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چکیده                 

رضایت  و خانوادهپذیری بینی راهبردهای حل تعارض زوجین بر اساس انسجام و انعطافمطالعه حاضر با هدف پیش

 کنندهاجعهمر متأهلهمبستگی بود که جامعه آماری آن را کلیه زنان  -جنسی زنان بود. این مطالعه از نوع توصیفی

بود که با استفاده از  1397های سالمت منطقه یک استان تهران در سال پوشش خانه به مراکز زوج درمانی تحت

ها مقیاس ارزیابی انسجام و آوری دادهنمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع 315گیری در دسترس، روش نمونه

( 1996ران )(، مقیاس راهبردهای حل تعارض استراوس و دیگ1978پذیری خانوادگی اولسون و دیگران )انعطاف

های این پژوهش نشان داد که بین انسجام و ( بود. یافته2005و مقیاس رضایت جنسی زنان مستون و تراپنل )

خانواده و رضایت جنسی با راهبردهای حل تعارض رابطه وجود دارد. انسجام متوازن، انسجام به هم  پذیریانعطاف

ایت جنسی بینی کنند. همچنین رضهبردهای حل تعارض را پیشاجبار جنسی از را مؤلفهتنیده و فرونشانی توانستند 

ایت کردند. فرونشانی، رض بینیپیششناسی از راهبردهای حل تعارض را پرخاشگری روان مؤلفهو ارزیابی مجدد 

مذاکره راهبردهای حل تعارض را داشتند و انسجام متوازن و ارزیابی  مؤلفه بینیپیشجنسی و ارتباط جنسی توان 

ن های این پژوهش به عنوابینی کنند. یافتهد توانستند حمله فیزیکی از راهبردهای حل تعارض را پیشمجد

 د.توانند مفید واقع شونراهبردهای پیشگیری و در جهت کمک به حل تعارض زوجین و ارتقا سالمت خانواده می

یجنس تیحل تعارض، رضا یخانواده، راهبردها یریپذانسجام و انعطاف :هادواژهیکل

                                                   

 nazaninnnn6731@gmail.com  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران آموختهدانش نویسنده مسئول:. 1

 ران  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ای گروه روانشناسی،استادیار . 2
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 مقدمه
 یک سالمت؛ است جامعه در اصلی نهادهای از یکی خانواده

