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 مقدمه

 ،متحدهایاالت در. است شیافزا حال در ایمالحظهقابل طوربه شده یصنعت یکشورها در طالق یجهان نرخ

 کشور احوالثبت سازمان آمار با مطابق(. 0201 م،یک) شودیم منجر طالق به هاازدواج نیاول از درصد 02

سیر صعودی آمار . است داشته شیافزا درصد 33 از شیب ،1322 سال تا 1930 سال از طالق آمار( 1322)

و راهکارهای  مؤثرهای روابط زوجین، انگیزه محققان برای یافتن عوامل طالق و وجود تعارضات و آشفتگی

ای هها و نابهنجاریمناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه را افزایش داده است. یکی از این آشفتگی

ند ککامل محو می طوربهکرده و گاهی  تررنگکمعشق و عالقه بین زوجین را  مرورزمانبهکه  شناختیروان

را  هاآنتفاوتی )طالق عاطفی( و طالق رسمی و موجبات مشکالت روحی و روانی، ادامه روابط سردی و بی

(. تحقیقات کارشناسان خانواده 0201کند، دلزدگی زناشویی است )دی اولیورا، کالوارلهو و نورب، فراهم می

 نسبت ازآنپساز تنفرمی رسند که  ایمرحلهدهد که زوجین پس از یک دوره طوالنی تعارض به نشان می

عوامل دلزدگی  کهاین(. 1933و قمری،  آبادیشفیعزاده،  اهللحبیب) شوندمی هزددلو  تفاوتبیبه یکدیگر 

اند را ارتباطی عاشقانه و کارآمد تبدیل کرد، چیست و آیا ممکن است ارتباط زوجین که دچار دلزدگی شده

از عشق توان به تصورات رویایی که در این زمینه می اندکردهاشارهبه عوامل چندی  شدهانجامتحقیقات 

بار آن بر سالمت فیزیکی و عاطفی زوجین )فانگ، (، عدم حل تعارضات زناشویی و اثرات زیان0229)پاینز، 

ای از مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان شود که موجب ایجاد دامنه تواندمی( که 0201لین، جن و وونگ، 

های زن و مرد )فرانکل، آممورا، جاکوبیتز و در معرض تعارضات والدین هستند، زوال خانواده، تغییر نقش

( 1339) رزیکا نظر به( اشاره کرد. 0213( و باورهای ارتباط )اسکرودت، ویت و شیم کوسکی، 0210هازن، 

 شیافزا و یعاطف یگانگیب همسر، به توجه کاهش شامل که است یعاطف یدلبستگ یجیتدر فقدان یدلزدگ

: یدیناام و یسرخوردگ( 1: شودیم مرحله سه شامل و است مسره به نسبت یتفاوتیب و یدلسرد احساس

 هب نسبت یسرخوردگ زدهدل فرد مرحله، نیا در. است ییزناشو روابط از یسرخوردگ مرحله نیا بارز یژگیو

 فاصله گریکدی از هازوج مرحله نیا طول در درواقع. کندیم یفکر نشخوار کامل، سکوت در را همسرش

 و یدیناام نیماب( 0 ابدییم شیافزا بهتر، یزندگ کیشر کی با بودن ای و ییجدا و طالق افکار و رندیگیم

 از یناش رسدیم نظر به که است تنفر احساس مرحله، نیا در احساس نیترروشن: تنفر و خشم ،یدلزدگ

 اول مرحله در که همسر یخطاها از یپوشچشم چراکه. باشد شوهر و زن رسانبیآس و یمنف یرفتارها عود

 ،یجسم و یعاطف یریگفاصله: یتفاوتیب و یدلسرد( 9 شودیم ممکن سختیبه مرحله نیا در بود، یآسان کار

 دابییم کاهش یحد تا نفرت و خشم قبل، مرحله برخالف. است یدلزدگ ندیفرا از مرحله نیآخر مشخصه

