Vol. 11, No 1, Autumn & Winter 2022

ISSN(Print): 2251-6352

ISSN(Online): 2423-4265

Research in Clinical Psychology and Counseling
https://tpccp.um.ac.ir
Research Article

DOI: 10.22067/tpccp.2022.71740.1144

Investigating the Mediating Role of Sexual Satisfaction in the Relationship between Split
Conflicts and the Quality of Marital Relationship in Iranian Married People
Recived: 7/9/2021

Farzad Rayatdoost1, Mohammad Arash Ramezani2, Mehrnaz Azad Yekta3
Accepted: 2/2/2022

Abstract
Purpose: Split conflicts play a key role in the quality of the marital relationship. The purpose of
the study was to investigate the mediating role of sexual satisfaction in the relationship between
split conflicts and the quality of marital relationships.
Method: The research method was descriptive-correlational. The statistical population included
all married people living in Tehran. Of this population, 308 people were selected using the
convenience sampling method and completed the online survey icluding three questionnaires;
Marital Satisfaction Questionnaire, Sexual Satisfaction Index, and Self-Critical Questionnaire.
The data were analyzed using structural equation modeling by Amos software.
Findings: The results of this study showed that sexual satisfaction and reassured-self have
significant positive relationships with all components of marital satisfaction and its total score and
inadequate-self and hated-self have significant negative relationships with all components of
marital satisfaction. Inadequate-self and hated-self have significant negative relationships with
sexual satisfaction. Moreover, reassured-self has a significant positive relationship with sexual
satisfaction. The structural equation modeling analysis showed that hated-self and reassured-self
have no significant effect. For inadequate-self, the direct and indirect effects were found
significant with -0.22 and -0.12 beta sizes, respectively, after modifying the model (p <.01). This
is concluded that split conflicts can be an important variable related to the quality of marital
satisfaction, because in addition to being related to it, it can explain changes in the quality of the
marital relationship by affecting sexual satisfaction.
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چکیده
هدف :تعارضات دوپاره نقش کليدي در کيفيت رابطهي زناشویي دارند .هدف این مطالعه ،بررسي نقش ميانجي ،رضایتمندي
جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت رابطهي زناشویي است.
روش :روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري شامل افراد متأهل ساکن شهر تهران بود .تعداد  308نفر به
صورت نمونهگيري در دسترس با استفاده از لينک آنالین پاسخگویي بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه
رضایت زناشویي ،شاخص رضایت جنسي و پرسشنامه خود انتقادي بود .دادهها با روش مدل سازي معادالت ساختاري در نرم
اقزار  Amosتحليل گردید.
یافتهها :تحليل دادهها نشان داد که رضایتمندي جنسي و خود مطمئن با تمامي مؤلفههاي رضایت زناشویي و نمره کل آن رابطه
مثبت معنادار و خود ناکافي و خود متنفر با تمامي مؤلفههاي رضایت زناشویي رابطه منفي معنادار دارد .خود ناکافي و خود متنفر
نيز با رضایتمندي جنسي رابطه منفي معنادار دا رد .همچنين که خود مطمئن با رضایتمندي جنسي رابطه مثبت معنادار دارد .تحليل
معادالت ساختاري نشان داد که خود متنفر و خود مطمئن فاقد اثر معنادار است .براي خود ناکافي اثر مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب
با اندازه بتا  -0/22و  -0/12بعد از اصالح مدل معنادار است ( .)p < 0/05با این تفاسير ،تعارضات دوپاره ميتواند یک متغير مهم
و مرتبط با کيفيت رضایت زناشویي باشد ،چرا که عالوه بر ارتباط با آن ،به واسطه اثرگذاري بر رضایتمندي جنسي ميتواند
تبيينکننده تغييرات کيفيت رابطهي زناشویي باشد.
واژههای کلیدی :رضایتمندي جنسي ،تعارضات دوپاره ،کيفيت رابطهي زناشویي.
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مقدمه
رابطهي زناشویي را ميتوان اساسيترین رابطه نزد بشر دانست که کيفيت آن ساختاري چندعاملي
است که مواردي همچون تعهد ،حل تعارض و احساس رضایت را در برميگيرد ( & John, Seme, Roro,

 .)Tsui, 2017اغلب زوجين از لحاظ عاطفي ،هزینه و زمان سرمایهگذاري عظيمي براي رابطهي زناشویي
انجام ميدهند و انتظار دارند این رابطه نياز آنها به مواردي همچون عدالت ،هدفمندي ،تعهد و اوقات فراغت
را ارضا کند ) .)Rajabi, Kaveh-Farsani, Amanelahi, & Khojasteh-Mehr, 2020در همين رابطه به
نظر ميرسد ،زماني که کيفيت رابطهي زناشویي کاهش ميیابد ،جنبههاي مختلف زندگي مانند کيفيت
خواب ) ،)Troxel, Braithwaite, Sandberg, & Holt-Lunstad, 2017سالمت روانشناختي و جسمي و
طول عمر ) )Lawrence, Rogers, Zajacova, & Wadsworth, 2019کاهش پيدا ميکند .در مقابل بهبود
کيفيت رابطهي زناشویي بر روي عملکرد شغلي افراد

& (Falola, Salau, Omoniyi-Oyafunke,

 ،)Olokundun, 2018موفقيت تحصيلي فرزندان  )Corrás et al., 2017و بهبود پيامدهاي مانند درد ناشي از
بيماري ) ،)Burns et al., 2018اثر مثبتي دارد .با این حال به نظر ميرسد که کيفيت رابطهي زناشویي در
زوجين ایراني در معرض خطر است؛ چرا که طالق بهعنوان شاخصي متغير براي کيفيت رابطهي زناشویي در
چهار دهه اخير ایران ،روند افزایشي داشته است

