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Abstract 
Introduction: Sexual satisfaction is one of the most important factors affecting couples' marital 
relationships. The aim of the study was prediction of sexual satisfaction based on differentiation and 
emotional expressions in married women. 
Methods: The research method was of descriptive correlation kind. The statistical society including all 
married women referred to the health centers in district 3 of Tehran (2017). 210 people were estimated by 
Krummer and entity formula and they were chosen through multi-stage random sampling. Research tools in 
addition to the demographic information sheet including Hudson sexual satisfaction (1981), King and 
Emmons emotional expression (1990) and Scorn and Friedlander differentiation of self (1998). Data were 
analyzed by statistical analysis of multiple regression analysis using SPSS 21 software. 
Results: Findings showed differentiation and emotional expression predict sexual satisfaction. Among 
differentiation components, there is a meaningful and positive association between my positions with sexual 
satisfaction (P < 0.05). But there’s a meaningful and negative association between mixing and 
communicating with others and reactive distancing with sexual satisfaction (P < 0.01). Emotional reaction 
component has not meaningful association with sexual satisfaction. Among the dimensions of emotional 
expression, positive emotion expression (P < 0.05) and intimacy (P < 0.01) are positively and meaningfully 
correlated with sexual satisfaction. While negative emotion expressions have a negative and meaningful 
association with sexual satisfaction (P < 0.05). 
Conclusions: The results of this study support the concept that Sexual satisfaction is a multidimensional 
category, which depends on factors, such as Differentiation and Emotional expressions. It is recommended 
that counselors and practitioners in the field of behavioral assistance help to increase sexual satisfaction 
through training programs and workshops to enhance differentiation and enhance emotional skills. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه روان پرستاری

 ان متأهلدر زن یجانیه یو ابرازگر یافتگیزیبر اساس تما یجنس تیرضا ینیب شیپ
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 95/50/7931 تاریخ پذیرش مقاله:   71/50/7931 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

 ینیب شیپژوهش با هدف پ نیگذارد. ا یرمیتاث نیزوج ییاست که بر روابط زناشو یعوامل نیتراز مهم یکی ،یجنس تیرضا مقدمه:

 در زنان متأهل انجام شد. یجانیه یو ابرازگر یافتگیزیبر اساس تما یجنس تیرضا

سالمت منطقه سه  یهازنان متأهل مراجعه کننده به خانه هیبود. جامعه شامل، کل یهمبستگ -یفیروش پژوهش حاضر توص روش کار:

 یاچند مرحله یتصادف یریگنفر برآورد، با روش نمونه 275و کرامر،  تیبود. حجم نمونه براساس فرمول هو 7931شهر تهران در سال 

 ی(، ابرازگر7307هادسون ) یجنس تیشامل، سه پرسشنامه رضا یشناخت تیاطالعات جمع برگهانتخاب شدند. ابزار پژوهش عالوه بر 

چند گانه  ونیرگرس یآزمون آمار قیها از طر( بود. داده7330) دلندریخود اسکورن و فر یافتگیزی( و تما7335و امونز ) نگیک یجانیه

 .رفتقرار گ لیو تحل هیمورد تجز SPSS 27با استفاده از نرم افزار 

 نیز باست. ا ینیب شیدر زنان متأهل قابل پ یجانیه یو ابرازگر یافتگیزیبر اساس تما یجنس تینشان داد، رضا هاافتهی ها:یافته

و گسلش  گرانیبا د یختگی(. اما آمP > 50/5مثبت و معنادار دارد ) یهمبستگ یجنس تیمن با رضا تیموقع ،یافتگیزیتما یهامؤلفه

معنادار ندارد.  یگهمبست یجنس تیبا رضا یجانی(. مؤلفه واکنش هP > 57/5و معنادار دارند ) یمنف یهمبستگ یجنس تیبا رضا یعاطف

مثبت و معنادار  یهمبستگ یجنس تی( با رضاP > 57/5) متی( و صمP > 50/5مثبت ) جانیابراز ه ،یجانیه یابعاد ابرازگر نیاز ب

 (.P > 50/5و معنادار دارند ) یمنف یستگهمب یجنس تیبا رضا یمنف جانیدارد. حال آن که، مؤلفه ابراز ه

و  یگافتیزیچون تما یو وابسته به عوامل یاست چندبعد یامقوله یجنس تیکه رضا دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا نتیجه گیری:

 ییهاکارگاه یو برگزار یآموزش یهابرنامه قیاز طر یمشاوران و متخصصان در حوزه رفتار گردد،یم شنهادی. پباشدیم یجانیه یابرازگر

 .ندیکمک نما یجنس تیرضا شیبه افزا یجانیه یهامهارت تیو تقو یافتگیزیتما شیافزا نهیدر زم

 یجانیه یابرازگر ،یافتگیزیتما ،یجنس تیرضا واژگان کلیدی:
 .است محفوظ ایران پرستاری علمی انجمن برای نشر حقوق تمامی

