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 رابطه بین رضایت جنسی، خودکارآمدی جنسی و شادکامی 

 بر رضایت زناشویی: نقش میانجی ناگویی هیجانی
 

 *2، رسول روشن چسلی1احترام زارع درخشان

 
 ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران.کارشناس . 1
 شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(استاد روان. 2

 
 دهیچک

باشد که زوجین در ازدواج خود رضایت زناشویی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در در زندگی مشترک می مقدمه:
کنند و عامل مهمی است که منجر به آرامش وسازگاری بین زوجین و همچنین دوام و استحکام خانواده تجربه می

ی جنسی، رضایت جنسی، شادکامی بینی رضایت زناشویی بر اساس خودکارآمدشود. هدف از پژوهش حاضر پیشمی
 و ناگویی هیجانی بود. 

باشد. جامعه آماری پژوهش انجام شده کلیه پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادالت ساختاری می روش:
شهر  6و  2شناختی و مشاوره وارش و کلینیک راستین در منطقه های روانکننده به کلینیکزنان ومردان متاهل مراجعه

های رضایت زناشویی گیری در دسترس انتخاب شدند و از پرسشنامهنفر از طریق روش نمونه 352ران بودند. تعداد ته
(؛ پرسشنامه رضایت 1378(؛ پرسشنامه خودکارآمدی جنسی )وزیری و همکاران، 1385انریچ )بهمنی و همکاران، 

( و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو 1989. آی.، ( ؛ پرسشنامه شادکامی آکسفورد )اُ. اچ1981جنسی )آی. اس. اس.، 
 ( که اعتبار و پایایی مطلوبی بر خودارند، استفاده شد.1994 ،20 –)تی. اِی. اِس. 

رضایت  29/0و شادکامی  35/0و رضایت جنسی  12/0نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی جنسی  نتایج:
بینی رضایت زناشویی را در جهت منفی پیش 10/0کنند و متغییر ناگویی هیجانی بینی میزناشویی را پیش

ر مدل ن نداد با تغییگیری کلی چون مدل ساختاری که ارائه شده بود برازش مطلوبی را نشاکند. در نتیجهمی
ساختاری که ناگویی هیجانی و رضایت جنسی به عنوان میانجی مطرح شد در نتیجه برازش مطلوبی بدست 

تن بینی رضایت زناشویی بوده و با میانجی قرار گرفآمد. دو متغیر رضایت جنسی و ناگویی هیجانی قادر به پیش
روی رضایت زناشویی از دست داده و به طور غیر مستقیم این دو، متغیر شادکامی به طور مستقیم اثرش را بر 

از طریق افزایش رضایت جنسی و کاهش ناگویی هیجانی بر رضایت زناشویی تاثیرگذار است. همچنین 
خودکارآمدی جنسی از طریق تاثیر بر رضایت جنسی و ناگویی هیجانی منجر به افزایش رضایت زناشویی شده 

 رضایت زناشویی نیر وجود دارد. و البته تاثیر مستقیم آن بر 

های توان از طریق آموزش به افراد جهت افزایش توانمندیبا توجه به نتایج پژوهش حاضر می :گیریبحث و نتیجه
فراهم  باشد را نیزها را تامین کرده و رضایت زناشویی که پایه اساسی استحکام خانواده میجنسی، رضایت جنسی آن

 ادکامی را در افراد افزایش داد.نموده و از این طریق ش
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 مقدمه  
با استفاده  خانواده جوهره ای زنده و درحال تغییر است که

از اعضای خویش در جریان ارتباطی دائمی و تعامل با یکدیگر 
یک کل را سازمان دهی می کند و در طول زمان گسترش 

. خانواده با وجود اینکه به عنوان اولین واحد ]1[یابدمی
شود، ولی دارای پیچیدگی های فراوانی اجتماعی شناخته می

تاثیرات و کارکرد  است. به طوری که شناخت آن، اهمیت آن،
های آن بسیار مورد توجه صاحب نظران مختلف بوده است. 
بر این اساس همچنان که تعاریف متعددی از آن ارائه شده 
است و به اهمیت آن در زمینه های مختلف فردی، اجتماعی 
تاکید شده است، کارکردهای متفاوتی نیز برای آن ارائه شده 

انه خواهد بود ،تنها یک یا است. بطوری که بسیار ساده انگار
دو کارکرد برای آن معرفی شود. از جمله کارکردهای خانواده 

توان به کارکرد زیستی و تولید مثل، کارکرد های تربیتی می
و آموزشی ، ارضا و امتناع نیاز های جنسی و کارکرد های 

. نقش خانواده در توسعه ]2[اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود
بل چشم پوشی است اگر جامعه ای از خانواده اجتماعی غیر قا

تواند ادعای سالمتی های سالم و متعادل بر خوردار نباشد نمی
کند. خانواده هایی که در آنها زن و شوهر با هم تفاهم دارند 

تری کنند، کارکرد مناسبو از زندگی احساس رضایت می
کند چرا که رضایت داشته و نقش خود را بهتر ایفا می

ویی یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی  به اهداف زندگی زناش
. زندگی مشترک تنها تامین و رفع نیازهای مادی و ]3[است

اقتصادی و تداوم نسل نیست بلکه حس مشارکت و تفاهم 
برای تامین وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصت های 
بیشتر است. به بیان دیگر زندگی مشترک مبتنی بر قرار دادی  

ین زن و مرد برای ارضائ نیازهای خود و به تبع آن انجام ب
 .]4[باشدکارکردهای خانواده می

تواند کارکرد موثر خانواده را از مهمترین عواملی که می
تحت تاثیر قرار دهد، سازگاری اعضای خانواده به خصوص زن 

. در واقع ارتباط موثر زناشویی ]5[و شوهر با یکدیگر است 
کاهش  خطر طالق رابطه دارد، رضایت زناشویی ضمن اینکه با 

را پیش بینی کرده و مانع از کاهش تدریجی آن طی زمان 
. همانطور که اشاره شد یکی از کارکرد های ]6[شودمی

 در ضروری جنبه یکباشد و خانواده رضایت زناشویی می

 از رضایت در توجهی قابل تاثیر و است شوهر و زن رابطه

. ]7[باشد می زندگی بنایی زیر اجزای از یکی و دارد زندگی
ی بینی کنندی بسیار مهمعالوه بر این رضایت زناشویی پیش

ی آن برای برای پایداری ازدواج است و پژوهش در پیشینه
ی مداخالت درمانی موفق با هدف پیشگیری از طالق، توسعه

 . ]8[سودمند است
                                                           
1 Orgasm 

 رضایت زناشویی توافق زن و شوهر در مورد عالقه و
فعالیت های مشترک، ابراز عالقه علنی  مکرر و اعتماد متقابل، 
شکوه و شکایت اندک، شکایت نادر از احساس تنهایی و 