(Askari-Nodoushan, Shams Ghahfarokhi, & Shams

)Ghahfarrokhi, 2019؛ بنابراین ،تالش هاي زیادي متوجه بررسي متغيرهاي مرتبط با کيفيت رابطهي
زناشویي بوده است

) & Tavakol, Nikbakht Nasrabadi, Behboodi Moghadam, Salehiniya,

 .( Rezaei, 2017پژوهشهاي پيشين صورت گرفته حاکي از این است که رضایت جنسي با کيفيت رابطهي
زناشویي ارتباط دارد (Rahmani, Marqati Khoi, Sadeghi, & Allah Gholi, 2011؛ .)Heydari, 2017
نشان داده شده که یکي از انگيزههاي اساسي ازدواج ،برقراري رابطهي جنسي رضایتبخش است ( Fallahi,

 .)Fallah Chai, & Zarei, 2014رضایت جنسي بهعنوان «یک پاسخ عاطفي ناشي از ارزیابي ذهني فرد از
ابعاد مثبت و منفي مرتبط با رابطهي جنسي» تعریف شده است (  .)Lawrance & Byers, 1995رضایت
جنسي با توجه به اینکه باعث ميشود فرد رابطهي زناشویي را کارآمد و ارضاکنندهي نيازها برداشت کند،
منجر به بهبود کيفيت رابطهي زناشویي نيز ميشود ( McNulty, Wenner, & Fisher, 2016; Mohammad

 .)Sadegh, Kalantarkousheh, & Naimi, 2018اگرچه پژوهشها در مورد رابطهي ساده و خطي ميان
رضایت جنسي و کيفيت رابطهي زناشویي صورت گرفته

& H. C. Yeh, Lorenz, Wickrama, Conger,

) ،)Sprecher & Cate, 2004; Litzinger & Gordon, 2005; Elder, 2006اما پژوهشها پيرامون بررسي
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مدلهایي جهت مشخص کردن متغيرهاي زیربنایي که به واسطهي رضایت جنسي بر کيفيت رابطهي زناشویي
اثر ميگذارند با محدودیت روبرو بوده است .این مدلها از آن جهت مورد توجه بودهاند که منجر به شناسایي
مسيرهاي اثرگذاري پویاي متغيرها و تهيهي مداخلههاي متناسب ميشود .اگرچه پژوهشهاي محدودي
صورت گرفته ،با این حال بر روي گروههاي محدودي از زوجين مانند زوجين دچار تروما ،بوده
) )2020و خارج از ایران و بر روي جمعيتهاي مجرد صورت گرفته است

Blais,

Kisler & Scott Christopher,

) )2008که چنين نتایجي با فرهنگ ایران تطابق ندارد.
به نظر ميرسد «خود» بهعنوان مرکز سازماندهي شخصيت فرد با رضایت جنسي در ارتباط باشد و اثرات
پویایي بر رابطه زوجين بگذارد (Antičević, Jokić‐Begić, & Britvić, 2017؛ Peixoto, Amarelo-Pires,

)Pimentel Biscaia, & Machado, 2018؛ به عبارتي دیگر به نظر ميرسد احساس عدمکفایتمندي و خود
انتقادي که در برخي پژوهشها در قالب کمالگرایي و عزتنفس بررسي ميگردد ،با اختالل در ميل و عملکرد
جنسي منجر به کاهش رضایت جنسي ميگردد .تعارضات دوپاره خود که در رویکرد هيجانمدار مطرح شده
است تا حدود زیادي بيانگر همين خود انتقاديها و عدمکفایتمندي خود است که در آن بخشي از خود در
مقابل بخش دیگر قرار ميگيرد؛ در اغلب موارد ،بخشي از شخص در مقابل بخشهاي دیگر حالتي قهري و
انتقادي دارد ( .)Goldman & Greenberg, 2015این جنبههاي خود ،طرحهاي هيجاني خاصي را از خود نشان
ميدهند تا در تعامل با یکدیگر تجربه و عمل را خلق کنند ).)Sutherland, Peräkylä, & Elliott, 2014
تعارضات دوپاره به ویژه خود انتقادي مربوط به هيجان شرم است که از احساس بيارزشي نشأت ميگيرد
( .)Goldman & Greenberg, 2015نشان داده شده که شرم موجب کاهش ابراز وجود جنسي و تصميمگيري
جنسي ميگردد ( .)Schooler, Ward, Merriwether, & Caruthers, 2005اخير ًا نيز نشان داده شده که شرم
جنسي با رضایت جنسي رابطهي معناداري دارد ( .)Marcinechová, Záhorcová, & Culture, 2020همچنين
نشان داده شده که پاسخهاي مبتني بر شرم از ابراز عواطف مثبت در رابطهي جنسي ميکاهد ( Davis, Ferrar,

