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Abstract
Aim and Background: Conflicts in the family create issues and problems at the individual, institutional and
social levels. Marital conflicts and divorce after sudden death in the family are considered to be the most
important stressors in the family. The purpose of this study is to predict marital conflicts based on life skills and
attachment styles mediated by sexual satisfaction and love story of couples.
Methods and Materials: The statistical population of this study included all couples who referred to counseling
centers under the supervision of the Judiciary in Arak who had referred to these centers in a period of 6 months
in 1398. The total statistical population was 600 couples (1200 people) and 146 couples (292 people) were
selected as the statistical sample by available sampling method. Data collection tool: Hazan and Shiver
Attachment Styles Scale Questionnaire (1993); Marital Conflict Scale Sanaei et al. (2000); Saatchi et al.'s Life
Skills Scale (2010); The Larson Sexual Satisfaction Scale (1988) and the Sternberg Love Story Scale were
standardized by (Alaei and Karami, 2007), all of which had validity and reliability. This study was a
correlational study that was performed by structural equation modeling.
Findings: The results showed that both sexual satisfaction and love story can play a mediating role in predicting
marital conflicts based on life skills and attachment styles.
Conclusions: Therefore, it can be concluded that sexual satisfaction can balance the relationship between
attachment styles and marital conflict and reduce the rate of marital conflict. Also, the love story in the
relationship between life skills and marital conflicts can reduce these conflicts.
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معادالت ساختاری مهارت های زندگی و سبک های دلبستگی باا ععارااات زنایا :یق ن ا
میانجیگرانه راا ت جنسی و قصه عشق زوجین

 -9دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه فیزیولوژی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -4استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تﻌارﺿات به وجود آمده در خانواده مساﺋﻞ و مشکالتی را در سﻄوح فردی ،نهادی و اجتﻤاعی به وجوود مویآورد .تﻌارﺿوات زناووویی و
طالق را بﻌد از مرگ ناگهانی در خانواده از مهمترین عوامﻞ تنشزا در خانواده میدانند .هدف از پژوهش حاﺿر پیشبینی تﻌارﺿات زناووویی بور اسوا
مهارتهای زندگی و سبکهای دلبستگی با واسﻄهگری رﺿایت جنسی و قصه عشق زوجین بود.
مواد و روشها :جامﻌه آماری این پژوهش وامﻞ کلیه زوجین مراجﻌهکننده به مرکز مشاوره مهراندیش وهر اراک بود که در یک بازه  6ماهه در سال
 9311به این مراکز مراجﻌه کرده بودند .در کﻞ جامﻌه آماری  666زوج ( 9266نفر) بود که تﻌداد  946زوج ( 212نفر) بهعنووان نﻤونو آمواری بوه رو
نﻤونهگیری در دستر انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری دادهها ،مقیا سبکهای دلبستگی هازان و ویور ()9113؛ مقیا تﻌارﺿوات زناووویی انوایی و
براتی ()9331؛ مقیا مهارت های زندگی ساعتچی ،کامکاری و عسگریان ()9311؛ مقیا رﺿوایت جنسوی سرسوون ( )9111و مقیوا قصوه عشوق
استرنبرگ ( )9116بود .این پژوهش از نوع هﻤبستگی بود که با رو مدلیابی مﻌادست ساختاری انجام ود.
یافتهها :نتایج نشان داد که رﺿایت جنسی و قصه عشق هر دو در رابﻄه بین مهارتهای زندگی و سبکهای دلبستگی با تﻌارﺿات زناوویی میتواننود
نقش واسﻄهگری داوته باوند.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه رﺿایت جنسی یکی از عوامﻞ مهم سازگاری در بین زوجین میباود و عدم رﺿایت در این زمینه احسا ناکوامی را بوه
هﻤراه خواهد داوت ،بنابراین ،توجه به انﻄباق سبکهای دلبستگی و سبکهای عشقورزی میتواند یکی از عوامﻞ مؤار در کاهش تﻌارﺿوات زناووویی
باود .عالوه بر این ،مجهز بودن به مهارتهای زندگی میتواند در کنار قصه عشق در کاهش تﻌارﺿات زناوویی تأایر عﻤدهای داوته باود.
واژههای کلیدی :سبکهای دلبستگی ،رﺿایت جنسی ،تﻌارﺿات زناوویی ،قصه عشق زوجین و مهارتهای زندگی.
ارجاع :سلیﻤانی الهه ،تنها زهرا ،ملکی راد علی اکبر ،کردسوتانی داوود .معادالت ساختاری مهارتهای زنددگی و سدب هدای دلبتدت ی دا تعار دات
زناشویی :نقش میانجی رانه ر ایت جنتی و قصه عشق زوجی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 9466؛ .921-931 :)9(91
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مقدمه
تﻌارﺿات زناوویی یکی از مشکالت وایع زوجها در دنیای امروز
است ( .)9گوردن ( )2تﻌارﺿات زناوویی و طالق را بﻌد از مورگ
ناگهانی در خانواده از مهمترین عوامﻞ تونشزا در خوانواده موی-
دانند .هﻤچنین ،وی تﻌارض را نوعی ارتباط زناوویی تﻌریف می-
کند که در آن رفتارهای خشونتآمیوز ماننود تووهین ،سورزنش،
انتقواد و حﻤلوه فیزیکوی وجوود دارد و زوجهوا در آن نسوبت بوه
یکدیگر احسا خصومت ،کینه ،خشم و نفرت داوته و هر یوک
عقیده دارند که هﻤسر آدم نامﻄلوب و ناسازگاری اسوت کوه
موجب رنجش و عذاب او میوود.
در سالهای اخیر ،پژوهشهای بسیاری نشوان دادهانود کوه
آموز مهارتهای زنودگی بوا ارتقواو توانﻤنودیهوای روانوی-
اجتﻤاعی افراد مانند مهارتهای مدیریت خشم ،آموز مهارت-
های حﻞ مسئله ،مهارتهای ارتباطی و آموز های گروهوی در
کنترل فرد در مواجهه با مشکالت مؤار است ( .)3به نظور موی-
رسد اگر زوجها مهارتهای زندگی را بهخوبی فرا بگیرند ،مﻤکن
است راهحﻞهای مناسبتری را برای مقابلوه بوا مشوکالت خوود
انتخاب کنند .بهکارگیری آموز مهارتهای زندگی میتواند بور
دوام و پایداری زندگی زناوویی و افوزایش رﺿوایت زناووویی و
امیدواری مؤار باود ( .)4منظور از مهارتهوای زنودگی ،آن نووع
تواناییهای وناختی ،عاطفی و عﻤلی است که بورای موفقیوت و
احسا وادمانی در زندگی روزموره مﻌﻤوولی و عوادی موردنیواز
میباود .هﻤچنین ،هدف آن افزایش تواناییهای روانی اجتﻤاعی
و درنهایت ،پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیبزننده به بهداووت
و سالمت و ارتقاو سﻄح سالمت روان افراد است ( .)5در دنیوای
امروز که هﻤهچیز بهسرعت در حال تغییر است مجهز بوودن بوه
مهارتهای زندگی ،برای پاسخ به چالشهوای زنودگی ﺿوروری
است ،زیرا هﻤه این تغییرات بور محویآ آموزووی ،محوﻞ کوار و
زندگی خانوادگی تأایرگذار اسوت .ازایونرو ،بورای پیشوگیری از
تﻌارﺿات زناوویی و رسیدن به رﺿوایت ،آمووز مهوارتهوای
زندگی از ﺿروریات عصر حاﺿر میباود (.)6
یکووی دیگوور از عوامووﻞ مهووم در روابووآ زناوووویی ،سووبک
دلبستگی زوجین است ،زیرا دلبستگی چارچوبی فوراهم مویکنود
که میتواند به فهم دقیق و بهتر روابوآ زناووویی و وویوههوای
مقابله با تﻌارض زوجین کﻤوک کنود ( .)3مﻄوابق نظریوه بوالبی

