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Objectives The couples’ marital satisfaction depends on their Communication Patterns. The present 
study aimed to investigate the mediating role of Communication Patterns in the relationship between 
self-differentiation and sexual satisfaction of couples.
Methods This study is descriptive correlational research. The statistical population of the study was all 
couples residing in Bukan City in 2019. A total of 500 couples was selected by the multistage cluster sam-
pling method and the differentiation questionnaires, Communication Patterns, and Larsson sexual satis-
faction questionnaire were performed on them. Data were analyzed using the Pearson correlation coef-
ficient and stepwise regression and the Sobel test was performed by using SPSS V. 22 and PLS software.
Results According to the results, the survey of the mediating role of Communication Patterns in the re-
lationship between self-differentiation and sexual satisfaction, the Sobel test statistic value was 18.663 
(P≤0/01). Therefore, it can be concluded that the communication variables have a positive and signifi-
cant mediating effect on their differentiation on sexual satisfaction. On the other hand, the effect of their 
differentiation on sexual satisfaction is both independent and positive and significant with the mediating 
variable of Communication Patterns.
Conclusion Considering the results, it can be concluded that couples’ therapists can emphasize improv-
ing couples ‘Communication Patterns’ to achieve sexual satisfaction and use this approach to prevent 
divorcing couples from breaking up in their marriage.
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Extended Abstract

1. Introduction

exual desire is a form of expression of 
love and imitation of divine creation [1]. 
In the shadow of satisfying sexual desire, 
in addition to physical need, the person is 
morally and intellectually as well as psy-

chologically relaxed. This instinct is the immeasurable 

impact of marital life and solidarity. It plays a construc-
tive and important role in the path to the psychological 
balance of the couples [2]. 

One of the interpersonal factors affecting sexual rela-
tions and marital satisfaction is the nature of couples’ 
Communication Patterns [3]. In fact, couples’ communi-
cation skills play a significant role in all aspects of their 
everyday life, and this has a special role in the conflict 
and failure in a couple’s marriage [5]. Other well-known 
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factors affecting the quality of sexual relations and sexual 
satisfaction of individuals are their differentiation, and the 
result is a balance between maintaining independence and 
maintaining relationships with significant people of life 
[6].

 The distinction is an important aspect of psychologi-
cal health, which results in the primary relationships of 
individuals in the family to its higher and lower levels [8]. 
Therefore, sexual relations between spouses are a bilat-
eral process, and any disruption can be the basis for the 
problems and shake up the family center. In this regard, 
the most important cause of the collapse of the family 
is divorce, which affects the individual and the family 
greatly [10].

2. Methods

The research method is descriptive correlational. The 
statistical population of the study consisted of all couples 
residing in Bukan City in the year 2019. Among them, 
500 couples were selected by multistage cluster sampling 
method. Every person filled the questionnaires individu-
ally by coding to maintain the confidentiality of the re-
spondents.

The research tools included: 1. Sexual Satisfaction Ques-
tionnaire; 2. The Self-differentiation Questionnaire, 3. 
Communication Patterns Scale.

The Larsson Sexual Satisfaction Scale (1998), with 25 
questions and 4 components, has a maximum score of 
125. The validity and reliability of this questionnaire were 
measured in the research by Bahrami et al. [13]. Cron-
bach’s alpha coefficient was more than 0.87 [1].

A distinction questionnaire (Scourner and Friedlander) 
consisted of a 45-item tool. The maximum score of the 
questionnaire is 270. In the research, the content and form 
of the questionnaire have been evaluated by the hypo-
thetical content and form [1]. The calculated Cronbach’s 
alpha coefficient in the quasi-research questionnaire was 
estimated to be above 0.87 [1].

The Communication Patterns Scale consists of 35 ques-
tions, with a maximum score of 315. In Iran Samadza-
deh et al. (2013) validated and demonstrated the above 
questionnaire. The Relationship Patterns Questionnaire 
(CPQ) has validity (Cronbach’s alpha of 0.76) and is sig-
nificant at the alpha level of 0.01. Also, the convergent 
validity of the questionnaire was from 0.30 to 0.95, indi-
cating that the validity and reliability of the questionnaire 
not only is consistent with the results of other countries 
but also enables it to be used in research areas.

3. Results

The results in Table 1 show that in the first step the 
multiple correlation coefficient is 0.307 and the coeffi-
cient of determination is 0.094 which is significant at the 
level of 0.01. That is, the regression model in the first step 
has good predictive power. In the second step, multivari-
ate correlation coefficients increased to 0.347 and the co-
efficient of determination increased to 0.120, which was 
significant at the 0.01 level. This indicates that the second 
step regression model also has good predictive power, 
and shows the results of stepwise regression analysis. 

In Table 2, at the first step, self-differentiation was sig-
nificant, and the non-standard regression coefficient was 
0.199, which was significant at the 0.01 level. In the 
second step, with the inclusion of the Communication 
Patterns components and the constructive/reciprocal pat-
tern component being significant, their non-standardized 
coefficient of differentiation increased to 0.193, which 
was significant at the level of 0.01. 

Table 3 shows that in examining the mediating role of 
Communication Patterns in the relationship between self-
differentiation and sexual satisfaction, the significance of 
the Sobel test statistic was 18.663 (P≤0.01). Therefore, it 
can be concluded that communication variables have a 
positive and significant mediating effect on their differ-
entiation on sexual satisfaction. On the other hand, the 
effect of self-differentiation on sexuality is independent 
and with positive and significant mediating variables.

Mam Salehi H, et al. Communication Patterns in Relationship Between Self-differentiation and Sexual Satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2020; 26(2):154-169.

Table 1. Step by step regression of sexual satisfaction in terms of their differentiation and Communication Patterns

Step R R2 R2  Justified Estimated Deviation F You Mean

1 0.307 0.094 092.0 014.11 561.43 0.001

2 0.347 0.120 0.112 891.10 14.265 0.001



156

Summer 2020, Volume 26, Number 2
Iranian Journal of
PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

4. Discussion

The results of this study have shown that Communica-
tion Patterns can play a positive and meaningful mediat-
ing role in the effect of self-differentiation on sexual sat-
isfaction. Slowly and severely affected by the dynamics 
and interactions between family members, it has a pro-
found impact on one’s future life. The greater the miscar-
riage with the family of origin, the greater the likelihood 
of anxiety, incompatibility, and conflict between couples 
in all aspects of their marital life, including performance 
and sexual satisfaction [23]. Self-differentiation is largely 
related to the type of Communication Patterns of the in-
dividual with the main family members, which are based 
on the encoding and decoding of messages that are trans-
mitted between family members and are used in how data 
is used in future individual interactions. Takes place [23]. 
These couples’ Communication Patterns can be effective 
and effective in all areas of their lives, especially in terms 
of sexual and marital satisfaction [25]. Hence, it seems 
that on the one hand, their differentiation in each of the 
couples and on the other hand, couples use ineffective 
Communication Patterns in their relationships to make 
sure couples understand each other properly in most mar-
riages, In particular, it reduces the function and satisfac-

tion of sexual needs and subsequently leads to frustration 
and marital strife, resulting in separation and divorce and 
the failure of their marriage. Thus, it can be concluded 
that Communication Patterns as a mediating variable in 
the relationship between self-differentiation and sexual 
satisfaction can have an effective, meaningful, and indi-
rect effect.
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Table 2. Standardized and non-standardized regression coefficients of variables in step-by-step regression analysis