.)Sadikaj, Binik, & Carrier, 2017
بنابراین ،با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر ميرسد که کيفيت رابطهي زناشویي از اساسيترین زمينههاي
سرمایهگذاري افراد در زندگي است .رضایت جنسي از جمله متغيرهاي مرتبط با کيفيت رابطهي زناشویي
شناخته شده است .بر همين اساس سعي در شناخت متغيرهاي زیربنایي تبيينکننده این رابطه مورد توجه قرار
گرفته شده است .با این حال پژوهشهاي صورت گرفته یا محدود به نمونههاي خاص و باليني بوده یا با توجه
به اینکه بر روي افراد مجرد صورت گرفته متناسب با فرهنگ ایران نيست؛ بنابراین ،پژوهش حاضر در جهت
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رفع این خالء پژوهش در پي پاسخگویي به این سؤال است که آیا رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات
دوپاره و کيفيت رابطهي زناشویي در افراد متأهل ایراني نقش ميانجي دارد؟
روش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع بنيادي ،از نظر دادهها کمي و از حيث بررسي رابطه متغيرها ،از نوع
همبستگي با استفاده از تحليل معادالت ساختاري بود .جامعه آماري پژوهش شامل افراد متأهل ساکن شهر تهران
در سالهاي  1399 – 1398بود .با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه الزم براي تحليل معادالت ساختاري 200
نفر است ( ،)Garver & Mentzer, 1999; Hoelter, 1983تعداد  308نفر به صورت نمونهگيري در دسترس با
استفاده از لينک آنالین پاسخگویي بهعنوان نمونه انتخاب شدند .معيارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از:
حداقل یک سال از تأهل آنها گذشته باشد ،بنا بر اظهار شرکتکنندگان ،سابقهي طالق یا خيانت در زندگي
زناشویي نداشته باشند ،عدم ابتال به اختالل رواني ،جسمي و جنسي تشخيص داده شده بنا بر اظهارنظر
شرکتکنندگان .همچنين مالکهاي خروج از پژوهش عبارت بودند از :عدم رضایت از شرکت در پژوهش
و عدم پاسخدهي به حداکثر  10درصد از سؤاالت هر کدام از پرسشنامهها.
ابزارها
1

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :

این مقياس در ابتدا براي توصيف پویایي هاي ازدواج ،جهت پژوهش ایجاد شد؛ اما اندک زماني
نگذشت که بهعنوان یک ابزار تشخيص ،براي زوجهاي متأهلي که به دنبال مشاوره ازدواج و غنيسازي آن
بودند به کار گرفته شد .نسخهي اصلي آزمون داراي  115سؤال بود ،اما با توجه به طوالني بودن سؤاالت
مقياس ،فرمهاي متعددي از آن استخراجشده است .فرم  47سؤالي که در پژوهش حاضر مورداستفاده قرار
گرفته توسط اولسون ( )1998تهيه شد .پاسخگویي به پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت پنج گزینهاي (کامالً
موافق ،موافق ،نه موافق و نه مخالف ،مخالف ،کامالً مخالف) است .نمرات هر یک از مقياسهاي فرعي
عبارتاند از :موضوعات شخصيتي :سؤالهاي  ،40 – 22 – 12 – 4 – 2ارتباط زناشویي :سؤالهاي 13 – 6
–  ،41 – 32 – 23حل تعارض :سؤالهاي  ،42 – 33 – 24 – 14 – 7مدیریت مالي :سؤالهاي – 15 – 8
 ،34 – 25 – 16فعاليتهاي اوقات فراغت :سؤالهاي  ،43 – 35 – 26 – 17 – 9روابط جنسي :سؤالهاي
 ،44 – 36 – 27 – 18 – 10ازدواج و فرزندان :سؤالهاي  ،45 – 37 – 28 –19 – 11اقوام و دوستان:
1. enrich marital satisfaction scale
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سؤالهاي  ،46 – 38 – 31 – 29 – 20جهتگيري مذهبي :سؤالهاي  .47 – 39 – 30 – 21 – 5اعتبار این
پرسشنامه را با روش ضریب آلفا  0/92گزارش کردهاند .در ایران اولين بار سليمانيان ()Soleimanian, 1995
همبستگي دروني آزمون را براي فرم بلند  0/93و براي فرم کوتاه  0/95محاسبه و گزارش کرده است .در
یک پژوهش مهدویان ( )Mahdavian, 1997در کار روي اعتبار آزمون با استفاده از ضریب همبستگي
پيرسون و با روش باز آزمایي ،به فاصله یک هفته (براي مردان  0/937و براي زنان  0/944و براي مردان و
زنان  )0/94به دست آوردند (.)Noorbala, Bagheri Yazdi, Yasamy, & Mohammad, 2004
شاخص رضایت جنسی ):1(ISS

شاخص رضایت جنسي در سال  1981توسط هودسون ،هریسون و کراسکوپ

Hudson, Harrison,

) )& Crosscup, 1981تدوین گردید .این پرسشنامه حاوي  25سؤال است .این پرسشنامه درجهي اختالل یا
نارضایتي ارزیابي شده توسط فرد از همسر یا شریک جنسي را ميسنجد .پاسخ آزمودني به هر ماده آزمون
در سطح یک مقياس  7درجهاي بين  0تا  6مشخص ميشود و در مجموع نمرهي آزمودنيها در کل آزمون
بين  0تا  150در نوسان است .نمره باالتر نشاندهندهي رضایت جنسي بيشتر است .در این پرسشنامه سؤاالت
 24 ،20 ،18 ،15 ،14 ،13 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و  25به صورت معکوس نمرهگذاري ميگردند .سازندگان
ضمن تأیيد روایي دروني پرسشنامه ،اعتبار پرسشنامه را به روش آزمون – باز آزمون  0/90و ضریب اعتبار
 0/76را گزارش کردند .در ایران پوراکبر ) )Pouurakbar, 2011ضمن تأیيد روایي محتوایي پرسشنامه،
اعتبار پرسشنامه را با اجراي آزمون  -باز آزمون به فاصله  15روز مورد بررسي قرار داد که نتایج نشانگر
همبستگي  0/96با سطح معناداري  0/001بود .همچنين مقدار همبستگي دو نيمه کردن آزمون برابر  0/88و
ضریب گاتمن محاسبه شده نيز  0/80بود .این مقادیر نشان ميدهد که آزمون از اعتبار خوبي برخوردار است.
شاخص تعارضات دوپاره (پرسشنامه خودانتقادی):2