 برای و دارد بستگی جامعه آن هایخانواده سالمتبه جامعه

 سالمت از باید خانواده اعضای سالم، یخانواده یک داشتن

)شاکرمی،  باشند برخوردار مطلوبی فردی بین روابط و 1روانی

 رشد و گیریشکل اساس (.1394داورنیا، زهراکار و طالئیان، 

 زندگی تقویت یالزمه است؛ زوجین یرابطه خانواده

 تعامل طرز و نگرش نوع و آن دوام و ثبات خانوادگی،

 باور را همدیگر شوهر و زن اگر .باشدمی یکدیگر با زوجین

 ثبات و کیفیت باشد، داشته وجود بینشان و محبت باشند داشته

 بین ادراك از گونهاین رفت. هدخوا فزونی به رو شانزندگی

 حاصل و است روانی و عاطفی درك از برآمده فردی،

 شروع همان از زوجین از هر کدام که است مهمی هاینقش

 طول در (؛ اما2014، 2اند )توروالنریکگرفته عهده بر ازدواج

 دست عوامل بسیاری است ممکن گاهی ازدواج، رابطه رشد

 ایجاد موجبات و شوند ترکیب مه با و داده یکدیگر دست به

 نهایت در که سازند فراهم را زوجین در مشکالت از بسیاری

 که است این واقعیت  (.2013، 3)وارینگبی انجامد  تعارض به

 زوج عنوان به و کنندمی ازدواج یکدیگر با نفر دو که زمانی

 و انتظارات دارای کنندمی ریزیبرنامه خود زندگی برای

 شودمی برآورده هاآن از برخی که هستند تفاوتیم هایخواسته

 این ماند.می باقی نشده برآورده دیگر برخی کهدرحالی

 در عادات و هاخواسته نیازها، ها،ارزش عقاید، در تفاوت

 انسانی رابطه هیچ اینکه گرفتن نظر در با روزمره زندگی

 است طبیعی امری نیست سوءتفاهم و نزاع از عاری

 (.2014یک، )توروالنر

 عالیق، دارای هایزوج بین عاملی عنوان به که تعارض 

)سرانگ،  شودمی گرفته نظر در متضاد باورهای و هادیدگاه

 مربوطه، هاینظریه و روانشناسی در (،2011، 4دیوالت و کوهن

                                                   
1. mental health 

2. Tolorunleke 

3. Waring 

 و طبیعی برخوردار است. تعارض ویژه جایگاهی از

 مسیرهای شامل  تعارض حل فرایند و است ناپذیراجتناب

 منجر یا مخرب سازنده نتایجی به تواندمی که است متنوعی

 هنگامی صمیمی روابط در (. تعارض2005، 5)تراویس شود

 است راضی زناشویی رابطه از هازوج از یکی که دهدمی رخ

 بردمی سر به نارضایتی در مقابل شخص واحد، آن   در و

 تعارض (.1393زاده هنرمند و سودانی، )ساداتی، مهرابی

 با که است زوجین هایارزش و نیازها تنوع منزله به 6زناشویی

 برای موقعیتی تواندمی و شودمی متجلی منفی احساسات بیان

 و بین فردی روابط درباره انتظارات تفسیر و سازیروشن

لواف، ) آورد فراهم زوجین از یک هر برای زندگی شریک

 تعارض تعریف در (2008ربکا ) (.1393شکری و قنبری، 

 صورت به معموالً زناشویی تعارض نویسد:می زناشویی

دل  دهندهنشان که شوهر و زن بین تضاد و کشمکش

 ناشی آنجا از و کندمی بروز است هاآن متفاوت هایمشغولی

 دیگری هدف به دستیابی صدد در طرفین از یکی که شودمی

 تعارض (.1394کند )امین نسب و فرحبخش، می دخالت

 فراهم شخص برای را رضایت چیزی که دهدمی رخ هنگامی

 به را محرومیت دیگری برای همان چیز حالی که در کرده،

 تنازع را زناشویی تعارض سیستمی آورد؛ درمانگرانمی دنبال

 امتیازات حذف و قدرت منابع و پایگاه تصاحب سر بر

(؛ بنابراین تعارضات 1394پور، )بخشی  دانندمی دیگری

اشویی به عنوان یک عامل خطرناك در ایجاد مشکالت زن

بینی کننده مهم مسائل زناشویی و اختالل جنسی و یک پیش

 (.1393باشد )لواف و همکاران، سازگاری در زوجین می

های زیربنایی خود، ها، تجارب و شناختزوجین بر اساس آموخته

های خاصی از حل تعارض هستند؛ امروزه رضایت دارای سبک

های ترین دغدغهناشویی در زندگی مشترك، به یکی از اصلیز

زوجین تبدیل شده است و به دلیل حضور تعارض و چالش در 

4. Srong, Devault, & Cohen 

5. Travis,  

6. marital conflict 
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 4شماره  /1دوره  /1399 زمستان /روانشناسی زنفصلنامه 

