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 چکيده

یک مدل علی رضایت جنسی براساس متغیرهای  ناین مطالعه با هدف تدوی هدف:

فراوانی طراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و رضایت از رابطه، کیفیت زناشویی، اض

آماری مورد مطالعه  جامعۀ روش: .در میان دانشجویان زن متاهل انجام شدآمیزش 

در سالتحصیلی  های بندرعباسدانشجویان زن متاهل دانشگاه کلیۀدر این پژوهش 

بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ، تعداد  23-22
ی رضایت جنسی پینی، احقاق هاپرسشنامهاز طریق  هادادهو نفر انتخاب شدند  112

جنسی هالبرت، کیفیت زناشویی شه، اضطراب ارتباط جنسی دیویس و همکاران، 
ابطه جنسی جمع آوری شد. و مقیاس فراوانی ر رضایت از رابطه برنز و سایرس

روش تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده  از هادادهبرای تحلیل 

براساس نتایج بدست آمده مدل معنی داری به دست آمد و  ها:یافتهگردید. 

دفعات آمیزش جنسی و تعامالت جنسی و ابراز نیازها به عنوان متغیرهای متغیرهای 
عمل کردند. سایر متغیرها با  باشندجنسی میی رضایت میانجی که قادر به پیش بین

 نتیجه گیری: وجود داشتن همبستگی با رضایت جنسی قادر به پیش بینی نبودند.
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داشتن تعامالت کالمی جنسی و ابراز  دهدمی همان طور که مطالعه حاضر نشان

از همسر، به طور مستقیم و غیرمستقیم رضایت جنسی را  هاخواستهنیازها و 
 سازی الزم صورت گیرد. الزم است در این زمینه فرهنگ، بنابراین دهدمی افزایش

رضایت جنسی، احقاق جنسی، کیفیت زناشویی، دفعات آمیزش،  واژگان کلیدی

 .اضطراب ارتباط جنسی، رضایت از رابطه، تحلیل مسیر
 

 مقدمه

 نسی اتفاق می افتد تاکیدمهم که در آن رابطه ج جامعه بر ازدواج به عنوان یک رابطه ی دوتایی

و ارتباط جنسی بخش جدایی ناپذیر روابط عاشقانه است و ازدواج در هر فرهنگ  کندمی

سالمت جنسی موضوع  .(2002؛ 2کمپ بل؛ 1،1991)براون به اثبات رسیده است ایشده شناخته

 مهمی در روابط زناشویی است و به ثبات ازدواج و پایداری و رضایت زناشویی و جنسی

سالمت جنسی نیازمند رویکرد مثبت و محترمانه برای سکس و ارتباط  .کندمی زوجین کمک

جنسی و به همان اندازه نیازمند امکان افزایش تجارب جنسی ایمن و لذت بخش و رهایی از 

(. همسرانی که از 2011و همکاران، 3زور و تبعیض و خشونت در روابط زناشویی است)هیگینز

ج بیشتر راضی هستند در کل از ازدواج هم رضایت بیشتری دارند)بوتزر نظر جنسی در ازدوا

که زوجین از برآورده شدن انتظارات  ایدرجه (. رضایت زناشویی به عنوان2002، 4وکمپ بل

( و به 1923همسرانشان آگاه می شوند تعریف شده است)باهلر و کمپ پل،  خود و و نیازهای

از خانواده و کیفیت بهتر زندگی مرتبط است. در حالیکه  طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت

؛ 1991)آماتو،  نارضایتی از ازدواج به استرس، اضطراب، فروپاشی خانواده منجر خواهد شد

 (.2009، 5یوسل و گاسنو؛ و 2002بوتزر و کمپ بل، 
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)خیانت زوجین،  های جنسیاند که آمار بسیار باالی بدرفتاریها نشان دادهپژوهش

درصد است و و به دلیل  50های اخالقی و....( زوجین در حدود سازگاری جنسی، لغزشنا

همبستگی قوی بین کژکاری جنسی و معیوب شدن کیفیت زندگی، انجام تحقیق روی کارکرد 

(. علی رغم اهمیت رابطه 2005، 1)لیتزینگر و گوردنشودمی جنسی و ارتباط زناشویی احساس

کمی برای بررسی آن انجام  های تخصصی تقریباًزناشویی، فعالیتجنسی برای رضایت و روابط 

شده است. این امر ممکن است به این علت نباشد که رابطه جنسی در روابط انجام شده غیر 

)تابو( به ارتباط  طبیعی و مشکل زا است بلکه بیشتر افراد به عنوان موضوعی خصوصی و حرام

و همکاران،  3، لومان2000، 2، اسپرچر و کریستوفر9519)کالو همکاران؛  کنندمی جنسی نگاه

1994 .) 

رضایت جنسی زنان به چند فاکتور فردی و ارتباطی مرتبط است، زوج های زیادی درباره 

ارتباط )کالمی و غیر کالمی( چیزی نمی دانند و این درماندگی و سکوت به جدایی زوجین از 

به طور ویژه رضایت جنسی با کیفیت  سدرمی (. به نظر2002، 4)لونگ شودمی هم منجر

. عالوه بر این شودمی ش دادهزناشویی و سطحی از صمیمیت و نزدیکی در ارتباط جنسی پوش

ی جنسی و ناسازگاری جنسی با هافعالیتی از ارتباط جنسی شامل فراوانی)تعداد( یجنبه ها

با مردان نادیده گرفته  در مقایسه زنان از لحاظ جنسیرضایت جنسی زنان مرتبط است. بررسی 

در تنها و  (2000، 5بوث و )لئن شده یا ناشناخته است و توجه کمتری نسبت به آن شده است

 ،)لونگ یافتند که موضوعات جنسی خود را ابراز کنند اجازه یا جراتزنان  های اخیرسال

2005.) 