Model Source
Coefficient

Not Standardized

Deviation

Criterion

Coefficient

Standardized
T You 

Mean

1
Constant 42.661 4.688 --- 9.100 0.001

Self-differentiation 0.199 0.030 0.307 6.600 0.001

2

Constant 46.196 5.446 --- 8.483 0.001

Self-differentiation 0.193 0.030 0.298 6.421 0.001

Constructive/ mutual 
pattern 0.255 0.083 0.159 3.084 0.002

Exit/Exit pattern 0.138 0.063 0.107 2.173 0.030

Avoidance/ reciprocity 
pattern 0.040 0.119 0.018 0.338 0.735

Sig: 0.001; f:437.9; R2: 0.083; R:0.288.

Table 3. Sobel test results on the mediating role of communication patterns

A B SEA SEB Sobel Statistics Meaningful

0.911 0.52 0.003 0.038 18.663 0.001
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اهداف رضایت فردی زوجین در بیشتر حوزه های زناشویی متأثر از الگوهای ارتباطی آن هاست، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای 
الگوهای ارتباطی در رابطه بین تمایزیافتگی خود و رضایت جنسی زوجین انجام گرفت.

مواد و روش ها پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین ساکن شهرستان بوکان در 
سال1398 بودند. پانصد نفر از زوجین به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های تمایزیافتگی خود، الگوهای 
ارتباطی و رضایت جنسی الرسون، روی آن ها اجرا شد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و 

آزمون سوبل به کمک نرم افزارهای SPSS (نسخه 22) و PLS انجام گرفت.
یافته ها یافته های پژوهش نشان داد در بررسی معناداری نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی در رابطه بین تمایزیافتگی خود و رضایت جنسی مقدار 
آماره سوبل تست برابر با 18/663 است (P≤ 0/01). بنابراین می توان نتیجه گرفت که متغیر الگوهای ارتباطی در تأثیر بین تمایزیافتگی خود بر 
رضایت جنسی، نقش میانجی مثبت و معنی داری دارد. از سوی دیگر نیز تأثیر تمایزیافتگی خود بر رضایت جنسی هم به صورت مستقل و هم با 

حضور متغیر میانجی الگوهای ارتباطی مثبت و معنادار است. 
نتیجه گیری بر اساس یافته ها می توان گفت زوج درمانگران می توانند برای بهبود تعارضات جنسی زوجین در مداخالت خود، بر بهبود الگوهای 

ارتباطی زوجین تأکید کنند و از این رویکرد جهت پیشگیری از جدایی و طالق زوجین و شکست آن ها در ازدواجشان استفاده کنند.

کلیدواژه ها: 
الگوهای ارتباطی، 

تمایزیافتگی خود، رضایت 
جنسی زوجین

تاریخ دریافت: 07 خرداد 1398
تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1398 

تاریخ انتشار: 17 تیر 1399

1. گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران.
2. گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه، ایران.

نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی در رابطه بین تمایزیافتگی خود و رضایت جنسی زوجین

، مختار عارفی2، یحیی یاراحمدی1 ، *امید مرادی1  حسین مام صالحی1 

مقدمه

میل جنسی1 حالتی از بیان عشق و تقلیدی از عمل آفرینش 
الهی است ]1[. عشق و علیت در روابط جنسی یک واسطه برای 
رسیدن به وحدت و وسیله ای برای کسب فضیلت و راهی برای 
تجدید آفرینش است. ازدواج رابطه ای انسانی، پیچیده، ظریف و 
پویاست که از ویژگی های خاصی برخوردار است. باید اذعان داشت 
ازدواج برسند،  از  که زن و مرد در صورتی که به بینش کامل 
می توانند با رابطه جنسی به بهترین آرامش جسمی و روانی دست 
یابند ]2[. از طرفی لذت جنسی آدمیان بیشتر محصول ذهن است 
تا جسم و عوامل روان شناختی معموالً سهم مهمی در فعالیت 
جنسی دارند و قادرند موجب بروز یا جلوگیری از این فعالیت 
شوند ]3[. در سایه ارضای میل جنسی عالوه بر نیاز جسمانی، 
فرد از لحاظ اخالقی، فکری و روانی نیز به آرامش می رسد این 

1. Sexual desire 

غریزه تأثیرانکارناپذیری در زندگی زناشویی و انسجام و پایداری آن 
و نقش سازنده و پراهمیت و بنیادینی در مسیر سالمت و تعادل 
روانی زوجین ایفا می کند ]4[. همچنین یکی از عوامل بین فردي 
مؤثر و کارآمد در رابطه و رضایت جنسی و زناشویی2، نوع و ماهیت 
الگوهاي ارتباطی زوجین است که برای ثبات بخشیدن به زندگی 
زناشویی زوجین و صمیمیت بین آن ها و به ویژه افزایش رابطه و 

رضایت جنسی ضروری به نظر می رسد ]5[. 

الگوهای ارتباطی3 یکسری کانال های ارتباطی خاص است که 
از طریق آن زن و شوهر با هم تعامل دارند و مجموعه این الگوها 
شبکه ارتباطی خانواده را تشکیل می دهند. به عبارتی، انسان ها در 
رابطه ها متولد می شوند، بعد زندگی می کنند و سپس می میرند و 
از این رو ارتباط و تعامل با دیگران از اساسی ترین نیازها به شمار 

2. Sexual and marital satisfaction
3. Communication patterns 
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می رود و انسان به وسیله این ارتباط ها نیازهایش از هر نوعی 
که باشد را برطرف می کند و رشد و تکامل می یابد؛ درنتیجه 
می توان گفت سعادت و خوشبختی انسان تا حد زیادی به ماهیت 
و چگونگی الگوهای ارتباطی او چه با همسر و اعضای خانواده اش 
با دیگران در جامعه مرتبط است ]6[. بدین مفهوم که  و چه 
مهارت های ارتباطی زوجین در تمامی ابعاد زندگی مشترک آن ها 
تأثیر شگرفی دارد و رضایت فردی هریک از زوجین در جنبه های 
دیگر زندگی شان متأثر از مهارت های او در برقراری ارتباط بوده 
و این خود در تعارضات جنسی و شکست زوجین در ازدواجشان 
نقش ویژه ای دارد؛ یعنی الگوی ارتباطی نامؤثر، به یقین درک و 
فهم صحیح زوجین از یکدیگر را کاهش داده و باعث می شود 
همسران در ارضای نیازهای خود و یکدیگر ناتوان شده و درنتیجه 

به افرادی ناسازگار، ناموفق، مأیوس و بیمار بدل شوند ]7[. 