گرفتن تعارض، عرصه زندگی  نتیجه باال زندگی مشترك، گاه در

شود )یعقوبی و محمدزاده، مشترك بر هریک از زوجین تنگ می

زندگی (. اگرچه همه همسران اختالف و تعارض را در 1395

کنند، ولی همه به یک شکل به آن پاسخ زناشویی خود تجربه می

کنند. دهند و راهبردهای حل تعارض متفاوتی را اتخاذ مینمی

( چهار سبک حل تعارض 2011)  1مارشال، جونز و فاینبرگ

را  یریگکنارهانطباقی، درگیری در تعارض، حل مثبت مسئله و 

( مدعی هستند 0002)  2مطرح کرده است. گاتمن و لونسون

های زوجین وجود دارد که به حداقل سه سبک متفاوت تعارض

انجامد. این سه سبک شامل اجتنابی، پیامدهای موفق زناشویی می

های تنظیم شده نامیده اعتباربخش و سرزنده است که سبک

ر و تهای تنظیم شده، زوجین رابطه با ثبات. در سبکاندشده

د که های غیر تنظیم شده دارنه سبکتری را نسبت برضایت بخش

این کار به وسیله استفاده از راهبردهایی به منظور رهایی یافتن از 

های مثبت که به طور های مخرب و درگیر شدن در تعاملتعارض

گیرد های منفی است، صورت میمعناداری بیشتر از تعامل

د ندرك بهتر از پدیده تعارض ممکن است بتوا (.1998، 3)اولسون

های پیشگیرانه و درمانی در مسائل حساس مثل به بهبود مداخله

 (.2000ها کمک کند )گاتمن و لونسون، خشونت بین زوج

راهبردهای حل تعارض به متغیرهای مختلفی مربوط است و         

هایی که در یک زندگی مشترك وجود دارند، از جمله ویژگی

که کاهش  یطوربهپذیری خانواده است؛ انسجام و انعطاف

 تواند منجر بهمی یفرد نیبانسجام خانواده و افزایش تعارض 

)یعقوبی و محمدزاده، پذیری خانواده شود کاهش انعطاف

 مختصاتی چند مدل نسخه در آخرین( 2011اولسون ) . (1395

م خانوادگی؛ و زناشویی کارکرد دو بعد بر  )میزان  4انسجا

 5پذیریانعطافواده( و خان اعضای بین عاطفی پیوند و صمیمیت

 قدرت، ساختار در تغییر خانواده برای نظام توانایی )میزان

را  بعد دو این که طوری کند بهقوانین( اشاره می و هانقش

                                                   
1. Marshall, Jones & Feinberg 

2. Gottman, & Levenson 

3. Olson 

4. cohesion 

 و داند. انسجاممی خانوادگی و رضایت زناشویی کننده مشخص

 را خانواده سالمت که سطح است هاییمؤلفه پذیری ازانعطاف

 (. توافق2010، 6یرنیکس، وارگا، توس و بگدیدهد )مامی نشان

 انسجام که دارد وجود گراندرمان خانواده بین ایقابل مالحظه

عملکرد  درك برای مفهوم ترینمهم خانواده، پذیریو انعطاف

 اعضا روابط سالم، خانوادگی هایسیستم خانواده است؛ در

 با دو افرا پذیرندانعطاف هانقش دارند، هم با خوبی عاطفی

 خشک هانقش ناسالم هایسیستم در اما هستند، مرتبط یکدیگر

 (. 2012، 7متحجرند )موکولو و والستون و

 بینیخوشحـس انسـجام،  انددادهنشان  شده انجام هایمطالعه  

ذاتـی و شایستگی ادراك شده، بـه میزان قابل توجهی با بهزیسـتی 

)زارع و سامانی،  و سـالمت روان ارتباط دارد شناختیروان

پذیری (. از سویی دیگر پژوهشگران پیرامون انعطاف1387

خانواده  گذاریهدف پذیری بااند انعطافخانواده اذعان داشته

کوترا، سیموس،  (.1395)یعقوبی و محمدزاده، رابطه دارد 

س نیز نشان دادند   (2016)  8تریلیوا، لیونیس وویگونتزا

ها و ظرفیت خانواده ان هیجانپذیری خانواده بر بیانعطاف

هایی است که موجب ایجاد یکی از موضوع است. تأثیرگذار

است؛  هاآنعدم رضایت جنسی بین  شودمیها تعارض در زوج

رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی 

به عبارت دیگر سطوح باالتر رضایت جنسی منجر ؛ شوداطالق می

گی زناشویی شده که این منجر به کاهش به افزایش کیفیت زند

رای گردد. رضایت جنسی بثباتی زناشویی در طی زندگی میبی

های گردد. ارتباطزوجین مهم بوده و یک موضوع فردی تلقی می

جنسی همسران فرآیندی دوطرفه است که هرگونه اختالل در آن، 

زمینه جهت بروز مشکالت و متزلزل شدن کانون خانواده است 

شاکرمی، (. در این زمینه 1396صومی، رضائیان و حسینیان، )مع

توان با اصالح ( نشان دادند می1393زاده )و محسن زهراکار

ها و ارتقای سطح رضایت جنسی و های شناختی زوجتحریف

5. flexibility   

6. Mirnics, Vargha, Tóth,  & Bagdy 

7. Mukolo, & Wallston 

8. Koutra, Simos,  Triliva,  Lionis, & Vgontzas 
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 4شماره / 1/ دوره 1399 زمستان/ زن یروانشناس لنامهفص

ها، به حل های مناسب حل تعارض به آنآموزش سبک

 انسجاماند بین ها نشان دادهمطالعهکمک نمود.  هاآنهای تعارض

های زناشویی رابطه وجود دارد؛ به طوری خانواده با ایجاد تعارض

آوری زنان دارای پذیری بر تابکه آموزش انسجام و انعطاف

جام پذیری، انسبوده است؛ همچنین انعطاف مؤثرتعارض زناشویی 

توانند تعارض زناشویی را تعدیل نمایند و ارتقاء خود همچنین می

؛ اسدی، 1393؛ توکلی، 2017، 1روینگ)هافمن، متیوس و ای

شود طور که مالحظه می(. همان1394ابوالقاسمی و نریمانی، 

های حل تعارض های اندکی عوامل مرتبط با سبکپژوهش

اند. عالوه بر این رشد روز افزون زوجین را مورد بررسی قرار داده

آمار طالق که در نتیجه ناتوانی و عدم دانش زوجین در حل و 

ها ایجاد شده است، محقق را بر آن داشته تا به نقش اختالف فصل

 و پذیری خانوادهبین متغیرهایی همچون انسجام و انعطافپیش

در پژوهش حاضر این پرسش بنابراین ؛ رضایت جنسی بپردازد

پذیری خانواده و رضایت شود که آیا انسجام، انعطافمطرح می

 کند؟بینی مییشجنسی، راهبردهای حل تعارض زوجین را پ

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

زنان  جامعه آماریپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و 

های به مراکز زوج درمانی تحت پوشش خانه کنندهمراجعه

بود که از روش  1397استان تهران در سال  1سالمت منطقه 

نفر انتخاب شدند.  315ای به حجم گیری در دسترس نمونهنمونه

در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد.  هادادهتجزیه و تحلیل 

در  و انحراف معیار و در بخش آمار توصیفی به محاسبه میانگین

بخش آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون 

 چندگانه استفاده شد. 

 گیریابزار اندازه

 ی.پذیری خانوادگمقیاس ارزیابی انسجام و انعطاف. 1
ترین ابزارهای ارزیابی و سنجش کارکرد یکی از پر کاربرد

                                                   
1. Huffman, Matthews, & Irving 

2. family adaptability and cohesion scale (FACES) 

3. youth self-report (YSR) 

4. parenting stress Index (PSI) 

است که بر  2خانواده مقیاس ارزیابی انسجام و سازگاری خانواده

های خانواده و زوجین ساخته شده است اساس مدل مدور سیستم

 سؤالی 62(. این پرسشنامه به صورت یک پکیج 2011)اولسون، 

است که دو زیر  FACES-IVط به ابزار ماده آن مربو 42است. 

پذیری و چهار زیر مقیاس مقیاس متوازن انسجام و انعطاف

نامتوازن گسسته، به هم تنیده، آشفته و نامنعطف را شامل 

های رضایت شود. عالوه بر این دو مقیاس تکمیلی به ناممی

ر دهای خانوادگی به آن اضافه شده است.  خانوادگی و تعامل

( ضریب آلفای 1392و عاشوری ) ظاهری، حبیبیممطالعه 

و خـرده  FACES-IVکرونباخ نمـره کـل مقیـاس 

 پذیری متوازن، گسسته، بههـای انسجام متوازن، انعطافمقیـاس

، 71/0، 74/0هم تنیده، نامنعطف و آشفته برای پدران به ترتیب 

، 72/0، 72/0، برای مادران به ترتیب 58/0و  60/0، 70/0، 6/0

و برای فرزندان خانواده به ترتیب  62/0و  56/0، 69/0، 69/0

به دست آمد. بررسی  55/0و  52/0، 74/0، 69/0، 77/0، 59/0

روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس 

FACES-IV های افسـردگی، اضـطراب و اسـترس، با مقیاس

 4پـروری، شاخص استرس فرزند3مقیاس خودگزارشی نوجوانان

بخش بود )امینی نسب و رضایت  5و فهرست وقایع زندگی

(. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 1394فرحبخش، 

 است. 89/0

 6راهبردهای حل تعارض . مقیاس راهبردهای حل تعارض.2

( 1996) 7و ساگارمن  کویمک-استراواس، هامبی، بونیبه وسیله 

زوجین علیه  شناختیروانساخته شد و خشونت جسمانی و 

دهد.  این ماه گذشته را مورد سنجش قرار می 12یکدیگر در 

، پرخاشگری ، دربردارنده پنج مقیاس مذاکرهسؤالی 78مقیاس 

، اجبار جنسی و صدمه است.  ، حمله فیزیکیشناختیروان

های گوناگون، حاکی از پایایی و اعتبار قابل قبول این مطالعه

های مختلف است؛ در پژوهش آزمون در کشورها و فرهنگ

5. life event checklist (LE) 