1. attachment behavior system
2. internal models
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انسان با یک نظام روانی زیستی به نام نظوام رفتوار دلبسوتگی9
متولد میوود .هدف ایون نظوام در کوودک ،دسوتیابی بوه یوک
احسا ایﻤنی و حﻤایتودگی واقﻌوی یوا ادراکووده از تﻌاموﻞ
نزدیک و صﻤیﻤی با تصویر دلبستگی است ( .)1پیشینه پژوهش-
های گذوته نشان میدهند که سبکهوای دلبسوتگی در روابوآ
عاوقانه بیشتر از سایر الگوهای رفتاری به کار گرفتوه وودهانود
()96 ,1؛ بنابراین ،سبکهای دلبستگی از طریق ایجاد مدلهوای
درونی 2بر نحوه اسناددهی افراد نسبت به وقایع ارتبواطی ،توأایر
میگذارد و درواقع ،میتوان گفت که اسونادهای ارتبواطی دارای
پتانسیﻞ واسﻄهای بین سوبکهوای دلبسوتگی و کیفیوت روابوآ
نزدیک هستند ( .)99سوبک دلبسوتگی عاموﻞ مهﻤوی در تﻌیوین
رﺿایت زناوویی است .بین رﺿایت زناوویی و سبک دلبسوتگی
هﻤبستگی باسیی وجود دارد که بهنوبه خوود خﻄورات فروپاووی
ازدواج و طالق را کاهش میدهد ( .)92پژوهشهای مربووط بوه
کشورهای ورقی با مﻄالﻌات انجوام ووده در کشوورهای یربوی
وباهتهایی را نشان میدهد بنابراین ،یک ارتبواط جهوانی بوین
سبکهای دلبستگی در ارتقاو کیفیت زندگی زناوویی وجود دارد
(.)93
سبکهای دلبستگی میتوانند در ایجاد قصه عشق هر فورد
مؤار باوند .استرنبرگ ( )94در باب عشق ،نظریهای به نام عشق
بهمثابه یک داستان را مﻌرفی کرد که ما آدمیوان گورایش داریوم
عاوق کسانی وویم که قصههایشان با قصه موا یکوی اسوت یوا
مشابه آن است .در مورد قصه عشق پژوهشها نشان دادنود هور
چه بین قصههای زوجوین هﻤخووانی بویشتوری باوود ،سوﻄح
رﺿامندی باستر خواهد بود ( .)93-95عدم هﻤخوانی قصه عشق
نیز در ایجاد تﻌارﺿات زناوویی میتواند دخیﻞ باود.
یکی دیگر از ابﻌاد ایجاد تﻌارﺿات زناوویی ،کاهش رﺿوایت
جنسی زوجها است .با ایجاد اختالفات ،میزان تﻤایﻞ هور یوک از
زوجها در توجه و محبت و ابراز عواطف مثبت به یکدیگر کاهش
یافته ،در نتیجه احسا صﻤیﻤت ،موردپذیر واقعوودن ،لوذت
متقابﻞ که میتواند تقویتکننده میوﻞ جنسوی در زوجهوا باوود،
تضﻌیف میوود که در نتیجه زوجهوا تﻤایوﻞ بوه داووتن رابﻄوه
جنسی با وریک زندگی خود نخواهند داوت .رابﻄه جنسی کم و
ناخووایند ،منشأ تﻌارﺿاتی در زوجهای مشوکﻞدار اسوت ( )91و
رابﻄه جنسی با رﺿایت موداوم از رابﻄوه ارتبواط دارد ( .)91ایون
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نارﺿایتی از روابآ جنسی مﻤکن است به مشوکالت عﻤیوق در
سازگاری زوجین و ایجاد تنفر از هﻤسر ،دلخوری ،حس انتقوام-
گیری ،احسا تحقیر ،عدم اعتﻤادبهنفس و مانند آنهوا منجور
وود .این مساﺋﻞ با تنشها و اختالفات تقویت مویووود یوا در
یالب آنها تجلی و بوروز موییابود و بوهتودریج ووکاف میوان
هﻤسران را عﻤیقتور مویسوازد ( .)26بوین رﺿوایت جنسوی بوا
تﻌارﺿات زناوویی رابﻄه منفی مﻌنواداری وجوود دارد؛ هﻤچنوین
نتایج نشان میدهد ،زنان دارای رﺿایت جنسوی کوم ،تﻌارﺿوات
زناوویی بیشتری را نشان دادند (.)29
با توجه به آنچه عنوان ود اواره ود ،روابآ گزار وده در
تحقیقات گذوته به صورت منفک و مجزا گزار ودهاند و ایون
درحالیکه است که نیاز به مدل تبیوینکننودهای وجوود دارد کوه