افراد،  جنسی  رضایت  و  رابطه  بر  مؤثر  مؤلفه های  دیگر  از 
نظریه  کلیدي  مفاهیم  از  یکی  که  است  خود4  تمایزیافتگي 
نظام هاي خانواده درمانی بوئن است و عبارت از توانایي فرد در 
تعریف خود است با پاسخ به چنین پرسش هایی: من کیستم، چه 
مي خواهم؛ به چه می اندیشم، هدف هاي من در زندگي چیست و 
آماده انجام چه کاري هستم؟ مجموعه پاسخ به این پرسش ها، هر 
فرد را با دیگر افراد متمایز مي کند ]8[. بوئن به عنوان درجه اي که 
در آن فرد قادر است بین کارکرد عقالنیـ  هیجانی5 ، صمیمیت و 
خودمختاري6 در روابط خویش تعادل برقرار کند، تعریف می کند 
که سطح تمایزیافتگی خود می تواند در تمام روابط بین زوجین 

به ویژه رابطه و رضایت جنسی آن ها مهم و تأثیرگذار باشد ]9[. 

مفهوم تمایزیافتگي خود در نظریه نظام ها تحت عنوان هم 
آمیختگي ـ تمایزیافتگي7 تعریف شده که هر دو اصطالح مؤید 
این مطلب است که بلوغ و تحقق فرد، نیازمند آن است که او 
رهایي  اصلي خود  نشده خانواده  عاطفي حل  وابستگي هاي  از 
ویژگی  یک  خود  تمایزیافتگی،  است  معتقد  میزر   .]10[ یابد 
شخصیتی است که در سطوح مختلف درون روانی و برون روانی 
نمایان می شود. از نظر او تمایزیافتگی در سطح درون روانی به 
شامل  و  می دهد  رخ  فرد  درون  در  که  است  فرایندی  عنوان 
مؤلفه های جایگاه من و واکنش پذیری عاطفی است و تمایزیافتگی 
در سطح برون روانی نیز به عنوان فرایندی است که در روابط 
بین افراد به وقوع می پیوندد و شامل مؤلفه های هم آمیختگی و 
گسلش عاطفی است. در دیدگاه وی مؤلفه جایگاه من به معنای 
باورهاست  افکار و  داشتن حس روشنی از خود و استقالل در 
و واکنش پذیری عاطفی به غلبه بر احساس های فرد بر عقل و 
منطقش و پاسخگویی بر پایه هیجان ها اشاره دارد. اما در سطح 

4. Self - distinction.
5. Rational - Emotional
6. Intimacy and autonomy
7. Intertwining - Differentiation

بین فردی، هم آمیختگی با دیگران اشاره به از دست دادن استقالل 
خود و انحالل و هم آمیختگی در طی روابط صمیمانه با دیگران، 

به خصوص افراد مهم زندگی دارد ]11[. 

درواقع ضرورت مهمی که انجام این مطالعه را با عنوان بررسی 
نقش الگوهای ارتباطی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین 
تمایزیافتگی خود و رضایت جنسی در زوجین بیشتر توجیه پذیر 
کرد، آمار رو به افزون عدم رضایت و صمیمیت جنسی در زوجین 
متوسط  درنتیجه کم شدن  و  به طالق جنسی  منجر  که  بود 
و تحمیلی آن ها  اجباری  زندگی  یا  و  ازدواج زوج ها  مدت زمان 
و  رابطه  به جرئت می توان  بنابراین  کنار هم می شود ]12[.  در 
رضایت جنسی زوجین را یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار دوام 
و بقای ازدواج ها قلمداد کرد و از سوی دیگر نیز بهبود و ارتقای 
آن در روابط بین زوجین می تواند به کاهش مشکالت و تعارضات 
جنسی و بالتبع پایین آمدن آمار باالی پدیده خانمان سوز طالق 
منجر شود که بر اساس آمارهاي رسمي، نتایج پژوهش ها از جمله 
مطالعه بابکی و همکاران نشان مي دهند 50 درصد علت طالق هل 
مشکالت جنسي است ]12[. اما بر اساس فرا تحلیل ها در این 
زمینه باالي 78 درصد علت طالق ها به مسائل جنسي مربوط 
بابکی  مطالعه  بر  می توان عالوه  نیز  راستا  این  در  که  مي شود 
همکاران به مطالعات سعیدی و شکوری، همچنین پژوهش پینتو 

و نوبل اشاره کرد ]12، 1[. 

 بنابراین، با توجه به اینکه سطح عملکرد و رضایت جنسی 
مابین زوجین شکل دهنده بخشی از تصورات و ادراکات مثبت 
از عوامل مؤثر بر رضایت  نیز یکی  از یکدیگر و  و منفی آن ها 
زناشویی زوجین است، درواقع، ادراکات و رضایت جنسی هریک 
از زوجین رابطه قوی و مثبتی با رفتارهایی دارد که نگهدارنده و 
تداوم بخش ازدواج آن هاست؛ بنابراین اهمیت این پژوهش بیش از 

پیش احساس می شود. 

بدیهی است یافته های این پژوهش می تواند، در درک اینکه 
عملکرد و رضایت جنسی و عوامل مؤثر بر آن به جهت تأثیری که 
بر حفظ و تداوم ازدواج زوجین دارد، اثربخش باشد؛ به ویژه برای 
درمانگران در حوزه زوج و خانواده استفاده از این رویکرد برای 
درمان تعارضات جنسی زوجین جهت پیشگیری از طالق مهم 
است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای 
رضایت  و  خود  تمایزیافتگی  بین  رابطه  در  ارتباطی  الگوهای 

جنسی زوجین انجام گرفت.

روش

از نوع همبستگی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 
بوکان  شهرستان  ساکن  زوجین  کلیه  پژوهش  آماری  جامعه 
در سال 1398 بودند. بر اساس جدیدترین اطالعات مرکز آمار 
ایران (1395) جمعیت شهری بوکان 197 هزار نفر بود که بر 
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بوکان  شهر  ساکن  معمولی  خانوارهای  تعداد  آمار،  این  اساس 
74250 خانوار بود. با توجه به دقیق نبودن آمار جامعه، تعداد 
زیاد متغیرهای پژوهش و عدم دسترسی عملی به کلیه اعضای 
جامعه و نیز با توجه به نظر متخصصین و پژوهشگران در این 
زمینه و در نظر گرفتن پژوهش های مشابه، به روش نمونه گیری 
نمونه  عنوان  به  زوجین  از  نفر  پانصد  خوشه ای چند مرحله ای، 
پژوهش انتخاب شدند که با توجه به موقعیت جغرافیایی و بافت 
فرهنگی و اجتماعی ساکنین شهرستان مربوطه، کل شهر به پنج 
منطقه و هر منطقه به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و از 
میان هر خوشه پنجاه زوج (صد نفر) از بین محالت مختلف هر 

منطقه به روش داوطلبانه انتخاب شدند. 