 صرمق علت به قبل مراحل یمیترم یرفتارها نیهمچن. کندیم دایپ شیافزا معنادار طوربه یعاطف یسرد و

 ،(0201 بلونسکا، و کالتا) رندیپذینم صورت مرحله نیا در مشکالت، جادیا در همسر دانستن

 است یجنس تیمیصم دارد، مثبت نقش زوجین روان سالمت جادیا در رسدیم نظر به که یمیمفاه از یکی

 راداف نیارابطه عاطفی  زمینه در گسترده و مدتطوالنی یاثرگذار با همراه زاتنش موضوعات از تواندیم که

رابطه دارد و  نیزوج تیمیبا صم ییزناشو یو سازگار یجنس تی. پژوهش نشان داده است که رضاباشد

زاده،  عی)بشارت و رف رادار است ییزناشو یو سازگار یجنس تیکننده در رضا بینیپیشنقش  تیمیصم

 دنش میسه نهادن، انیم در به ازین از است عبارت و است تیمیصم اقسام از یکی یجنس تیمیصم(. 1930

 تیمیصم نوع نیا(. 0201 بروتو، و گانویه و،یبوس) همسر با یجنس هایپردازیخیال و احساسات افکار، ابراز و
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 توجه به زاین که است ایپیچیده موضوع یجنس تیمیصم. است یجنس لیم و ختنیبرانگ یراستا در ویژهبه

 یسجن تیمیصم. گذاردمی اثر نیزوج روابط گرید هایجنبه بر نهیزم نیا در یتمندیرضا رایز دارد؛ ایویژه

 که شودیم یروابط و یجنس زشیآم ،یبدن تماس به ازین گر،یکدی با عاشقانه تجارب گذاشتن انیم در شامل

(. 0212 الدن، و کوهن ون،یآون-رلمنیپ؛ 0213 ،ی)باگاروز شودمی یجنس تیرضا و کیتحر ختنیبرانگ یبرا

 یاساس هدف هرچند. شود ارضاء خانواده، چارچوب در دیبا که اوست یجنس ازین انسان، یاسا یازهاین از

 و یسیدومن ؛0210 م،یک) است آن مهم یکارکردها از یکی ،حالبااین ست،ین یجنس ازین برآوردن خانواده،

 ک،یچندو ؛0201 همکاران، و وو ؛0201 ن،یمارت و لتونیهم الو، ن،یراش) هایپژوهش(.  0211 همکاران،

 ییزناشو یزندگ تیفیک و تیرضا بر یجنس تیمیصم و تیرضا ریتاث به ،(0202 کار، و لریب ساور،

 ،یادادداراست )خد ییزناشو یرا با دلزدگ ینقش معنادار و معکوس ییزناشو متیصم یبه عبارت .اندکردهاشاره

 ،یبریخ ، زارع زادهشعرباف انیآقامحمد گرید یپژوهش در نیهمچن(.  1930 ،ییو رضا یزاده، آموست یحاج

 آن الدنب به باشد باال گراییکمال ابعاد زانیم هرچقدر که دندیرس جهینت نیا به( 1939) یآباد حکم و قناد

 ییاشوزن یدلزدگ شیافزا باعث و یابدمی کاهش یجنس صمیمت زانیم آن دنبال به و یجنس عملکرد زانیم

 یدلزدگ با یجنس تیمیصم نیب داد نشان زین ،(1933) ینظر و زهرا کار ،یگوهر پژوهش جینتا. گرددمی

 نییتب را ییزناشو یدلزدگ انسیوار از درصد 92 یجنس تیمیصم و دارد وجود یمعنادار رابطه ییزناشو

 .کندمی

 ییزناشو یزدگدل بر تأثیرگذار که یگرید ریمتغ بینپیش ریمتغ عنوانبه یجنس تیمیصم ریمتغ به توجه با

، کیست شودمیبه ادراکی که فرد از خودش دارد اطالق  خودپنداری. است نیزوج یجنس خودپنداری هست