روابآ درونی بین متغیرهای پژوهش را قالب یک مدل ساختاری
موردبررسی قرار دهد .درواقع ،خأل پژوهشهای فوق ایون اسوت
که هنوز یک مدل ساختاری تبیینکننوده بورای بررسوی روابوآ
درونی بین متغیرهای پژوهش تحقیق فﻌلوی وجوود نودارد .اراﺋوه
یک مدل تبیینکننده روابآ درونی بین متغیرهوای مهوارتهوای
زندگی و سبکهای دلبستگی (بهعنوان متغیرهای مستقﻞ) بوا در
نظر گرفتن نقش واسﻄهگر رﺿایت از روابآ جنسی و قصه عشق
و متغیر وابسته تﻌارﺿات زناوویی هدفی است که این تحقیق به
دنبال آن است.
مواد و روشها
رو انجام این پژوهش توصیفی از نوع علی ییرآزمایشی است.
جامﻌ آماری پژوهش وامﻞ کلیه زوجین مراجﻌهکننده بوه مرکوز
مشاوره مهراندیش وهر اراک در یک بازه  6ماهه در سال 9311
بود .در کﻞ جامﻌه آماری  666زوج ( 9266نفر) بود و بور اسوا
فرمول کوکران  212زن و مرد متأهﻞ بهعنوان نﻤون آمواری بوا
رو نﻤونهگیری در دستر بر اسا وجود تﻌوارض زناووویی
بر اسا مصاحبه بالینی توسآ مشاوران مرکوز ،نداووتن سوابقه
اختالل روانی بر اسا مصاحبه بالینی ،داووتن حوداقﻞ مودرک
تحصیلی دیپلم ،داوتن سن حداقﻞ  25سال و حداکثر  46سوال،
گذوتن حداقﻞ  3سال از زندگی مشترک ،ورط دارا بودن ازدواج
اول و زندگی کردن زوج باهم در زمان اجورای پوژوهش و عودم
فاصله سنی ییرمﻌﻤول انتخاب گردیدند .سپس ،توزیع پرسوش-
نامهها آیاز گردید .ابزار گردآوری دادهها و اطالعات ،پرسشنامه
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بود که با اقتبا از نﻤونههوای مشوابه آنهوا در پوژوهشهوای
گذوته اعتباریابی و مورد استفاده قرار گرفت:
مقیاس سب هدای دلبتدت ی :پرسشونامه دلبسوتگی
هازان و ویور ( )22ووامﻞ دو بخوش اسوت کوه در بخوش اول
آزمودنی باید پاسخهایش را روی یک مقیوا هفوتدرجوهای از
نوووع لیکوورت کووه از «کووامالم مخووالف» تووا «کووامالم موافووق»
درجه بندیوده است ،مشخص کند .در بخش دوم ،مجددام هﻤان
توصیفها مﻄرح وده ولی این بار آزمودنی تنها بوا عالموت زدن
یکی از آنها ،تشابه خود را با یکی از آن توصیفها بیان میکند.
نﻤرهگذاری قسﻤت اول از کامالم موافقم تا کامالم مخالفم نﻤوره 9
تا  3داده مویووود .در بخوش دوم آزموودنی بور اسوا اینکوه
کدامیک از سه توصیف را در تﻄابق بیشتر با ویژگویهوای خوود
بداند ،تنها یکی از آنها را در پرسشنامه بایستی عالموت بزنود.
نﻤره  9بیانگر سبک دلبستگی اجتنابی ،نﻤره  2سوبک دلبسوتگی
مضﻄرب  -دوسوگرا و نﻤره  3سبک دلبستگی ایﻤن است .هازان
و ویور ( )22پایایی آن را  6/11گوزار گوردهانود .در پوژوهش
حاﺿر آلفای کرونباخ بورای سوبک دلبسوتگی ایﻤون ،اجتنوابی و
دوسوگرا به ترتیب برابر بوا  6/61 ،6/31و  6/12بوه دسوت آمود
است .میزان پایایی کﻞ نیز برابر بوا  6/31محاسوبه وود .میوزان
پایایی این ابزار در پژوهش حاﺿر برابر با  6/11به دست آمد.
پرسشنامده تعار دات زناشدویی :بورای سونجش
تﻌارﺿات زناوویی از پرسشنامه انایی و براتی ( )23استفاده ود،
این پرسشنامه یک ابزار  42سؤالی با حداکثر نﻤوره کوﻞ  296و
حداقﻞ آن  42میباود .گزینههوا بوهصوورت لیکورت «هﻤیشوه،
اکثرام ،گاهی ،بهندرت ،هرگز» بیان وده است .در پژوهش انوایی
و براتووی ( ،)23ﺿووریب آلفووای کرونبوواخ  6/16و میووزان روایووی