مقدمه

عواملی است که بر رضایت زناشویی  نیترمهمرضایت جنسی، یکی از 

. رضایت جنسی به قضاوت و تحلیل هر فرد از گذاردیم ریتأثزوجین 

. ودشیم، اطالق کندیمرفتار جنسی خویش که آن را لذت بخش تصور 

جنسی، آمیختگی عمیقی با نیازهای  زهیغری، در بین نیازهای زیست

این خواسته را در بسیاری از  ریتأث توانیمروانی داشته به طوری که 

غیر قابل انکاری در  ریتأثابعاد زندگی مشاهده کرد. این غریزه 

. نارضایتی از رابطه [7] دارد، انسجام و پایداری آن ییزناشویزندگ

بر مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از  تواندیمی، جنس

همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقام گیری، احساس تحقیر، 

 توسط مسائلاحساس عدم اعتماد و نفس و نظایر آنها منجر شود. این 

و  ابدییمو اختالفات، تقویت شده یا در قالب آنها تجلی و بروز  هاتنش

که این شرایط  [2] سازدیم ترقیعمبین همسران را  به تدریج شکاف

بروز تعارضات زناشوئی به شمار  یهانشانهدر زندگی زناشوئی در واقع 

؛ بنابراین شناخت عوامل مرتبط با رضایت جنسی موضوعی تأمل ندیآیم

یکی  همثاببرانگیز است که باید بدان پرداخته شود. رضایت جنسی به 

که از عوامل متعددی  شودیمابعاد زندگی زنان محسوب  نیتردهیچیپاز 

راساس . بگذاردیم ریتأث هاآنو بر ابعاد مختلفی از زندگی  شودیم متأثر

(، تمایزیافتگی، فرآیند 7310خانواده بوئن در سال ) یهانظامنظریه 

او به خوبی و روشنی تعریف « خود»پدید آمدن فردی است که مرزهای 

شده است و بر روابط اولیه در خانواده تأکید کرده و آن را بر روابط 
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ی عامل، واکنش پذیر 4. براساس این نظریه حداقل داندیمبعدی مؤثر 

عاطفی، گسلش عاطفی، امتزاج با دیگران، و توانایی به دست آوردن 

جایگاه ـ من، از پیش بینی کنندگان سطح تمایزیافتگی یک فرد 

که واکنش پذیری عاطفی کمتر، گسلش  ییهازوجهستند. بطور ویژه، 

عاطفی کمتر و امتزاج محدودی با یکدیگر دارند و قادرند از عقاید خود 

 کنندیمان باالتری از تعهد و رضایت زناشویی را تجربه دفاع کنند، میز

صمیمیت و پذیرش دوسویه را در ازدواج  یهاانیبن. تمایزیافتگی [9]

زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی  رودیم. انتظار کندیمبررسی 

رفیتی محدود برای دارند، در زمان ازدواج، بلوغ هیجانی کمتر و ظ

 زناشویی یهانظامصمیمیت و یکی شدن داشته باشند. در مقابل، در 

تر که نقشی انعطاف پذیر دهندیمتمایزیافته، همسران به یکدیگر اجازه 

داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و  ترمانهیصم یارابطهو 

. بنابراین تمایزفتگی پایین [4]واکنش هیجانی کمتری را تجربه کنند 

ی در روابط زناشوئ رگذاریتاثبه عنوان عاملی  تواندیمدر یکی از زوجین 

ناشوئی نقش داشته باشد. در این ضعیف، ممکن است در مشکالت ز

جنسی  تیرضا، نشان داد که [0] هوگسپژوهش  یهاافتهیراستا 

شده است و هرچه  ینیبشیپهمسران توسط تمایزیافتگی خود فرد 

 یسجنتیرضامیزان تمایزیافتگی فرد و همسرش افزایش یابد، میزان 

، نیز طی پژوهشی نشان داد که تمایزیافتگی [1] انپوریک. ابدییمافزایش 

نیز به طور مستقیم پس از ارتباط جنسی بیشترین میزان تبیین را برای 

مطالعه فریئرا، نارسیسو  یهاافتهیرضایت جنسی و زناشویی دارد. 

، حاکی از آن بود که تمایز خود [1]فریئرا، نارسیسو، فریئرا و پریئرا 

ر میل جنسی، صمیمیت و رضایت زناشویی دارد. یکی نقش مهمی د

دیگر از عواملی که ممکن است در رضایت جنسی زنان نقش داشته 

مختلف روان  یهایبررسباشد، ابراز گری هیجانی است. امروزه در 

صحیح ابراز آن در روابط زناشوئی  یهاوهیششناختی بر نقش هیجان و 

، [0] بشرپورلی پیشکناری و تاکیـد شـده است. از جمله پژوهش سهی

نشان داد، همبستگی معناداری نیز بین ابرازگری هیجانی و رضایت 

درصد از  99ابرازگری هیجانی قادرند  یهامؤلفهجنسی وجود دارد و 

واریانس رضایت جنسی زنان مورد مطالعه را پیش بینی نمایند. ولتون 

بر رضایت جنسی  مؤثر، نیز طی پژوهشی عوامل فردی [3] مارگراو 

زوج مورد  314شامل  یانمونهو شریک زندگیشان را در  متأهلافراد 

بررسی قرار دادند. عواملی از قبیل عملکرد جنسی، پریشانی جنسی، 

فراوانی فعالیت جنسی، اختالف نظر در مورد میل جنسی، ابتکار جنسی، 

ارتباط جنسی، جهت گیری اجتماعی، استمناء، صمیمیت و رضایت 

درصد رضایت جنسی را پیش بینی نمودند. در پژوهش  01 یزندگ

، نتایج نشان داد، صمیمیت به عنوان یکی از [75]و همکاران  سانچز

گذار در رضایت جنسی  ریتأثابرازگری هیجانی از عوامل  یهامؤلفه

انجـام شـده در ایـن زمینه بر اهمیت نقش  یهاپژوهشراساس است. ب

ابرازگری  یهاوهیشابراز هیجان در افراد تاکید شده است. در بررسی 

هیجانی، سه شیوه متمایز معرفی شده است. برخی از افراد هیجانات 

. این افراد کنندیمخود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز 

ه ابراز هیجان از نـوع ابراز گری هیجانی هستند. ابرازگری دارای شیو

)مثبـت  ارزشهیجانی به نمایش بیرونی هیجان بدون توجـه بـه 

. [77] شودیمو حالت بدنی( اطالق  یکالم، یاچهرهیـامنفی( یا روش )