 .ی برسندرضایت جنسی برای زنان مهم است چرا که آمیزش دارند تا به صمیمیت عاطف

تا قبل از ازدواج از رابطه جنسی پرهیز کنند که بر رفتار جنسی زنان  جامعه از زنان انتظار دارد

                                                 
1. Litzinger & Gordon 
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جنسی قبل از ازدواج دارند  ۀکه در آن زنانی که رابط کندمی گذارد و موقعیتی ایجادثیر میأت

که برای احساس گناه کنند. زنان آمیزش دارند نه برای اینکه موجوداتی جنسی هستند بل

صمیمیت عاطفی ارزش قائل هستند و کمتر در آمیزش جنسی بدون یک دلبستگی عاطفی 

(. بنابراین صمیمیت و نزدیکی با رضایت جنسی و 1991)بالدوین و بالدوین،  مشارکت دارند

(. بررسی های متعددی نشان داده 2000، 2؛ یانگ و دنی1993، 1)هربرت زناشویی ارتباط دارند

سطح و  بتی بین دفعات رابطه جنسی با رضایت جنسی و زناشویی وجود داردکه ارتباط مث

باالیی از مبادالت جنسی با افزایش رضایت از رابطه و رضایت جنسی مرتبط است. بانمن و 

توانند با یکدیگر رابطه داشته می جنسی بیشتر ی( نشان دادند که زوج ها با گفتگو1925)3گل

 (.2005)النگ،  د که این با رضایت زناشویی مرتبط استباشند و مشکالتشان را حل کنن

( دریافت که زنان برای صحبت درباره رابطه بیشتر از مردان ارزش 1929)4مک کورمیک

 دهندمینشان داد که زنان به صمیمیت عاطفی در روابط نزدیک اهمیت . هم چنین قائل هستند

. دهندمیمیت عاطفی نشان ورت صمیزیرا زنان عشق را به ص که بسیار بیشتر از مردان است

( دریافتند که شادمانی رابطه در درک رضایت جنسی مهم است، 1922) 5ابرامسون پالمن و

ارتباط  صورتصمیمیت بیشتر در روابط مرتبط بود که به  اهمچنین رضایت جنسی بیشتر ب

 (. 2005)النگ، شودابراز میی متعدد هافعالیتمداوم با همسر در 

سیار اندکی، اضطراب یا ترسی را که افراد ممکن است در صحبت کردن تحقیقات ب

. چرا که عمدتاً گفتگوی بین زوجین ه انددرباره سکس با همسرانشان داشته باشد را بررسی کرد

و این که زوجین درباره سکس و این که چطوری  شودمی درباره نیازهای جنسی شان بازداری

 دهدمی ( نشان2005)6نتایج تحقیق مک نیل و بیرز .کنندمی باید انجام شود خیلی کم صحبت

                                                 
1. Hurlbert 
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 که ارتباطات جنسی به صورت مثبت با رضایت از رابطه و رضایت جنسی رابطه دارد و بالعکس

ارتباط میان کیفیت ازدواج و رضایت جنسی به طور غیر مستقیم با تعداد  (.2002 ،)آندرس

از تغییرپذیری در رضایت  درصد 10داده که  آمیزش و ارتباط جنسی ارتباط دارد. نتایج نشان

 تبیینجنسی زنان با کیفیت زناشویی، تعداد آمیزش جنسی زوج ها و اختالفات جنسی زوج ها 

. کیفیت زناشویی و فراوانی ارتباط جنسی ارتباط مستقیم با رضایت جنسی دارد)لونگ، شودمی

رتبط است و حتی تحقیقات (. خصوصاً رضایت جنسی با کیفیت ارتباطات زناشویی م2005

)پرلمان و  کندای پارامتر رضایت زناشویی عمل مینشان داده که رضایت جنسی به ج

که رضایت  دهدمی ( نشان2005(. همچنین نتایج تحقیق لونگ)2005، النگ، 1922ابرامسون؛ 

زنان به وسیله فاکتورهای از قبیل سن کم، جرأت ورزی جنسی، آمیزش  فیزیولوژیکجنسی 

 ارگاسم قابل پیش بینی بود.میزان تجربه سی به دفعات باال و جن

( احقاق جنسی را بر مفهومی کلی از احقاق بر پایه حقوق 1992) مورکوف و همکاران

احقاق یا جرات ورزی جنسی اشاره به این دارد انسانها در خودمختاری مفهوم سازی کرده اند. 

ی جنسی خود را بیان کنند و یا در مقابل هاخواستکه افراد تا چه اندازه می توانند نیازها و 

احقاق جنسی ضعیف زنان می تواند ساختار آنچه که برایشان آزارنده است مقاومت نشان دهند. 