در این تحقیق نحوه دسترسی به افراد هم به صورت حضوری 
و هم به صورت تلفنی بوده است. همچنین از فضای مجازی نیز 
استفاده شده است. به همین منظور گروهی نیز به نام آزمودنی های 
پژوهش مربوطه در فضای مجازی تشکیل شد و برای دسترسی به 
اعضا و دعوت آن ها به جلسات و ارائه هر نوع اطالعات مقتضی در 

این راستا از آن استفاده می شد.

داشتن  از:  بودند  عبارت  پژوهش  این  در  ورود  های  مالک 
حداقل یک سال زندگی مشترک زوجین و حداکثر 35 سال، عدم 
بارداری، یائسگی و شیردهی زنان، عدم سوء مصرف به الکل، مواد 
و دارو (با توجه به مصاحبه بالینی و تشخیصی که به این منظور 
با زوجین مربوطه مصاحبه انجام گرفت و همچنین خودگزارشی 
آن ها)، نداشتن بیماری های جسمی و روانی مزمن (با توجه به 
پرونده  نداشتن هیچ گونه  و  بیمارستان  در  بستری  عدم سابقه 
پزشکی به دلیل بیماری های جسمی و روانی مزمن بر مبنای 
مصاحبه تشخیصی که با زوجین به این منظور انجام گرفت و 
در  (حداقل  سوادکافی  داشتن  آن ها)،  خودگزارشی  همچنین 
سطح متوسطه) جهت درک سؤاالت و پاسخ به آن ها و همکاری 
داوطلبانه با پژوهشگر در راستای اهداف علمی پژوهش مورد نظر.  
شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان به هر دلیلی که مایل 

بودند، بدون هیچ گونه محدودیتی از پژوهش خارج شوند.  

توضیحات  و  آزمودنی ها  از  آگاهانه  رضایت  کسب  از  پس 
مقتضی در این راستا (مبنی بر ارزش و اهمیت این مطالعه) و 
هماهنگی های الزم با آن ها، زوجین جهت شرکت در آزمون در 
یک زمان از پیش تعیین شده (در یک روز تعطیل) به یک سالن 
فرهنگی هنری در سطح شهر که قباًل به این منظور تدارک دیده 
شده بود دعوت شدند. ابزارهای جمع آوری اطالعات که در داخل 
پاکت قرار گرفته بودند بعد از توضیحات و راهنمایی های الزم 
توسط آزمونگران مربوطه به زبانی ساده و قابل فهم و یکسان 
برای همه آزمودنی ها، در اختیار زوجین قرار داده شد تا هریک 
از زوجین به صورت انفرادی آن ها را تکمیل کند. جهت همکاری 
حداکثری آزمودنی ها و به منظور رعایت مالحظات اخالقی در 
اجرای مطالعه، تکمیل پرسش نامه ها بی نام و با کدگذاری انجام 

شد.  رعایت  آزمودنی ها  پاسخ های  بودن  محرمانه  اصل  و  شد 
مشارکت کنندگان با آگاهی کامل در مطالعه شرکت کردند. آن ها 
در صورت تمایل می توانستند با وارد کردن ایمیل خود در قسمت 
جمعیت شناختی از نتایج داده های خود و همچنین نتایج کلی 
پژوهش اطالع یابند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه رضایت 
جنسی، پرسش نامه تمایزیافتگی خود و مقیاس الگوهای ارتباطی 

بودند. 

در این تحقیق به منظور برآورد میزان رضایت جنسی زوجین 
جنسی  رضایت  مقیاس  از  خود،  جنسی  رابطه  و  عملکرد  در 
مؤلفه  چهار  و  است  سؤال   25 دارای  که   (1998) الرسون8 
تمایل به برقراری روابط جنسی، نگرش جنسی9، کیفیت زندگی 
جنسی10 و سازگاری جنسی زوجین را می سنجد، استفاده شد. 
این پرسش نامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرتی (1 تا 5) 
در نظر گرفته می شود و با سؤاالتی مانند من احساس می کنم 
که همسرم از روابط جنسی مان لذت می برد، به سنجش رضایت 
جنسی می پردازد. حداقل نمره این پرسش نامه برای هر فرد 25 و 
حداکثر آن 125 و حد متوسط آن نیز 62/5 است. روایی و پایایی 
این پرسش نامه در پژوهش بهرامی و همکاران سنجیده شده است 
]13[. ضریب آلفاي کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش بهرامی و 

همکاران باالی 0/87 برآورد شده است ]13[.

سطح  سنجش  منظور  به  حاضر  پژوهش  در  همچنین   
تمایزیافتگی خود در زوجین، یعنی ارتباط های مهم زندگی و 
روابط جاری آن ها با اعضای خانواده اصلی خود، از پرسش نامه 
تمایزیافتگی خود (اسکورن11 و فریدلندر) که یک ابزار 45 سؤالی 
است و دارای چهار خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه 
من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است، استفاده شد. 
این پرسش نامه با مقیاس لیکرتی در یک طیف شش گزینه ای از 
1 (ابداً در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کامالً در مورد من صحیح 
است) درجه بندی شده است. حداکثر نمره پرسش نامه 270 است. 
سؤال های 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 37، 41 و 43 به 
نمره گذاری  معکوس  صورت  به  سؤال ها  سایر  و  مثبت  صورت 
می شود. نمره کمتر در این پرسش نامه نشان دهنده سطوح پایین تر 
تمایزیافتگی است. در پژوهشی توسط خطیبی انجام شده است 
روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسش نامه مناسب ارزیابی 
شده است ]14[. ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهش 
خطیبی براي این پرسش نامه باالی 0/7 برآورد شد ]14[. ضریب 
آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسش نامه 
تمایزیافتگی خود 0/88 است ]15[. همین ضریب آلفا در پژوهش 

8. Larson Sexual Satisfaction Questionnaire
9. Sexual attitude
10. Quality of sexual life
11. Scorone and Friedlander 
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پلج ـ  پوپکو12 که در سال 2004 انجام گرفت 0/86 است (نقل از 
خطیبی، 1394) ]14[.