6. conflict tactics scales (CTS2) 

7. Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman 
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در نمونه اعتباریابی و  (1388زاده مالکی )و حسین نادری، حیدرئی

قبل از اجرای مرحله اصلی پژوهش، از روش تنصیف و آلفای 

کرونباخ به منظور سنجش اعتبار مقیاس استفاده شد که به ترتیب 

 یآلفاضریب  در پژوهش حاضربه دست آمد.  95/0و  94/0

 است. 95/0کرونباخ 

ن و این مقیاس به وسیله متسو . مقیاس رضایت جنسی زنان.3

ساخته شد و ابزاری خودگزارشی، پایـا،  2005در سال   1تراپنل

معتبـر و چند بعـدی بوده و پریشانی و رضایت جنسی زنان را 

اقدم، حقیقت، دری، ناظری و دهد )فتحیمـورد بررسـی قرار می

و مرکب از پـنج  سؤال 30دارای (. این مقیاس 1397آجربندیان، 

 ایحـوزه شـامل رضـایت،  ارتباط، سـازگاری، اضطراب رابطـه

ایـن مقیاس به صورت  گذارینمرهو اضطراب شخصـی است. 

ای )از کامالً موافـق تـا کامالً مخالف( است. نمره گزینه 5لیکرت 

س با اباالتر به معنـای رضـایت بیشتر است. محاسبه اعتبار این مقی

 بعد جزبهاستفاده از روش آلفای کرونباخ برای همه ابعاد )

آمده است. باالترین پایایی  به دست 80/0ارتبـاط( باالتر از 

بـاز آزمـون میان زنان با ناکارایی جنسی در حوزه  -آزمـون

( )فتحی اقدم و همکاران، r=80/0دیده شد ) ایرابطهاضطراب 

ضـایت جنسی بـا ابعـاد هـای ر(. همبستگی بین مقیاس1397

بـدکارکردی جنسـی زنـان، برای زنان سالم و زنان دارای مقیاس 

بار آمد. بررسی اعت تبه دس دارمعنیبدکارکردی جنسـی بـاال و 

نشان داد که ابعاد مقیاس رضایت جنسی زنان همبسـتگی  افتراقـی

باالتری با مقیاس رضایت زناشویی در زنان سالم نسبت به زنان 

چسلی، میرزایی و نیکی بدکارکردی جنسی دارد )روشندارا

 96/0(. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ 1393آذین، 

 است.

 هایافته

در  کنندگانشرکتدرصد( از  21نفر ) 66در این پژوهش 

درصد( در  53نفر ) 167سال،  30تا  20پژوهش در محدوده سنی 

د( در محدوده درص 26نفر ) 82سال و  40تا  31محدوده سنی 

ها درصد( از آن 21.3نفر ) 67سال قرار داشتند که  50تا  41سنی 

درصد( دارای  51.1نفر ) 161دارای مدرك تحصیلی دیپلم، 

درصد( دارای مدرك  22.9نفر ) 72مدرك تحصیلی کارشناسی، 

درصد( دارای مدرك  4.8نفر ) 15تحصیلی کارشناسی ارشد و 

های الصه نتایج شاخصخ 1تحصیلی دکتری بودند. جدول 

 توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

 

 های آماری مرتبط با متغیرهای پژوهششاخص. 1جدول 

 ضریب کشیدگی ضریب کجی انحراف معیار واریانس میانگین متغیرها

 

انسجام 

 خانواده

 -21/0 22/0 4/4 37/19 49/16 گسسته

 -40/0 -32/0 77/3 27/14 56/28 انسجام متوازن

 -27/0 -001/0 46/4 89/19 15/20 به هم تنیده

 

انعطاف 

 خانواده

 11/0 -11/0 54/3 53/12 7/21 نامنعطف

 -32/0 -28/0 16/4 35/17 76/26 پذیری متوازنانعطاف

 66/0 76/0 65/5 96/31 55/15 آشفته

 

رضایت 

 جنسی

 15/0 -91/0 41/6 20/41 08/23 رضایت

 11/0 -72/0 57/5 06/31 37/23 ارتباط

 -38/0 -66/0 44/5 61/29 42/32 سازگاری

 -40/0 -67/0 67/5 16/32 64/38 ایاضطراب رابطه

                                                   
1. Meston & Trapnell   
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 4شماره / 1/ دوره 1399 زمستان/ زن یروانشناس لنامهفص

 -18/0 -81/0 80/5 72/33 96/44 اضطراب شخصی

 

راهبردهای 

 حل تعارض

 -30/0 -35/0 48/0 23/0 29/0 صدمه

 -36/0 -29/0 25/3 57/10 25/5 اجبار جنسی

 -97/0 -22/0 59/0 23/0 93/0 حمله فیزیکی

 -97/0 -48/0 85/0 73/0 53/1 شناختیروانپرخاشگری 

 -82/0 -09/0 15/11 5/124 95/22 مذاکره

       

میزان ضریب کجی و  که یآنجائو از  1با توجه به نتایج جدول  

توان مطرح نمود که است، می  -1تا  1ضریب کشیدگی بین 

ین توان از میانگا داراست و میتوزیع فوق، مفروضه نرمال بودن ر

شاخص گرایش مرکزی استفاده نمود و از  عنوان معرفبه

 های آمار پارامتریک استفاده به عمل آورد.  مدل

 