محتوایی نیز  6/11به دست آمد .هﻤچنین میزان آلفای کرونبواخ
برای مؤلفههای این پرسشنامه ،یﻌنوی؛ کواهش رابﻄوه جنسوی،
کاهش هﻤکاری ،واکنش هیجانی ،افزایش جلب حﻤایت فرزنود،
افزایش رابﻄه فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابﻄه خانوادگی
با خویشاوندان هﻤسر و دوستان ،جدا کردن امور مالی از یکدیگر
بوووه ترتیوووب  6/61 ،6/39 ،6/13 ،6/53 ،6/32 ،6/65و 6/11
بهدستآمده است .میزان روایی محتوایی کوﻞ نیوز  6/16بورآورد
ود.
پرسش نامه ر ایت جنتی :بورای سونجش رﺿوایت
جنسی از پرسشنامه سرسوون ( )24اسوتفاده ووده اسوت .ایون
پرسشنامه دارای  25سؤال و  4مؤلفه تﻤایﻞ به برقراری روابوآ
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جنسی ،نگر جنسی ،کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسوی
میباود و بر اسا طیف پنج گزینهای لیکرت با سؤاستی ماننود
(من احسا میکنم که هﻤسرم از روابآ جنسیمان لذت موی-
برد) .به سنجش رﺿایت جنسی میپردازد .در پژوهش بهراموی و
هﻤکاران ( )25اعتبار و پایایی نسخه فارسی این مقیا را ترتیب
 6/16و  6/16گزار وده است .میزان پایایی برای مؤلفههوای
این تحقیق وامﻞ :تﻤایﻞ بوه برقوراری روابوآ جنسوی ،نگور
جنسی ،کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسوی ،بوا اسوتفاده از
آلفای کرونبواخ بوه ترتیوب برابور  6 /33 ،6/13 ،6/61و  6/35و
میزان پایایی کﻞ مقیا در تحقیق حاﺿر  6/16به دست آمد.
پرسشنامه مهدارتهدای زنددگی :بورای سونجش
مهوارتهوای زنودگی از پرسشونامه سواعتچی و هﻤکوواران ()26
استفاده ود .این پرسشنامه وامﻞ  46گویه میباود که بر مبنای
طیف لیکرت  5گزینهای (خیلی زیواد ،زیواد ،توا حودودی ،کوم و
خیلی کم) است .ساعتچی و هﻤکاران ( )26میزان پایایی کﻞ آن
را  6/13گزار کردهاند .پایایی خورده مقیوا هوای آن بورای:
روابآ بینفردی ( ،)6/13مهارت تصﻤیمگیری ( ،)6/12بهداووت
و سالمت روان ( ،)6/19حﻞ مسئله ( ،)6/11مشارکت و هﻤکاری
( ،)6/13تفکر خالق ( ،)6/15تفکر انتقادی ( )6/19گزار ووده
اسووت .در پووژوهش حاﺿوور میووزان پایووایی کووﻞ  6/12و روایووی
محتوایی  ،6/15هﻤچنین پایایی خورده مقیوا هوای آن بورای:
روابآ بینفردی ( ،)6/11مهارت تصﻤیمگیری ( ،)6/12بهداووت
و سالمت روان ( ،)6/15حﻞ مسئله ( ،)6/31مشارکت و هﻤکاری
( ،)6/15تفکر خالق ( ،)6/16تفکر انتقادی ( )6/13بهدستآموده
است.
پرسش نامه قصده عشدق :ایون مقیوا بوه وسویلهی
استرنبرگ ساخته وده اسوت و در ایوران بوهوسویلهی عالیوی و
کرمی ( )23هنجاریوابی ووده اسوت .ایون مقیوا ووامﻞ 966
پرسش و  33خرده آزمون ( 33قصه و زیرمجﻤوعه آنها) اسوت.
تﻤامی این قصهها در  5عامﻞ اصلی با عنوان قصههوای جامﻌوه
پسند ،سلﻄهجویی ،سلﻄهپذیری ،لذت و سرگرمی خالصوه موی-
ووند .میزان پایایی کلی این آزمون 6/14 ،و پایایی قصه جامﻌوه
پسند ( ،)6/11سلﻄهجویی ( ،)6/19سولﻄهپوذیری ( ،)6/11لوذت
( )6/15و سوورگرمی ( )6/16گووزار وووده اسووت .هﻤچنووین در
پژوهش حاﺿر میزان پایایی کلوی ایون آزموون 6/15 ،و پایوایی
قصه جامﻌه پسوند ( ،)6/19سولﻄهجوویی ( ،)6/16سولﻄهپوذیری
( ،)6/11لذت ( )6/13و سرگرمی ( )6/19بهدستآمده است .سزم