. به عبارتی رضایت زناشویی یک ]9[رنجش تعریف شده است
ارزیابی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد 

شناختی روانرا به عنوان یک موفقیت  توان آناست که می
 آید، بلکه مستلزمدر نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی

تالش هر دو زوج است، به ویژه در سال های اولیه، که رضایت 
زناشویی بی ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار 

 .]10[دارد
عوامل زیادی در رضایت زناشویی تاثیرگذار هستند، یکی 

زناشویی دخیل می باشد رضایت  از عواملی که در رضایت
جنسی است. اگر زوجین نتوانند تمایالت و ترجیحات جنسی 
خود را در چارچوب زندگی مشترک سیراب کنند در آن 
صورت احتمال لغزش جنسی همسران افزایش یافته و به طبع 
آن زندگی ها دستخوش تزلزل و فروپاشی قرار می 

 ه رابطه رضایت بخش. زندگی زناشویی باید به منزل]11[گیرند
برای همسران باشد که بتواند نیاز های عاطفی و روانی خود 
را در آن تامین نموده و هر یک از زوجین  بتوانند عالوه بر 
داشتن امنیت روانی، نیاز های جنسی خود را نیز در یک 
فضای صمیمانه بر آورده سازند . روابط جنسی سالم عاملی 

تماعی خانواده است. محیط برای حفظ مهم ترین بنیاد اج
سالم خانواده مکان مهمی برای پرورش کودکان و ارتقاء 

باشد، همچنین عامل مهمی در پیشگیری از ایجاد زوجین می
رضایت جنسی مطلوب عبارت  .باشداختالالت جنسی می

است از قضاوت و تحلیل هر فرد از میزان لذتی که هنگام بر 
د. رضایت جنسی رسیدن قراری رابطه جنسی به وجود می آی

 نیز تعریف می شود.1به مرحله ی اوج لذت جنسی )ارگاسم ( 

ترین نیازها و تعامالت فردی است که با این حس یکی از مهم
سالمت روانی و جسمانی افراد ارتباط دارد و شور گرمی را 

  .]12[آورد برای زوجین به ارمغان می

زوجین  از عوامل موثر بر رضایت جنسی عملکرد جنسی
جنسی، بخشی از رفتار و زندگی انسانی  می باشد . عملکرد

است و چنان با زندگی شخص در هم آمیخته است که همواره 
مرکز توجه، عالقه و کنجکاوی بشر بوده و تأثیر زیادی بر 

. علی رغم ]13 [کیفیت زندگی فرد و شریک جنسی او دارد
و  د، نگرشاینکه تمایالت جنسی ذاتی و غیر ارادی می باشن

 هایرفتارهای جنسی آموختنی هستند، بنابراین فعالیت
تواند برای افراد مختلف معانی متفاوتی جنسی مشابه می

داشته باشد و حتی برای یک شخص از یک زمان به زمان 
 . ]14[دیگر تغییر کند
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تحقیقات نشان می دهد که نارسایی های جنسی ارتباط 
قبیل تجاوزات جنسی، تنگاتنگی با مشکالت اجتماعی از 

جرائم و بیماری های روانی و طالق دارد .چرا که یکی از 
ها تشکیل خانواده، آمیزش و تامین نیازهای ترین انگیزهاصلی

ی بخشی از ادراکات جنسی است، روابط جنسی شکل دهنده
زوجین از همدیگر است و ادراکات جنسی در بین زوجین 

که نگهدارنده و تداوم بخش  ارتباط مثبتی با رفتار هایی دارد
. همچنین الگوهای ارتباطی و رضایت ]15[ازدواج است

جنسی  به طور مستقل پیش بینی کننده رضایت زناشویی 
 [ .16می باشد ]

یکی دیگر از عواملی که در رضایت زناشویی دخیل است 
باشد. خود کارآمدی جنسی یک جنسی می 1خود کارآمدی

مل باور هر فرد در مورد توانایی ساختار چند بعدی بوده و شا
خود در عملکرد جنسی موثر، مطلوب بودن برای شریک 
جنسی، ارزیابی از توانایی و کفایت در رفتار جنسی است. خود 
کارآمدی جنسی برای داشتن یک عملکرد جنسی مناسب و 
مطلوب، ضروری است. همچنین عملکرد جنسی با درک باالتر 

است و این خود کارامدی  از خود کارامدی جنسی همراه
جنسی سبب عملکرد اجتماعی و روانی بهتری در زندگی افراد 

 یبینی کنندهشود. در واقع خود کارآمدی جنسی، پیش می
عملکرد جنسی است . اختالل عملکرد جنسی، یک تجربه ی 

ی سخت فردی یا زوجی است که در طول هر مرحله از چرخه
سخ جنسی، پاسخی خود تواند رخ دهد. پاپاسخ جنسی می

های ناشی از خود مختار است که به راحتی تحت تاثیر هیجان
کارآمدی و نا خودکارآمدی و عزت نفس در افراد، تقویت یا 

. ]17[گرددبازداری شده و سبب اختالل عملکرد جنسی می
نتیجه برخی از تحقیقات، بیانگر این نکته است که بین خود 

رابطه وجود داشته و خود کارامدی و رضایت زناشویی 
کارامدی جنسی ، رضایت زناشویی را پیش بینی می کند . 
همچنین بین ارتباط بهتر با شریک جنسی و خود کارامدی 

[ . خود کار آمدی جنسی 18،19رابطه مستقیمی وجود دارد]
باال منجر به افزایش میزان حرمت خود ، باز خورد مثبت و 

ال می شود . مهمترین همدلی همسران و ارضای  جنسی با
منبع داوری در مورد کار امدی ، موفقیت و کار کرد  می باشد  

[20. ] 
است  2از عوامل موثر دیگر بر رضایت جنسی شادکامی

بایست از آن برخوردار باشد ویژگی مهم روانی که فرد سالم می
و شادکامی است. این احساس این گونه  احساس بهزیستی

ثبت و رضایت مندی عمومی از تعریف می شود: احساس م
                                                           
1Self efficacy  
2 Happines  
3 Alexithymia  

زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های خانواده، شغل 
و اجتماع است. در تحلیل مفهوم شادکامی نظریه پردازان به 
دو مولفه شناختی و عاطفی اشاره می کنند: مولفه شناختی 
بر رضایت از زندگی به عنوان شاخصی درجهت ارزیابی کلی 

ر ی عاطفی که بشود و مولفهرح میاز کیفیت زندگی فرد مط
. رضایت ]21[عاطفه مثبت و منفی و تعادل این دو داللت دارد

جنسی زوجین فارغ از شادمانی و نشاط فرد در کانون خانواده 
میسر نیست و شادکامی یکی از متغیر هایی است که بر 