 ماتریس همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین متغیرهای پژوهش. 2جدول 

 مذاکره شناختیروانپرخاشگری  حمله فیزیکی اجبار جنسی صدمه 

 -106/0 176/0** 134/0* 027/0 076/0 گسسته

 18/0** -251/0** -244/0** 089/0 -125/0* انسجام متوازن

 -06/0 -104/0 030/0 -128/0* 062/0 به هم تنیده

 039/0 -095/0 -077/0 -05/0 -07/0 نامنعطف

 132/0* 268/0** -207/0** -035/0 -129/0* پذیری متوازنانعطاف

 -177/0** 156/0** 182/0** -024/0 112/0* آشفته

 166/0** -352/0** -239/0** 052/0 -05/0 رضایت

 289/0** -291/0** -271/0** 119/0* -093/0 ارتباط

 247/0** -33/0** -245/0** 084/0 -064/0 سازگاری

 201/0** -218/0** -184/0** 063/0 -061/0 ایاضطراب رابطه

 173/0** -236/0** -201/0** 074/0 -029/0 اضطراب شخصی

05/0P <       *01/0P < ** 
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پذیری راهبردهای حل تعارض بر مبنای انسجام و انعطاف بینیپیش( خالصه ضرایب رگرسیون چندگانه برای 3جدول )

 ی در زنانو رضایت جنس

 R 2R F Sig B Beta T Sig متغیر مالک نبیپیشمتغیر 

راهبرد اجبار  انسجام متوازن

 جنسی

 

302/0 

 

091/0 

 

31/2 

 

006/0 

156/0 181/0 36/2 01/0 

 04/0 -97/1 -125/0 -091/0 به هم تنیده

 009/0 -61/2 -159/0 -084/0 سرکوبی

 003/0 -959/2 -173/0 -31/0 000/0 366/4 159/0 398/0 راهبرد مذاکره سرکوبی هیجانی

 04/0 -99/1 -185/0 -321/0 رضایت جنسی

 002/0 12/3 278/0 558/0 ارتباط جنسی

383/0 حمله فیزیکی انسجام متوازن  146/0  972/3  000/0  064/0- 151/0- 03/2- 04/0 

 002/0 -14/3 -18/0 -04/0 ارزیابی مجدد

پرخاشگری  نسیرضایت ج

 شناختیروان

 

434/0 

 

188/0 

 

36/5 

 

000/0 

166/0- 235/0- 58/2- 01/0 

 005/0 -8/2 -158/0 -098/0 ارزیابی مجدد

    

در انسجام  R2میزان  دهد که( نشان می3نتایج جدول )

و  09/0تنیده و سرکوبی در راهبرد اجبار جنسی متوازن، بهم

رد نسی و ارتباط جنسی با راهبدر سرکوبی هیجانی، رضایت ج

، در انسجام متوازن و ارزیابی مجدد با حمله 15/0مذاکره 

در رضایت جنسی و ارزیابی مجدد با  نهایتاًو  14/0فیزیکی 

دهد به است که نشان می 18/0 شناختیروانپرخاشگری 

مربوط به راهبرد اجبار  تغییراتدرصد  18و  14، 15، 9ترتیب 

حمله فیزیکی و پرخاشگری  جنسی، راهبرد مذاکره،

نتایج  وابسته است. در ادامه بینپیشبه متغیرهای  شناختیروان

انسجام متوازن با ضریب بتای دهد که جدول فوق نشان می

 با ضریب بتایو سرکوبی  12/0تنیده با ضریب بتای ، بهم18/0

سرکوبی . بینی کنندراهبرد اجبار جنسی را پیش توانستند 15/0

، رضایت جنسی با ضریب بتای 17/0ریب بتای هیجانی با ض

توانست راهبرد  27/0و ارتباط جنسی با ضریب بتای  18/0

 15/0کند؛ انسجام متوازن با ضریب بتای  بینیپیشمذاکره را 

نیز توانست حمله  18/0و ارزیابی مجدد با ضریب بتای 

ریب همچنین رضایت جنسی با ضکند؛  بینیپیشفیزیکی را 

توانستند   15/0ارزیابی مجدد با ضریب بتای  و 23/0بتای 

   کنند. بینیپیشرا  شناختیروانپرخاشگری 
 گیریث و نتیجهحب

خانواده اساس و شالودة زندگی فردی و اجتماعی است و هستۀ 

هستند؛ در حال حاضر که کمک به  اصلی خانواده زن و شوهر

ما  ۀازدواج و خانواده به عنوان یکی از نیازهای ضروری جامع

و  های کاربردیقرار گرفته است، تجهیز متخصصان به روش

درمانی های مشاوره و روانروش تدوین، آزمایش و انتخاب

 بر این ؛منطبق با نیازها و فرهنگ جامعه، مهم و ضروری است

بینی راهبردهای حل تعارض پژوهش حاضر با هدف پیش اساس

پذیری خانواده و رضایت زوجین بر اساس انسجام و انعطاف

با  «انسجام متوازن»نتایج نشان داد بین انجام شد.  جنسی زنان

 و« حمله فیزیکی»، «شناختیروانپرخاشگری »راهبردهای 

ه هم ب» با انسجام« اجبار جنسی»و همچنین بین راهبرد « صدمه»

با  «انسجام متوازن»رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین « تنیده

با راهبردهای « گسسته»و بین انسجام  «مذاکره»راهبرد 

ت وجود رابطه مثب« حمله فیزیکی»و « شناختیروانپرخاشگری »

 و« مذاکره»با راهبردهای « پذیری متوازنانعطاف»بین  دارد.