(.  0220)ویکبرگ و دوکس،  کندمیمتفاوت احتماالً چه احساسی دارد و چگونه رفتار  هایموقعیتو در 

 یک یار جنسی در یک رابطه عاطفی است عنوانبهخود  هایویژگی و اتیخصوص ،خودپنداری ابعاد از یکی

 امروز ارتباطات و اطالعات یایدن در(. 0212 همکاران، و تیدو) شودمیجنسی شناخته  خودپنداریبه  که

 ،کندمی کینزد گریکدی به را مختلف هایفرهنگ و جوامع هایانسان هرلحظه یتکنولوژ شرفتیپ که

 اندنموده دایپ یشتریب تیاهم تنوع و لذت آرامش، ،یآزاد ،یستیبهز و شده ترجدی و شتریب هایخواسته

 از یکی که ردیگ قرار یمختلف عوامل ریتاث تحت ،تواندمی نیزوج یجنس رابطه(. 0211 ،یریجزا و بولگان)

 و هستند عیشا اریبس یجنس مشکالت امروزه متأسفانه(. 0212 هو،) باشدمی یجنس خودپنداری هاآن

 دواقف،یوح) بگذارند ریتاث نیزوج یزندگ هایجنبه از یاریبس بر میرمستقیغ و میمستق طوربه توانندمی

 یبگذارد. بهبود روابط عاطف ریافراد تاث یجنس خودپنداریبر سطح  تواندمیبا همسر  یارتباط عاطف (.0210

 دشومی یمنف یجنس خودپنداریو باعث کاهش  شیمثبت را افزا یجنس خودپنداری ت،یمیو تجربه صم

    (.  0213، ییایمدرس و ض ک،ین ی)محمد

 یجنس هایپاسخ از یباالتر سطح در دارند مثبت یجنس خودپنداری که یزنان است داده نشان قاتیتحق

 یسازگار ،یجنس ینیب خوش ،ییزناشو یتمندیرضا ،یجنس تیرضا ،یجنس نفس عزت از و داشته قرار

 یجنس یخودسرزنش از و باالتر یجنس مشکل تیریمد و یجنس یاریهوش ،یجنس یخودکارآمد ،ییزناشو

 ،ینسج مشکالت نامطلوب، یجنس عملکرد به زنان در یمنف یجنس خودپنداری کهیدرحال برخوردارند، کمتر

 یزگارسا یبرا کهطوریبه شودمی منجر یشتریب یجنس یافسردگ و یجنس ترس ،یجنس اضطراب احساس
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 به نپرداخت لذا کنندمی تجربه را یکمتر یجنس تیفعال و کنندمی تالش کمتر خود یجنس مشکالت با

 متسال و یعاطف روابط تیفیک یرو بر آن امدیپ که یجنس خودپنداری یرو بر تأثیرگذار مختلف عوامل

 و  یروستوسک ؛1933 ،حسینیشاه و یگردش حمزه ،یدیحم) است تیاهم حائز است تأثیرگذار افراد روان

نشان دادند که  یقی( در تحق1931) یو ذاکر یجیاله یآجل (.0210 همکاران، و یصالح ؛0223 همکاران،

 با یجنس یاز آگاه یابعاد عنوانبه یو جاذبه جنس یجنس یجرئت ورز ،ینظارت جنس ،یجنس یاریهوش

 یجنس خودپنداری یبرا بعد 02( 1330) اسنل  .کندمی بینیپیشرابطه دارد و آن را  ییزناشو تیمیصم

 از اجتناب یبرا زهیانگ ،9یجنس یآگاه ،0یجنس یخودکارآمد ،1یجنس اضطراب: شامل که کرد مشخص

 یسرزنش خود ،2یجنس بینیخوش ،1یجنس یورز جرات ،0یاتفاق یجنس رابطه کنترل ،3پرخطر یجنس رابطه

 تیریمد ،11یجنس زهیانگ ،12یجنس شیپا و نظارت ،3یجنس مسائل با یذهن تیمشغول ،3یجنس مشکالت در