 (CPQ) در این مطالعه از پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین 
که توسط کریستنسن و سوالوای در سال 1984 طراحی و تدوین 
شده است به منظور برآورد نوع الگوهای ارتباط زناشویی زوجین 
از 35 سؤال تشکیل شده است و  با همدیگر استفاده شد که 
رفتارهای زوجین را در طی سه مرحله تعارض زناشویی برآورد 
به وجود  زوجین  رابطه  در  الف) هنگامی که مشکلی  می کند: 
می آید؛ ب) در طول بحث راجع به مشکل ارتباطی؛ ج) بعد از 
بحث راجع به مشکل ارتباطی. بدین گونه که زوجین هر رفتار را 
روی یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت که از 1 (اصاًل امکان ندارد) تا 
9 (خیلی امکان دارد) تنظیم شده، درجه بندی می کنند؛ بنابراین 
حداقل نمره این پرسش نامه برای هر فرد 35 و حداکثر آن 315 

و حد متوسط آن نیز 165 است.

کریستنسن و هیوی و هیوی و همکاران پایایی این پرسش نامه 
را برآورد کردند. آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های CPQ از 
0/50 تا 0/78 گزارش شده است ]16[. بودنمن و همکاراننیز 
آزمودنی های  روی  را  پرسش نامه  این  خرده مقیاس های  پایایی 
کرونباخ  آلفای  که  آورده اند  به دست  سوئیسی  و  آلمانی 
خرده مقیاس های  روی  محققان  این  پژوهش  در  به دست آمده 
این پرسش نامه از 0/44 تا 0/85 و برای مقیاس ارتباط سازنده 
/ متقابل بین 0/74 تا 0/78 گزارش شده است. آن ها نتایج را با 
نمونه آمریکایی (کریستنسن و هیوی، 1990) مقایسه کردند که 
رضایت بخش بود ]16[. در ایران صمد زاده و همکاران پرسش نامه 
فوق را هنجاریابی کرده و به منظور برآورد روایی این پرسش نامه، 
همبستگی بین مقیاس های این پرسش نامه و پرسش نامه های 
پرخاشگری، رضایت زناشویی انریچ13، عاطفه مثبت ـ منفی14، 
سازگاری زناشویی، عزت نفس15 و رضایتمندی زناشویی16 زوجین 
را به دست آورده اند که به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها، 
آزمون همبستگی پیرسون و به منظور بررسی همسانی درونی 

متغیرها، آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. 

الگوهای  پرسش نامه  که  داد  نشان  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 
ارتباطی (CPQ) از اعتبار مناسبی (آلفای کرونباخ 0/76) برخوردار 
و در سطح آلفای 0/01 معنی دار است. همچنین، روایی همگرای 
پرسش نامه با مقیاس های ذکرشده از 0/30 تا 0/95 به دست آمد 
که نشانگر این است اعتبار و روایی پرسش نامه الگوهای ارتباطی 
(CPQ) در نمونه ای از زنان و مردان متأهل ایرانی، عالوه بر اینکه 
با نتیجه دیگر کشورها هم خوانی دارد، امکان به کارگیری آن را در 

12. Poleg - Poiko
13. ENRICH
14. Positive-Negative Affect
15. Self-esteem
16. Marital Satisfaction

گستره های پژوهشی و شناسایی نوع مهارت های ارتباطی افراد 
متأهل را در محیط های مشاوره ای فراهم می  کند ]17[.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده 
شده است. در کنار بررسی و توصیف آماری داده ها با استفاده 
از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف 
معیار)، بررسی همبستگی بین متغیرها و میزان تأثیر هریک از 
متغیر ها، از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام در 
نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شده است. در ادامه برای بررسی 
مدل علّی روابط متغیرها تحقیق، از قابلیت مدل سازی معادالت 

ساختاری در نرم افزار PLS استفاده شده است.

یافته ها

 در پژوهش حاضر از پانصد نفر (افراد نمونه)، 250 نفر (50 
درصد) زن و 250 نفر (50 درصد) مرد بودند. همچنین نتایج 
بررسی اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه نشان داد 246 نفر 
(49/2 درصد) از زوجین دارای سابقه ازدواج زیر ده سال، 114 
نفر (22/8 درصد) دارای سابقه ازدواج ده تا نوزده سال، 66 نفر 
(13/2 درصد) دارای سابقه ازدواج 20 تا 29 سال و 74 نفر (14/8 
درصد) دارای سابقه ازدواج باالی 29 سال بودند. میانگین مدت 
ازدواج در شرکت کنندگان هفده سال بود. همچنین 53 درصد 
بدون فرزند، 22/5 درصد از شرکت کنندگان دارای یک فرزند، 
23/2 درصد دارای دو فرزند و 25/6 درصد دارای سه فرزند بودند. 
در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه، میانگین نمرات آزمودنی ها در 
متغیر رضایت جنسی 73/40، تمایزیافتگی خود 154/73، الگوی 
و  کناره گیری 25/75   / توقع  الگوی  متقابل 26/34،   / سازنده 
الگوی اجتناب / متقابل 13/34 بود. بین متغیر تمایزیافتگی خود 
با متغیرهای رضایت جنسی و الگوی سازنده / متقابل، الگوی توقع 
/کناره گیری و الگوی اجتناب/ متقابل رابطه مستقیم و معنادار 

.(P≤0/01) دیده شد

 برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق با توجه به مقیاس 
فاصله ای متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که 

در جدول شماره 1 این همبستگی ها مشاهده می شود.

 چنان که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، همبستگی 
بین تمایزیافتگی خود با رضایت جنسی مثبت و معنی دار است 
نمره  افزایش  با  می دهد  نشان  که   (sig=0/001 و   r=0/307)
تمایزیافتگی خود، نمره رضایت جنسی نیز افزایش می یابد. از 
طرفی از بین مؤلفه های الگوهای ارتباطی نیز، الگوی سازنده / 
متقابل رابطه مثبت و معنی داری با رضایت جنسی (r =0/156 و 
sig=0/001) دارد که نشان می دهد با افزایش نمره الگوی سازنده 
/ متقابل، رضایت جنسی نیز افزایش می یابد. برای بررسی بیشتر 
و امکان پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تغییرات متغیرهای 

پیش بین، از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
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نتایج محاسبات در جدول شماره 2 نشان می دهد که در گام 
اول مقدار همبستگی چندگانه برابر 0/307 و ضریب تعیین برابر 
0/094 است که در سطح معنی داری 0/01 معنی دار است. این 
مطلب نشان می دهد مدل رگرسیونی در گام اول دارای قدرت 
پیش بینی مناسبی است و با ورود اولین متغیر (تمایزیافتگی خود) 

9/5 درصد از تغییرات رضایت جنسی قابل پیش بینی است.

در گام دوم و با اضافه شدن مؤلفه های الگوهای ارتباطی (الگوی 
سازنده / متقابل، الگوی توقع / کناره گیری و الگوی اجتناب / متقابل) 
مقدار همبستگی چندگانه برابر 0/347 و ضریب تعیین افزایش یافته 
و به 0/120 رسیده است که در سطح 0/01 معنی دار است. این 
مطلب نشان می دهد که مدل رگرسیونی در گام دوم نیز دارای قدرت 
پیش بینی مناسبی است و با ورود دومین متغیر (الگوهای ارتباطی) 

حدود 12 درصد از تغییرات خودکارآمدی قابل پیش بینی است.

