی در زنهای دارای اعتماد بینفردی باال و اعتماد بینفردی پایین با هم برابر نیستند .همانگونه
که مالحظه میشود در افراد با اعتماد بینفردی باال ،افرادی که سبک دلبستگی ایمن باال دارند
میانگین تعهد زناشویی آنها بیشتر از افرادی است که اعتماد بین فردی باال و سبک دلبستگی
ایمن پایین دارند و این تفاوت قابل مالحظه است .همچنین افرادی که دارای اعتماد بینفردی
پایین و سبک دلبستگی ایمن باال هستند میانگین تعهد زناشویی آنها بیشتر از افرادی است که
اعتماد بینفردی پایین و سبک دلبستگی ایمن پایین دارند و این تفاوت قابل توجه است .این نتایج
حاکی از آن است که میزان رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی در زنهای دارای
اعتماد بین فردی باال از افراد دارای اعتماد بین فردی پایین ،بیشتر است.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی در زنها مثبت
است .این یافته با نتایج پژوهشی هو و همکاران ( ،)0130استانلی و همکاران ( ،)0131فتحی،
اعتمادی ،حاتمی و گرجی ( ،)3363عبدالهی ( )3364همسو است .در تبیین این یافته میتوان
گفت که الگوهایی که در طول سال اول زندگی ایجاد میشوند بهعنوان ویژگی پایداری از کودکی
به بزرگسالی انتقال مییابند و در ادامه بهشکل روابط عاشقانه باقی میمانند .افراد ایمن ،دیدگاه
مثبتی از خود و همسرشان و احساساتی قوی نسبت به ارزش خود دارند و بهراحتی در روابط
عاشقانه صمیمی میشوند .بنابراین در زندگی زناشویی خود نیز متعهدانهتر برخورد میکنند
(ارنبرگ ،رابرتسن و پرینگل ،0130 ،نقل از عبدالهی.)3364 ،
در پژوهش حاضر صمیمیت جنسی تعدیلکننده رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی
بود و رابطه تعاملی این متغیرها تأیید شد .این یافته با نتایج فالحی و بخشیپور ()0134؛ محسنزاده
و عارفی ()3363؛ شاهسیاه و همکاران ( )3399همسو است .الزم بهذکر است با آنکه پژوهشی در
مورد موضوع موردنظر این پژوهش در قالب روابط تعاملی در پژوهشهای داخلی و خارجی یافت
نشد؛ اما در تبیین این یافته میتوان گفت ،یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رضایتمندی زناشویی
میتواند ایجاد صمیمیت در بین زوجین باشد .در واقع زوجین در محیط صمیمانه و شاد است که
قادر میشوند روابط جنسی رضایتبخشتری را تجربه کنند و بتواند به جذابیت این ارتباط در طی
زمان تداوم ببخشند و آن را پایدار نگهدارند .بدیهی است برای ایجاد و بقای این ارتباط صمیمانه
رابطه جنسی از اهمیت ویژهای برخوردار است .نبود یا کمبود این فضای صمیمی ،سرزندگی و
شادابی زوجین را از بین میبرد و بر کیفیت زناشویی و بهتبع آن بر تعهد زناشویی اثرگذار خواهد
بود (اولسون ،0113 ،نقل از شاهسیاه و همکاران .)3399 ،بنابراین میتوان گفت که در ازدواجهای
موفق ،تبادل و ارضای نیاز جنسی زوجین در حد قابلقبول و در شرایط صمیمی موجب تحکیم
روابط زناشویی میشود ،تا آنجا که میتوان گفت اصل اساسی در ازدواجهای موفق ،همانا ایجاد
صمیمیت بین زوجین است .در واقع رابطه جنسی ،دلبستگی بین زوجین را نسبت بههم زیاد
میکند .زیرا این دو متغیر با یکدیگر ارتباط دارند و برای بسیاری از زوجها زمانی اتفاق میافتد که
قادر باشند ارتباط لطیفتر و ظریفتری را با یکدیگر برقرار کنند و پاسخگوی نیازهای
دلبستگیشان باشند .در واقع روابط جنسی جزئی از ارتباطهای عاشقانه بین زوجین است .جنبههای