 ،11یجنس وارهطرح ،10گرانید توسط یجنس کنترل ،13یجنس تیرضا ،19یجنس اعتماد ،10یجنس مشکالت

 02یجنس مسائل یدرون کنترل ،13یجنس یافسردگ ،13یجنس مشکالت از یریشگیپ ،12یجنس رابطه از ترس

 شوندیم بندیتقسیم یمنف یجنس خودپنداری و مثبت یجنس خودپنداری بعد دو به طورکلیبه که است

 تیمیصم نیب یپژوهش در( 1933) همکاران و هیقهنو جعفرپور (. 0219 زاده، فرج و یصالح ،یخوئ ،ییایض)

 رابطه یجنس اضطراب و یجنس یاریهوش ،یجنس وارهطرح لیقب از یجنس خودپنداری ابعاد و ییزناشو

 .دهدمی شیافزا را ازدواج یثبات یب خطر امر نیهم و دارد وجود یمعنادار

افراد و جامعه، پژوهشگران  یجسمان یدر سالمت روان و حت یو خانوادگ ییزناشو یزندگ تیتوجه به اهم با

 نیزوج یتا از مشکالت زندگ اندپرداخته یو خانوادگ ییزناشو یابعاد زندگ یفراوان به بررس قاتیبا انجام تحق

 با اگر ییزناشو رابطه ازآنجاکه. بربیایندجامعه سالم  جادیافراد و ا یسالمت ذهن تأمینکاسته و درصدد 

 ابطهر تیفیک گفت توانیم دارد، نیزوج یزندگ تیفیک بر یخوب ریتأث باشد، همراه یجنس تیمیصم

 نیجزو اگر. است طالق کاهش و مشترک یزندگ یداریپا عوامل ترینمهم از یکیآن مختلف ابعاد و ییزناشو

 انینب یزوج رابطه حفظ بر عالوه دهند، شیافزا خود ییزناشو یزندگ در را یجنس خودپنداری زانیم بتوانند

                                                           
1. Sexual-anxiety 

2. Sexual self-efficacy 

3. Sexual-consciousness 

4. Motivation to avoid risky sex 

5. Chance/luck sexual control 

6. Sexual-assertiveness 

7. Sexual-optimism 

8. Sexual problem self-blame 

9. Sexual-preoccupation 

10. Sexual-monitoring 

11. Sexual-motivation 

12. Sexual problem management 

13. Sexual-esteem 

14. Sexual-satisafaction 

15. Power-other sexual control 

16. Sexual self-schemata 

17. Fear of sex 

18. Sexual problem prevention 

19. Sexual- depression 

20. Internal-sexual-control 
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 رابطه به نسبت نیزوج که یاحساس ،وجودبااین. دارندمی محفوظ طالق و بیآس از زین را شانخانواده

 به نسبت یشتریب مثبت احساسات طورکلیبه و شودیم رییتغ دستخوش زمان باگذشت دارند شانزناشویی

 از ییزناشو یزندگ مختلف هایچالش با شدنمواجه و زمان باگذشت است یهیبد. کنندمی تجربه گریکدی

 یبرا الزم یهامهارت نیزوج است ممکن آنکه ترمهم و شود کاسته تواندیم مثبت احساسات نیا زانیم

 کارگیریهب و ییزناشو مشاوره با تواندیم امر نیا نیبنابرا؛ باشند نداشته را ییزناشو رابطه تیفیک بهبود

 میتحک و یداریپا بهبود و طالق از یریشگیپ تیاهم به توجه با هرحالبه. گردد لیتسه مؤثر مداخالت

 و دبهبو یجنس خودپنداری و یجنس تیمیصم ازجمله نهیزم نیا در مرتبط یرهایمتغ تا است الزم خانواده

 نیدر آن، ا لیو عوامل دخ ییزناشو یدلزدگ هایآسیب. لذا با توجه به شود داده کاهش ییزناشو یدلزدگ