های رضایت جنسی خانواده نقش به سزایی دارد و در سال
شناسی سالمت مورد توجه یت و رواناخیر در حوزه شخص

. تحقیقات متعدد نشان می دهد که ] 22قرار گرفته است ] 
بین شادکامی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. 
همچنین رفتار متعارض در  زوجین به طور مستقیم با 

[ 23،24،25شادکامی و رضایتمندی زناشویی رابطه دارد ]
ری مقدم نشان داد که بین نتایج تحقیق امیری مجد و ز

شادکامی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد و افرادی که 
دارای شادکامی بیشتر ، رضایت زناشویی بیشتری نشان 

 [ . 26دادند]
یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در رضایت زناشویی ناگویی 

)خلقی( می باشد. ناگویی خلقی اختالل ویژه در 3هیجانی
ت،که بیشتر به کاهش توانمندی در پردازش هیجانی اس

. ناگویی ]27[ها اشاره داردشناسایی و تشخیص هیجان
ای چند وجهی متشکل از دشواری در شناسایی هیجانی سازه

ه های بدنی مربوط باحساسات و تمایز بین احساسات و تهییج
برانگیختگی هیجانی، دشواری در توصیف احساسات برای 

-پردازیکه بر حسب فقر خیال دیگران و قدرت تجسم محدود

. افراد مبتال به ناگویی هیجانی، ]28[شودها مشخص می
های بدنی تهییج های بدنی بهنجار را بزرگ کرده، نشانه

کنند و درماندگی را از انگیختگی هیجانی را بد تعبیر می
دهند همچنین در اقدامات های بدنی نشان میطریق شکایت

. ]29های جسمانی هستند ] ن نشانهدرمانی نیز به دنبال درما
افراد مبتال به ناگویی هیجانی، هم انتظارهای کمی از دیگران 
دارند و هم در بر آورده کردن انتظارات دیگران محدودیت 

های شخصیتی غیر جرات مند، دارند، این ویژگی با سبک
فاصله جو و دارای مشکل کنترل تکانه و تنظیم هیجانی 

 .]30[ط استضعیف نیز در ارتبا
پژوهش های مختلف نشان داده اند که بین توانایی 
تشخیص هیجان و بیان هیجان با رضایت جنسی و سازگاری 

 [   32،31] یمیت رابطه معنا داری وجود دارد.زناشویی و صم
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نتیجه تحقیقی تحت عنوان رابطه بین ناگویی هیجانی بر  
رضایت زناشویی در متقاضیان طالق، نشان داد که ناگویی 
هیجانی به طور معناداری قادر به پیش بینی رضایت زناشویی 

[. در تحقیق دیگری نقش میانجی احساس 33می باشد ]
تنهایی و رابطه صمیمانه در رابطه بین ناگویی هیجانی و 
 کیفیت زناشویی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان
داد، افرادی که دچار ناگویی هیجانی بیشتری هستند احساس 
تنهایی بیشتری نموده که پیش بینی کننده ارتباط صمیمانه 
کمتر و کیفیت زناشویی پایین تر ی می باشد. نتایج برخی 
تحقیقات بیانگر این نکته است که ناگویی هیجانی به طور 

ریق ط مستقیم با رضایت زناشویی ارتباط نداشته بلکه از
اجتناب و اضطراب مرتبط با رابطه، بر رضایت زناشویی تاثیر 

 [ .34، 35گذاشته و موجب عدم رضایت زناشویی می گردد ]
ناگویی هیجانی به همراه مشکالت بین فردی نظیر مشکل 
داشتن در قاطعیت ، مردم آمیزی ، اطاعت پذیری ، صمیمیت 

ی تگی روان، مسئولیت پذیری و مهارگری منجر به ایجاد آشف
 [ .36در افراد می شود  ]

خواجه و خضری مقدم در تحقیق خود نشان دادند که 
رابطه منفی  معنی داری بین ناگویی هیجانی و مشکالت بین 
فردی با رضایت زناشویی وجود دارد . ناگویی هیجانی و 

درصد از واریانس  24مشکالت بین فردی قادر به پیش بینی 
[. همچنین مکوندی و همکاران  37رضایت زناشویی است ]

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین ناگویی هیجانی و 
اضطراب افسردگی ،رابطه مثبت  وجود دارد در نتیجه این 

 [ . 38افرد از شادکامی کمی بر خوردار  خواهند بود] 
بر اساس مطالعات افراد شاد ، یعنی آنهایی که عواطف 

ند ، سالم تر ، خالق تر ، مثبت بیشتری را تجربه می کن
 [ .39وزندگی زناشویی موفق تری را تجربه می کنند  ]

همچنین در مطالعه ای دهقانی و خالقی پور نشان داد که 
بین ناگویی هیجانی و باز داری رفتاری با عملکرد جنسی 
رابطه منفی معنا دار وجود دارد و بین فعال سازی رفتاری و 
عملکرد جنسی رابطه مثبت  معنی دار وجود دارد  و صفت 

ر ی بروان نژندی به واسطه ناگویی هیجانی و بازداری رفتار
 [ .  40عملکرد جنسی تاثیر منفی دارد ]

میا تایدهد که بین الکسیمرور ادبیات پژوهشی نشان می
با دیگر متغیرهای مورد مطالعه، همبستگی معنادار وجود 

عنوان مثال، همفریز رابطه بین ناگویی هیجانی و دارد. به
 1[. .پاز41( گزارش کردند]p<.01) -44/0رضایت جنسی را 

ناگویی هیجانی، سبک  2ان ، در بررسی روایی افزونگیو همکار
طبعی روی شادی و بهزیستی مقابلۀ هیجانی و شوخ

روانشناختی، همبستگی بین ناگویی هیجانی  و شادی را 
30/0- (p<.01[گزارش نمودند )در بررسی   3[. فینوتلی42

رابطۀ  ین ناگویی هیجانی و خودکارآمدی جنسی در بیماران 
ی جنسی و نارسا کنشی نعوظ و انزال زودرس ،  با بدکارکرد

به این نتیجه رسید که بین ناگویی هیجانی و این متغیرها 
 [ . 43، 44رابطه منفی متوسط وجود دارد]

 های پژوهشفرضیه

در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده محقق در پی 
 پاسخگویی به این سوال می باشد که :

خود کارآمدی جنسی و شادکامی با رضایت جنسی ،  
توجه به میانجیگری ناگویی هیجانی ، تا چه اندازه رضایت 

 زناشویی را پیش بینی می کنند؟ 
و مدل پیشنهادی برای فرضیه مطرح شده به صورت 

 باشد:می 1شکل شماره 

 

 

 

 
 . مدل مفهومی مفروض پژوهش1شکل 

 
                                                           
1 Pa´ez, D.  
2 incremental validity  
3 Finotelli, I. 

 شادکامی

رضایت  ناگویی هیجاناترضایت 

خودکارآمد

ی 
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 درخشان و  رسول روشن چسلیاحترام زارع .......                                                                 رابطه بین رضایت جنسی، خودکارآمدی جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی

 روش
 نوع پژوهش

طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی 
 .]32[بر تحقیقات پیش بینی و معادالت ساختاری است. 