تا زمانی  و خانواده را به عنوان خاستگاه و رشد سایر افراد جامعه مورد تهدید جدی قرار دهد

جنسی زنان بپردازد، زنان در احقاق جنسی  که جامعه به تحمیل مفهومی تحریف شده از شور

 (.1393، قیصری، به نقل از 2000تراویس و وایت، )صحیحی از خود ناتوان خواهند ماند

 از( نشان داد که ارتباط جنسی بازداری شده به صورت منفی با رضایت 2002) آندرس

پایین تری از رابطه جنسی مرتبط است. سطوح باالتر ارتباط جنسی بازداری شده با سطوح 

رضایت فیزیکی مرتبط است. ارتباط جنسی بازداری شده هم چنین به صورت منفی با رضایت 

از رابطه پیوند دارد. و سطوح باالتر ارتباط جنسی بازداری شده با سطوح پایین تر رضایت از 

ت ( نشان داد که ارتباط مثبت مهمی بین رضای2002) رابطه مرتبط است. نتایج پژوهش اسپرچر

جنسی و رضایت از رابطه وجود دارد. همچنین در طول زمان، افزایش در رضایت جنسی با 
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رضایت از رابطه، عشق و تعهد مرتبط است و بر عکس. ارتباط بین رضایت جنسی و کیفیت 

( بررسی شد و دریافت که رضایت جنسی در یک موقعیت زمانی 2002) 1زناشویی توسط لورنز

کنند اگرچه، قعیت زمانی بعدی برای مردان و زنان پیش بینی میرضایت زناشویی را در مو

کیفیت زناشویی در یک موقعیت رضایت جنسی بیشتری را در موقعیت زمانی بعدی پیش بینی 

رابطه بین کیفیت زناشویی و عدم ثبات زناشویی به وسیله رضایت جنسی متعادل  .کندمین

، کیفیت زناشویی با عدم ثبات زناشویی رابطه . در سطح باالیی از رضایت جنسیشودمی سازی

 (.2002منفی قوی دارد)آندرس، 

رابطه میان مشکالت جنسی با الگوهای زناشویی و  تاکید کردند( 1994) 2لئومن و گاگنون

دیگر استرس های تجربه شده توسط فرد باید برای تحقیقات آینده در اولویت باشند. هم چنین 

دریافتند که احساس رضایت جنسی و فراوانی آمیزش جنسی قطعا ( 1993) مورکوف و گیلیلند

با رضایت زناشویی ارتباط دارد و تحقیقات نشان دادند که از میان فاکتورهایی که با رضایت 

، 1922، جنسی مرتبط هستند رضایت زناشویی از مهمترین فاکتورها است)پرلمان و ابرامسون

( در 1993)و همکارانمارکمن  (.2005 ،و گوردن؛ لیتزینگر 1992و  2000همکاران، یونگ و

پژوهشی نشان دادند زمانی که زوجین ارتباط)زناشویی( بهتر را یاد می گیرند زندگی جنسی 

آنها بهبود می یابد. هم چنین این احتمال است که در بافت ارتباط ضعیف رضایت جنسی باال، 

ن دارد که رضایت جنسی و زناشویی رضایت زناشویی بیشتری را پیش بینی کند و حکایت از ای

 (.2005 گوردن، به درستی با یکدیگر مرتبط هستند)لیتزینگر و

ناکامی و عدم رضایت زناشویی یکی از دالیل مهمی است که مردم به دنبال مشاوره ی 

(. و این در حالی است که سازه هایی از 1920، 3روانشناختی می گردند)ویراف، کوکا و داون

، 5؛ مورای1996، 4یی با سالمتی و طول عمر زیاد مرتبط است)لیالرد و پنیزموفقیت زناشو

                                                 
1. Lowrence 

2. Laumann & Gognon 

3. Veroff, Kulka & Down 

4. Lillard & Panis 

5. Murray 
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های مهم مرتبط با شکست و موفقیت (. تحقیقاتی که برای توضیح و روشن سازی سازه2000

شوند مهم هستند و کیفیت رابطه جنسی عاملی مهم در پیش بینی روابط زناشویی انجام می

(. با توجه به آمار باالی طالق در 2005لیتزنیگر و گوردن، ) باشدمی شکست یا موفقیت ازدواج

درصد( و کیفیت پایین روابط زناشویی و با آگاهی از نقش مهم رضایت جنسی  20) کشور ما

کیفیت در این پدیده، پژوهش حاضر با هدف تهیه مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای 

در  دفعات آمیزش، احقاق جنسی و زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی

 صورت گرفت. ی شهر بندرعباسهادانشگاهدانشجویان زن متاهل 
 

 روش

. هدف این باشدمی این پژوهش با توجه به اهداف آن یک مطالعه توصیفی از نوع پیش بینی

رضایت جنسی، کیفیت مطالعه، تدوین یک مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای 

جامعه ی آماری مورد  آمیزش، اضطراب ارتباط جنسی و احقاق جنسی بود.زناشویی، دفعات 

مطالعه در این پژوهش کلیه ی دانشجویان زن متاهل دانشگاههای بندر عباس بودند، که در سال 

ها مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند در این دانشگاه 1392

ی آزاد اسالمی و هرمزگان به تصادف انتخاب و از میان دانشجویان هادانشگاهمرحله ای، ابتدا 

بین آنها توزیع شد. حجم نمونه بر  هاپرسشنامهنفر انتخاب شدند و  115زن متاهل آن، تعداد 

از روش های  هادادهاساس سه تحقیق مشابه قبلی انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل 

برای این امر  AMOS21و  SPSS21اده شد. نرم افزارهای همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استف