یافتهها
جهت تجزیهوتحلیﻞ دادهها از نرمافزار  Smart PLS2اسوتفاده
وده است Smart .در این پوژوهش ،مهوارت زنودگی و سوبک
دلبستگی بهعنوان متغیرهای پیشبوین ،قصوه عشوق و رﺿوایت
جنسی به عنوان متغیرهای واسﻄه و تﻌارﺿات زناوویی بهعنووان
متغیر مالک در نظر گرفتوه وود .جودول  9متغیرهوای جﻤﻌیوت
وناختی نﻤونه مورد مﻄالﻌه را نشان میدهد.
بر اسا نتایج جدول %56 ،از پاسخگویان مورد مﻄالﻌه زن
و  %56مرد بودهاند .بیشتر پاسوخگویان موورد مﻄالﻌوه در دامنوه
سنی  39تا  35سال ( )%31/3بودهاند .سﻄح تحصویالت بیشوتر
پاسخگویان مورد مﻄالﻌه دبیرستان ( )%44/5بوده اسوت .بیشوتر
پاسخگویان مرد مورد مﻄالﻌه ،دارای وغﻞ آزاد ( )%33/2بودهاند.
بیشتر پاسخگویان زن موورد مﻄالﻌوه ،خانوهدار ( )%11بوودهانود.
بیشتر پاسخگویان مورد مﻄالﻌه ،اظهار داوتهانود کوه درآمدووان
کفایت مویکنود ( )%56/3و  %46/1نیوز اظهوار داووتهانود کوه
درآمدوووان کفایووت موویکنوود .سوون ازدواج بیشووتر پاسووخگویان
( )%45,1در رده سنی  26تا  36سال )%24( ،در رده سنی  39توا
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به ذکر است که این مقیا بهصورت لیکرت  3درجهای نﻤوره-
گذاری میوود ،بدینصورت که -9کامالم مخوالفم -2 ،مخوالفم،
 -3تقریبام مخالفم -4 ،نه مخالف و نه موافق -5 ،تقریبام موافوق،
 -6موافقم -3 ،کوامالم مووافقم 33 .خورده مقیوا ایون آزموون
عبارتاند از :ایثار ،حکومت ،حاکم ،رعیت ،پلیس ،مظنون ،زوت-
نگاری ،فاعﻞ ،مفﻌول ،وحشت افکون ،قربوانی ،علﻤوی -تخیلوی،
مجﻤوعهدار ،هنر ،خانه و خانواده ،در حال بهبوودی ،هوم اعتیواد،
مذهب ،بازی ،سفر ،بافندگی ،باغ و بایچه ،تجارت ،اعتیاد ،خیال،
تاریخ ،علم ،آوپزی ،جنگ ،هنرپیشه ،هوادار ،تﻤاواچی ،کﻤودین،
چهره مﻌﻤایی و کارآگاه میباوند .در این پرسشنامه نﻤره  9نشانه
مخالفت کامﻞ پاسخگو با آن ماده و نﻤره  3نشاندهنده موافقوت
کامﻞ پاسخگو با آن ماده است و نﻤره  4گزینه وسآ است و بوه
مﻌنای نه موافق و نه مخالف است ،پس از ترسیم نویمرخ قصوه
عشق آزمودنی ،قصه و یا قصههایی که از برافراووتگی بواستری
برخوردارند ،قصه و یا قصههای یالب فرد محسووب مویوووند،
ازآنجاکه هدف این مقیا بررسی تشابه قصههای عشق زوجین
است ،بنابراین هر چه اختالف نیﻤرخهای قصوه عشوق زوج ()D
کﻤتر باود به مﻌنای آن است که قصههای عشق زوجین تشوابه
بیشتری با هم دارد (.)23
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داوتهاند.