این ابزار توسط گيلبرت ،کالرک ،هيمپل ،ميلز و ایرونز

Gilbert, Clarke, Hempel, Miles, & Irons,

) )2004در سال  2004تهيه گردید و حاوي  22سؤال است که وقتي شرایط براي افراد خوب پيش نميرود،
نحوهي فکر و احساس در مورد خودشان را اندازهگيري ميکند .سؤاالت پرسشنامه ،سه ترکيب ميسازد و
بدین ترتيب دو شکل براي خود انتقادي وجود دارد :اول «خو ِد ناکافي»،که بر حس بيکفایتي شخصي تمرکز
دارد (مثالً ،من به سادگي از خودم مأیوس ميشوم) و دوم «خو ِد متنفر» که ميزان تمایل به آسيب رساندن یا
صدمه زدن به خود را ميسنجد .همچنين یک مؤلفهي دیگر پرسشنامه «خود مطمئن» است که افکار و احساس
)1. index of sexual satisfaction (ISS
)2. the forms of self-criticizing/attacking & self-reassuring scale (FSCRS
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مثبت نسبت به خود را ميسنجد (مثالً ،من ميتوانم درباره خودم ،به چيزهاي مثبت فکر کنم) .پاسخگویي به
ال مثل من).
ال شبيه من نيست تا  =4کام ً
پرسشنامه با مقياس  5درجه در ليکرت درجهبنديشده است (از  =0اص ً
سازندگان ضمن تأیيد روایي سازه پرسشنامه ،ضریب پایایي به روش آلفاي کرونباخ را براي خود ناکافي 0/90
و براي خود متنفر و خود مطمئن به ترتيب  0/86و  0/83گزارش کردهاند .در ایران سعادني شمير ،مذبوحي و
مرزي ( )Saadati Shamir, mazboohi, & Marzi, 2018این پرسشنامه را مورد هنجاریابي قرار دادهاند .براي
بررسي پایایي مقياس خودانتقادي /اعتماد به خود از روش آلفاي کرونباخ و ضریب باز آزمایي و براي بررسي
از روش واگرا و روش تحليل عاملي اکتشافي و تأیيدي استفاده شد .پایایي مقياس با استفاده از روش آلفاي
کرونباخ براي خودانتقادي  0/69و براي اعتماد به خود  0/77محاسبه شد .روایي واگرا پرسشنامه خودانتقادي و
اعتماد به خود نيز از طریق همبسته نمودن آن با مقياس خودکارآمدي و شادکامي معنادار به دست آمد .استفاده
از روش تحليل عاملي اکتشافي ساختار دو عاملي آن را تأیيد کرد .در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفاي
کرونباخ و اسپيرمن براي خود ناکافي به ترتيب  0/79و  ،0/80خود مطمئن به ترتيب  0/77و  0/71و خود متنفر
به ترتيب  0/70و  0/67به دست آمد.
روش اجراي پژوهش بدینصورت بود که در ابتدا و بعد از اخذ مجوزهاي الزم از طرف دانشگاه ،با تهيه
پرسشنامههاي الزم ،فرم آنالین پرسشنامهها طراحي شد .سپس با هماهنگي مدیران کانالها و گروهاي شبکههاي
اجتماعي مجاري (واتساپ و اینستاگرام) که افراد متأهل ساکن شهر تهران عضو آن بودند ،لينک پاسخگویي
در دسترس افراد متأهل قرار گرفت .الزم به ذکر است در توضيحات همراه لينک توضيح مختصري از هدف
اجراي پژوهش و همچنين مالکهاي ورود و خروج از پژوهش نوشته شد .فرآیند نمونهگيري تا رسيدن به
تعداد نمونهي الزم براي انجام پژوهش ادامه یافت .براي تحليل دادهها عالوه بر استفاده از شاخصهاي توصيفي
(ميانگين ،انحراف استاندارد ،کمترین و بيشترین نمره ،کجي و کشيدگي ،فرواني و درصد فراواني) از آزمون
همبستگي پيرسون و همچنين تحليل معادالت ساختاري استفاده شد .تحليل دادهها با استفاده از دو نرمافزار
تحليل آماري  SPSSنسخه  25و  AMOSنسخه  24صورت گرفت .از جمله اصول اخالقي که در پژوهش
رعایت شد شامل محرمانه نگهداشتن اطالعات شرکتکنندگان و اختياري بودن شرکت در پژوهش بود.
یافتهها
ابتدا ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه موردبررسي قرار گرفت که نتایج آن در جدول
 1ارائه شده است
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جدول  :1شاخصهاي توصيفي ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه پژوهش
متغیر
جنسيت

تحصيالت همسر

تحصيالت

تعداد فرزند

زیرگروه

فراوانی

درصد فراوانی

زن

251

81/3

مرد

57

18/7

کل

308

100

زیر دیپلم

8

3 /2

دیپلم

61

0/20

کارشناسي

137

43/3

کارشناسي ارشد

76

24/6

دکتري و باالتر

26

8 /9

زیر دیپلم

1

0 /3

دیپلم

40

13/4

کارشناسي

130

42

کارشناسي ارشد

109

35/1

دکتري و باالتر

28

9 /2

صفر

70

22/3

یک

131

41/6

دو

99

32/1

سه

7

3 /6

چهار

1

0 /3

در جدول  1شاخص هاي توصيفي فراواني و درصد فراواني براي متغيرهاي جنسيت ،تحصيالت،
تحصيالت همسر و تعداد فرزندان در نمونه پژوهش ارائه شده است .در ادامه و در جدول  2شاخصهاي
توصيفي براي متغيرهاي فاصلهاي ارائه شده است .همچنين ميانگين و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان
در پژوهش به ترتيب  38/58و  7/15و مدت ازدواج آنها به ترتيب  13/52و  7/94بود .در ادامه و در جدول
 2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغیر

رضایت
زناشویی

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

موضوعات شخصي

5

25

15/68

4/82

-0/01

-0/82

ارتباط زناشویي

6

25

16/43

4/73

0/04

-0/73

حل تعارض

5

25

16/26

5/06

-0/18

-0/78
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مدیریت مالي

5

25

18/06

4/26

-0/29

-0/55

فعاليتهاي اوقات فراغت

5

25

17/22

4/20

-0/43

-0/11

روابط جنسي

7

21

15/56

3/09

-0/41

-0/32

ازدواج و فرزندان

6

25

16/64

3/99

0/02

-0/43

اقوام و دوستان

5

25

17/69

3/77

-0/49

0/03

جهتگيري مذهبي

5

25

18/36

3/86

-0/61

0/03

نمره کل

87

223

159/08

29/22

-0/05

-0/58

خودِ ناکافي

9

40

24/46

5/96

0/004

-0/57

خودِ مطمئن

8

36

17/48

5

0/44

0/21

خودِ متنفر

8

30

22/45

3/91

-0/79

0/58

رضایتمندی جنسی

4

149

102/19

29/60

-0/88

0/38

تعارضات
دوپاره

در جدول  2شاخصهاي توصيفي کمترین نمره ،بيشترین نمره ،ميانگين ،انحراف معيار ،کجي و
کشيدگي براي تمامي متغيره اي پژوهش به تفکيک ارائه شده است .نتایج به دست آمده از شاخصهاي
کجي و کشيدگي بيانگر این است که وضعيت توزیع نمرات متغيرها تقریباً در وضعيت نرمالي قرار دارند
چرا که دامنه کجي و کشيدگي به دست آمده براي تمامي متغيرها بين  +1تا  -1قرار دارد .در ادامه و در
جدول  3نتایج آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره با
کيفيت رابطهي زناشویي ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره با رضایت زناشویي
متغیر

رضایتمندی جنسی

 -1موضوعات شخصي

**

 -2ارتباط زناشویي

**

 -3حل تعارض

**

0/45
0/51

خود ناکافی
**

-0/28

**

-0/33

**

خود مطمئن
**

0/22

**

0/28

**

خود متنفر
**

-0/25

**

-0/28

**

0/45

-0/30

0/25

-0/26

 -4مدیریت مالي

**0/29

**-0/21

**0/23

**-0/19

رضایت

 -5فعاليتهاي اوقات فراغت

**0/47

**-0/18

*0/13

**-0/19

زناشویی

 -6روابط جنسي

**

-0/10

0/11

-0/11

0/41

 -7ازدواج و فرزندان

**0/30

**-0/31

**0/26

**-0/22

 -8اقوام و دوستان

**0/20

**-0/27

**0/23

**-0/25

 -9جهتگيري مذهبي

**

*

*

 -10نمره کل

**

0/30
0/53

-0/11
**

-0/32

0/12

**

0/28

-0/13

**

-0/29

** p >0/01 , * p >0/05
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نتایج به دست آمده در جدول  3نشان ميدهد که رضایتمندي جنسي با تمامي مؤلفههاي رضایت زناشویي و
نمره کل آن رابطه مثبت و معناداري دارد ( .)p >0/05همچنين نتایج به دست آمده نشان داد که خود ناکافي با تمامي
مؤلفههاي رضایت زناشویي به استثناي روابط جنسي رابطه منفي معنادار و خود مطمئن نيز به استثناي روابط جنسي با
بقيه مؤلفهها رابطه مثبت و معناداري دارد ( .)p >0/05همچنين نتایج نشان داد که خود ناکافي با تمامي مؤلفههاي
رضایت زناشویي به استثنایي روابط جنسي و جهتگيري مذهبي رابطه منفي و معنادار دارد ( .(p>0/05در جدول 4
نتایج آزمون همبستگي پيرسون بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره خود ارائه شده است.
جدول  :4نتایج آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ميان رضایتمندي جنسي و تعارضات دوپاره خود
متغير

1

 -1رضایتمندی جنسی

1

تعارضات دوپاره

2

3

-2خودِ ناکافي

**-0/24

1

-3خودِ مطمئن

**0/19

**-0/52

1

-4خودِ متنفر

**-0/19

**0/58

**0/62

4

1

** p >0/01 , * p >0/05

نتایج به دست آمده در جدول  4نشان ميدهد که خود ناکافي و خود متنفر با رضایتمندي جنسي رابطه
منفي معنادار دارد ( .) p >0/01همچنين نتایج به دست آمده نشان داد که خود مطمئن با رضایتمندي جنسي
رابطه مثبت معنادار دارد (.)p >0/01
براي بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت رابطهي
زناشویي در افراد متأهل ایراني از تحليل معادالت ساختاري استفاده شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.
در ابتدا مدل پيشنهادي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت که نگاره آن در شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1نگاره مدل اوليهي پژوهش
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در جدول  5شاخصهاي برازش مدل پيشنهادي پژوهش ارائه شده است.
جدول  :5شاخصهاي برازش مدل پيشنهادي پژوهش
شاخص