 .به کار گرفته شدند
 

 ابزارهای پژوهش

( 1919رد و توسط اکسن و براون)سوال دا 24این مقیاس دارای  پرسشنامه رضایت جنسی:

که عامل  ،باشدمی مقیاس دارای دو عامل. اساس چندین مقیاس رضایت جنسی دیگر تهیه شدبر
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 10با به عنوان رضایت جنسی کلی نام گذاری شد و عامل دوم که ال بود سو 14اول شامل 

( با 1921) با نام رضایت از همسر نام گذاری شد. در تحقیقات طولی الیس و همکاران سوال

و روایی آن بر اساس  اعتبار پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت %92ضریب آلفای کرونباخ 

محاسبه گردید)به نقل از  1 62%(HISS) اشویی هاتسنبا فهرست رضایت زنهمبستگی مقیاس 

ضریب در مطالعه خود ( 1329آقائیان و حیدرریش)ایران  در(.1329آقائیان و حیدرریش، 

  آوردند و روایی آن را تایید کردند.به دست  %94آلفای کرونباخ 

ش آیتم است که در تال 1دارای  این مقیاس :2مقیاس رضایت از رابطه برنز و سایرس

شرکت کنندگان  .باشدمی برای اندازه گیری رضایت در نزدیکترین رابطه فرد در بزرگسالی

 1با استفاده از مقیاس لیکرت را ی مختلف رابطه هاایت از رابطه در هر یک از بخشمیزان رض

تر و یا باال 31راد با نمره برش . افدهندمی)بسیار راضی( نشان  6)بسیار ناراضی( تا  0از  ایدرجه

. هیمن و شودمی به عنوان افرادی که رضایت از رابطه را تجربه خواهند کرد در نظر گرفته

 وبه دست آوردند  12/0هفته پایایی این مقیاس را  6 بازآزمایی بعد ازروش  با( 1994) همکاران

با مقیاس سازگاری زناشویی را ( روایی همگرایی مقیاس رضایت از رابطه 2009) 3دومنت

( در مطالعه خود، آلفای 1393کرد. قیصری) گزارش 91/0با شاخص کیفیت ازدواج  و، 20/0

را بدست آورد و روایی همگرای مقیاس را از طریق همبستگی آن با مقیاس  24/0کرونباخ 

 محاسبه کرد.  15/0رضایت زناشویی دابلیو و هودسن 

 12 ی از مقیاسبرای اندازه گیری اضطراب ارتباط جنس مقیاس اضطراب ارتباط جنسی:

پاسخ گویی به عبارات بر  گردید.( استفاده 2006) ارتباط جنسی دیویس و همکارانآیتمی 

که از  باشدمی (اصال دوست ندارم تا کامال دوست دارم)ایدرجه 5اساس یک مقیاس لیکرت 

 93/0پایایی درونی از از روش آلفای کرونباخ برای این مقیاس  نمره گذاری می شوند. 5تا  1

را قابل قبول روایی آن و  23/0آن را  بازآزمایی ( پایایی2002) گزارش شده است. و آندرس

                                                 
1. Hudson Index of Sexual Satisfaction 

2. Burns & Sayers 

3. Dumont 
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به دست آمد و  15/0همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ،  گزارش کرد. در این مطالعه نیز

محاسبه گردید. روایی  60/0جهت بررسی روایی سازه، همبستگی آن با آزمون احقاق جنسی 

  د تایید اساتید روانشناسی و مشاوره قرار گرفت.محتوا نیز مور

( ساخته شده است. 1995) 1: شاخص کیفیت ازدواج توسط شهمقیاس کیفیت زناشویی

از هرگز)اصال( در مورد من  ایدرجه 4که در یک مقیاس لیکرتی  باشدمی آیتم 50دارای 

نمره  از یک تا چهار که باشدمی کنددر مورد من صدق می تا همیشه)معموال(کند میصدق ن

/ محاسبه شده است. در 20درونی شاخص با روش آلفای کرونباخ  همسانی. شودگذاری می

به دست آماده است و روایی  91/0پایایی آن  گردید( انجام 2002تحقیقی که توسط آندرس)

جهت همسانی  26/0در مطالعه حاضر نیز آلفای کرونباخ  آن قابل قبول گزارش شده است.

ی مقیاس به دست آمد و روایی محتوایی مقیاس توسط اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار درون

 گرفت.

: برای سنجش میزان احقاق جنسی از شاخص احقاق جنسی پرسشنامه احقاق جنسی

برای سنجش  1990توسط دیوید هالبرت در سال  ( استفاده شد. این آزمونHISAهالبرت )

باشد و در ال میؤس 25ل نگر تدوین شد. آزمون مشتمل بر میزان احقاق جنسی در زنان تعام

ای لیکرت )همیشه تا هرگز(، استفاده گردید. ثبات درونی درجه 5ها از مقیاس گزینه انتخاب

)آپت و  با روائی محتوائی ساختار یافته به صورت مناسبی گزارش شده است 91/0این شاخص 

همسانی  اجرا و دانشجوی متأهل 40ون بر روی آزم (1324) (. در تحقیق شفیعی1993هالبرت، 

 23/0(. در تحقیق حاضر نیز آلفای کرونباخ 1321)ثنایی و همکاران،  به دست آمد 21/0 نیرود

 به دست آمد.