 35سال بوده است .طول مدت ازدواج  %65,9از پاسوخگویان6 ،
تووا  96سووال بوووده اسووت %966 .پاسووخگویان ،یووکبووار ازدواج

طول مدت ازدواج
دفﻌات ازدواج

 49تا  45سال
 9تا  5سال
 6تا  96سال
 99تا  95سال
یکبار
دو و بیشتر

برای بررسی نقش میانجیگرانه قصه عشق و رﺿایت جنسی
در رابﻄه بین مهارتهوای زنودگی و سوبکهوای دلبسوتگی بوا
تﻌارض زناوویی ،با استفاده از مﻌادست ساختاری به بررسی مدل
مفهومی پژوهش پرداخته ود .نﻤوودار  9نتوایج بوراز مودل و
ﺿرایب مسیر روابآ بین متغیرها را نشان میدهد.
جدول  2نتایج براز مدل و واخصهای اعتبار اووتراک و
اعتبار افزونگی متغیرهای مکنون را نشان میدهد.

9
36
916
32
312
6

6,3
24
65,9
99
966
6

بر اسا نتایج مندرج در جدول  ،2مالحظوه مویووود کوه
واخص وارسی اعتبار اوتراک متغیرهای پنهان برای تﻤام سازه-
ها مثبت است ،ازایونرو ،مودل تودوینووده از کفایوت مناسوبی
برخوردار است .درنهایت ،پس از تأیید کفایت ،پایوایی و روایوی-
های مورد نیاز بوه بررسوی ااورات مسوتقیم ،ییرمسوتقیم و کوﻞ
متغیرهای پژوهش بر تﻌارﺿات زناووویی پرداختوه ووده اسوت.
مﻌیار  CV REDو  CV COMبرای بررسی کیفیت یا اعتبار
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جدول  .1توزیع فراوانی پاسخ ویان رحتب متغیرهای زمینهای
درصد
فراوانی
مؤلفه
متغیر
56
946
مرد
جنسیت
56
946
زن
22,3
65
 25تا  36سال
31,3
993
 39تا  35سال
سن
36,1
16
 36تا  46سال
1,2
24
 49تا  45سال
3,9
1
ابتدایی
34,1
962
راهنﻤایی
تحصیالت
44,5
936
دبیرستان
93,5
59
دانشگاهی
4,1
3
کارگر
22
32
کارمند
وﺿع وغلی مرد
33,2
963
آزاد
11
936
خانهدار
2,1
4
وایﻞ در منزل
وﺿع وغلی زن
1,2
92
وایﻞ در خارج از منزل
56,3
943
کفایت میکند
46,1
933
کفایت نﻤیکند
درآمد
2,3
1
بیشتر از نیاز است.
23,3
19
 26تا  25سال
45,1
934
 26تا  36سال
24
36
 39تا  35سال
سن ازدواج
2,9
6
 36تا  46سال
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بلوک درونزاد اندازهگیری میکند .مقادیر مثبت ایون وواخص-
های نشانگر کیفیت مناسب و قابﻞقبوول مودل انودازهگیوری و
ساختاری میباود .هﻤانطور که مشاهده میووود وواخصهوا
مثبت و بزرگتر از صفر میباود .مدل با تکیه بر این واخصها
مورد تأیید است.

مدل از بررسی اعتبار که وامﻞ واخص بررسی اعتبار اوتراک و
واخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی میباود ،اسوتفاده ووده
است .واخص اوتراک ،کیفیت مدل استون-گیسر نیز میگویند،
کیفیت اندازهگیری هر بلوک را میسنجد .واخص حشو با نظور
گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مودل سواختاری را بورای هور

جدول  .3ررسی نقش واسطهگری ر ایت جنتی
سﻄح مﻌنیداری تی
خﻄای استاندارد
ﺿریب مسیر
فرﺿیه
سبکهای دلبستگی  >-رﺿایت جنسی
1/316
6/6592
6/911
رﺿایت جنسی >-تﻌارﺿات زناوویی
5/419
6/6315
-6/613
جدول  .4ررسی واسطهگری قصه عشق
ﺿریب مسیر خﻄای استاندارد
فرﺿیه
مهارتهای زندگی  >-قصه عشق
6/6435
6/139
قصه عشق  >-تﻌارﺿات زناوویی
6/6664
-6/569

p

21/319
4/136

نرمال بودن توزیع نﻤونهگیری  abمیتوان یوک  p-valueرای
 abبه دست آورد .بهطورکلی در آزمون سوبﻞ میتوان از تخﻤین
نرمال برای بررسی مﻌنی داری رابﻄوه اسوتفاده کورد .بوا داووتن
برآورد خﻄای استاندارد اار ییرمستقیم میتوان فرﺿیه صفر را در
مقابﻞ فرض مخالف آزمون کرد .آماره  Zبرابر است با نسبت ab