 در ینسج خودپنداری یگریانجیم و یجنس تیمیصم اساس بر ییزناشو یدلزدگ بینیپیش باهدفپژوهش 

 است. گرفتهانجام متأهل انیدانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش یشنهادیپ مدل. 1 شکل

 

 پژوهش روش

 ریمس لیتحل الگو یابی قیاز طر یهمبستگ-یفیتوص هاداده یپژوهش حاضر، به لحاظ روش گردآور روش

 .است یمقطع نوع از هاداده یگردآور زمان ازنظر و نگرگذشته ،یزمان افق ازنظر ،یکمّ کرد،یرو ازنظراست. 

در  گیرینمونهپژوهش از روش  نیبود. در ا 1933در سال  آزاددانشگاه  متأهل انیجامعه نمونه دانشجو

 صورتبهدانشگاه  هایکالس یو عدم برگزار covid-19 یماریب وعیش لیدل بهاست.  شدهاستفادهدسترس 

ر ب دسترسقابل یمجاز صورتبه هاپرسشنامهدانشگاه  یدر فضا انیبه دانشجو یو عدم دسترس یحضور

 و بودن متأهل(  0 بودن، آزاد دانشگاه یدانشجو( 1: شامل ورود هایمالکورود و خروج ) هایمالکاساس 

( 0 مورداستفاده هایپرسشنامه سؤاالت از درصد 12 از شیب به ییپاسخگو عدم( 1: شامل خروج هایمالک

 قرار گرفت.  آزادشاگردان دانشگاه  ی( براپژوهش در شرکت ادامه به فرد لیتما عدم

 ابزار پژوهش

 گیریاندازه ی( برا0220) نزیاست که توسط مالچ پا خود سنجیابزار  کییي. زناشو يدلزدگ. پرسشنامه 1

 یدارد که سه جزء اصل تمیآ 01پرسشنامه  نیاست. ا دهیگرد یطراح نیزوج نیدر ب ییزناشو یدرجه دلزدگ

)احساس  یو اختالالت خواب و ...(، از پا افتادن عاطف یسست ،ی)احساس خستگ یجسم یاز پا افتادگ

صمیمیت 

 جنسی

خودپنداره 

 جنسی منفی

خودپنداره 

 جنسی مثبت

دلزدگی 

 زناشویی
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 و خشم نسبت یسرخوردگ ،ارزشیبی)احساس  یو در دام افتادن و ...( و از پا افتادن روان یدیناام ،یافسردگ

)هرگز(  1 نیب ایدامنهدر  کرتیل ایدرجه 2 فیط کیدر  اسیمق نیا گذارینمره. باشدمیبه همسر و  ...( 

خود را  ییدر رابطه زناشو شدهمطرحتعداد دفعات اتفاق افتاده موارد  یکه آزمودن باشدمی( شهی)هم 2تا 

 نیدر ا یو نمره باالتر آزمودن شودمیمعکوس انجام  صورتبه زیماده ن 3 گذارینمره. سازدمیمشخص 

. باشدمی شتریب ینشانه دلزدگ اسیمق نیدر ا یآزمودن ییایپا بی. ضرباشدمی شتریب ینشانه دلزدگ اسیمق

 11/2و  دوماههدوره  یبرا 21/2، ماههیکدوره  کی یبرا 33/2 باز آزماییبا روش  اسیمق ییایپا بیضر

داد که  نشان ییزناشو یدلزدگاعتبار  بیضر یابی(. ارز0220 نز،یدوره چهارماهه بوده است )مالچ پا یبرا

 وسیلهبه ییزناشو یدلزدگ ییاست. روا 32/2و  33/2 یدامنهدر  رهایمتغ نیب یدرون یهمسان کی یدارا

ط، نظر مثبت در مورد ارتبا ماننداست  دهیرس تائیدمثبت به  یارتباط هایویژگیبا  یمنف هایهمبستگی