، دهندیمخود را تشخیص  یهااحساسافراد توانمند از نظر هیجانی 

 یهاحالتو به گونه موثرتری  کنندیممفاهیم ضـمنی آن را درک 

. این افراد در مقایسه با کنندیمهیجانی خود را برای دیگران بیان 

هیجانی را ندارند، در کنار  یهاحالتافرادی که توانایی درک و بیان 

منفـی از موفقیـت بیشـتری برخوردارنـد و  یهاتجربهآمدن با 

. دهندیمرا در ارتباط با محیط و دیگران نشان  یترمناسبسـازگاری 

که زن و مرد به جای ابراز  رسدیمدر ارتبـاط بـا زوجین به نظر 

که برایشان کمتر تهدید  کنندیمهیجانات قوی، هیجاناتی را بیان 

در یک سری الگوهای خشک و  کننـده باشد. بنابراین زوجین آشفته

و بارها و بارها  گرددیمتعاملی که توسط خود آنها تقویت  یهاچرخه

، گیر می افتند و عدم توانایی آنها برای تحمـل هیجانـاتی شودیمتکرار 

، منجربه باقی ماندن آنها در آشفتگی و اندافتادهکـه در آن گیـر 

. که شکل گیری [72] شودیمناسازگاری بیشتر مسائل غیرقابل حل 

سب از لحاظ هیجانی در زوجین، در مسئله عدم این شرایط نامنا

. براساس مطالب مطرح شده باشدیم، نیز قابل بررسی یجنستیرضا

 یاژهیوزناشویی، اهمیت  مسائلخانواده و  یهاحوزهرضایت جنسی، در 

دارد. احساس ناکامی سرخوردگی و عدم ایمنی ناشی از فقدان رضایت 

 کندسالمت روان شناختی همسران ر ا با خطر مواجه  تواندیمجنسی، 

که جامعه امروز  یاعمده. از سوی دیگر با توجه به اینکه مشکل [79]

با آن روبروست، عدم اطالعات کافی در مورد مسائل جنسی و وجود 

و  هاخانوادهو اعتقادات نادرست نسبت به این موضوع، در بین  هانگرش

، که نتیجه آن به تباهی باشدیمبخصوص زوجین تازه ازدواج کرده 

با  مرتبط عوامل بررسی . بنابراینهاستخانوادهاری از کشیده شدن بسی

آن و به دنبال  بهبود و افزایش جهت در کمکی تواندیم جنسی رضایت

آن افزایش رضایت زناشوئی و کاهش میزان طالق ناشی از نارضایتی 

توجه به اهمیت رضایت جنسی در رضایتمندی زناشوئی  با .باشد جنسی

محافظه کارانه نسبت به موضوعات جنسی در ایران،  یهادگاهیدو 

بنیادین و اثرگذار  ییهاسازهضرورت دارد عوامل مرتبط با آن، به عنوان 

بر روند بهبود و تقویت استحکام خانواده و روابط زناشویی رضایتبخش 

مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که در پژوهشهای قبلی رابطه برخی از 

نسی بررسی شده است، ولی در راستای نقش متغیر متغیرها با رضایت ج

تمایزیافتگی و ابرازگری هیجانی برای پیش بینی و تبیین واریانس 

رضایت جنسی پژوهشی انجام نشده است؛ برهمین اساس در این 

پژوهش پژوهشگر برآن شد نقش تمایزیافتگی و ابرازگری هیجانی در 

 العه قرار دهد.پیش بینی رضایت جنسی زنان متأهل را مورد مط

 روش کار

همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه زنان متأهل -روش تحقیق، توصیفی

سالمت منطقه سه شهر تهران در سال  یهاخانهمراجعه کننده به 

بود. برای تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کرامر به ازای هر  7931

انتخاب  نفر نمونه 45تا  25سطح متغیر پیش بینی کننده، حجم نمونه 

شد. با توجه به اینکه در این پژوهش تمایزیافتگی شامل چهار خرده 

مقیاس واکنش هیجانی، موقعیت من، گسلش عاطفی و آمیختگی با 

دیگران و ابرازگری هیجانی شامل سه خرده مقیاس ابراز هیجان مثبت، 

نفر در  95ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی بود، به ازای هر سطح 

شد. نمونه گیری به صورت  برآوردنفر  275 جمعا  ه شد که نظر گرفت

خانه  72انجام شد. بدین صورت که ابتدا از بین  یامرحلهتصادفی چند 

خانه سالمت به تصادف انتخاب شد.  0شهر تهران،  9سالمت منطقه 

سالمت مورد نظر و کسب اجازه از مسئولین،  یهاخانهپس از مراجعه به 
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 یهاکالسمراجعه کننده به این مراکز که در  متأهلاز بین زنان 