جدول شماره 3 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و غیراستاندارد 
متغیرها در تحلیل رگرسیون گام به گام را نشان می دهد.

نتایج بررسی تحلیل رگرسیون گام به گام در دو گام در جدول 
شماره 4 نشان می دهد که در گام اول تمایزیافتگی خود معنی دار 
بوده و ضریب رگرسیون غیر استاندارد 0/199 است که در سطح 
معنی داری 0/01 معنی دار است. همچنین در گام دوم با ورود 
مؤلفه های الگوهای ارتباطی و معنی دار بودن مؤلفه الگوی سازنده 
 0/193 به  خود  تمایزیافتگی  غیر استاندارد  ضریب  متقابل،   /
است.  معنی دار   0/01 معنی داری  سطح  در  که  یافته  افزایش 
همچنین از بین الگوهای ارتباطی، ضریب الگوی سازنده / متقابل 
 r=2/173) و الگوی توقع / کناره گیری (sig=0/001 و t=3/084)
و sig=0/030) معنی دار بود. به عبارت دیگری، الگوی سازنده / 
متقابل و الگوی توقع / کناره گیری تأثیر معنی داری داشته است. 
 PLS برای بررسی بیشتر، از قابلیت معادالت ساختاری در نرم افزار

استفاده شده است.

 شاخص ضریب تعیین17، نشان دهنده قدرت پیش بینی متغیر 

17. R Square

جدول 1. همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق

12345میانگین

73/401رضایت جنسی

1**154/730/307تمایزیافتگی خود

1*0/117**26/340/156الگوی سازنده / متقابل

1**25/750/0470/0730/279الگوی توقع / کناره گیری

1**0/335**0/425*0/105-13/340/045الگوی اجتناب / متقابل
P≤0/01 ؛ **معنی داری در سطحP≤0/5 معنی داری در سطح *

جدول 2. رگرسیون گام به گام رضایت جنسی بر حسب تمایزیافتگی خود و الگوهای ارتباطی

معنی داریFانحراف معیار برآوردR2 تعدیل شدهRR2متغیرهای پیش بینگام

0/3070/0940/09211/01443/5610/001تمایزیافتگی خود1

0/3470/1200/11210/89114/2650/001تمایزیافتگی خود و الگوهای ارتباطی2

جدول 3. ضرایب رگرسیون استاندارد شده و غیراستاندارد متغیرها در تحلیل رگرسیون گام به گام

معنی داریTضریب استاندارد شدهانحراف معیارضریب استاندارد نشدهمنبعمدل

1
9/1000/001---42/6614/688مقدار ثابت

0/1990/0300/3076/6000/001تمایزیافتگی خود

2

8/4830/001---46/1965/446مقدار ثابت

0/1930/0300/2986/4210/001تمایزیافتگی خود

0/2860/0540/4015/0110/001الگوهای ارتباطی

R=0/293 ؛R2=0/085 ؛f=8/201 ؛Sig=0/001
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وابسته از روی متغیرهای مستقل است. بر اساس نتایج تصویر 
شماره 1 مقدار ضریب تعیین رضایت جنسی در حالت بدون 
حضور متغیر میانجی برابر با 0/788 است که نشان می دهد بدون 
در نظر گرفتن سایر متغیرها، تمایزیافتگی خود به تنهایی قادر به 

تبیین 78 درصد از تغییرات رضایت جنسی است. 

نتایج شاخص ضریب تعیین در حالتی که متغیر واسطه ای 
الگوهای ارتباطی وارد مدل شد، در تصویر شماره 2 نشان داده 
شده است. بر اساس نتایج این آزمون تمایزیافتگی خود با حضور 
متغیر واسطه ای الگوهای ارتباطی نیز قادر به تبیین 86 درصد از 

تغییرات رضایت جنسی است. 

همچنین یکی از شاخص های تأیید روابط در مدل ساختاری 
معنادار بودن ضرایب مسیر است. معناداری ضرایب مسیر مکمل 
بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل است. چنان که مقدار 
به دست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد اطمینان در نظر 
گرفته شده باشد، آن رابطه یا فرضیه تأیید می شود. در سطح 
معناداری 90، 95 و 99 درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آماره 

t برابر 1/64، 1/96 و 2/58 مقایسه می شود (تصویر شماره 3).

در ادامه به منظور بررسی معناداری نقش واسطه ای الگوهای 
ارتباطی در بین متغیرهای تمایزیافتگی خود و رضایت جنسی از 

تصویر 1. ضریب تعیین رضایت جنسی بر حسب تمایزیافتگی خود

تصویر 2. ضریب تعیین رضایت جنسی بر حسب تمایزیافتگی خود و واسطه گری الگوهای ارتباطی

تصویر 3. شاخص t برای بررسی ضرایب معناداری مسیرها
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آزمون سوبل18 استفاده شد.

 در ادامه و با حضور متغیر میانجی الگوهای ارتباطی در تأثیر 
تمایزیافتگی خود بر رضایت جنسی مقدار آماره سوبل آزمون برابر 
با 18/663 بود که در سطح اطمینان 99 درصد، معنادار گزارش 
گرفت  نتیجه  این طور  می توان  اساس  این  بر   .(P≤ 0/01) شد 
که متغیر الگوهای ارتباطی در تأثیر بین تمایزیافتگی خود بر 
رضایت جنسی، نقش میانجی دارد. از دیگر سو از آنجا که تأثیر 
تمایزیافتگی خود بر رضایت جنسی هم به صورت مستقل و هم 
با حضور متغیر میانجی الگوهای ارتباطی معنادار گزارش شد، 
می توان این گونه نتیجه گرفت که متغیر الگوهای ارتباطی یک 

متغیر واسطه ای، نسبی است و نقش مطلق ندارد.