سر نسبت به هم یعاطف یجاذبهکشش و  ،یاحساس هدفمند ،ییخودشکوفا ت،یمکالمه، احساس امن تیفیک

 نیدر مطالعات ب آمیزیموفقیت طوربه ییزناشو یدلزدگ شدهترجمه هاینسخه. هاآن یرابطه جنس تیفیو ک

پرستار  102نمونه،  032 یپرسشنامه مذکور را رو ،یدی(. نو0220 نز،یاست )مالچ پا شدهاستفاده یفرهنگ

به  ییایپا بی؛ و ضر31/2کرونباخ  یپرسشنامه را با استفاده از آلفا نیا ییایپا بیمعلم، اجرا کرد. ضر 102و 

 یفیگزارش کرده است )به نقل از ص 11/2و  21/2، 33/2دو و چهار ماه  ک،یرا در فرمول  باز آزماییروش 

 (. 1930و همکاران،  انیپور

ه ک نیزوج انیم یجنس تیمیصم زانیاز م یابیارز کی اسیمق نیاي. جنس تیمیصم. پرسشنامه 2

گذاشتن  انیشامل در م یجنس تیمی. صمآوردمیشد بدست  ی( طراح1933و همکاران ) یبطالن توسط

 کیتحر ختن،یبرانگ یکه برا شودمی یو روابط یجنس زشیآم ،یبه تماس بدن لیم گر،یکدیتجارب عاشقانه با 

است که با  هیگو 92 یپرسشنامه دارا نی(. ا1933 همکاران، و ی)بطالن شودمی ریزیطرح یجنس تیو رضا

شدند.  یطراح یباگاروز تیمیدر پرسشنامه صم یجنس تیمیصم اسیرمقیو ز یاستفاده از منابع معتبر علم

است.  3 یال 1 هاینمره( با وقتهیچ، ندرتبهاوقات،  یگاه شه،ی)هم ایگزینه 3 فیط یدارا سؤالهر 

 ییاست. روا نیزوج شتریب یجنس تیمیاست. نمره باالتر نشانگر صم 92و حداقل آن  102حداکثر نمره 

ورد دانشگاه اصفهان م یتیدانشکده علوم ترب شناسروانمشاوره و  نیپرسشنامه توسط متخصص ییمحتوا

 31/2کرونباخ آن  ی( آلفازوج 22) نفر 132 ی( بر رو1933و همکاران ) یو در پژوهش بطالن شدهواقع تائید

نفر از زنان  33 ی( بر رو0213و همکاران ) یپرسشنامه در پژوهش شاکرم نیا یدرون ییایپا ؛دست آمده ب

کرونباخ محاسبه  یسالمت روان شهر بجنورد انجام شد با استفاده از آلفا ارانیبه مرکز هم کنندهمراجعه

( 1930) ینظر و زهرا کار ،یگوهرتوسط  شدهانجاماست. در پژوهش  شدهگزارش 23/2و مقدار آن  دیگرد

 دست آمد.ه ب 30/2کرونباخ برابر با  یآلفا بیضر متأهلپرستاران زن  103 یبر رو

 یابزارها از یکی و شد یطراح 1330 سال در اسنل یجنس خودپنداری پرسشنامه. يجنس خودپنداری. 3

که افراد در مورد روابط  ییاحساسات، تصورات و باورها گیریاندازه یبرا  تیدوجنس هر در جیرا شدهاستفاده

 نیاسنل ا .شد نیتدو 0یجنس یابیارز و 1یجنس یپرسشنامه با الهام از پرسشنامه آگاه  نیا .دارند یجنس

را شامل  اسیمق ریز 02در نظر گرفت که  سؤال 122آن  یدانشجو اجرا کرد و برا 023 یپرسشنامه را بر رو

                                                           
1. Sexual Awareness Questionnair 

2. Sexuality Scale 
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 یانجی(، هیجنس وارهطرح) یپرسشنامه ابعاد شناخت نی. اشودمی دهیسنج هیگو 0با  اسیرمقیو هر ز شودمی