جنسی و هیجانی صمیمت در روابط عاشقانه با رضایت از رابطه زوجی همبستگی دارند (یو ،سازن،
زندال و راشمی.)0134 ،
همچنین در پژوهش حاضر اعتماد تعدیلکننده رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی بود
و رابطه تعاملی این متغیرها تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهش سیمپسون ()0116؛ بلو ،برون و
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راگدل ()0119؛ دان و اسکویتزر ()0119؛ مک کرای ()0139؛ و زارعی ،فرحبخش و اسمعیلی
( )3361همسو است .الزم بهذکر است با آنکه پژوهشی در مورد موضوع موردنظر این پژوهش در
قالب روابط تعاملی در پژوهش های داخلی و خارجی یافت نشد؛ اما در تبیین این یافته میتوان
گفت که ،اعتماد در هر رابطهای فرایند عدم اطمینان را کاهش میدهد (هولمز و رمپل،3696 ،
نقل از بالت و النگه ،)0130 ،بنابراین ،حتی اگر افراد تمایل کلی به اعتماد و یا عدم اعتماد به
دیگران برای برقراری روابط جدید بر اساس تجارب روابط قبلی خود داشته باشند ،سطح اعتماد در
هر رابطهای تا حد زیادی بستگی به صفتهای شریک فعلی و پویایی رابطه فعلی دارد .افرادی که
سطح باالتری از اعتماد را گزارش میدهند ،تمایل دارند که در مورد انگیزههای شریک زندگی خود
خوشبینتر و خیرخواهتر باشند ،صفتهای مثبتتری را به رفتارهای شریک زندگی خود نسبت
دهند ،و همچنین در رابطه خود تعهد بیشتری داشته باشند (سیمپسون .)0111 ،مطالعه سیمونز
گوتی ،نلسون و لیتل ( )0116نشان داد رابطه دلبستگی ایمن با امید و اعتماد معنیدار و مثبت
است .بهطورمشابه نتیجه پژوهش مککرای ( )0139نیز نشان داد رابطه بین پیمانشکنی زناشویی
و اعتماد با تعهد زناشویی و رضایت زناشویی معنیدار است.
کلکسمن ( )0111مطرح میکند ،نوع سبک دلبستگیای که افراد از خود نشان میدهند ،در
میزان اعتمادی که همسر احساس میکند بسیار مهم است و ساختار خانواده متعادل بر پایه روابط
زناشویی صمیمی استوار است و یکی از عوامل مهم در استحکام این رابطه ،سبک دلبستگی زوجها
است .بنابراین دلبستگی که در دوران کودکی شکل گرفته است ،نقش تعیینکنندهای در تعاملهای
میان فردی دارد و با توجه به محیطی که در آن تحول یافته است در سن بعدی ادامه مییابد .از
آنجا که دلبستگی ایمن باعث بهبود کیفیت تعاملهای میان فردی و نگهداری نزدیکی متقابل بین
دو فرد در تمام مراحل زندگی میشود ،میتوان گفت که بهبود کیفیت تعاملها باعث سازگاری و
بهتبع آن تعهد میشود (مولدن و فینکل.)0131 ،
با توجه به محدودیتهای این پژوهش از نظر آزمودنیها که دانشجویان زن متأهل بودند و نیز از
نظر متغیرهای مورد مطالعه ،پیشنهاد میشود پژوهشهایی در مورد مردها و زنهای متأهل سایر
سازمانها انجام گیرد .همچنین برای روشنتر شدن نقش عاملهای محیط خانواده در تعهد
زناشویی ،جنبههای دیگری از ساختار خانواده مانند پیوند والدینی ،عملکرد خانوادگی ،طالق والدین،
فوت والدین ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی در اعضای خانواده بررسی شود؛ و کارگاههای آموزشی
مناسب در مورد چگونگی حل مشکالت زناشویی برای زوجین برگزار شود تا آنها با از میان برداشتن
مشکالت به زندگی مشترک خود متعهدتر شوند.
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مقیاس اعتماد