بهمنظور بررسی نقش واسﻄه از آزمون سوبﻞ اسوتفاده وود.
آزمون سوبﻞ برای انجام استنباط در مورد ﺿریب اار ییرمستقیم
 ،abبر هﻤان نظریه استنباط موورد اسوتفاده بورای ااور مسوتقیم
مبتنی است .اار ییرمستقیم  abیک برآورد خاص نﻤونوه از ااور
ییرمستقیم در جامﻌه است که در مﻌرض واریانس نﻤونوهگیوری
قرار دارد .با داوتن برآوردی از خﻄای استاندارد  abو بوا فورض
934

Downloaded from rbs.mui.ac.ir at 23:05 +0430 on Friday September 17th 2021

نمودار  .1رایب متیر مدل معادالت ساختاری
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با توجه به موارد مذکور میزان آماره  1/211برآورد ود که با
توجه به بزرگتر بودن از میزان  9/16مشخص میوود رﺿوایت
جنسی در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و تﻌارﺿوات زناووویی
واسﻄه است.

به خﻄای استاندارد آن .بوهعبوارتدیگور مقودار  Z-Valueرا از
رابﻄه زیر به دست میآوریم:

داوتن هدف در زندگی

6/514553

6/341625

مهارتهای مربوط به ارتباطات انسانی
روابآ بین فردی

6/569195
6/143131

6/453663
6/356534

مهارت تصﻤیمگیری

6/553336

6/233135

بهداوت و سالمت روان

6/692226

6/454153

مهارت در حﻞ مسئله

6/362614

6/536136

مهارت مشارکت و هﻤکاری

6/595313

6/336331

تفکر خالق

6/522135

6/316134

تفکر انتقادی

6/316956

6/492633

دلبستگی اجتنابی

6/322311

6/594662

سبک دلبستگی مضﻄرب -دوسوگرا

6/339593

6/431421

سبک دلبستگی ایﻤن

6/563931

6/235335

قصههای جامﻌه پسند

6/533616

6/966553

سلﻄهجویی

6/521696

6/331113

سلﻄهپذیری

6/414115

6/249662

لذت

6/625493

6/436151

سرگرمی

6/332524

6/521456

کاهش هﻤکاری

6/535294

6/361154

کاهش رابﻄه جنسی

6/593515

6/316431

واکنش هیجانی
افزایش جلب حﻤایت فرزند
افزایش رابﻄه فردی با خویشاوندان خود
کاهش رابﻄه خانوادگی با خویشاوندان هﻤسر و دوستان
جدا کردن امور مالی از یکدیگر
تﻤایﻞ به برقراری روابآ جنسی
نگر جنسی
کیفیت زندگی جنسی
سازگاری جنسی