 آزمودنی 

جامعه آماری این پژوهش زنان و  الف( جامعه آماری:
شناختی و های روانمردان متاهل مراجعه کننده  به کلینیک
 باشند.مشاوره منطقه دو و شش شهر تهران می

نمونه پژوهش حاضر متشکل است  ب( نمونه پژوهش:
نفر متاهل دارای زندگی مشترک مداوم )همسر غیبت  350از 

سال و حداکثر های طوالنی نداشته باشد( که حدافل یک  
سال از مدت ازدواج آنها گذشته باشد. با توجه به  30

متغیرهای دخیل در رضایت زناشویی و بررسی نقش متغیرها 
نفر برای این  200از طریق معادالت ساختاری و لزوم حداقل 

های نوع مطالعات و تعداد متغیرها  و براساس  تعداد نمونه
و محاسبه  ]34، 33[های پیشینی پژوهشانتخاب شده

نفر بدست آمد، با توجه به احتمال  270ها میانگین نمونه
ها و به جهت باال بردن صحت عملیات و کاهش ریزش نمونه
تر، حجم نمونه کل پزوهش گیری و قضاوت دقیقخطای نمونه

نفر متاهل در نظر گرفته شد. نظر به این که تعداد قابل  350
ره مراجعه می کنند ، دچار توجهی از افرادی که به مراکز مشاو

مشکالت خانوادگی می باشند ؛ لذا جهت بررسی رضایت 
زناشویی انها و عوامل دخیل ، مراکز مشاوره وارش و کلینیک 
علوم رفتاری راستین برای نمونه گیری درنظر گرفته شد و 

 پرسشنامه ها در ان مراکز اجرا شد .

 ابزارهای پژوهش
رضایت جنسی در  مقیاس:  1مقیاس رضایت جنسی (1
برای  4و کروسکاپ 3هریسون ، 2توسط  هادسون1981سال 

ارزیابی سطوح رضایت جنسی زوجین ساخته شد این مقیاس 
باشد. پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون در سوأل می25دارای 

مشخص می  6تا  0درجه ای لیکرت بین  7سطح مقیاس 
تا  0ن شود و در مجموع نمره های آزمودنی در کل تست بی

 ی رضایت جنسی بیشتری با نشانهمتغیر است که نمره 150
است. ثبات درونی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه 

است اعتبارمقیاس با روش  91/0شده توسط طراحان برابر با 
 93/0باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر با 

                                                           
1 ISS 
2 Hudson , W. W . 
3 Harrison , D . F . 
4 Crosscup , P . C . 
5 OHI 
6 Beck Depression Inventory (BDI) 

یی تفکیکی محاسبه شده می باشد روایی مقیاس از طریق روا
و نتایج نشان داد مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد 

. این پرسشنامه در ایران اولین ] 37[مشکالت جنسی را دارد
( ترجمه و هنجاریابی شد. نتایج 1389بار توسط پور اکبر   ) 

همچنین ضریب آلفایی  95/0آزمون همبستگی برابر با 
. پایایی این ]38[می باشد 90/0ر با کرونباخ محاسبه شده براب

ابزار از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بازآزمایی به ترتیب 
 .]39[ باشدبه دست آمد که قابل قبول می 93/0و  91/0

ی خود پرسشنامه:  مقیاس خود کارآمدی جنسی( 2
( بر 1378کاررآمدی جنسی توسط وزیری و لطفی کاشانی )

( 1993عمومی  شوارزر) ی خودکارآمدیاساس پرسشنامه
سوأل دارد که از صفر  10ساخته شده است. این پرسشنامه 

شود .از نظر آنها خودکارآمدی جنسی ، نمره گذاری می 3تا 
باوری است که هرفرد در مورد توانایی خود در عملکرد موثر 

های جنسی و مطلوب بودن برای شریک جنسی در فعالیت
د ارزیابی از توانایی و خود دارد. چنین باوری، نوعی خو

ی خود کارآمدی در رفتار جنسی است. پایایی پرسشنامه
کارآمدی جنسی با استفاده از روش اندازه گیری الفای 

و روش  81/0براون -، دو نیمه کردن اسپرمن 86/0کرونباخ 
همچنین بر آورد اعتبار   0بدست آمده است 81/0گاتمن 

ن با استفاده از پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی در ایرا
روش اعتبار وابسته به محتوا ،مورد تأیید قرار گرفته 

  .]36[است

آزمون شادکامی :  5مقیاس شادکامی آکسفورد( 3
 3تا  0ماده است که به روش لیکرتی از  29آکسفورد دارای 

توسط مایکل  1989شود.. این آزمون درسال گذاری مینمره
)بی. دی. آی.،  6گی بکی افسردآرگابل و بر اساس پرسشنامه

عبارت این پرسشنامه از بی.  21( ساخته شده است.1976
دی. آی. گرفته شده و معکوس گردیده و یازده پرسش به آن 
اضافه شده است تا سایر جنبه های سالمت ذهنی را پوشش 

ی پرسشنامه ی دهد مانند آزمون افسردگی بک، هر گویه
ودنی باید بر طبق شادکامی دارای چهار گزینه است که آزم

وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید. آرگابل و 
پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب  1990همکاران 

و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته  90/0آلفای کرونباخ 
 . ]40[گزارش کرده اند78/0
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( به 1386در پژوهشی که توسط علی پور و آگاه هریس) 
ر بررسی اعتبار و پایایی فهرست شادکامی آکسفورد منظو

انجام شد نتایج بررسی همسانی درونی نشان داد که تمام 
های این فهرست با نمره کل همبستگی باالیی داشتند. گزاره

 . ]41[بود 91/0الفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با 

مقیاس رضایت زناشویی انریچ )بهمنی و همکاران، ( 4
سوال است  47این مقیاس شامل :  برای جامعه ایرانی( 1385

 زیر مقیاس تشکیل شده است که عبارتند از:  6و از 
 ( رضایتمندی کلی1
 گیری مذهبی( جهت2
 ( فرزندان و فرزند پروری 3
 ( رابطه جنسی 4
 های ضمنی ) گاهگاهی( و ( اختالفات و تعارض5
 ( خودرأیی و روابط بین فردی نامناسب . 6

ی و همکاران در تحقیقی اعتبار و پایایی و استاندارد بهمن
سازی مقیاس رضایت زناشویی انریچ  را برای جامعه ایران 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد 
که داده ها به خوبی با مدل برازش دارد و عاملهای ششگانه 