نفر(  74کالس و از هر کالس  9نفر ) 42آموزشی حضور داشتند، تعداد 

هر مرکز به تصادف انتخاب شد. پس از جلب رضایت و اعالم آمادگی  از

تحویل داده شد  هاآنتهیه شده به  یهانامهآنان برای همکاری، پرسش 

 پاسخ دهند. هاآنل آرامش و دقت به خواسته شد در کما هاآنو از 

ابزارهای گردآوری اطالعات عالوه بر برگه اطالعات جمعیت شناختی 

(، ابرازگری 7307) هادسونشامل سه پرسشنامه رضایت جنسی 

( و تمایزیافتگی خود اسکورن و 7335) مونزیاهیجانی کینگ و 

ل پرسشنامه رضایت جنسی هادسون، در سا .(، بود7330) دلندریفر

هریسون و کروسکاپ برای ارزیابی  –توسط توسط هادسون  7307

 سؤال 20سطوح رضایت جنسی زوجین ساخته شد. این مقیاس دارای 

در  705 تا 5و در مجموع نمره آزمودنیها در کل تست بین  باشدیم

نوسان است. نمره باال در این مقیاس منعکس کننده رضایت جنسی 

است. ثبات درونی این مقیاس توسط هادسون و همکارانش در سال 

بدست آمد. اعتبار مقیاس  37/5محاسبه و آلفای کرونباخ آن  7307

 39/5نیز با روش باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر 

. روایی مقیاس از طریق روایی تفکیکی محاسبه گردید که [74]شد 

نتایج نشان داد مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد مشکالت 

. به منظور بررسی روایی همگرا، بین پرسشنامه [70]جنسی را دارد 

، MPQابرازگری هیجانی و اندازه )پرسشنامه شخصیت چندبعدی 

( و )مقیاس عاطفه مثبت برادبرن( همبستگی مثبتی با یکدیگر 7302

این  هیاول(، فرم DSI-Rتمایزیافتگی خود ) پرسشنامه. [77] داشتند

توسط اسکورن و فریدلندر ساخته شد و در  7330پرسشنامه در سال 

توسط اسکورن و اسمیت، مورد تجدید نظر قرار گرفت و  2559سال 

بوئن  هینظرماده بر مبنای  41نهایی آن توسط جکسون در  پرسشنامه

. این مقیاس شامل چهار خرده مقیاس واکنش [71] شدساخته 

. اشدبیمهیجانی، موقعیت من، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران 

 سطوح نشانهکمتر این پرسشنامه،  نمرهاست.  211قعی وا حداکثرنمره

تمایزیافتگی است. ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و  ترنییپا

است. در پژوهش  00/5تمایزیافتگی خود  پرسشنامهفریدلندر برای 

پایایی کل آزمون با روش آلفای  [71]وشه گجهان بخشی و کالنتر

واکنش پذیری عاطفی، جایگاه  یهااسیمقو برای خرده  13/5کرونباخ 

 بیترتن به من، گریز عاطفی و هم آمیختگی عاطفی با دیگرا

 پرسشنامه این سازه محاسبه گردید. روایی 10/5و  17/5، 19/14،5/5

 هیجانی، عامل واکنش پذیری چهار تائید بیانگر عاملی تحلیل طریق از

روایی  .[70]بود  دیگران با آمیختگی هم و عاطفی گسلش من، موقعیت

شده  گزارش 09/5محتوایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی 

، بر [73]شنامه تمایز یافتگی خود در ایران توسط اسکیان است. پرس

نفری از دانش آموزان سال اول دبیرستان اجرا شد.  21روی یک نمونه 

با کل آزمون داشت، از نمره  یترنییپا نسبتا که همبستگی  یهاسوال

مقیاس ابرازگری هیجانی، توسط کینگ و ایمونز در  گذاری حذف شد.

، برای بررسی ابراز هیجان طراحی شده است. پرسشنامه 7335سال 

آن  1-7ابراز گری هیجانی سه زیر مقیاس و شانزده ماده دارد. مواد 

مربوط به  آن 72-0مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان مثبت، مواد 

ط به زیر مقیاس ابراز هیجان آن مربو 71-79مقیاس صمیمیت و مواد 

متغیر خواهد بود. نمره باالتر  05 تا 71منفی است و نمره کل فرد از 

بیانگر ابراز گری هیجانی باالتر است. پایایی این مقیاس از طریق روش 

همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ توسط رفیعی نیاو 

 یهااسیمقل مقیاسها و زیر همکارانش، بررسی شد و مقدار آن برای ک

، 10/5ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی به ترتیب 

معنادار  50/5است که بسیار رضایت بخش و درسطح  10/10،5/03،5/5

است. به منظور بررسی روایی همگرا، بین پرسشنامه ابرازگری هیجانی 

و )مقیاس ( MPQ ،7302 یچندبعدو اندازه )پرسشنامه شخصیت 

. [25]عاطفه مثبت برادبرن( همبستگی مثبتی با یکدیگر داشتند 

، به منظور تعیین [27] فوالدچنگهمچنین در پژوهش فرحمند و 

روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بررسی ساختار 

عاملی این پرسشنامه با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش متعامد 

)شاخص کفایت نمونه برداری( را برابر  KMO شاخصواریماکس، 

نشان  P≤555/5، 73/7072و مقدار آزمون کرویت بارتلت را برابر  17/5

، جهت تعیین روایی سازه مقیاس، از روش [22] مونزیاداد. کینگ و 

میزان همبستگی مقیاس با آزمون تنظیم هیجانی گارنفسکی، همسانی 

بودن و تحلیل عاملی استفاده کردند.  متأهلدرونی و تمایز مجرد و 

همچنین جهت تعیین روایی مالکی مقیاس، از ضریب همبستگی نمرات 

 این مقیاس با پرسشنامه بازداری هیجانی استفاده شده است.