برای سنجش متغیر دفعات آمیزش، سوالی با عنوان زیر از شرکت  دفعات آمیزش: سنجش

 سرتان آمیزش جنسی داشته اید؟ر با همکنندگان پرسیده شد: در طول یک ماه گذشته چند با
 

                                                 
1. Shah 
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 هایافته

بود و میانگین  31/6سال و انحراف معیار آن  6/29ها در این پژوهش میانگین سن آزمودنی

های دموگرافیک شرکت بود. بقیه ویژگی 1/6سال با انحراف معیار  2/9مدت ازدواج نیز 

 بیان شده است. 1کنندگان در جدول 
 

 موگرافیک شرکت کنندگانویژگی های د .1جدول 

 فراوانی طبقات پاسخ ویژگی

 

درصد 

 معتبر

طبقات  ویژگی

 پاسخ

 فراوانی

 

درصد 

 معتبر

 5/29 103 فارس قومیت 5/43 50 سال 20-21 سن

 6 1 آذری 46 53 سال35-22

 6/2 3 بلوچ 5/10 12 سال 44-36

 1/1 2 لر 13 15 فوق دیپلم تحصیالت

 1/31 43 بله رزنددارای ف 2/14 26 لیسانس

 3/62 12 خیر 2/12 14 فوق لیسانس

ازدواج 

 فامیلی

داشتن رابطه قبل  26 30 بله

 ازدواج

 2/34 40 بله

 2/65 15 خیر 14 25 خیر

داشتن مذهب مشترک 

 با همسر

 4/91 112 بله

 6/2 3 خیر

های در مقیاس میانگین و انحراف استاندارد نمره شرکت کنندگان 2در جدول شماره 

، رضایت از زندگی، کیفیت زندگی، دفعات آمیزش، تعامالت جنسی و احقاق یرضایت جنس

کار برده شده در تحقیق ه های بربه بررسی ضرایب همبستگی بین متغی و جنسی بیان شده است

 پرداخته شده است.
 

های گنجانده شده در  میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و ضرایب همبستگی بین متغیر .2جدول 

 پژوهش

 M SD 1 2 3 4 5 6 متغیرها
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      1 21/12 1/32 رضایت از رابطه  -1

     1 */.525 1/25 161 کیفیت زناشویی -2

    1 *456/0 *402/0 66/12 25/11 رضایت جنسی -3

تعامالت جنسی و ابراز  -4

 نیازها

64/66 12/10 349/0* 492/0* 46/0* 1   

  1 *591/0 *414/0 *221/0 *153/0 03/15 31/60 احقاق جنسی -5

 1 321/0 *265/0 *21/0 *254/0 *29/0 32/12 5/16 دفعات آمیزش -6

 

معنی  01/0تغیرها در سطح رابطه بین تمام م دهندمیهمانطور که ضرایب هبستگی نشان 

 دار است. 

اساس متغیرهای رضایت از رابطه، کیفیت ه منظور تدوین مدل رضایت جنسی برب

عات آمیزش، تعامالت جنسی و احقاق جنسی از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. زناشویی، دف

های آماری انجام تحلیل مسیر، طبیعی بودن یا به هنجار بودن توزیع یکی از پیش فرض

اسمیرنوف انجام  -متغیرهاست. جهت برسی فرض طبیعی بودن متغیرها، آزمون کولموگروف

باشد. های به دست آمده از اندازه گیری متغیرها، طبیعی می شد و نتایج نشان داد که توزیع نمره

های تحلیل مسیر، فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و یکی دیگر از مفروضه

ها است. به همین منظور رابطه بین متغیرهای موجود با استفاده از هم چنین همگنی واریانس

و نمودار پراکنش ویرایش شده باقی مانده های نمودار پراکنش متغیرها با خط رگرسیون 

استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده استاندارد شده و در نهایت ماتریس نمودار 

 پراکنش بررسی شد. 

با استفاده از شاخص های زیر یعنی آزمون  21مدل فرض شده اولیه به وسیله ایموس نسخه 

و ریشه دوم ، (NFI) شاخص برازش نرم شده ،(CFI) مجذور کای، شاخص برازش تطبیقی

. اما مدل مفروض برازش نشد به همین دلیل ، ارزشیابی شد(RMSEA) میانگین خطای تقریب

 تغییراتی در مدل اولیه به عمل آمد و این ضرایب دوباره بررسی شدند. 
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، نتایج حاصل  43/46, P<0/001 2x=(N=115 , 10), اگرچه مجذور کای معنی دار بود

ه شاخص های نیکویی برازش قابل قبولی منجر شد که نشان داد مدل اصالح شده نهایی با ب

های چشمگیر که به تربیت برابر به شاخص NFIو  CFIهای مشاهده شده برازش دارد. داده

بود که برازش  094/0برابر  RMSEAبودند منتهی شدند، در حالی که اندازه  951/0و  96/0

 ی داد. متوسط مدل را نشان م
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 مقادیر استاندارد شده مدل مسیر نهایی رضایت جنسی .1شکل 
 

دفعات آمیزش جنسی و تعامالت  شودمی همانگونه که در این مدل اصالحی مشاهده

 باشندمی های میانجی که قادر به پیش بینی رضایت جنسیی و ابراز نیازها به عنوان متغیرجنس

دفعات آمیزش نقش میانجی را در رابطه بین  که دهدمی نهایی نشان نشان داده شده است. مدل

کیفیت زناشویی با رضایت جنسی، رضایت از رابطه با رضایت جنسی و احقاق جنسی با 

. همچنین تعامالت جنسی و ابراز جنسی نقش میانجی را در رابطه باشدمی رضایت از رابطه دارا

. همان طور کندمی زناشویی با رضایت جنسی ایفا بین احقاق جنسی با رضایت جنسی و کیفیت

که در مدل پیداست با آن که نقش میانجی دفعات آمیزش در رابطه تعامالت جنسی با رضایت 

جنسی معنی دار است اما اثر مستقیم تعامالت جنسی و ابراز نیازها بر رضایت جنسی مشهودتر 

 است. 