 ایونهرا به گ "رضایت زناشویی"می توانند صفت مکنون 
مناسب اندازه گیری کنند. ضرایب همگونی اعتبار، برای کل 

و برای خرده مقیاسها به ترتیب برابر با  91/0مقیاس برابر با 
و  با روش دونیمه  66/0، 76/0، 70/0، 72/0، 83/0،70/0

 88/0و  89/0براون و گاتمن به ترتیب برابر با -سازی اسپیرمن
ه مقیاس انریچ برای به دست آمد. عاملهای استخراج شد

جامعه ایرانی نشان دهنده  مهمترین زمینه های رضایت  یا 
 .[ 35خشنودی زناشویی در ایران است ]

این مقیاس در سال :  1مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو( 5
توسط  1994( توسط تیلور ساخته شد و در سال 1986)

ی یها مقیاس ناگوبگبی، پارکر و تیلور تجدید نظر شد.  سال
سوالی تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه  26خلقی تورنتو 

ها و کار بالینی مناسب ناگویی خلقی بود که برای پژوهش
عاملی بود.  از آن زمان  4قلمداد شد و دارای ساختار 

تالشهایی برای ارتقاء و بهبود این مقیاس انجام گرفت تا اینکه 
ابتدایی، با  عاملی در نسخه 4پژوهشگران بر خالف ساختار 

عاملی برای این آزمون  2تحلیل عاملی اکتشافی به تایید 
رسیدند. نسخه تجدید نظر شده دوم مقیاس ناگویی خلقی 

سوالی بود، که پیشرفتی برای سازندگان اولیه تست  20تورنتو 

                                                           
1 TAS-20 
2 Difficulty identification feelings . 
3 Difficulty  describing  feeling  . 
4 Externally  oriented  thinking . 
5 Pierson . 
6 Lisrel 
7 SPSS 

رسید. بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش به نظر می
، واجد سه عامل ساختاری 20 –اعتباریابی آنها، تی. اِی. اِس. 

 . ]42[است که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت
در این مقیاس، سازه ناگویی خلقی در سه زیر مقیاس 

، دشواری توصیف 2دشواری در تشخیص احساسات
شود. ارزیابی می 4تفکر با جهت گیری خارجی و 3احساسات
=کامالً  1گزاری آزمون بر اساس مقیاس لیکرت )شیوه نمره
=کامالً موافق( است. حداقل نمره آزمودنی در این  5مخالف تا 

( 1387) باشد. افشاریمی 100و حداکثر آن  20پرسشنامه 
از دانشجویان پایایی این مقیاس را با  نفری 80در یک نمونه 

استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده است. آلفای 
دشواری در تشخیص  ، برای75/0کرونباخ برای کل مقیاس 

و تفکر  72/0، دشواری در توصیف احساسات 72/0احساسات 
( نیز 1387بدست آمد. افشاری ) 53/0گیری خارجی با جهت

روایی همزمان این مقیاس را با همبسته نمودن نمره کل 
مقیاس ناگویی خلقی با مقیاس هوش هیجانی دریک نمونه 

ها ین نمره آزمودننفری بررسی کرد. نتایج نشان داد که بی 80
( =001/0p< ،47/0- rدر این مقیاس با هوش هیجانی )

داری وجود دارد. بپایایی باز آزمایی مقیاس تورنتو رابطه معنی
نفری از دانشجویان در سطح  67سوال در یک نمونه ی  20

 87/0تا  80/0هفته از  4کارشناسی در دو نوبت با فاصله ی 
مقیاس های مختلف آن به برای ناگویی هیجانی کل و زیر 

 .]43[دست آمد

 شیوه انجام پژوهش
پس از آماده شدن ابزار و هماهنگی با مراکزمشاوره و 

ای پر کردن پرسشنامه  اقدام  کلنیک های روان شناسی بر
 شد.

 

 هاشیوه تحلیل داده
در تجزیه و تحلیل داده ها جمعیت شناختی بر اساس 

.مورد بررسی قرار گرفت و میانگین، انحراف استاندارد ،میانه 
-سپس برای تحلیل اطالعات جمع آوری شده از پرسشنامه

،تحلیل 5های استاندارد از آمار استنباطی از قبیل پیرسون 
مسیر استفاده شد و داده های به دست آمده با نرم افزار 

  مورد تحلیل قرار گرفت.« 7اِس. پی. اِس. اِس.»و  6لیزرل
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 نتایج
بر اساس نتایج حاصل از بررسی توصیفی اطالعات 

و  59/37هاها  میانگین سنی آننیجمعیت شناختی آزمود
بود و همچنین کمترین سن آزمودنی  93/9انحراف معیار آن 

 8/58سال بوده است.و 66سال و بیشترین سن آنها 20ها 
 د بودند.درصد آنها مر 2/41درصد آنها زن و 

فرضیه پژوهش حاضر  با استفاده از روش تحلیل مسیر 
مورد بررسی قرار گرفت. در این روش با محاسبه ضرایب تاثیر 

و بررسی معنی داری آنها، تأثیر متغیرهای  tو مقادیرآماره 
ر گیرد. سپس بمستقل برمتغیر وابسته مورد آزمون قرار می

ی مستقل به اساس مبانی نظری، روابط خطی از متغیرها
متغیر وابسته رسم و مدل مفهــومی برپا می شود. الگوی 
 استخراج شده بر اساس مدل مفهومی از لحاظ معیارهای

برازش و تناسب الگو و مدل مورد بررسی قرار گرفته است. 
 یافته ها به شرح زیر ارائه می شود.

خود (، 1مفهومی مفروض پژوهش )شکل مطابق مدل 
ایت جنسی و شادکامی با توجه به کارآمدی جنسی و رض

میانجیگری ناگویی هیجانی،رضایت زناشویی را پیش بینی می 
کند. برای بررسی مدل مفهومی؛ ابتدا روابط ساده همبستگی 
بین متغیرهای تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون 

ارائه شده است نشان  1محاسبه شد. نتایج که در جدول 
ری بین متغیرها بود. براین اساس دهنده روابط معنی دا

متغیرهای پیش بین)مستقل( روابط معنی داری را با متغیر 
 وابسته داشتند.