 هاافتهی

جمعیت شناختی افراد  یهایژگیو، مربوط به 7 جدولبراساس اطالعات 

صیالت و وضعیت اشتغال گروه نمونه، بیشترین نمونه شامل سن، تح

درصد و کمترین  70/41سال با فراوانی  45تا  95فراوانی در طبقه سنی 

درصد، و در ادامه از لحاظ تحصیالت  40/75سال با  05در طبقه باالی 

درصد و  23/44بیشترین تحصیالت در طبقه کارشناسی در حد 

درصد بودند، همچنین از  75کمترین در طبقه زیر دیپلم و دیپلم با 

درصد و کمترین  50/43خانه دار شامل  اکثرا لحاظ وضعیت اشتغال 

 درصد کارمند بودند. 12/0درصد معادل 

توصیفی مربوط به هریک از متغیرهای پژوهش  یهاشاخص، 2جدول 

توصیفی و  هایشاخص 2جدول براساس اطالعات  دهد.را نشان می

اسمرینوف و سطوح معنی داری آن همگی حاکی  –مقادیر کولموگروف 

از میانگین به عنوان  توانمینرمال بوده و  هادادهاز آن است که توزیع 

 شاخص در آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد.

برای آزمون هدف پژوهش یعنی وجود رابطه بین رضایت جنسی بر 

از آزمون  متأهلفتگی و ابرازگری هیجانی در زنان اساس تمایزیا

، 9 جدولرگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. براساس اطالعات 

ابراز  همؤلفنتیجه گرفت که دو  توانمیبا توجه به ضرایب به دست آمده 

هیجان مثبت، صمیمت و متغیر ابرازگری هیجانی با رضایت جنسی 

ابراز  مؤلفهحال آن که،  (.P < 57/5) مثبت و معنادار داردهمبستگی 

هیجان منفی با رضایت جنسی همبستگی منفی و معنادار دارند 

(57/5 > P) موقعیت من و  مؤلفهتمایزیافتگی،  هایمؤلفه. در مورد

متغیر تمایزیافتگی با رضایت جنسی همبستگی مثبت و معنادار دارد 

(57/5 > P). 

و آمیختگی با دیگران با  (P < 57/5) عاطفیسلش گ مؤلفهاما دو 

. همچنین (P < 50/5)رضایت جنسی همبستگی منفی و معنادار دارند 

 واکنش هیجانی با رضایت جنسی همبستگی معناداری ندارد. مؤلفه
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 (N=  275جمعیت شناختی گروه نمونه ) یهایژگیو: 1جدول 

 درصد تعداد جمعیت شناختی یرهایمتغ

   سن

 0/29 05 سال 95تا  25

 70/41 33 سال 45تا  95

 90/72 21 سال 05تا  45

 40/75 22 به باال 05

 73/1 79 بی پاسخ

   تحصیالت

 75 27 زیر دیپلم و دیپلم

 41/25 49 فوق دیپلم

 23/44 39 کارشناسی

 09/73 47 کارشناسی ارشد و باالتر

 17/0 72 بی پاسخ

   اشتغالوضعیت 

 50/43 759 خانه دار

 99/79 20 فرهنگی

 12/0 72 کارمند

 11/24 02 آزاد

 74/1 70 بی پاسخ

 

 شرکت کنندگان در متغیرهای رضایت جنسی، ابرازگری هیجانی و تمایزیافتگی یهانمرهتوصیفی  یهاشاخص :2جدول 

 معنی داری سطح اسمیرینوف کولموگروف کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانه میانگین هامؤلفه

        

 110/5 117/5 -074/5 -513/5 40/3 10 10/14 رضایت جنسی

 ابرازگری هیجانی

 920/5 343/5 -232/5 -550/5 155/9 27 97/27 ابراز هیجان مثبت

 255/5 519/7 -245/5 750/5 359/2 70 21/70 صمیمت

 229/5 541/7 -503/5 -730/5 014/2 72 09/77 ابراز هیجان منفی

 517/5 927/7 405/5 224/5 520/0 40 42/40 نمره کل

 تمایزیافتگی

 027/5 070/5 -209/5 537/5 100/0 47 0/45 واکنش هیجانی

 291/5 594/7 -274/5 533/5 709/1 41 91/41 موقعیت من

 700/5 795/7 552/7 779/5 307/0 90 23/90 گسلش عاطفی

 945/5 345/5 -535/5 799/5 517/0 92 02/97 آمیختگی با دیگران

 215/5 7 -570/5 -511/5 052/75 700 33/701 نمره کل

 

 خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها: 3جدول 

 (N=  202رضایت جنسی ) متغیرها

 971/5 ابراز هیجان مثبت

 920/5 صمیمت

 -951/5 ابراز هیجان منفی

 240/5 ابرازگری هیجانی

 502/5 واکنش هیجانی

 231/5 موقعیت من

 -470/5 گسلش عاطفی

 -970/5 آمیختگی با دیگران

 201/5 تمایزیافتگی

 57/5* معنادار در سطح 

 50/5** معنادار در سطح 

به دست آمده  2R ، مقدارشودیممشاهده  4جدول همان طور که در 

درصد از واریانس متغیر رضایت  3/77( بدین معنی است که 773/5)

. عالوه بر شودیمجنسی توسط ابرازگری هیجانی و تمایزیافتگی تبیین 

 33( در سطح اطمینان حداقل 043/79محاسبه شده ) Fاین، نسبت 

نتیجه گرفت که بین متغیرهای  توانیمدرصد معنادار است. بنابراین، 

رد مطالعه و متغیر رضایت جنسی همبستگی معنادار وجود دارد. در مو

نتیجه، شواهد برای پذیرش فرضیه اصلی کافی است. با این حال، با 

قضاوت کرد که هر دو  توانیمو سطوح معناداری  tمراجعه به آماره 
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متغیر ابرازگری هیجانی و تمایزیافتگی با متغیر رضایت جنسی 

د. عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد همبستگی معنادار دارن

که ابرازگری هیجانی و تمایزیافتگی با رضایت جنسی همبستگی مثبت 

 و معنادار دارد.
 