2χ/df

RMSEA

NFI

IFI

CFI

GFI

AGFI

مالک برازش

*≤ 3

*≤0/10

*≥0/90

*≥0/90

*≥0/90

*≥0/90

*≥0/90

آمارهي پژوهش حاضر

2/94

0/08

0/91

0/94

0/94

0/91

0/87

نتایج جدول  5نشان ميدهد که مدل اوليهي پژوهش تقریباً از برازش مطلوبي برخوردار است و تنها
مقدار  AGFIدر وضعيت مطلوبي قرار ندارد .در ادامه و در جدول  6ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم
استاندارد شده تعارضات دوپاره بر کيفيت رضایت زناشویي ارائه شده است.
جدول  :6ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده تعارضات دوپاره بر کيفيت رابطهي زناشویي
متغیر

اثر غیرمستقیم استاندارد شده

اثر مستقیم استاندارد شده
اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

خود متنفر

-0/08

-0/19

0/03

0/25

-0/02

-0/09

0/04

0/12

خود مطمئن

0/07

0/04

0/16

0/28

0/03

-0/03

0/08

0/25

خود ناکافي

-0/14

-0/24

-0/04

0/01

-0/09

-0/15

-0/04

0/008

نتایج به دست آمده در جدول  6نشان ميدهد که فقط براي خود ناکافي اثر مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب
با اندازه بتا  -0/14و  -0/09معنادار است ( ) p>0/01و خود متنفر و خود مطمئن فاقد اثر معنادار است (.) p<0/01
در ادامه و در شکل  2نگارهي مدل اصالحشده پژوهش با توجه به اثرات به دست آمده ارائه شده است.

شکل  .2نگارهي مدل اصالحي پژوهش
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در جدول  7شاخصهاي برازش مدل پيشنهادي پژوهش ارائه شده است.
جدول  :7شاخصهاي برازش مدل اصالحي پژوهش
شاخص

2χ/df

RMSEA

مالک برازش

≤3

≤0/10

*

2/93

آمارهي پژوهش حاضر

*

0/08

NFI
*

≥0/90
0/93

IFI
*

CFI

≥0/90
0/95

*

≥0/90
0/95

*

GFI

AGFI

≥0/90

≥0/90

0/93

*

0/89

نتایج جدول  7نشان ميدهد که مدل اصالحي تقریباً از برازش مطلوبي برخوردار است .در ادامه و در
جدول  8ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده خود ناکافي بر کيفيت رابطهي زناشویي بعد از
اصالح مدل ارائه شده است.
جدول  :8ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم استاندارد شده خود ناکافي بر رضایت زناشویي
متغیر
خود ناکافي

اثر غیرمستقیم استاندارد شده

اثر مستقیم استاندارد شده
اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

اندازه اثر

حد پایين

حد باال

p

-0/22

-0/31

-0/14

0/008

-0/12

-0/17

-0/07

0/01

نتایج به دست آمده در جدول  8نشان ميدهد که در مدل اصالحي اثر مستقيم و غيرمستقيم خود
ناکافي به ترتيب با اندازه اثر  -0/22و  -0/12معنادار است (.)p >0/01
نتیجه
این مطالعه با هدف بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت
رابطهي زناشویي در افراد متأهل شهر تهران انجام شد .پژوهشها و تحقيقات متعدد ،ارتباط معناداري بين
رضایت جنسي و رضایت از تمایالت و ارتباطات زناشویي را به اثبات رسانده است ( Elliott & Umberson,

 .)2008پارینتوس و پایز ( ،)Barrientos & Páez, 2006معتقدند که از ميزان رضایت جنسي زوجين ،ميتوان
بهعنوان وسيلهي اندازهگيري تعامالت آنان استفاده نمود .بسياري از مطالعات نشان ميدهند که زوجها بالقوه
و پنهاني تعارضاتي پيرامون مسائل جنسي دارند اما آن را بهعنوان یک راز تلقي کرده و از بيان آن اجتناب
ميکنند ( .)Crowe, 2007در پژوهش حاضر نتایج حاصل از تحليل معادالت ساختاري نشان داد که فقط
خود ناکافي اثر مستقيم و غيرمستقيم معناداري بر کيفيت رابطهي زناشویي دارد .این یافته تا حدودي با یافته-
هاي گلدمن و گرینبرگ ( ،)Goldman & Greenberg, 1992بنس ( ،)Banse, 2004ليتزنگر گوردون
( ،)Litzinger & Gordon, 2005بيرنبام ( ،)Birnbaum, 2007بوتزر و کامبل

( Butzer & Campbell,

 ،)2008داویسون ،بل ،الچينا ،هولدن و داویس (،)Davison, Bell, LaChina, Holden, & Davis, 2009
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داندون و رئالیني ( )Dundon & Rellini, 2010و ماندور ،مک داف ،لوزئر و رایت ( Mondor, McDuff,

 )Lussier, & Wright, 2011همراستا است.
در تبيين نتایج به دست آمده مي توان گفت که خود ناکافي تا حدوي بيانگر این است که بخشي از
خود دید انتقادي دارد ،بدین صورت که بخشي از خود فرد ،بخش دیگر که خود تجربهگرا است را مورد
انتقاد و ارزشيابي منفي قرار ميدهد و نشان ميدهد که فرد در حال حاضر در کشمکش حلوفصل این مسئله
است .به عبارتي بخشي از فرد خود را مورد انتقاد قرار ميدهد که در چنين شرایطي فرد بالفاصله در رویارویي
با یک مانع یا مشکل ،هم احساس نااميدي و شکست کند و هم عصباني شود ( & Greenberg, Warwar,