 . ماتریس همبستگی روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق1جدول 
 زناشوییرضایت  ناگویی شادکامی رضایت جنسی خودکارآمدی 

      
     1 خودکارآمدی

    1 556/0** رضایت جنسی

   1 383/0** 325/0** شادکامی

  1 -28/0** -215/0** -183/0** ناگویی

 1 -32/0** 478/0** 59/0** 347/0** رضایت زناشویی

**P< 01/0  

در ادامه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و 
همچنین معنی داری آن با استفاده از روش تحلیل مسیر 

 بررسی شد. 
 ارائه شده است. 2نتایج در جدول 

 
 . بررسی تأثیر متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته2جدول 

 tآماره سطح معناداری رد/تأیید

 گاما

γ 
 )ضرایب تاثیراستاندارد(

 مقصد رابطه:

 متغیر وابسته
 (η)یامتغیر

 :مبداء رابطه
 متغیرهای مستقل

 (ζ)یامتغیرهای 
 فرضیه

 H1 (khtotalخودکارآمدی) (rztotalرضایت زناشویی) -09/0 -6/0 ---- رد

 H2 (rgtotalرضایت جنسی) (rztotalرضایت زناشویی) 37/0 45/9 0001/0 تأیید

 H3 (shadtotalشادکامی) (rztotalرضایت زناشویی) 38/0 9/5 0001/0 تأیید

 H4 (tastotalناگویی هیجانی) (rztotalرضایت زناشویی) -24/0 -59/3 0001/0 تأیید

دهد که نشان می 2ضریب گامای فرضیه اول در جدول 
تأثیر معکوس بر رضایت زناشویی دارد. خودکارآمدی جنسی 

دهد که تأثیر همراه با این ضریب نشان می tبررسی کمیت 

 بررضایت زناشویی معنادار نیست.خودکارآمدی جنسی 
دهد که نشان می 2ضریب گامای فرضیه دوم در جدول 

تأثیر مستقیمی بر رضایت زناشویی دارد. رضایت جنسی 
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دهد که همراه با این ضریب نشان می tبررسی کمیت  
 بررضایت زناشویی معنادار است.رضایت جنسی تأثیر 

دهد که نشان می 2ضریب گامای فرضیه سوم در جدول 
تأثیر مستقیمی بر رضایت زناشویی دارد. بررسی شادکامی 

شادکامی دهد که تأثیر همراه با این ضریب نشان می tکمیت 
 ویی معنادار است.بررضایت زناش

دهد نشان می 2ضریب گامای فرضیه چهارم در جدول 
تأثیر معکوس بر رضایت زناشویی دارد. ناگویی هیجانی که 

دهد که تأثیر همراه با این ضریب نشان می tبررسی کمیت 
 بررضایت زناشویی معنادار است.ناگویی هیجانی 
د خورضیه اصلی تحقیق تحت عنوان اینکه در نهایت ف

کارآمدی جنسی و رضایت جنسی و شادکامی با توجه به 

میانجی گری ناگویی هیجانی ،رضایت زناشویی را پیش بینی 
می کند.، بر اساس ترسیم مدل مفهومی و تحلیل مسیر 
بررسی گردید.الگوی استخراج شده بر اساس مدل مفهومی 

همجنین تفسیر  آورده شده است. 2و  1در تصاویر شماره 
 1اصل از رسم الگو و مدل مفهومی در جدول شماره نتایج ح

 بیان شده است.
 2همانگونه که تفسیر شاخص های یاد شده در جدول 

دهد مدل تحقیق از قدرت توضیحی خوبی نشان می
برخوردارنیست. هر چند تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای 
وابسته معنادار است اما در نهایت برازش مدل با معیارهای 

اری مطلوب مطابقت ندارد. لذا شواهد و نتایج حمایت خوبی آم
 از فرضیه اصلی تحقیق به عمل نمی آورند.

 
 . مدل مفهومی تأثیر  خود کارآمدی جنسی، رضایت جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی با توجه به میانجیگری ناگویی هیجانی )استاندارد(1تصویر 

 

 
 . مدل مفهومی تأثیر  خود کارآمدی جنسی، رضایت جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی با توجه به میانجیگری ناگویی هیجانی )معناداری(2تصویر
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با توجه به معنی دار نبودن تاثیر متغیرهای 
مستقل)رضایت جنسی و خودکارآمدی جنسی( بر متغیر 

همچنین معنی دار نبودن تاثیر  ناگویی هیجانی و
خودکارآمدی جنسی بر رضایت زناشویی؛ مدل تحقیقاتی از 
قدرت توضیح خوبی برای نقش میانجی گری متغیر شادکامی 
در مدل برخوردار نیست. هر چند تاثیر متغیرهای 
مستقل)شادکامی و رضایت جنسی( بر متغیر وابسته)رضایت 

برازش مدل با معیارهای  زناشویی( معنادار است اما در نهایت
آماری مطلوب مطابقت ندارد. لذا شواهد و نتایج حمایت خوبی 

فرضیه اصلی تحقیق به عمل نمی مدل مفهومی مفروض در از 
 آورند.

 بررسی مدل اصالح شده

همانطور که مشاهده شد، مدل مفهومی مفروض در این 
مطالعه با در نظر گرفتن متغیر ناگویی هیجانی به عنوان متغیر 
میانجی گری بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق؛ دچار 
مشکل و عدم معنی داری مسیر های پیش بینی و عدم برازش 

 در این قسمت با تغییر جزیی متغیر از این رومدل بود. 
میانجی و در نظر گرفتن متغیر رضایت جنسی در کنار ناگویی 
هیجانی به عنوان متغیر میانجی دوم، مدل مفهومی قبلی 
اصالح شد و برازش نشان داد. بر این اساس مدل مفهومی 

 مفروض بدین صورت اصالح شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل مفهومی اصالح شده پژوهش2شکل 

در ادامه به ارائه نتایج مربوط به این مدل می پردازیم. 
یافته های مربوط به مدل مفهومی اصالح شده که در برگیرنده 

جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی با تأثیر خود کارآمدی 
گری متغیرهای ناگویی هیجانی و رضایت توجه به میانجی

)ضرایب تاثیر  3باشد در تصاویر شماره جنسی می
)معنی داری(   5)ضرایب تاثیر استاندارد( و  4غیراستاندارد (، 

 شود.ارائه می

 
تأثیر  خود کارآمدی جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی با توجه به میانجیگری متغیرهای ناگویی هیجانی و رضایت . مدل مفهومی 3تصویر 

 جنسی)غیراستاندارد(

 شادکامی

زناشوییرضایت   

 رضایت جنسی

 خودکارآمدی 

 ناگویی هیجانی
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. مدل مفهومی تأثیر  خود کارآمدی جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی با توجه به میانجیگری متغیرهای ناگویی هیجانی و رضایت 4 تصویر

 ندارد(جنسی)استا

 
 . مدل مفهومی تأثیر  خود کارآمدی جنسی و شادکامی بر رضایت زناشویی با توجه به میانجیگری متغیرهای ناگویی هیجانی و رضایت جنسی5تصویر 

 )معنی داری(

ضرایب تاثیر مسیرهای مستقیم موجود  3جدول شماره 
 در مدل را نشان می دهد.