اهبردهای با ر« آشفته»ین انعطاف و ب «شناختیروانپرخاشگری »

یز ،  ن«حمله فیزیکی»و « شناختیروانپرخاشگری »، «صدمه»

با انعطاف « مذاکره»رابطه مثبت وجود دارد و بین راهبرد 

 و« صدمه»با راهبردهای « پذیری متوازنانعطاف»و « آشفته»

،  رابطه منفی وجود دارد. از بین خرده «حمله فیزیکی»

دهای حل تعارض و رضایت جنسی، ارتباط های راهبرمقیاس
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 4شماره / 1/ دوره 1399 زمستان/ زن یروانشناس لنامهفص

و راهبرد  «ارتباط»با « اجبار جنسی»داری بین راهبرد مثبت معنی

های رضایت جنسی وجود دارد. با همه خرده مقیاس«  مذاکره»

ری پرخاشگ»بین راهبردهای  داریمعنیهمچنین ارتباط منفی 

های با همه خرده مقیاس« حمله فیزیکی»و « شناختیروان

های نتایج به دست آمده با یافته یت جنسی وجود دارد.رضا

، (1394)و همکاران   اسدی، (1393)و همکاران   شاکرمی

  لینگرن، (2017)و همکاران   هسر، (1388)و همکاران  نادری

 کریبی و باکوم و( 2014)و همکاران   گویاگانمک، (2013)

و  (1620)و همکاران  کوتراهمسو و با نتایج پژوهش  (2007)

 ناهمخوان است. (2011) اولسون

های سالم انسجام خانواده اشاره دارد و انسجام متوازن به جنبه

ه ، حمله فیزیکی و صدمه بشناختیروانراهبردهای پرخاشگری 

راهبردهای حل تعارض اشاره  دارمشکلهای ناسالم و جنبه

دارد. منظور از انسجام، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای 

 های دارای انسجامنواده نسبت به یکدیگر دارند. در خانوادهخا

و کار دارند،  متوازن اعضای خانواده با مسائل زندگی هم سر

کنند، با هم کنند، از هم حمایت میباهم احساس نزدیکی می

ی کنند )یعقوبکنند و اوقات خود را باهم سپری میمشورت می

 هاآنهایی که در (. بدیهی است خانواده1395و محمدزاده، 

پرخاشگری وجود دارد و قصد آسیب و صدمه به یکدیگر 

وجود ندارد. در  هاآنهای رفتاری در گیریدارند، جهت

انسجام به هم تنیده تمایز کمی بین افراد خانواده وجود دارد. 

افراد مجبورند بیش از حد با یکدیگر وقت بگذرانند و به شدت 

نند بیش کخانواده احساس می به یکدیگر وابسته هستند. افراد

از اندازه باهم در ارتباط هستند به طوری که هرگونه روابط 

خارج از خانواده با محیط بیرون را امری غیرضروری تلقی 

(. چنانکه انتظار داریم 1394نسب و فرحبخش، کنند )امینیمی

انسجام به هم تنیده در روابط زوجین نوعی اجبار در حفظ رابطه 

رسد با راهبرد مذاکره اجبار جنسی کند و به نظر مییرا طلب م

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این ناهمسویی به این علت 

است که افراد نمونه در زمینه انسجام به هم تنیده مشکالتی 

اند اما در زمینه مسائل جنسی احساس اجبار به رابطه داشته

 (.1394پور، جنسی ندارند )بخشی

های سالم متوازن و هم راهبرد مذاکره به جنبههم انسجام 

متغیرهای انسجام خانواده و راهبردهای حل تعارض اشاره 

دوست دارند  خانوادهدارند. در انسجام متوازن وقتی اعضای 

اوقات فراغت را با یکدیگر سپری کنند و عالقه فردی به 

ای بین اعض روابطهای خانوادگی دارند و مشارکت در فعالیت

ده با نوعی توازن همراه است، بدیهی است که در هنگام خانوا

تعارض از راهبردهای مذاکره و گفتگو استفاده کنند )شاکرمی 

(. عالوه بر آن، هم انسجام گسسته و هم 1394و همکاران، 

و حمله فیزیکی به  شناختیروانراهبردهای پرخاشگری 

ه اشار ناسالم انسجام خانواده و راهبردهای حل تعارض یهاجنبه

ارکرد ک دارمشکلهای نامتوازن و دارند. انسجام گسسته به جنبه

شود که اعضای شامل مواردی می مثالً خانواده اشاره دارد؛ 

خانواده با افراد خارج از چارچوب خانواده بهتر از یکدیگر 

آیند، افراد خانواده از ارتباط با یکدیگر اجتناب کنار می

تان یکدیگر دارند، هرکسی کنند، اطالعات کمی از دوسمی

مجبور است مشکلش را خودش حل کند، بنابراین مذاکره 

ر گیرد تا به حل مسئله بیانجامد. دکمی با یکدیگر صورت می

های دارای انسجام گسسته افراد به ندرت با یکدیگر خانواده

ان، کنند )شاکرمی و همکارارتباط برقرار کرده به هم تکیه می

شود که در هنگام عوامل منجر به این می (. مجموعه این1393

همدلی کمی با یکدیگر صورت  نیمابیفهای ایجاد تعارض

مواضع مشترکی ندارند و در  کنندیمبگیرد، افراد احساس 

 شودیمو چه بسا بدنی منجر  شناختیرواننتیجه به پرخاشگری 

 (. 2013)وارینگ، 

د حل همچنین راهبردهای مذاکره به کارکرد سالم راهبر

 اردمشکلبه کارکرد  شناختیروانتعارض و پرخاشگری 

پذیری متوازن درواقع به راهبرد تعارض مربوط است. انعطاف

های متوازن و سالم کارکرد خانواده اشاره دارد و اینکه در جنبه

پذیری متوازن با راهبرد پرخاشگری مطالعه حاضر بین انعطاف

است با الگوی مدور  رابطه مثبت مشاهده شده شناختیروان

( ناهمخوان است. 2011)  اولسونترکیبی مطرح شده به وسیله 

مقیاس راهبردهای  هایسؤالاین عدم همسویی به تعداد باالی 

در افراد نمونه خستگی  احتماالًحل تعارض مربوط است که 

یین اما در تب؛ اندپاسخ  نداده هاسؤالایجاد کرده و با حوصله به 
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ره پذیری متوازن با راهبرد مذاکادار بین انعطافرابطه مثبت معن