 .)Malcolm, 2010در چنين شرایطي عمالً خود انسجام و قدرت یکپارچه را ندارد که ميتواند احساس
عدمکفایت و توانمندي را در زمينههاي مختلف به فرد بدهد .در همين راستا بر طبق نتایج به دست آمده از
زوجين بر مبناي دادههاي کيفي و کمي نشان داده شده که رضایت جنسي در زوجين شامل توانمندي و
احساس قدرتمندي همراه با تجارب خوشایند است ))Honarvar, 2018; Mir Moazi, 2016؛ بنابراین ،با
چنين نتایج به دست آمده مي توان گفت که خود ناکافي عمالً فاقد احساس قدرتمندي و کفایت الزم براي
دستیابي به رضایت جنسي در زوجين است .به عبارتي خود ناکافي توان و قدرت الزم براي تجربه یک
رابطهي جنسي که نيازمند احساسهاي مثبت نسبت به خود است ،ندارد .به عبارتي احتمال دارد که تنش
دروني ،احساس گناه ،خجالت ،شرم و خشم نشأت گرفته از خود ناکافي ،جزء موانع عاطفي تجربهي رضایت
جنسي رضایتبخش باشند .خود ناکافي یا به عبارتي عدمکفایتمندي همراه با انتقادگري عاملي اساسي
براي شکلگيري چنين احساسي و عدم اعتمادبهنفس است .در این تعارض دوپارگي فرد احساس
اعتمادبهنفس نميکند ،فرد احساس افسردگي مي کند یا مرتب کارها را به تعویق مياندازد .در زمان بروز
این تعارض دو پارگيهاي درون رواني براي حداقل یکي از طرفين ،رابطهي زناشویي به مخاطره افتاده و به
تبع آن کيفيت رابطه دچار افت ميگردد .در این شرایط کيفيت رابطهي زناشویي ميان آنها به مخاطره
ميافتد و حتي احتمال آسيب بين فردي به وجود ميآید؛ بنابراین ،در مجموع به نظر ميرسد هيجانهاي
ناخوشایند مثل شرم و عدمکفایتمندي همراه با خود ناکافي مانع تجربه رضایتمند جنسي ميشود .این عدم
رضایتمندي جنسي خود ميتواند عاملي براي ازسرگيري تعارض و ناراحتي در رابطهي زناشویي شود ،چرا
که کسب رابطهي جنسي لذتبخش یکي از اساسيترین اولویتهاي یک رابطهي زناشویي است که رسيدن
به آن همراه با مجموعهاي از پيامدهاي مثبت فردي و بين فردي است ) .)Mir Moazi, 2016عدم تجربهي
رضایت جنسي اغلب همراه با تجربه تعارض و کاهش صميميت زوجين است (.) Metz & Epstein, 2002
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این تجربهي عدم رضایت بخشي که همراه با کاهش صميمت و افزایش تعارض و دریافت حس ناکامي
است ميتواند کيفيت رابطهي زناشویي را کاهش دهد (.)Rowland, Van Diest, Incrocci, & Slob, 2005
نتایج حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد که خود ناکافي و خود متنفر با رضایتمندي جنسي رابطه
منفي معنادار دارد و خود مطمئن با رضایتمندي جنسي رابطه مثبت معنادار دارد .در این رابطه نتایج که مستقيماً
همسو با این یافته پژوهش باشد ،یافت نشد ،با این حال با تأکيد بر نقش دلبستگي در تعارضات دوپاره ميتوان
نتایج به دست آمده را همراستا با نتایج پژوهشهاي گلدمن و گرینبرگ (،)Goldman Greenberg &, 2010
بررسي بوتزر و کمبل ( )Butzer & Campbell, 2008تلقي کرد .در تبيين نتایج به دست آمده ميتوان گفت
که رضایت جنسي نيازمند این است که فرد انرژي ،زمان و حالت رواني الزم مانند عدم پریشاني و استرس
را براي تجربه رضایتبخش داشته باشد

( Shrier & ( Ferreira, Fraenkel, Narciso, & Novo, 2015

 .Blood, 2016این در حالي است که در یک دوپارگي درون رواني ،جنبهاي از خویشتن در مخالفت با جنبه
دیگر است (  .)Greenberg et al., 2010به عبارتي فرد با یک تنش و نزاع دروني روبرو است که مانع از
این ميشود فرد از لحاظ رواني با سطح انرژي و آرامش دروني مطلوب به سراغ برقراري یک رابطهي جنسي
رضایتبخش برود .تمرکز و عدم آشفتگي براي برقراري یک رابطهي جنسي رضایتبخش الزم و ضروري
است ) .(McCarthy & Wald, 2015این در حالي است که تعارضات دوپارگي اغلب توانایي تنظيم هيجاني
فرد براي ورود به رابطهي زناشویي همراه با یک تجربه لذتبخش را مختل ميکند

(Greenberg et al.,

) .2010این عدم تنظيم هيجاني ناشي از دوپارگي ميتواند همراه با نارضایتي جنسي باشد؛ بنابراین ،ميتوان
گفت که تعارضات دوپاره مانند تنفر از خود و خود ناکافي عمالً ترویجدهندهي احساسهایي مانند
عدمکفایت ،احساس گناه و شرم از نقصان هستند .در چنين شرایطي نداشتن مهارتهاي تنظيم هيجان مانع
از این ميشود فرد سرمایهي عاطفي الزم و کفایتکننده را در رابطهي جنسي دارا باشد .در کنار آن تنش
دروني ناشي از دوپارگي اغلب تمرکز و انرژي الزم براي صرف کردن به رابطهي جنسي را از فرد متأهل
سلب ميکند.
نتایج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که رضایتمندي جنسي با تمامي مؤلفههاي کيفيت
رابطهي زناشویي (موضوعات شخصي ،ارتباط زناشویي ،حل تعارض ،مدیریت مالي ،فعاليتهاي اوقات
فراغت ،روابط جنسي ،ازدواج و فرزندان ،اقوام و دوستان و جهتگيري مذهبي) رابطه مثبت و معناداري
دارد .این یافته پژوهش با نتایج پژوهشهاي هندرسون کينگ و ورروف ( Henderson-King & Veroff,