دهد کلیه ضرایب مستقیم  نشان می 3دول همانطور که ج
به جز مسیر مستقیم شادکامی بر رضایت زناشویی؛ معنی 

 (. p<05/0دارند)
این یافته نشان می دهد که با وجود دو متغیر میانجی 
رضایت جنسی و ناگویی هیجانی، نقش مستقیم شادکامی بر 

رضایت زناشویی معنی دار نشده و این متغیر اثر مستقیم خود 
را از دست داده است. این یافته حاکی از آن است که این دو 
متغیر میانجی تمام تاثیر را در مدل تبیین می کنند و در 

 نتیجه مدل میانجی ، یک مدل کامل است.

در نهایت مدل مفهومی نهایی اصالح شده که مورد تایید 
 می توان نشان داد. 5و برازش قرار گرفت را با شکل 
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 . بررسی تأثیر متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته3جدول

 tآماره سطح معناداری

 گاما

γ 
 )ضرایب تاثیراستاندارد(

 گاما
γ 

 )ضرایب تاثیرغیراستاندارد(

 مقصد رابطه:

 متغیر وابسته
 (η)یامتغیر

 :مبداء رابطه
 متغیرهای مستقل

 (ζ)یامتغیرهای 

 (shadtotalشادکامی) (rztotalرضایت زناشویی) 01/0 01/0 02/0 ----

 (shadtotalشادکامی) (rgtotalرضایت جنسی) 22/0 49/0 58/10 0001/0

 (shadtotalشادکامی) (tastotalناگویی هیجانی) -30/0 -29/0 -65/5 0001/0

 (khtotalخودکارآمدی) (rztotalرضایت زناشویی) 26/0 09/0 29/2 0001/0

 (khtotalخودکارآمدی) (rgtotalرضایت جنسی) 12/0 12/0 61/2 0001/0

 (khtotalخودکارآمدی) (tastotalناگویی هیجانی) 29/0 -13/0 -47/2 0001/0

 (rgtotalرضایت جنسی) (rztotalرضایت زناشویی) 57/0 79/0 16/24 0001/0

 (tastotalهیجانی)ناگویی  (rztotalرضایت زناشویی) 20/0 -14/0 -83/4 0001/0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل نهایی اصالح شده و برازنده تحقیق3شکل 

 در ادامه ضرایب استاندارد مسیرهای غیر مستقیم مدل اصالح
 ارائه می شود. 4شده در جدول 

 

 . ضرایب استاندارد مسیرهای غیر مستقیم مدل اصالح شده4جدول 

 سطح معناداری
  zآماره

Sobel 

 گاما

γ 
 متغیر میانجی )ضرایب تاثیراستاندارد(

 مقصد رابطه:

 متغیر وابسته
 (η)یامتغیر

 :مبداء رابطه
 متغیرهای مستقل

 (ζ)یامتغیرهای 

 (shadtotalشادکامی) (rztotalرضایت زناشویی) (rgtotalرضایت جنسی) 38/0 02/0 001/0

 (shadtotalشادکامی) (rztotalرضایت زناشویی) (tastotalناگویی هیجانی) 04/0 58/10 001/0

 (khtotalخودکارآمدی) (rztotalرضایت زناشویی) (rgtotalرضایت جنسی) 07/0 29/2 009/0

 (khtotalخودکارآمدی) (rztotalرضایت زناشویی) (tastotalهیجانی)ناگویی  019/0 61/2 027/0

 شادکامی

 رضایت زناشویی

 ناگویی هیجانی

 رضایت جنسی

 خودکارآمدی 
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دهد تمامی مسیرهای غیر نشان می 4همانطور که جدول  
(. مسیر غیرمستقیم p<05/0مستقیم معنی دار هستند)

رضایت زناشویی با میانجی گری رضایت جنسی هم دارای 
 ی باشد. این یافته ها نشان میباالترین ضرایب غیرمستقیم م

دهد با میانجی گری رضایت جنسی، متغیر شادکامی تاثیر 
 خود را از دست داده است. 

گزارش شده  5شاخص های مدل اصالح شده در جدول 
است. همانطور که شاخص های برازندگی مدل نشان می دهد 
تمامی شاخص ها بر اساس مالک و در حد بهینه قرار دارند و 

 افته ها حاکی از برازندگی مدل نهایی است.این ی

 . شاخص های برازش  مدل اصالح شده5جدول 

 مالک مقدار شاخص ها

x2 8/1 (37/0غیر معنی دار=p) 

x2

d𝑓
 8/1 > 3 

GFI 99/0 <9/0 

AGFI 98/0 <9/0 

CFI 98/0 <9/0 

NFI 99/0 <9/0 

NNFI 89/0 <9/0 

RMSEA 02/0 >05/0 

PGFI 66/0 <5/0 

 گیری و نتیجه بحث

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با توجه به مدل ارائه 
شده و قرار دادن ناگویی هیجانی به عنوان متغیر میانجی، این 
مدل از قدرت توضیحی خوبی برای رضایت زناشویی برخوردار 
نبود. ولی با تغییر مدل مفهومی و قرار دادن رضایت جنسی 

یر میانجی مدل از برازش و ناگویی هیجانی به عنوان متغ
مناسبی برخوردار شد. نتایج بدست امده از مدل نشان می 
دهد خودکارامدی جنسی که نشاندهنده باور فرد به توانایی 
فرد برای برقراری رابطه جنسی است ؛ به طور مستقیم و غیر 
مستقیم بر رضایت جنسی تاثیر می گذارد . این نتایج با نتایج 

ی بر این که زنانی که از استقالل [ مبن28زیمر گمبگ ]
شخصی برخورداند و بیشتر مورد حمایت همسرانشان قرار می 
گرفتند و کمتر تحت تاثیر اجبار رفتاری قرار داشتند ؛ از خود 

کار امدی جنسی باالیی برخوردار بودند و رضایت باالیی از 
روابط جنسی خود داشتند ؛ همخوانی دارد. با توجه به نتیجه 

بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی رابطه وجود  تحقیق
از رضایت زناشویی را پیش   35/0داشته و رضایت جنسی 

بینی می کند.هنگامی که رضایت جنسی در مدل به عنوان 
متغیر میانجی قرار می گیرد ؛ هم بطور مستقیم و هم از طریق 
شادکامی و خود کارامدی جنسی قادر به پیش بینی رضایت 

ست .نتیجه این تحقیق با تحقیق پاک نیت و روشن زناشویی ا
[ مبنی بر رابطه مثبت معنادار بین مولفه های جنسی با 57]