 

 دفعات آمیزش

 فراوانی سکس

 کیفیت زناشویی

 کیفیت زندگی 

 رضایت جنسی

 رضایت جنسی

 

 رضایت از رابطه

 رضایت از زندگی

 

 احقاق جنسی

 احقاق جنسی

تعامالت جنسی و 

 ابراز نیازها

 

 

تعامالت جنسی و 

 ز نیازهاابرا

 

45/0 

 

 

45/0 

 

00/0 

 

 

00/0 

 

02/0 

 

02/0 

 

 

02/0 

 

92/0 

 

99/0 

 

 

99/0 

 

40/0 

 

 

40/0 

 
54/0 

 

 

45/0 
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 وزن های رگرسیونی مدل نهایی رضایت جنسی .3جدول 

سطح معنی 

 داری

C.R خطای استاندارد 

S.E 

وزن های رگرسیونی 

 غیراستاندارد

 مسیرها

 احقاق جنسی ---> تعامالت جنسی 413/0 053/0 2/1 000/0

 کیفیت زناشویی ---> تعامالت جنسی 391/0 131/0 223/3 .001

 کیفیت زناشویی ---> شدفعات آمیز 292/0 132/0 411/5 /.034

 احقاق جنسی ---> دفعات آمیزش /.50 121/0 921/3 000/0

 تعامالت جنسی ---> دفعات آمیزش 334/0 163/0 055/2 /.04

 رضایت از رابطه ---> دفعات آمیزش 22/0 056/0 120/3 /.014

 تعامالت جنسی ---> رضایت جنسی 531/0 133/0 053/4 000/0

 دفعات آمیزش ---> رضایت جنسی 199/0 029/0 241/2 025/0

 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زناشویی، تعامالت جنسی، احقاق جنسی و 

 رضایت از رابطه با دفعات آمیزش و رضایت جنسی بود. نتایج همبستگی تحلیل مدل نشان

 ت قوی وجود دارد که باکه بین رضایت جنسی با تعامالت جنسی رابطه مثب دهدمی

(، 1994) (، لئومان و همکاران2000) (، اسپرچر و کریستوفر2009) ی یوسل گاسنوهاپژوهش

(، مک 1922(، پالمن و آبرامسون)2002) (، بوتزر و کمپ بل2011) هیگینز و همکاران

( همخوان است. سالمت جنسی نیازمند رویکرد مثبت و محترمانه برای سکس 1929) کورمیک

ارتباط جنسی و به همان اندازه نیازمند امکان افزایش تجارب جنسی ایمن و لذت بخش، و و 

رهایی از زور و تبعیض و خشونت در روابط زناشویی است و همسرانی که از نظر جنسی در 

رضایت زناشویی به  .ازدواج بیشتر راضی هستند در کل از ازدواج هم رضایت بیشتری دارند

جین از برآورده شدن انتظارات و نیازهای همسرانشان آگاه می شوند که زو ایدرجه عنوان

براساس تحقیق رابطه بین فراوانی جنسی با احقاق جنسی مثبت و باال بود که  .تعریف شده است

(، پاترسیاایست و 2000(، تراویس و وایت)1992ی مورکوف و همکاران)هاپژوهش با
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( همخوان است. رابطه بین کیفیت زناشویی با 2002( و ریکرت و سنگوی ویمن )2000)1آدامز

( ، باهلر و کمب 2000نز )ر(، لو2002(، اسپرچر)2002تعامالت جنسی مثبت بود که با اندرس)

( همخوان است. ارتباط مثبت مهمی بین رضایت جنسی و 1924( و اپستین و گاتمن)1922پل)

رضایت جنسی با رضایت از  رضایت از رابطه وجود دارد. همچنین در طول زمان، افزایش در

رابطه، عشق و تعهد مرتبط است و بر عکس. ارتباط بین رضایت جنسی و کیفیت زناشویی 

( بررسی شد و دریافتند که رضایت جنسی در یک موقعیت زمانی رضایت 2002توسط لورنز )

ت . اگرچه، کیفیکنندمی زناشویی را در موقعیت زمانی بعدی برای مردان و زنان پیش بینی

 زناشویی در یک موقعیت رضایت جنسی بیشتری را در موقعیت زمانی بعدی پیش بینی ن

. سطح باالی رضایت جنسی در یک موقعیت زمانی با سطح پایینی از عدم ثبات کندمی

زناشویی در موقعیت زمانی بعدی مرتبط است. رابطه بین کیفیت زناشویی و عدم ثبات زناشویی 

. در سطح باالیی از رضایت جنسی، کیفیت شودمی ادل سازیبه وسیله رضایت جنسی متع

 .زناشویی با عدم ثبات زناشویی رابطه منفی قوی دارد

 ی النگهاپژوهش همچنین رابطه بین کیفیت زناشویی با فراوانی معنادار بود که با

( 2000) ( و لئن و بوث1919(، کولودنی، مسترز و جانسون)1922(، پرلمان و آبرامسون)2005)