بحث

یافته های این پژوهش نشان داده است که در بررسی معناداری 
تمایزیافتگی  بین  رابطه  در  ارتباطی  الگوهای  واسطه ای  نقش 
خود و رضایت جنسی مقدار آماره آزمون سوبل برابر با 18/663 
است (P ≤ 0/01). بر این اساس می توان این طور نتیجه گرفت که 
متغیر الگوهای ارتباطی در تأثیر بین تمایزیافتگی خود بر رضایت 
جنسی می تواند نقش میانجی مثبت و معنی داری ایفا کند و از 
سوی دیگر نیز تأثیر تمایزیافتگی خود بر رضایت جنسی هم به 
صورت مستقل و هم با حضور متغیر میانجی الگوهای ارتباطی 
مثبت و معنادار و دارای دو جهت است؛ بدین گونه که با افزایش 
نمرات افراد در تمایزیافتگی خود، نمرات آن ها در متغیر الگوهای 
ارتباطی نیز به مراتب افزایش می یابد و به دنبال این افزایش نمرات 
رضایت جنسی هم افزایش می یابد و این اثر معنی دار است. در 
و  داخلی  تحقیقات  از  برخی  در  پژوهش هم  این  نتیجه  مورد 
خارجی نتایج همسو و هم گرا با نتایج این مقاله به دست آمده 
است که این امر نیز می تواند به افزایش اعتبار این تحقیق بیفزاید. 
از جمله در داخل کشور بنی اسدی و همکاران در پژوهش خود 
اهمیت رضایت جنسی در تبیین الگوهای ارتباطی و سبک های 
حل تعارض زوج ها را نشان دادند ]17[. حسینیان و همکاران نیز 
در تحقیق خود نشان دادند که نوع الگوهاي ارتباطي زوجین و 
میزان رضایت جنسي آن ها مي توانند تعیین کننده گرایش یا عدم 

گرایش زوجین به سمت طالق باشند ]18[. 

انجام گرفته در خارج کشور  با تحقیقات  رابطه  همچنین در 
آرینتوس و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 

18. Sobel test

ارتباط مثبت و معنی داری بین ناامیدی زناشویی زوجین و عوامل 
مختلفی از جمله الگوهای ارتباطی، شخصیت، تمایزیافتگی خود 
و خودکارآمدی در پرستاران وجود دارد ]19[. استیون و همکاران 
عملکرد  بین  متقابلی  رابطه  دادند  نشان  دیگری،  پژوهش  در 
زوجین  ارتباطی  الگوهای  نوع  و  خود  تمایزیافتگی  با  جنسی 
وجود دارد ]1[. در تبیین نتایج یافته های مطالعه حاضر، می توان 
این گونه استنباط کرد که پژوهشگران بسیاری معتقدند عوامل 
گوناگونی در سطوح فرد، خانواده و جامعه به تفکیک و نیز در 
تعامل با یکدیگر می توانند بر رضایت جنسی زوجین تأثیرگذار 
باشند، ولی از این میان نقش الگوهای ارتباطی و تمایزیافتگی 

خود برجسته تر است ]20[. 

طبق نظر بوئن سطح تمایزیافتگی فرد از همان ابتدا از خانواده 
اصلی رشد می کند و به شدت تحت تأثیر پویایی ها و تعامالت 
بین اعضای خانواده قرار دارد و در زندگی آینده فرد تأثیر جدی 
می گذارد. متأسفانه بسیاری از زوجین به دلیل امتزاج شدیدی که 
با خانواده مبدأ خود دارند، این مجال و اجازه را به آن ها می دهند 
که از همان روزهای اول زندگی مشترکشان در زندگی زناشویی 
آن ها دخالت کنند؛ به طوری که هرچه امتزاج فرد با خانواده 
مبدأ بیشتر باشد احتمال وجود اضطراب، بی ثباتی، ناسازگاری و 
تعارضات بین زوجین در اکثر ابعاد زندگی زناشویی شان به ویژه در 
زمینه رابطه و رضایت جنسی بیشتر خواهد شد ]21[. تمایزیافتگی 
تا حد زیادی به نوع الگوهای ارتباطی فرد با اعضای خانواده اصلی 
مربوط می شود که این الگوها بر اساس رمزگردانی و رمزگشایی 
پیام هایی که بین افراد خانواده رد و بدل می شود شکل گرفته و 
در نحوه به کارگیری داده ها در تعامالت آینده فرد مورد استفاده 
الگوها و مهارت های  این  بدین مفهوم که  قرار می گیرد ]22[. 
بهبود  در  همچنین  زندگی،  امورات  اکثر  با  رابطه  در  ارتباطی 
فضای روانی خانواده و به ویژه در زمینه فعالیت و رضایت جنسی 
به عبارت  باشد ]23[.  تأثیرگذار و کارآمد  زناشویی می تواند  و 
دیگری، الگوهای ارتباطی مؤثر بین زوجین پیش بینی کننده قوی 
رابطه جنسی رضایت بخش و بالتبع رضایت زناشویی است و در 
مقابل الگوهای ارتباطی نامؤثر از جمله اجتناب و کناره گیری بین 
زوجین سطح عملکرد و رضایت جنسی آن ها را کاهش می دهد 
]24[. بنابراین می توان در یک بررسی اجمالی و کلی بدین گونه 
تبیین کرد که خانواده های غیرسالم به دلیل نقص در الگوهای 
ارتباطی خود در تعامالت درونی بین اعضا با مشکالتی جدی 
روبه رو می شوند که این مشکالت موجب گفت و شنود محدود بین 
آن ها شده و درنتیجه می تواند بر رابطه و رضایت جنسی زوجین 

جدول 4. نتایج آزمون سوبل در مورد نقش میانجی الگوهای ارتباطی

ABSEASEBمعنی داریآماره سوبل

0/9110/520/0030/03818/6630/001
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تأثیر منفی داشته باشد، در مقابل در خانواده های سالم کفایت 
الگوهای ارتباطی متنوع و مؤثر زمینه و شرایط مطلوبی را برای 
تأمین و اجابت احساس ها و نیازهای جنسی فراهم می  کند که 
موجب تسهیل ابراز خود، افکار و احساسات و درنتیجه منجر به 
بهبود و ارتقای رابطه جنسی رضایت بخش در زوجین می  شود 
]25[. از این رو به نظر می رسد از یکسو عدم تمایزیافتگی خود 
در هریک از زوجین و از سوی دیگر استفاده زوجین از الگوهای 
ارتباطی غیرمؤثر در روابط بین خود می تواند به یقین، درک و فهم 
صحیح زوجین را در زمینه احساس ها و نیازهای جنسی یکدیگر 
کاهش داده و سطح عملکرد و رضایت جنسی آن ها را پایین بیاورد؛ 
تا جایی که زوجین در ارضای نیازهای جنسی خود و یکدیگر 
ناتوان شده و این را می توان به عنوان تعارضات جنسی زوجین 
قلمداد کرد. در صورتی که این مشکل به شیوه ای علمی و اساسی 
درمان نشود، می تواند باعث طالق زوجین شود. بنابراین می توان 
در یک نگاه جامع با توجه به نتایج یافته پژوهش حاضر، این گونه 
نتیجه گرفت که الگوهای ارتباطی به عنوان متغیر میانجی در رابطه 
بین تمایزیافتگی خود و رضایت جنسی می تواند اثر غیرمستقیم 

کارآمد، معنی دار و مثبتی داشته باشد.