پذیری متوازن در هنگام هایی با انعطافتوان گفت خانوادهمی

گیرند، چراکه هایی جدید را در پیش میبروز مشکل راه

های قبلی برای موقعیت حل مسئله مسئله در موقعیت هایحلراه

شنهاد در پی پذیریجدید سودمند نیست. این امر نیازمند انعطاف

جدید است و نیازمند مذاکره و گفتگو است. در  هایحلراه

هایی افراد در هنگام بروز مشکل با یکدیگر کنار چنین خانواده

خشیکنند )بآمده به جای پرخاشگری با یکدیگر مذاکره می

گاه در های دارای انعطاف آشفته هیچ(. خانواده1394پور، 

مشترك و مورد توافق طرفین به یک نتیجه  هایزیربرنامه

ها کسی هست که رهبری امور و رسند. در این خانوادهنمی

 شودها به دست گیرد و فقدان چنین فردی موجب میبحث

(. به دلیل 1395کارها با سرانجام نرسد )یعقوبی و محمدزاده، 

عدم وجود رهبری و یا عدم پذیرش نقش رهبری یک فرد از 

وظیفه هر شخص مشخص نیست سوی سایر اعضای خانواده 

نظمی در خانواده وجود دارد. بنابراین نوعی آشفتگی و بی

ها به جای گفتگو دعوا بر سر در هنگام بروز تعارض عتاًیطب

قدرت است نه اینکه برای حل مشکل گفتگو صورت گیرد. 

این امر در نهایت به پرخاشگری کالمی و فیزیکی و صدمه به 

ی که توان این یافته پژوهشراین میبناب؛ شودیکدیگر منجر می

 دارییمعنبین راهبرد مذاکره با انعطاف آشفته ارتباط منفی 

 (. 1393وجود دارد نیز تبیین نمود )شاکرمی و همکاران، 

بین  داریمعنینتایج همچنین نشان داد ارتباط منفی 

یری پذپذیری متوازن به عنوان کارکرد سالم انعطافانعطاف

هبردهای صدمه و حمله فیزیکی به عنوان خانواده با را

راهبرد تعارض، وجود دارد.  دارمشکلکارکردهای 

پذیری متوازن به جنبه سالم کارکرد خانواده اشاره دارد انعطاف

ر بو هنگامی است که زوجین هرکدام سهمی برابر در رهبری 

دارند و اصول انضباطی منصفانه در خانواده برقرار است  دهعه

(. در این وضعیت اعضای خانواده 1394همکاران، )شاکرمی و 

ت ها را دارند، کارها به نوبتوانایی سازگاری با تغییرها و چالش

رود و در مند پیش میهای روشن و ضابطهو بر اساس نقش

در هنگام  بنابراین؛ آیندهنگام بروز مشکل با یکدیگر کنار می

ا دنی ببروز تعارض به جای پرخاشگری و حمله کالمی و ب

تا راه حلی )هرچند بدیع اما  ردیگیمیکدیگر گفتگو صورت 

سازگار با موقعیت حل مسئله جدید( برای مشکالت یافت شود 

 (.1388)نادری و همکاران، 

جنسی  توان گفت رضایتمی هادر تبیین بخش دیگری از  یافته

مطلـوب عبـارت اسـت از قضـاوت و تحلیل هر فرد، از میزان 

ایت آید. رضنگام برقراری رابطه جنسی به وجود میلذتی که ه

جنسی به صورت رسـیدن بـه مرحلـه اوج لذت جنسی 

(؛ سطوح باالیی 2011شود )اولسون، )ارگاسم( نیز تعریف می

از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی ایجاد 

زناشویی شده و در نتیجه آن افزایش ثبات زناشویی در طی 

گردد؛ وجود رابطه جنسی مطلوب به نحـوی یزندگی ایجاد م

مهم  رضـایت طـرفین شـود نقشی بسیار نیتأمکـه بتوانـد باعـث 

اقدم و و اساسی در پایداری کانون خانواده دارد )فتحی

(. عالوه بر آن، رضایت جنسی بر کیفیت و 1397همکاران، 

گذارد و باعث افزایش حرمت پایداری رابطه زوجین اثر می

 ، رضایت از رابطهیورزعشقرضایت از زندگی، قابلیت  خود،

شود. رضایت و رضایت عاطفی و احساس شادی در زندگی می

ابعاد رضایت  نیترمهمشان یکی از زوجین از رابطه جنسی

(. ارتباط 1394اسدی و همکاران، آید )زناشویی به حساب می

ر دکند و جنسی نیازهای زیستی و اجتماعی انسان را ارضا می

یت دهد. این افزایش کیفنتیجه کیفیت زندگی را افزایش می

تواند، زوجینی را که رضایت و صمیمت بیشتری در زندگی می

توانند با یکدیگر روابط عاطفی روابط جنسی دارند می

شود در زندگی مشترك کنند و این موجب میتری ایجاد عمیق

ای به شیوه، آرامشها با ها و تعارضو در برخورد با چالش

منطقی و با استفاده از راهبردهایی همچون مذاکره و گفتگو به 

حل تعارض بپردازند؛ درنتیجه کیفیت زندگی این زوجین 

 (.2017باید )هسر و همکاران، افزایش می

برای استفاده از راهبردهای حل تعارض نیز با توجه به میزان باال 

سئله و اهبرد حل مر یریکارگبهیا پایین بودن کنترل هیجانی، 

نباید نقش محیط را در ایجاد  گاهچیهاما ؛ تعارض متفاوت است

چنین کنترلی در فرد نادیده گرفت. در کل افرادی که به میزان 

نترل کنند و کزیادی از پرخاشگری کالمی و بدنی استفاده می

د نشان ها از خومناسبی در هنگام عصبانیت یا برخورد با تعارض
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افراد مقابل برخورد فیزیکی  در موردطور مداوم  دهند و بهنمی