همخوان است. تعداد آمیزش جنسی و ارتباط جنسی به طور مستقیم با رضایت جنسی زنان 

ارتباط دارد. ارتباط میان کیفیت ازدواج و رضایت جنسی به طور غیر مستقیم با تعداد آمیزش و 

از تغییرپذیری در رضایت جنسی زنان با  %10ارتباط جنسی ارتباط دارد. نتایج نشان داده که 

. شودمی اشویی، تعداد آمیزش جنسی زوج ها و اختالفات جنسی زوج ها محاسبهکیفیت زن

رضایت جنسی  با رضایت جنسی دارد. کیفیت زناشویی و فراوانی ارتباط جنسی ارتباط مستقیم

در میان زنان به شماری از فاکتورهای ارتباطی پیوند دارد. خصوصاً رضایت جنسی با کیفیت 

ست و حتی تحقیقات نشان داده که رضایت جنسی به جای پارامتر ارتباطات زناشویی مرتبط ا

. براساس یافته تحقیق رابطه بین دفعات آمیزش و رضایت از کندمی رضایت زناشویی عمل

                                                 
1. Adams 
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 (، بانمن و گل2000(، یانگ و دنی)2005ی مک نیل و بیرز)هاپژوهش رابطه معنادار بود که با

( همخوان است. رضایت جنسی 1991و بالدوین)( و بالدوین 1991( ، پورنین و کوی)1925)

برای زنان مهم است چرا که آمیزش دارند تا به صمیمیت عاطفی برسند قبل از اینکه صمیمیت 

تا قبل از ازدواج از  (. جامعه از زنان انتظار دارد1991جنسی اتفاق بیافتد)بالدوین و بالدوین، 

که در  کندمی اثیر می گذارد و موقعیتی ایجادرابطه جنسی پرهیز کنند که بر رفتار جنسی زنان ت

آن زنانی که رابطه ی جنسی قبل از ازدواج دارند احساس گناه کنند. زنان آمیزش دارند نه برای 

 اینکه موجوداتی جنسی هستند یا اینکه بیشتر بر جنبه های احساسی و عقالنی روابط تاکید

د و کمتر در آمیزش جنسی بدون یک بلکه برای صمیمیت عاطفی ارزش قائل هستن کنندمی

( نشان دادند 1925(. بانمن و گل)1991دلبستگی عاطفی مشارکت دارند)بالدوین و بالدوین، 

که زوج ها با گفتگو جنسی بیشتر، می توانند با یکدیگر رابطه داشته باشند و مشکالتشان را حل 

ن بر اساس مدل تحقیق بین (. همچنی2005کنند که این با رضایت زناشویی مرتبط است)لونگ، 

رضایت جنسی با فراوانی سکس رابطه معنادار وجود دارد که با تحقیقات مورکوف و 

( 2000( و یونگ و همکاران)2005 (، لیتزینگر و گوردن)1922(، پرلمان)1993گیلیلند)

( تحقیق بزرگی به عنوان رابطه ی جنسی در آمریکا 1994لئومن و گاگنون) همخوان است.

دادند و دریافتند که رضایت جنسی و احساس خوشبختی پیوند ناگسستنی دارند، و انجام 

همچنین رابطه میان مشکالت جنسی با الگوهای زناشویی و دیگر استرس های تجربه شده 

. مورکوف باشدمی توسط فرد باید برای تحقیقات آینده در اولویت باشند و نشان از اهمیت آن

که احساس رضایت جنسی و فراوانی آمیزش جنسی قطعا با رضایت ( دریافتند 1993و گیلیلند)

زناشویی ارتباط دارد و تحقیقات نشان دادند که از میان فاکتورهایی که با رضایت جنسی مرتبط 

، یونگ و 1922هستند رضایت زناشویی از مهمترین فاکتورها است)پرلمان و ابرامسون؛

 (.2005و گوردن؛ ؛ به نقل از لیتزینگر 1992و  2000همکاران؛

همچنین نتایج نشان داد که اضطراب ارتباط جنسی با رضایت جنسی رابطه منفی دارد که با 

اضطراب  کندمی همخوان است که بیان (2006( و دیویس و همکاران)2002پژوهش آندرس)
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داشتن از صحبت کردن در مورد مسائل جنسی با رضایت جنسی پایین همخوان است و برای 

وصا برای آنهایی که در مورد خیلی چیزها در طول تجارب جنسی مضطرب و زنان و خص

نگران هستند، رابطه ی جنسی رضایت بخش نخواهد بود. برای مثال، اگر زنی در مورد ظاهر 

 او به نظر می آید یا چگونه فکر کندمی جسمی خود دل مشغولی دارد که چگونه همسرش فکر

حال انجام رابطه جنسی در طول تجارب جنسی است، او در  کندمی همسرش احساس کندمی

. بنابراین اگر ذهن زن بر روی احساسات و کندمی ذهن او برای لذت بردن از سکس تمرکز ن

که  دهدمی رضایت تمرکز نکند رابطه جنسی رضایت بخش نخواهد بود. تحقیق حاضر نشان

ت وجود دارد که با پژوهش بین کیفیت زناشویی با رضایت جنسی و فراوانی سکس رابطه مثب

رابطه بین رضایت مندی جنسی و  کندمی ( همخوان است که بیان2002بوتزر و کمپ بل )