 ،)1994ليتزینگر و گوردون ( ،)Litzinger & Gordon, 2005یه ،لورنز و ویک کراما

( Yeh, Lorenz,
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 ،)Wickrama, Conger, & Elder Jr, 2006داویسون ،بل ،الچينا ،هولدن و داویس

( Davison, Bell,

 ،LaChina, Holden, & Davis, 2009داندون و رئالیني ( )Dundon & Rellini, 2010و ونگليستي و
پرلمن ( )Vangelisti & Perlman, 2018همراستا است.
در تبيين نتيجه ميتوان گفت که مشکالت در رضایت جنسي اغلب همراه با تجربه مشکالت مدیریت
منبع قدرت در رابطه و تعارض بين زن و شوهر است ) .)Michael E Metz, Epstein, & Therapy, 2002با
توجه به اینکه رضایت جنسي یک غریزه و نياز زیستي – روانشناختي است به نظر ميرسد به شدت با نارضایتي
از رابطهي زناشویي رابطه دارد ( .)Rowland et al., 2005به همين دليل رضایت جنسي اغلب بهعنوان همبسته
اساسي با کيفيت ارتباط زوجين شناخته شده است ( .)Sprecher & Cate, 2004به نظر ميرسد که رضایتمندي
جنسي یک نياز اساسي در زوجين است که ارضا آن ميتواند ابعاد مختلف کيفيت رابطهي زناشویي را ارتقا
بخشد .در همين رابطه نشان داده شده در بسياري از موارد عدم تجربه رضایتمندي جنسي در زوجين است که
عامل شعلهور شدن اختالف زناشویي و درخواستهاي طالق است

( & Rowland et al., 2005; Metz

)Epstein, 2002؛ بنابراین ،وجود رضایتمندي جنسي ،خود ميتواند مانع بروز تنشها و احساس نارضایتي ناشي
از عدم برآورده شدن نيازها در رابطهي زناشویي گردد.
کيفيت رابطهي زناشویي بهعنوان موفقيت و عملکرد یک ازدواج در نظر گرفته ميشود .با توجه به
اهميت دوچندان رابطهي زناشویي در زندگي افراد ،افراد مدام به ارزیابي آن ميپردازند و در صورت رضایت
از آن آرامش و لذت را تجربه ميکنند ،ولي اگر این ارزیابي منفي باشد ،فرد دچار پریشاني و نارضایتي
ميگردد .متغيرهاي مختلفي ميتوانند بر کيفيت رابطهي زناشویي اثرگذار باشند در همين رابطه پژوهش
حاضر با هدف بررسي نقش ميانجي رضایتمندي جنسي در ارتباط بين تعارضات دوپاره و کيفيت رابطهي
زناشویي در افراد متأهل صورت گرفت .نتایج حاصل از تحليل معادالت ساختاري نشان داد که خود ناکافي
اثر غيرمستقيم معناداري بر کيفيت رابطهي زناشویي به واسطه رضایتمندي جنسي دارد؛ بنابراین ،با توجه به
نتایج به دست آمده ميتوان گفت که تعارضات دوپاره مي تواند یک متغير مهم و مرتبط با کيفيت رضایت
زناشویي ب اشد ،چرا که عالوه بر ارتباط با آن ،همچنين به واسطه اثرگذاري بر رضایتمندي جنسي ميتواند
تبيينکنندهي تغييرات کيفيت رابطهي زناشویي باشد.
محدودیت عمده پژوهش مربوط به روش نمونهگيري بود ،با توجه به گستردگي جامعه و عدم امکان
نمونهگيري تصادفي ،از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شد که ميتواند قدرت تعميمپذیري نتایج به
دست آمده را کاهش دهد .همچنين محدودیت دیگري که متوجه نتایج بوده و توسط پژوهشگر اعمال شد
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 نتایج محدود به جمعيت غيرباليني،این بود که نمونهي مورد مطالعه از جمعيت غير باليني انتخاب شد؛ بنابراین
، با توجه به شرایط موجود در جامعه به لحاظ همهگيري بيماري کرونا، استفاده از پرسشنامهي اینترنتي.است
.یکي از محدودیتهاي پژوهش به شمار ميرود
پيشنهاد مي شود مشاوران و روان شناسان از نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر براي بهبود رابطهي
 پيشنهاد ميشود استفاده از زوجدرماني هيجان مدار مدل.زوجين دچار مشکالت زناشویي استفاده کنند
 جهت بهبود کيفيت رابطهي زناشویي،گرینبرگ که بر نقش تعارضات دوپاره بر رابطهي زوجين تأکيد دارند
 پيشنهاد ميشود جهت ارتقاء رابطه، همچنين با توجه به نقش ميانجي و معنادار رضایت جنسي.استفاده شود
 آموزشهاي الزم در مورد آن در برنامهها و مداخلههاي آموزشي،زوجين و تعدیل اثر تعارضات دوپاره
 همچنين پيشنهاد ميشود در برنامههاي مشاوره پيش از ازدواج جهت تأکيد.براي زوجين مدنظر قرار گيرد
 پيشنهاد ميشود. امکان وجود تعارضهاي دوپاره شدید در زوجين مورد بررسي قرار گيرد،بر امر پيشگيري
در پژوهشهاي بعدي جهت بهبود تعميمدهي نتایج به دست آمده در صورت امکان از روش نمونهگيري
 همچنين پيشنهاد ميشود پژوهشهاي مشابه بر روي جمعيتهاي باليني بهویژه.تصادفي استفاده گردد
.زوجين با مشکالت نارضایتي زناشویي و جنسي صورت گيرد
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