.1
.9
.6
.31
.33
.30
.33
.34
.39
.39
.31
.39

مخالفم

.9

کامالً مخالفم

.9

تقریباً مخالفم

.4

نظری ندارم

.3

تقریباً موافقم

.0

موافقم

.3

همسر من قابل اعتماد است و من اجازه میدهم که او کارهایی انجام دهد که همسر 3
دیگران آنها را تهدیدآمیز میدانند.
حتی زمانیکه نسبت به واکنش همسرم مطمئن نیستم ،میتوانم بهراحتی هر مطلبی 3
دربارة خودم را به او بگویم ،حتی چیزهایی که از آنها خجالت میکشم.
علی رغم تغییر زمان و نامعلوم بودن آینده ،من مطمئنم همسرم همیشه حاضر خواهد 3
بود و مایل است من را حمایت کند.
هیچ وقت مطمئن نیستم همسرم کاری را انجام ندهد که من آن را دوست نداشته یا 3
اینکه مورد شرمساری من میشود.
همسرم بسیار غیرقابل پیشبینی است ،من مطمئن نیستم که او در هر روز چه رفتاری 3
خواهد داشت.
زمانی که همسرم بهاجبار تصمیم هایی میگیرد که مربوط به خود من است ،بسیار 3
ناراحت میشوم.
من فهمیدهام که همسرم فوقالعاده مورد اعتماد است ،مخصوصاً در مورد چیزهایی که 3
برای من مهم هستند.
3
خیلی یکنواخت رفتار میکند.
هر وقت که ما باید تصمیم مهمی در موقعیتی که قبالً با آن مواجه نشدهایم ،بگیریم3 ،
مطمئنم که همسرم آسایش مرا در نظر خواهد گرفت.
حتی اگر هیچ دلیلی وجود نداشته باشد که من از همسرم توقع داشته باشم ،مرا در 3
داراییاش سهیم کند ،کامالً مطمئنم که او این کار را خواهد کرد.
من میتوانم اطمینان داشته باشم زمانیکه من نقطه ضعف خود را با همسرم در میان 3
میگذارم ،او واکنش مثبتی خواهد داشت.
زمانی که مشکالتم را با همسرم در میان میگذارم ،مطمئنم که او برخورد دوستانهای 3
خواهد داشت ،حتی قبل از اینکه من چیزی بیان کنم.
من مطمئنم که همسرم مرا فریب نخواهد داد ،حتی در صورتی که احتمال آشکار شدن 3
این کار برای وی وجود نداشته باشد.
گاهی وقتها از همسرم دوری میکنم ،زیرا او غیرقابل پیشبینی است و من میترسم 3
چیزی بگویم یا کاری انجام دهم که باعث مشاجره شود.
3
من میتوانم روی پایبندی همسرم به قولهایی که بهمن میدهد ،حساب کنم.
زمانیکه با همسرم هستم ،در مواجهه با موقعیتهای جدید و ناآشنا احساس امنیت 3
میکنم.
حتی زمانیکه همسرم عذرهایی میآورد که بعید بهنظر میرسند ،من مطمئنم که او 3
راست میگوید.
من نمی توانم تضمین کنم که من و همسرم برای همیشه با هم خواهیم بود و در طول 3
 31سال آینده تصمیم به جدایی نخواهیم گرفت.

کامالً موافقم
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معصومه کردی ،خالد اصالنی و عباس امانالهی

پرسشنامه تعهد زناشویی
کامالً مخالفم

نه مخالفم نه
موافقم
مخالفم

موافقم

.36
.01
.03
.00
.03
.04
.09
.09
.01
.09
.06
.31
.33
.30
.33
.34
.39
.39
.31
.39
.36
.41
.43
.40
.43
.44
.49
.49
.41
.49
.46
.91
.93
.90
.93
.94
.99
.99
.91
.99
.96
.91
.93
.90