رضایت زناشویی و همچنین به تبع آن کیفیت زناشویی مثبت است. جنبه های از رفتار جنسی، 

. دهدمی همچون امیال، فراوانی و انواع رفتارهای دیگر رضایت جنسی را تحت تاثیر قرار

 رضایت جنسی به عنوان واکنش مؤثر ناشی از ارزیابی فرد از ارتباط جنسی خود تعریف

. تحقیق نشان داده که دفعات آمیزش و هم چنین فراوانی ارگاسم به طور مثبت با شودمی

 2( همخوان است. به عالوه سانتیال2006) 1رضایت جنسی ارتباط دارد که با تحقیق برینتوس و پز

رضایت جنسی فرد را تحت  تواندمی( نشان دادند که رفتارهای جنسی خاص 2002و همکاران)

تاثیر قرار دهد، افزایش رضایت جنسی در رابطه با میل کم برای رابطه جنسی متعدد مرتبط بود. 

ی غیر از سازه های مرتبط با رابطه جنسی با رضایت جنسی مرتبط هستند. هافعالیتبه عالوه 

بیان کردند که برای زنان فاکتورهایی چون سطوح تحصیالتی باال و  (2006برینتوس و پز)

. و همچنین آنها کندمی باال رضایت مندی جنسی را پیش بینی موقعیت اقتصادی و اجتماعی

دریافتند که این عوامل به طور معنی دار و قوی با رضایت جنسی نسبت به فراوانی ارگاسم و 

به طور کلی برای هر دو  (.3،2011ورن و کالرکثکاهن، دوآمیزش رابطه داشته است. )اش

                                                 
1. Barrientos & Paez 

2. Santtila 

3. Ashdown, Hackathorn & Clark 
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جنس رفتارهای جنسی مرتبط با رضایت جنسی با موقعیت های جنسی، با موقعیت های تجربی 

که  دهدمی رابطه جنسی بیشتر، مکالمات جنسی بین زوج ها را بیشتر کردند. این یافته نشان تر ،

سی را برای هم مردان و هم زنان پیش ای در آنچه که رضایتمندی جنهمپوشی قابل مالحظه

تری با رضایت وجود دارد. هم چنین نشان داده که بعضی از متغیرها رابطه قوی کندمی بینی

جنسی دارند. از طرف دیگر برای زنان خیانت و استمنا به صورت منحصر به فردی با 

فتگوهای جنسی رضایتمندی جنسی کمتری ارتباط دارد. نکته مهم این است که درگیری در گ

فرد با همسرش و رابطه جنسی برای هر دو جنس رابطه مثبتی با رضایت جنسی دارد. بیرز و مک 

( شواهدی یافتند که درک مردان از ترجیحات جنسی همسرانشان رضایت جنسی را 2006) نیل

. به عالوه زوج هایی که زمان بیشتری هست کنندمی افزایش یافته را برای زنان پیش بینی

اند احتماال با نظرهای دیگری از مسائل جنسی سهیم می شوند و به ویژه آنچه در زدواج کردها

های افتد و درک بهتری از برداشت های همسرشان از پیش نوازشطول آمیزش جنسی اتفاق می

ایده آل)تحریک قبل از آمیزش( و تداوم مقاربت جنسی دارند. بنابراین، مردان با گفتگوهای 

ه همسرانشان می توانند روش مهمی برای به دست آوردن اطالعات مرتبط با انگیزش صمیمانه ب

اصلی همچون اعتماد به نفس جنسی)جرات ورزی جنسی( صمیمیت و حمایت هیجانی باشد. 

رضایت جنسی افزایش یافته تنها برای زنان نیست بلکه مردان به همان میزان رضایت جنسی شان 

ین ترتیب رفتارهای انگیزشی)تحریکی( یا پیش نوازشی، رابطه قوی و به ا کندمی افزایش پیدا

به طور (. 2011ورن و کالرک،ثکاهاون، دهم با رضایت جنسی زنان و هم برای مردان است )اش

، کنندمی ی جنسی خود را به همسرانشان بیانهاخواستهکسانی که نیازها و  این تحقیق در کلی

صمیمیت جنسی دارند، تعداد آمیزش جنسی باالتری دارند و و  کنندمی احساسات خود را ابراز

اطالعات مفیدی  به تبع آن کیفیت زناشویی باالتر، و از رضایت جنسی بیشتری برخوردارند.

جهت کمک به مشاوران و درمانگران و خود افراد برای درک بهتر آنچه که بر رضایت مندی 

. و تحقیقات که دهدمی یر می گذارد،جنسی هم در اتاق خواب و هم در بیرون از آن تاث

به زوج ها قبل  تواندمی کنندمی تاثیرات عوامل مختلف که بر رضایت مندی جنسی را بررسی
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از ازدواج برای افزایش آگاهی و دقت در انتظاراتشان برای رفتارهای زندگی مشترک و نیز 

  .کندمی رضایت مندی جنسی در طول ازدواج کمک
 

 هشهای پژومحدودیت

تعمیم نتایج به مردان وجود از آنجایی که این پژوهش فقط بر روی زنان انجام شده، امکان 

دین  و مسائل جنسی در فرهنگ ایرانیاز سوی دیگر با توجه به تابو بودن بحث در زمینه  .ندارد

 کردند.شرکت کنندگان با اکراه در مطالعه شرکت می ،اسالم
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