 خالصه ضرایب رگرسیون: 4جدول 

 B β t Sig هاکنندهپیش بینی 

 529/5 230/2  371/22 عدد ثابت

 554/5 373/2 730/5 911/5 ابرازگری هیجانی

 557/5 137/9 241/5 271/5 تمایزیافتگی

 R=  944/5تعدیل شده،  F ،775/5  =2R=  043/79؛ ** 57/5* معنادار در سطح 

 

 تمایزیافتگی یهامؤلفهبرای پیش بینی رضایت جنسی براساس  خالصه ضرایب رگرسیون: 5 جدول

 B β t Sig هاکنندهپیش بینی 

 557/5 01/0  530/02 عدد ثابت

 103/5 457/5 520/5 547/5 واکنش هیجانی

 579/5 057/2 711/5 204/5 موقعیت من

 557/5 -110/4 -979/5 -072/5 گسلش عاطفی

 553/5 -140/2 -710/5 -920/5 آمیختگی با دیگران

 R=  437/5تعدیل شده،  F ،247/5  =2R=  277/71؛ ** 57/5* معنادار در سطح 

 

 ابرازگری هیجانی یهامؤلفهبرای پیش بینی رضایت جنسی براساس  خالصه ضرایب رگرسیون :6 جدول

 B β t Sig هاکنندهپیش بینی 

 557/5 705/75  000/17 عدد ثابت

 572/5 097/2 713/5 400/5 ابراز هیجان مثبت

 550/5 040/2 257/5 103/5 صمیمیت

 572/5 -040/2 -711/5 -000/5 ابراز هیجان منفی

 R=  427/5تعدیل شده،  F ،711/5  =2R=  139/74؛ ** 57/5* معنادار در سطح 

( بدین معنی است 247/5به دست آمده ) 2R، مقدار 0جدول براساس 

 یهامؤلفهدرصد از واریانس متغیر رضایت جنسی توسط  7/24که 

محاسبه شده  F. عالوه بر این، نسبت شودیمتمایزیافتگی تبیین 

درصد معنادار است. بنابراین،  33( در سطح اطمینان حداقل 277/71)

 تمایزیافتگی و متغیر رضایت یهامؤلفهنتیجه گرفت که بین  توانیم

جنسی همبستگی معنادار وجود دارد. در نتیجه، شواهد برای پذیرش 

و سطوح  t، با مراجعه به آماره فرضیه فرعی دوم کافی است. با این حال

موقعیت من، گسلش  مؤلفهقضاوت کرد که سه  توانیممعناداری 

آمیختگی با دیگران با رضایت جنسی همبستگی معنادار  مؤلفهعاطفی و 

واکنش هیجانی با رضایت جنسی همبستگی معنادار  مؤلفهدارند. اما 

 ندارد.

وقعیت من با رضایت عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که م

جنسی همبستگی مثبت و معنادار دارد اما آمیختگی با دیگران و 

گسلش عاطفی با رضایت جنسی همبستگی منفی و معنادار دارد. با 

( بدین معنی است 711/5به دست آمده ) 2R، مقدار 1جدول توجه به 

 یهامؤلفهسط درصد از واریانس متغیر رضایت جنسی تو 1/71که 

محاسبه شده  F. عالوه بر این، نسبت شودیمابرازگری هیجانی تبیین 

درصد معنادار است. بنابراین،  33( در سطح اطمینان حداقل 139/74)

ابرازگری هیجانی مورد مطالعه  یهامولفهنتیجه گرفت که بین  توانیم

واهد شو متغیر رضایت جنسی همبستگی معنادار وجود دارد. در نتیجه، 

برای پذیرش فرضیه فرعی دوم کافی است. با این حال، با مراجعه به 

ابراز  مؤلفهقضاوت کرد که هرسه  توانیمو سطوح معناداری  tآماره 

هیجان مثبت، صمیمت و ابراز هیجان منفی با رضایت جنسی 

همبستگی معنادار دارند. عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد 

مثبت و صمیمت با رضایت جنسی همبستگی مثبت و که ابراز هیجان 

 معنادار دارد.

 بحث

براساس یافته حاصل از پژوهش حاضر، رضایت جنسی بر اساس 

ت، قابل پیش بینی اس متأهلتمایزیافتگی و ابرازگری هیجانی در زنان 

هر دو متغیر ابرازگری هیجانی و تمایزیافتگی با متغیر رضایت جنسی 

 دار دارند. نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشهمبستگی مثبت و معنا

، سهیلی پیشکناری و [1]، فریئرا و همکاران [1] انپوریک، [0] هوگس

 مطابقت دارد. [3]، ولتون و مارگرا [0] بشرپور

تبیین نقش مثبت تمایزیافتگی در پیش بینی رضایت جنسی،  در

 یهاانینباز نظریه بوئن بهره برد. بوئن متعقد بود تمایزیافتگی  توانیم

 رودیم. انتظار کندیمصمیمیت و پذیرش دوسویه را در ازدواج بررسی 

زن و مردی که سطح تمایزیافتگی پایینی دارند، در زمان ازدواج، بلوغ 

تر و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و یکی شدن داشته هیجانی کم