6/33295
6/351462
6/365614
6/523536
6/536546
6/632451
6/531642
6/3962564
6/632955

6/496233
6/524513
6/432533
6/421364
6/256163
6/425916
6/396514
6/432691
6/524133
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جدول  .2شاخص وارسی اعتبار اشتراک و اعتبار افزون ی متغیرهای پنهان
)CV-COM=-9(SSE/SSO
متغیر
CV-Red
6/369961
6/153534
خودآگاهی
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با توجه به موارد مذکور میزان آماره  91/311برآورد ود کوه
با توجه به بزرگتر بودن از میزان  9/16مشخص میوود قصوه
عشق در ارتباط بین مهارتهوای زنودگی و تﻌارﺿوات زناووویی
واسﻄه است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاﺿر با هدف بررسی رابﻄه بین مهارتهوای زنودگی و
سبکهای دلبستگی با تﻌارﺿات زناوویی با نقوش واسوﻄهگوری
رﺿایت جنسی و قصوه عشوق زوجوین انجوام وود .نتوایج ایون
پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی و تﻌارض زناوویی رابﻄه
منفی و مﻌناداری وجود داوت؛ امّا با ورود متغیور قصوه عشوق و
رﺿایت جنسی بوهعنووان متغیور واسوﻄهای ،ایون رابﻄوه وودت
بیشتری را نشان داد .هﻤچنین بین سوبک دلبسوتگی و رﺿوایت
جنسی نیز رابﻄه وجود داوت .عالوه بر این بین رﺿایت جنسوی
و تﻌارض زناووویی نیوز رابﻄوه بسویار مﻌنواداری وجوود داووت.
درواقع ،مسیر ییرمستقیم این رابﻄه از مسیر مسوتقیم آن وودت
رابﻄه باستری داوت که در حقیقت تأییدکننده نقش واسﻄهگری
متغیر رﺿایت جنسی و قصه عشق در رابﻄه بین سبک دلبستگی
و تﻌارض زناوویی میباود .هﻤچنین باید گفت بین مهارتهوای
زندگی و قصه عشق رابﻄه مثبت و مﻌناداری وجود داووت .بوین
قصه عشق و تﻌارض زناوویی نیز رابﻄه منفی و مﻌناداری وجوود
داوت .نتایج این رابﻄه با نتایج پژوهش مﻄیﻌی ( ،)96فیسوروا و
هﻤکاران ( ،)21ویسکیرچ و دلوی ( ،)99پیور و هوالفورد (،)21
کیﻤس و هﻤکاران ( ،)36بنوت و هﻤکواران ( ،)39گلداسوﻤیت و
هﻤکاران ( ،)32براسارد و هﻤکاران ( ،)33بدایر و هﻤکواران ()92
هﻤسو و همجهت است.
در تبیین این یافتهها میتوان اینچنین گفت که بین رﺿایت
جنسی و تﻌارض زناوویی رابﻄه دوسویه و مﻌنواداری وجوود دارد
( .)34هﻤچنین ،عدم رﺿایت جنسی با تور از خیانوت هﻤسور،
عدم برقراری ارتباط کالمی ،وابسوتگی و تونشهوای موداوم در
دیگر مساﺋﻞ زندگی هﻤوراه خواهود بوود .عودم رﺿوایت جنسوی
موجب تشدید مشکالت ارتباطی دیگر در بین زوجین مویگوردد.
یکی دیگر از تبﻌات عدم رﺿوایت جنسوی ،خشوم و پرخاووگری
است که به دنبال آن تﻌارﺿات زناوویی آیاز و تشدید مویگوردد
( .)35ایجاد ورایﻄی که زوجین بتوانند گفتگوی عاوقانه داووته
باوند موجب میگردد بین آنها پیوند عاطفی وکﻞ بگیورد؛ کوه
به دنبال آن حس صﻤیﻤیت و ایجاد روابآ جنسی ایجاد میوود.
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از سوی دیگور داووتن قصوه عشوق مشوترک یکوی از عواموﻞ
ایجادکننده برای این گفتگوی عاوقانه میباود .از دیگر سو نوع
سبک دلبستگی زوجین موجب ایجاد الگوهای ارتبواطی متفواوت
میوود .به عنوانمثال ،افوراد بوا سوبک دلبسوتگی ایﻤون چوون
اعتﻤادبهنفس باستری دارند در این گفتگوی عاووقانه از کلﻤوات
واﺿحتری استفاده میکنند؛ امّا افوراد دارای سوبک اجتنوابی بوه
دلیﻞ داوتن اعتﻤادبهنفس ﺿﻌیفتر ،با ایجاد تﻌوارضهوای بوین
فردی ،موجب ایجاد تﻌارضهای زناوویی میوود .هﻤچنوین ،در
تبیین نتایج باید گفت ،زوجین برای داوتن رﺿایت زناوویی و یا
به نوعی برای پرهیز از تﻌارﺿات زناوویی نیازمند داووتن روابوآ
عاوقانه و هﻤراه با محبت هسوتند .از سووی دیگور ،بورای ایون
عشقورزی ،نیازمند مهارتهای ارتباطی هستند؛ بنوابراین ،قصوه
عشق مشترک در حقیقت پلی است که میتواند روابآ زناووویی
را استحکام ببخشد و از تﻌارﺿات زناوویی بکاهد یا بوهنووعی از
بروز این تﻌارﺿات پیشگیری کند .اگر قصوه عشوق هور دو زوج
وبیه به هم باود روابآ آنها صﻤیمتر و مستحکمتر خواهد بود.
به طووریکوه اگور یکوی از زوجوین دارای قصوه عشوق از نووع
لذتجویی و دیگری عشق جامﻌهپسند باود ،مﻤکن است نتوانند
به رﺿایت جنسی برسند و به دنبال آن دچار تﻌارﺿات زناووویی
گردند .درواقع ،برای از بوین بوردن تﻌارﺿوات زناووویی حضوور
متوازن هﻤه متغیرهای این تحقیق ﺿروری به نظر میرسد.
درکﻞ باید گفت با توجه به اینکوه رﺿوایت جنسوی یکوی از
عوامﻞ مهم خووبختی در بین زوجین میباود و عدم رﺿایت در
این زمینه احسا ناکامی را به هﻤراه خواهود داووت ،بنوابراین،
توجه به انﻄباق سبکهای دلبستگی و سوبکهوای عشوقورزی
میتواند یکی از عوامﻞ مؤار در کاهش تﻌارﺿات زناوویی باوود.
عالوه بر این ،مجهز بودن مهارتهای زندگی میتوانود در کنوار
قصه عشق در کاهش تﻌارﺿوات زناووویی توأایر زیوادی داووته
باود.
از محدودیتهای این پژوهش می توان به این موﺿوع اواره
کرد که این پژوهش از نوع مقﻄﻌی بوده و دادهها در یک مقﻄوع
زمانی خاص بوه دسوت آمود .در ایون پوژوهش ،بورای سونجش
متغیرها رو خودسنجی به کار گرفته ود و از پرسشنامه برای
جﻤعآوری دادههای مووردنظر اسوتفاده گردیود ،اسوتفاده از یوک
رو سنجش می تواند یکوی از محودودیتهوای ایون پوژوهش
باود ،تردید در صداقت و دقت در پاسخگویی تﻌدادی از اعضای
نﻤونه به برخی سؤاست نیز مویتوانود از محودودیتهوای دیگور
تحقیق حاﺿر بوده است.
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.این پژوهش یاری کردند نهایت تشکر و قدردانی را داوته باویم
.مقاله حاﺿر برگرفته از رساله دکترای نویسنده اول است

تقدیر و تشکر
بر خود سزم میدانیم از تﻤامی کسوانی که ما را در جهوت انجام
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