کنند به طرف مقابل و پرخاشگری کالمی استفاده می

فهمانند که در مواقع مشابه از این رفتارها برای حل می

های پیش آمده استفاده نمایند. این حالت طی مرور تعارض

ود. شهای تعارض نمایان میزمان گسترش یافته و در موقعیت

همچنین نشان داد رضایت جنسی با راهبردهای حل  هایافته

تعارض رابطه دارد. زوجینی که پیرامون مسائل جنسی به گفتگو 

با  هاآننیازهای هم و شیوه برآوردن  در موردپردازند و می

رسند. کنند به تفاهم و رضایت جنسی مییکدیگر صحبت می

 ارضهای زندگی که تعاین افراد از این شیوه در سایر زمینه

ئله کنند تا به درك درستی از مسبرانگیز است، باهم صحبت می

بنابراین این رفتار به صورت یک اصل ؛ و شیوه حل آن برسند

د و شود که برای هر مسئله مشترکی باید گفتگو کرپذیرفته می

نمود. از سویی دیگر چون میل جنسی  یشیاندچارهبرای آن 

د منجر به آرامش توانبسیار قدرتمند است ارضای آن می

و سالمت جسمی بیانجامد و فرد با خاطری آسوده  شناختیروان

ردازد و بپ یشیاندچارهسایر مسائل زندگی به  در موردتواند می

 .از راهبردهای سالم تعارض سود ببرد

 سهم نویسندگان

 مصوب کارشناسی ارشد نامهانیپا طرح از برگرفته مقاله این

اسالمی واحد تهران جنوب  آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت

مند نویسنده اول سرکار خانم الهام سعادت طرح مجری؛ است

که  باشندیم مقاله و استاد راهنما سرکار خانم دکتر نسیم نوری

نظارت  مقاله تدوین و نتایج استخراج طرح، اجرای فرایند در

 و همکاری داشتند.

 تشکر و قدردانی

 را تحقیق این که انجام یکنندگانشرکتکلیه  از لهیوسنیبد 

 .دیآیمعمل  به قدردانی و تشکر نمودند، میسر

 تعارض منافع

تعارض منافعی توسط نویسندگان  گونهچیهدر این پژوهش، 

 گزارش نشده است.

 

 

 

 منابع  
(. مقایسه 1394، نریمانی محمد. )، فاطمه، ابوالقاسمی عباس.اسدی

 و بدون درگیری ، انسجام و ارتقاء در زنان باپذیریانعطاف

  روانشناسی و فرهنگ زندگی یالمللنیبکنفرانس  .زناشویی

. زینب ،حسین زاده مالکی و ،.علیرضا ،حیدرئی .،فرح ،ادرین

ق و عش هایمؤلفه(. رابطه بین دانش و نگرش جنسی، 1388)

 ادارات متأهلدر کارکنان  یهمسر آزاررضایت زناشویی با 

 .45-28(: 1)1و فرهنگ، ، نشریه علمی زن دولتی شهر اهواز

تأثیر زوج (. 1394)رحبخش کیومرث. ف و ،.زهرا ،امینی نسب

گی و پذیری خانواددرمانی دلبستگی محور بر بهبود انطباق

(: 54)14، مشاوره یهاپژوهش .کاهش تعارضات زناشویی
4-25  

طبعی و تعارض شوخ یهاسبک (.1394) پور باب اله.بخشی

 14مشاوره.  یهاپژوهش .متأهلزناشویی در دانشجویان 

(55): 23-39  

(. رابطه بین انسجام خانواده و تعارضات 1393توکلی، فرشاد )

در زوجین شاغل  هاآن یاواسطهزناشویی با توجه به نقش 

واحد  -دانشگاه آزاد اسالمی  .در آموزش و پرورش راور

دانشکده علوم تربیتی و  -مرودشت دانشگاه آزاد اسالمی 
  1393، روانشناسی

 ،سودانی و ،.مهناز .،زاده هنرمندمهرابی .،سیّد احسان ،ساداتی
(. رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و 1393منصور. )

 .تعارض زناشویی بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه
  68-55(: 2)1، دوفصلنامه روانشناسی خانواده

 ،طالئیان و ،.شکیانو، زهراکار، .رضا ،، داورنیا.محمد ،شاکرمی
اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت  (.1394) رضوانه.

مجله  .راه حل محور بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان

  13-1 :(131) 22علوم پزشکی رازی. 

 محسن زاده فرشاد. و ،.کیانوش ،، زهراکار.محمد ،شاکرمی
های حل تعارض در ای سبکبررسی نقش واسطه (.1393)

های شناختی بین فردی و رضایت جنسی ی بین تحریفرابطه

 :(2) 8. شناختیروانپژوهش در سالمت  .با تعهد زناشویی

51-60  

 امیر. ،آذیننیک ؛ وصدیقه ،میرزایی .،رسول ،روشن چسلی

(. اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی 1393)
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