زناشویی تمایزیافته، همسران به یکدیگر  یهانظامباشند. در مقابل، در 

ه داشت ترمانهیصم یارابطهکه نقشی انعطاف پذیرتر و  دهندیماجازه 

باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری را 

 تواندیم. بنابراین تمایزفتگی پایین در یکی از زوجین [4]تجربه کنند 

در روابط زناشوئی ضعیف، ممکن است در  رگذاریتاثبه عنوان عاملی 

رقراری در ب تواندیمکالت زناشویی نقش داشته باشد که این مساله مش

بین زوجین نقش منفی را ایفا نماید. در این راستا  مؤثرروابط جنسی 

، نشان داد که رضایت جنسی همسران توسط [0] هوگسپژوهش 
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تمایزیافتگی خود فرد پیش بینی شده است و هرچه میزان تمایزیافتگی 

در  .ابدییمفرد و همسرش افزایش یابد، میزان رضایت جنسی افزایش 

، نیز نتایج نشان داد، تمایزیافتگی نیز به طور [1] انپوریکپژوهش 

مستقیم پس از ارتباط جنسی بیشترین میزان تبیین را برای 

یئرا و همکارانش و زناشویی دارد. همچنین در مطالعه فر یجنستیرضا

ی در میل جنسی، صمیمیت و رضایت ، تمایز خود نقش مهم[1]

 زناشویی دارد.

ی تمایزیافتگ یهامولفهبراساس آزمون فرضیه دیگر پژوهش که رابطه 

را با رضایت جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج نشان داد، 

موقعیت من با رضایت جنسی همبستگی مثبت و معنادار دارد اما 

فی ضایت جنسی همبستگی منگسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران با ر

واکنش هیجانی با رضایت جنسی همبستگی  مؤلفهو معنادار دارند. 

 معنادار ندارد.

 متأهلدر تبیین رابطه مثبت موقعیت من با رضایت جنسی زنان 

عنوان نمود که موقعیت من به معنای داشتن عقاید و باورهای  توانیم

منجر  تواندیم هلمتأمشخص در زندگی است که این مساله در زنان 

به توانایی بیشتر آنها در کسب جایگاه من در ارتباطات بین فردی با 

به خاطر کسب رضایت دیگران، رفتار و  صرفا  هاآنهمسرانشان گردد و 

. که در نتیجه این مساله در بهبود [29] دهندینمعقاید خود را تغییر 

نسی در عملکرد ج عالئقشانکیفیت زندگی آنها و توانایی ابراز عقاید و 

یفا ا یاکنندهو در برقراری روابط جنسی موفق نقش تسهیل  گرددیم

 .دینمایم

در راستای رابطه منفی گسلش عاطفی با رضایت جنسی چنین تبیین 

 و گسلش شوندیمرد که افرادی که از نظر عاطفی جدا احتمالی وجود دا

براین ؛ بناابندییمعاطفی دارند، به طور عمیقی صمیمیت را تهدیدآمیز 

 هاآناغلب تمایل دارند خودشان را از دیگران و از عواطف جدا کنند. 