من و همسرم بهراحتی احساسمان را برای یکدیگر بیان میکنیم.
هنگامیکه من و همسرم روی یک موضوع بحث میکنیم بهسختی به توافق میرسیم.
من نسبت به همسرم خیلی متعهد هستم.
همسرم به احساسات من توجه نمیکند.
همسرم را فردی وفادار میدانم.
من از گفتگو با همسرم لذت نمیبرم.
آرزو میکنم که همسرم نسبت به من بیشتر محبت و عشق ابراز میکرد.
همسرم من را یک فرد ارزشمند میداند.
برایم سخت است که به همسرم بگویم دوستش دارم.
گاهی وقتها به همسرم دروغ میگویم.
ازدواج باعث شده است که بیشتر از قبل خود را ارزشمند بدانم.
هنگامیکه از دست همسرم دلخور میشوم قادرم این احساسم را به او بگویم.
اگر قرار باشد دوباره از اول شروع کنم با همین فرد ازدواج خواهم کرد.
گاهی وقتها من افکار و عقایدی دارم که دوست ندارم به همسرم بگویم.
از داشتن رابطه جنسی با همسرم رضایت ندارم.
همسرم مرا درک نمیکند.
رابطه جنسی ما رضایتبخش و بدون مشکل است.
همسرم در مورد عقاید و افکارش با من صحبت نمیکند.
من و همسرم از بودن در کنار هم لذت نمیبریم.
من نمیتوانم همه چیزهایی که دوست دارم را به همسرم بگویم.
ازدواج به من کمک کرده است تا به اهدافی که در زندگیم ترسیم کرده بودم برسم.
ازدواج کامالً مرا محدود کرده است.
هنگامیکه مشکلی برایمان بهوجود میآید من و همسرم سعی در حل آن میکنیم.
من مطمئن هستم که میتوانیم مشاجرههایی که بین ما پیش میآید را حل کنیم.
مرتب همسرم را میبوسم و نوازش میکنم.
همسرم از اینکه گاهی وقتها در کنار دوستان یا خانوادهام باشم مخالفت نمیکند.
همسرم از لحاظ جنسی من را جلب میکند و سکسی است.
من هرگز با همسرم بحث و جدل نداشتهام.
همسرم بهترین دوست من است.
همسرم بهجز من به شخص دیگری فکر نمیکند.
همسرم به اهداف شخصی من احترام میگذارد.
همسرم من را سکسی و جذاب میداند.
من و همسرم برای استقالل یکدیگر ارزش قایلیم.
حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم هرکاری بکنم.
مدت زمانیکه با اقوام و دوستانمان صرف میکنیم کافی است.
در زندگی ما شوهر رهبر خانواده است.
حتی اگر زن خارج از خانه کار کند باز هم باید مسئول اداره خانه باشد.
من و همسرم به خاطر عقاید مذهبیمان احساس نزدیکی بیشتری میکنیم
احساس میکنم با دوست داشتن همسرم بهتر میتوانم عشق به خدا را درک کنم.
عبادت کردن همراه همسرم برای من مهم است.
در میان گذاشتن ارزشهای مذهبی به رابطه ما کمک میکند.
همسرم همیشه شنونده خوبی است.
رابطه بسیارخوبی با همسرم دارم.
همسرم خلق و خوی مرا کامالً میشناسد و آنها را قبول دارد.
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صمیمیت جنسی و اعتماد بهعنوان تعدیلکنندههای ...

خردهمقیاس سبک دلبستگی ایمن پرسشنامه سبک دلبستگی
شدیداً مخالفم

تا حدی مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

تا حدی موافقم

موافقم

3
0
3
4
9
9

کامالً موافقم

ردیف

عبارتها

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

3
3
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3
3
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4
4
4
4

9
9
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9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1

من دائماً به همسرم توجه میکنم.
زمانی که اتفاق بدی می افتد به دنبال همسرم میگردم.
زمانی که من مشکلی دارم برایم راحت است که به همسرم پناه ببرم.
زمانی که من مشکلی دارم به همسرم تکیه میکنم.
کمک یا راهنمایی خواستن از همسرم برایم راحت است.
من همسرم را برای دلداری و حمایت میخواهم.
***

خردهمقیاس صمیمت جنسی پرسشنامه صمیمت ارتباطی
ردیف

بسیار مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافق

3
0
3
4
9
9

من از زندگی جنسیمان رضایت دارم.
احساس میکنم فعالیتهای جنسیمان یک کار عادی روزمره است.
زمانی که من خواهان رابطه جنسی هستم میتوانم به همسرم بگویم.
من عالیق جنسیام را کنترل میکنم ،زیرا همسرم احساس ناخوشایندی به من میدهد.
بیان مسائل جنسی بخش مهمی از رابطه ما است.
بهنظر میرسد همسر من عالقهای به رابطه جنسی ندارد.

بسیار موافقم

عبارتها
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