رضایت زنا شویی ؛ همخوانی دارد . یکی از کارکردهای زندگی 
زناشویی برقراری رابطه جنسی بین زوجین می باشد .رابطه 
جنسی گرم منجر به ارامش روانی و افزایش صمیمیت زوجین 
شده  و موجب رضایت زناشویی می شود . مسائل جنسی از 
ان جهت دارای اهمیت می باشد که جزء مسائل مهم زندگی 
زناشویی بوده و سازگاری در روابط جنسی زوجین و تناسب 
و تعادل در ان ، از مهمترین عوامل خوشبختی و مو فقیت 
زندگی زناشویی است .   نتایج بدست آمده نشان می دهد که 

متغیر رضایت جنسی و ناگویی هیجانی قادر به پیش بینی  دو
رضایت زناشویی بوده و با میانجی قرار گرفتن این دو متغیر 
شادکامی به طور مستقیم اثرش را بر روی رضایت زناشویی از 
دست داده و به طور غیر مستقیم ار طریق افزایش رضایت 

یر ثجنسی و کاهش ناگویی هیجانی  بر رضایت زناشویی تا
گذار است . همچنین خودکارآمدی جنسی از طریق تاثیر بر 
رضایت جنسی و ناگویی هیجانی منجر به افزایش رضایت 
زناشویی شده و البته تاثیر مستقیم آن بر رضایت زناشویی نیر 
وجود دارد . در جهت تبیین این نتیجه می توان گفت که 

و شادکامی منجر به ایجاد هیجان مثبت در فرد شده ، 
همچنان نسبت  بر قراری ارتباط را برای فرد مهیا نموده و 

دهد . و با افزایش تحریکات جنسی فرد را افزایش می
تحریکات جنسی و برقراری رابطه جنسی با همسر رضایت 

یابد . از طرفی دیگر شادکامی منجر به زناشویی افزایش می
ثیر اتغییرات خلقی در افراد شده و ناگویی هیجانی را تحت ت

دهد، دهد و تبادل عاطفی بین  زوجین را افزایش میقرار می
 نماید . و زمینه رضایت زناشویی را  نیز فراهم  می

از لحاظ نظری ناگویی هیجانی را می توان در نظریه  
شناختی توضیح داد . طبق نظریه شناختی هیجانات و 

 هاحساسات به تجربه های بدنی افراد بستگی دارد ، اگر تجرب
ها خوب ومفید باشند فرد مهارت الزم را برای روابط سالم و 
سازگار دارد . و برعکس اگر تجربه ناخوشایندی باشد در رفتار 
فرد بی نظمی و نا بسامانی ایجاد می کند . هیجاناتی مثل 
ترس ، اضطراب ، شادکامی ، خشم وغمگینی در زندگی 

 رفت وخالقیتروزمره افراد می تواند در حد متعادل باعث پیش
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شود . و برعکس اگر به صورت پیوسته و مداوم و غیر معمول 
باشد از نظر عاطفی و روانی فرد را دچار مشکل کرده وبه 
سالمت روان فرد آسیب می رساند .بنابراین ناگویی هیجانی 
یک عامل تاثیر گذار در ارتباط زوجین با یکدیگر بوده و باعث 

الم با هم داشته باشند . اگر می شود زوجین  بتوانند روابط س
زوجین بتوانند عواطف واحساسات خود رابشناسند و نشان 
دهند ، به هیجانات هم بازخورد  الزم و مناسب خواهند داد 
و کمتر دچارمشکل در مسیر زندگی می شوند ، ودر نتیجه 

 رضایت زناشویی افزایش می یابد .
رضایت از نظر محقق ناگویی هیجانی در روابط زوجین و 

زناشویی تاثیر گذار بوده ، و هر چقدر زوجین بتوانند تعامل 
هیجانی مناسب با همدیگر داشته باشند همدیگر را بهتر 
خواهند شناخت ، ودر نتیجه در موقعیت های مناسب بازخورد 
مناسب به هیجانات همدیگر داشته ، ودر نتیجه روابط 

این روابط صمیمی تر و عاشقانه تر با هم خواهند داشت . و
نزدیک و صمیمانه و لذت بخش رضایت زناشویی آنها را 
افزایش می دهد. بنابر این می توان تبیین کرد زوجینی که 
ناگویی هیجانی باالیی دارند در مسیر زندگی دچار مشکل 
شده و سالمت روان آنها آسیب می بیند و در نتیجه رضایت 

ناگویی  زناشویی در آنها کاهش می یابد.  و زوجینی که
هیجانی پایین تر دارند چون بیشتر با همدیگر صحبت می 
کنند وبه نکات مثبت و منفی همدیگر آشنایی دارند و می 
توانند در موقعیت های مناسب بازخورد مناسب و الزم داشته 
باشند در زندگی موفق تر بوده و  رضایت زناشویی بیشتری را 

 گزارش می کنند . 
ویی هیجانی ارتباط منفی با رضایت با توجه به این که ناگ

زناشویی داشته ؛ ولی هنگامی که در مدل قرار می گیرد قادر 
به پیش بینی رضایت زناشویی نیست و با وارد شدن رضایت 
جنسی به عنوان متغیر میانجی دیگر توانسته رضایت رناشویی 
را پیش بینی نماید.در تبیین این موضوع می توان گفت که 

اطف و هیجان در رضایت زناشویی غیر قابل انکار نقش ابراز عو
می باشد ولی زوجین ابراز عالقه و محبت را از طریق رفتار و 
نشانه های غیر کالمی ممکن است ؛ دریافت نمایندکه تا حدی 
رضایت زناشویی انها را براورده  سازد . در صورتی که رضایت 

ت جنسی در در روابط زوجین وجود نداشته باشد ؛ رضای
زناشویی خدشه دار خواهد شد . رضایت جنسی نقش بسزایی 
در رضایت زناشویی داشته و در تحکیم روابط زوجین و 

 صمیمیت انها نقش قابل توجهی را ایفا می نماید .  

 محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش

این تحقیق در سطح شهر تهران انجام گرفته ؛در نتیجه 
 جام گیرد. همچنین نمونه گیریتعمیم نتایج باید با احتیاط ان

در پژوهش حاضر به روش در دسترس بوده از این نظر نیز 
ها با محدودیت مواجه است. محدودیت دیگر این تعمیم داده

توان مسائل فرهنگی نظیر حجب و حیا و شرم پژوهش را می
 در مطرح کردن مسائل جنسی  اشاره کرد .

م در سازگاری از آنجا که رضایت زناشویی یک اصل مه   
زندگی مشترک است  افزایش  آن مستلزم آموزش هایی برای 
زوجین می باشد. برای کاهش تعارضات زناشویی و ایجاد یک 
سبک زندگی سالم در جامعه آموزش مسائل جنسی ، 
شادکامی ، اموزش ابراز هیجانات و اگاهی به  انها ، برای 

ی خصوص براافزایش رضایت از زندگی زناشویی الزم بوده ، ب
 کردند  یا در شروع ازدواج هستند.زوجینی که اقدام به ازدواج 

 
 منابع
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