و یک نمای افراطی از استقالل را نشان  کنندیماهمیت خانواده را انکار 

 و شودیمموجب عدم رضایت زناشویی  ییهایژگیونین که چ دهندیم

نبود صمیمت و جدایی عاطفی، برقراری روابط جنسی توام با رضایت و 

 .اندازدیملذت عاطفی را به مخاطره 

 توانیمدر راستای رابطه منفی آمیختگی با دیگران با رضایت جنسی، 

که اشخاص  دهدیمعنوان نمود، هم آمیختگِی با دیگران، زمانی رخ 

به جای آن در  کنندینماحساسات خود را از تفکرشان تفکیک 

. در سطح بین شخصی، شخص تمایز نایافته، شوندیماحساسات غرق 

تمایل دارد یا به طور کامل جذب احساسات دیگران شود و با جو عاطفی 

. [24]محیط حرکت کند و یا برعکس، علیه دیگران واکنش نشان دهد 

که این  گرددیمکه در چنین وضعیتی رابطه بین زوجین خدشه دار 

 .گذاردیممنفی را به جا  ریتأثمساله در روابط جنسی زوجین نیز 

براساس یافته دیگر پژوهش مبنی بر پیش بینی رضایت جنسی بر اساس 

نشان داد رضایت جنسی بر  هاافتهی، متأهلابرازگری هیجانی در زنان 

 قابل پیش بینی است. متأهلاس ابرازگری هیجانی در زنان اس

 یهاوهیشمختلف روان شناختی بر نقش هیجان و  یهایبررسامروزه در 

صحیح ابراز آن در روابط زناشویی تاکیـد شـده است. از جمله پژوهش 

، که همبستگی معناداری بین ابرازگری [0] بشرپورسهیلی پیشکناری و 

 یهامؤلفههیجانی و رضایت جنسی را نشان داد و براساس این پژوهش 

درصد از واریانس رضایت جنسی زنان  99ابرازگری هیجانی قادرند، 

مورد مطالعه را پیش بینی نمایند. در ارتباط با تاثیرگذاری ابرازگری 

شاره نمود که عدم توانایی ا ستیبایمهیجانی بر رضایت جنسی زنان 

، به عالوه، عدم مدیریت شودیمدر ابراز هیجانات مانع رضایت جنسی 

هیجانها با توانایی ذهنی کمتر برای پردازش اطالعات محیطی، بین 

باعث  تواندیم. در واقع، پردازش ضعیف شودیمفردی و اجتماعی همراه 

عملکرد جنسی و  درک کمتر از پیامدهای منفی و زیانبار اختالل در

؛ بنابراین فرد در برابر فشارهای شودیممتعاقب آن نارضایتی جنسی 

روانی و اجتماعی و همچنین عدم توانایی درست آنها برای ایجاد کارکرد 

. این افراد به دلیل عدم خوردیمدرست در فرایندهای جنسی شکست 

دی در ابراز هیجانی و ناتوانی در بیان احساسات خود توانایی محدو

تخلیه  هاجانیه شودیمسازگاری با شرایط تنش زا دارند که باعث 

نشود و احساسات منفی به صورت کالمی بروز یابد در نتیجه بر همین 

ابراز هیجان و پریشانی روانی از  یهاستمیس یشناخترواناساس جزء 

. دابییمجمله اختالل در عملکرد جنسی و عدم رضایت جنسی افزایش 

که توانایی شناخت احساسات خود رادارند و حالتهای هیجانی افرادی 

 با شریک جنسی توانندیمبهتر  کنندیمموثری ابراز  گونهخود را به 

؛ دترنموفقخود ارتباط برقرار کنند و در سازگاری با محیط و دیگران 

. به [0] بودلذا این افراد از عملکرد جنسی مطلوبتری برخوردار خواهند 

بارتی دیگر، آن دسته از زنانی که دارای سطوح باالتری از ابراز هیجان ع

هستند، در روابط جنسی خود نیز بدون هرگونه ترس، واهمه، خجالت 

احساسات و  توانندیم ترراحتو سرکوب گری جنسی عمل نموده و 

هیجانات معطوف به زندگی جنسی خود را نیز بازگو نمایند و در 

از شوخی و صمیمیت برخوردار هستند؛ افرادی که  خود نیز یهاتعامل

ا مؤثر ب یاگونهبه  توانندیماز ابراز هیجان برخوردارند به احتمال زیاد 

دقیق و ظریف عاطفی لذت جنسی خود و همسر را ارتقاء  یهاصحبت

داده و و بر میزان صمیمت، همدلی و تجربه احساسات مشترک که 

 است، بیافزایند. الزمه رضایت جنسی متقابل زوجین

ابرازگری هیجانی  یهامؤلفهبراساس آزمون فرضیه دیگر پژوهش، 

قادرند، رضایت جنسی را پیش بینی نمایند. به طوری که ابراز هیجان 

مثبت و صمیمت با رضایت جنسی همبستگی مثبت و معنادار دارد. 

ابراز هیجان منفی با رضایت جنسی همبستگی منفی  مؤلفهحال آن که، 

عنادار دارند. هم راستا با نتیجه فرضیه فوق، نتایج پژوهش ولتون و و م

، که نشان دادند صمیمیت از عوامل [75] همکارانو سانچز و  [3]مارگرا 

گذار در رضایت جنسی است. افراد توانمند از نظر هیجانی  ریتأث

، مفاهیم ضـمنی آن را درک دهندیمخود را تشخیص  یهااحساس

ا برای دیگران هیجانی خود ر یهاحالتو به گونه موثرتری  کنندیم

. این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درک و بیان کنندیمبیان 

منفـی از  یهاتجربههیجانی را ندارند، در کنار آمدن با  یهاحالت

 را در ارتباط یترمناسبموفقیـت بیشـتری برخوردارنـد و سـازگاری 

 رسدیمبه نظر . در ارتبـاط بـا زوجین دهندیمبا محیط و دیگران نشان 

ه ک کنندیمکه زن و مرد به جای ابراز هیجانات قوی، هیجاناتی را بیان 

برایشان کمتر تهدید کننـده باشد. بنابراین زوجین آشفته در یک سری 

 دگردیمتعاملی که توسط خود آنها تقویت  یهاچرخهالگوهای خشک و 

نایی آنها برای ، گیر می افتند و عدم تواشودیمو بارها و بارها تکرار 

، منجربه باقی ماندن آنها اندافتادهتحمـل هیجانـاتی کـه در آن گیـر 

که  .[72] شودیمدر آشفتگی و ناسازگاری بیشتر مسائل غیرقابل حل 

شکل گیری این شرایط نامناسب از لحاظ هیجانی در زوجین، در بروز 

 قابل درک است. کامال نارضایتی جنسی نیز 
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 نتیجه گیری

 تردهشگفت، نتایج چنین مطالعاتی در قالبی کنترل  توانیمدر نهایت 

. چنانچه ما بدانیم سازدیمزوجین را غنی  یهامشاوره یهانهیزم

رضایت  تاثیرگذاری در نیبشیپابرازگری هیجانی و تمایزیافتگی متغیر 

جنسی زناشویی است، آنرا پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک، 

تاثیرگذاری اش را تعیین و تحت  یهاحوزهشناسایی و معرفی نموده و 

همچنین در جهت افزایش مهارت ابرازگری  .میآوریمکنترل در 

سالمت،  یهاخانهآموزشی در  یهابرنامه، ارائه متأهلهیجانی در زنان 

و مشاوران و  گرددیمو سایر مراکز آموزشی پیشنهاد  هارسانه

اری کارگاههایی در از طریق برگز توانندیممتخصصان در حوزه رفتاری 

زمینه افزایش تمایزیافتگی به افزایش رضایت جنسی زوجین کمک 

 نمایند.

 سپاسگزاری

شهر تهران و همه کسانی که جهت اجرای  9سالمت منطقه  یهاخانهاز 

را با پژوهشگران داشتند، کمال تشکر  یامانهیصماین پژوهش همکاری 

 .و قدردانی را داریم

 تضاد منابع

که در نگارش این مقاله هیچ گونه تضاد  دارندیمنویسندگان مقاله اعالم 

منابعی وجود ندارد.
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