نتیجه گیری

 یافته های پژوهش حاضر نشانگر این است که بین تمایزیافتگی 
خود و رضایت جنسی با واسطه گری الگوهای ارتباطی رابطه معناداری 
وجود دارد؛ به طوری که با افزایش نمرات افراد در متغیر تمایزیافتگی 
سپس  و  افزایش  ارتباطی  الگوهای  متغیر  در  آن ها  نمرات  خود، 
نمرات رضایت جنسی هم افزایش می یابد که با یک نگاه جامع و 
بررسی اجمالی از ماهیت و یافته های این مطالعه می توان این گونه از 
آن نتیجه گیری کرد که در تحقیقات گذشته روابط بین متغیرهای 
پژوهش فعلی به صورت مجزا به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته اند. به 
عبارت دیگری، هیچ پژوهش یکپارچه نگری که روابط این متغیرها را 
در قالب یک رویکرد جامع نگر مورد بررسی قرار دهد، وجود نداشت. به 
این علت بود که پژوهش فعلی گامی مهم در جهت ارائه یک رویکرد 
منسجم از روابط درونی بین متغیر تمایزیافتگی خود به عنوان متغیر 
مستقل و متغیر الگوهای ارتباطی به عنوان متغیر میانجی و نیز متغیر 
رضایت جنسی به عنوان متغیر وابسته است؛ بنابراین در مورد این ادعا، 
نتایج پژوهش فعلی گواهی بر تأیید معنی داری روابط بین متغیرهای 
آن هاست که درواقع، خأل پژوهش های گذشته را ندارد و می توان از 
آن را یک رویکرد تبیین کننده جدید برای بررسی روابط درونی بین 
متغیرهای پژوهش فعلی قلمداد کرد و از سوی دیگر با توجه به نتایج 
یافته ها در پژوهش حاضر می توان گفت در یک ازدواج موفق، رابطه 
رضایت بخش جنسی هم می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم 
باعث تداوم و بقای ازدواج ها شود و هم می تواند در بهبود و ارتقای 
ارتباط متقابل مؤثر مابین زوجین نقش مثبت و کارآمدی را ایفا کند. 

 بنابراین، نتایج این تحقیق را می توان به وسیله کارشناسان، 

سازمان  همچون  ذی صالح  سازمان های  و  مسئوالن  مجریان، 
نظام روانشناسی و مشاوره19، مراکز مشاوره بهزیستی20، بهداشت 
و درمان، دادگاه های خانواده و متخصصین در جهت شناسایی 
و  رابطه  از  و  دارند  جنسی  تعارضات  و  مشکالت  که  زوجینی 
رضایت جنسی سطح پایینیدارند و حتی در آستانه طالق هستند، 
به کار بست تا برنامه ریزی و مداخالت روان شناختی و مشاوره ای 

مقتضی جهت بهبود و ارتقای رضایت جنسی آن ها انجام گیرد.

با توجه به مسائل و مالحظات فرهنگی21، اجتماعی و زناشویی، 
جامعه مورد پژوهش در خصوص بحث و سؤال کردن در مورد 
مسائل جنسی مقاومت و واکنش های منفی بسیاریـ  چه در زمان 
انتخاب نمونه و چه در نحوه پاسخ دهی به سؤاالت پرسش نامه ها که 
در مورد رابطه و رضایت جنسی بودندـ  نشان می دادند. به عبارت 
دیگر، بعضی از زوجین حاضر به همکاری در راستای مسائل و 
رابطه جنسی خود نبودند و یا از پاسخ دادن به برخی از سؤاالت 
که در زمینه رابطه جنسی بودند به گونه ای امتناع می کردند. 
با توجه به عدم توانایی پژوهشگر در کنترل تمامی متغیرهای 

جمعیت شناختی، تعمیم نتایج با محدودیت مواجه است.

 استفاده از مقیاس خودگزارشی برای سنجش متغیرهای مورد 
مطالعه در این پژوهش از جمله محدودیت های پژوهش حاضر 
بود که احتمال دارد بعضی از آزمودنی ها تعمداً یا سهواً به جای 
گزارش واقعی و معتبری از سطح تمایزیافتگی خود، نوع الگوهای 
ارتباطی و روابط جنسی خود با همسرانشان، به دالیل مختلفی (از 
جمله مالحظات فرهنگی، اجتماعی و زناشویی) سعی بر ایده آل 
جلوه دادن خود در پاسخ به مقیاس ها کرده باشند که این عامل 

می تواند منجر به سوگیری پاسخ آزمودنی ها شود.

همچنین با توجه به اینکه شرکت کنندگان اجازه داشتند هر 
زمان به هر دلیلی که مایل بودند از پژوهش خارج شوند، سی نفر 
از آزمون شوندگان در حین تکمیل پرسش نامه ها از پژوهش حاضر 
انصراف دادند و دوازده نفر نیز پرسش نامه ها را ناقص پر کردند که 
ما با توجه به اختصاصی بودن پرسش نامه های پژوهش (مسائل 
موقعیت  چنین  برای  را  زوجین  از  نفر  پنجاه  قبل  از  جنسی) 
هایی به عنوان افراد ذخیره آماده کرده بودیم که برای شرکت 
در پژوهش اعالم رضایت کرده بودند و به اندازه کافی نیز در این 
راستا راهنمایی و توجیه شده بودند و از آن ها در شرایط مذکور 
استفاده کردیم؛ بنابراین تعمیم نتایج حاصل به سایر جوامع بهتر 

است با احتیاط صورت گیرد.

به  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  جنسی  رضایت  که  آنجایی  از   .1
جهت تأثیری که در روابط بین زوجین دارد، از اهمیت و ارزش 
زیادی برخوردار است و با توجه به اهمیت روزافزون موضوع و 

19. Organization of psychology and counseling
20. Welfare counseling centers
21. Cultural considerations
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نیاز خانواده ها و به ویژه زوج ها به صمیمیت، تفاهم و سازگاری و 
همچنین کاهش تعارضات جنسی و زناشویی و لزوم پایین آمدن 
آمار باالی پدیده خانمان سوز طالق، آموزش آن در قالب دوره های 
تخصصی به زوجین می تواند نتایج سودمندی در بهبود صمیمیت 
جنسی و زناشویی در هر دوره ای از زندگی جنسی آنان داشته 

باشد.

جنسی  رضایت  در  ارتباطی  الگوهای  نقش  به  توجه  با   .2
پیشنهاد می شود آموزش های الزم در قالب دوره ها یاکارگاه های 

مرتبط به زوج ها ارائه شود.

3. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود ، به وسیله سازمان های 
مربوطه و ذی صالح همچون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، 
بهزیستی، بهداشت و درمان و دادگستری در جهت شناسایی و 
درمان زوجینی که تعارضات و نارضایتی جنسی دارند و صمیمیت 
موجود،  مشکالت  و  شرایط  با  متناسب  دارند،  پایینی  جنسی 
مداخالت روان شناختی و مشاوره ای الزم جهت ارتقای رضایت 

جنسی آن ها انجام گیرد.
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