است.  33تا % 20 نیکرونباخ آن ب ی. آلفادهدمی( را پوشش یجنس زهی)انگ یزشی( و انگیجنس ی)افسردگ

 ندیبطبقه یمنف یجنس خودپنداریمثبت و  یجنس خودپنداریپرسشنامه در دو بعد  نیا اسیرمقیز 02

 طهراباجتناب از  یبرا زهیانگ ،یجنس یآگاه ،یجنس یخودکارآمد ،یاز: اضطراب جنس اندعبارتکه  شوندمی

 در یخود سرزنش ،یجنس بینیخوش ،یجنس ی، جرات ورزیاتفاق یجنس رابطه پرخطر، کنترل یجنس

 تمشکال تیریمد ،یجنس زهیانگ ،یجنس شیو پا نظارت ،یجنس مسائل با یذهن تیمشغول ،یجنس تمشکال

، ینسج رابطهترس از  ،یجنس وارهطرح گران،یتوسط د ینسکنترل ج ،یجنس تیرضا ،یاعتماد جنس ،یجنس

به دو بعد  طورکلیبهاست که  یجنس مسائل یکنترل درون ،یجنس یافسردگ ،یجنس تاز مشکال یریشگیپ

(. 0219و همکاران،  ییای)ض شوندمی بندیتقسیم یمنف یجنس خودپنداریمثبت و  یجنس خودپنداری

 رابطهترس از  ،یجنس تمشکال در یخود سرزنش ،یشامل: اضطراب جنس یجنس خودپنداری یابعاد منف

 خودپنداریاست. ابعاد مثبت  یجنس وارهطرح و یجنس مسائل یدرون کنترل ،یجنس یافسردگ ،یجنس

 یاجتناب از روابط جنس یبرا زهیانگ ،یجنس یآگاه ،یجنس بینیخوش ،یجنس یشامل: خودکارآمد یجنس

 ،یاعتماد جنس ،یجنس زهیانگ ،یجنس یجرات ورز ،یجنس شینظارت وپا ،یجنس یذهن تیپرخطر، مشغول

و  ییایپرسشنامه توسط ض نیا ینسخه فارس ییایوپا یی. روایجنس تیرضا ،یجنس مشکالت تیریمد

 یو برا 2833کل پرسشنامه  یقرار گرفت و کرونباخ آلفا برا یابیمورد ارز یرانی( در جامعه ا0219همکاران )

بوده است. با  2820حداقل مقدار آن در پژوهش اسنل  کهیبود در حال ریمتغ 2831-2832 نیب هامقیاس ریز

اختالف دور از ذهن نبوده و  نیا یدر حوزه موضوعات جنس یو آموزش یفرهنگ هایتفاوتتوجه به 

 اضطراب یهامقیاس ریکرنباخ ز یآلفا بیاختالف در ضر نیهم لیبه دل زی( ن0223و همکاران ) یروستوسک

ب و اضطرا یاعتماد جنس اسیرمقیرا تحت دو ز یجنس شیو نظارت و پا یاعتماد جنس ،بینیخوش ،یجنس

مثبت  یرا به دو گروه کل هامقیاسریز یکلطوربهبدست آمد و  2833و  2832 هاآن یآوردند که آلفا یجنس

را  یاعتبار کاف اسیرمقیز 13در  هیگو 23( 0219و همکاران ) ییایض قیکرد. در تحق بندیطبقه یو منف

 یاکتشاف یعامل لیو تحل هامقیاسریز نیب یدرون یابیبدست آوردند و اعتبار یجنس خودپنداریسنجش  یبرا

 یتید موقع. بعیتیو موقع یکرد: مثبت، منف بندیطبقهرا در سه گروه  هامقیاسریز توانمینشانگر آن بود که 

و همکاران  ییایض درنهایتآمده است.  به وجود یاشاره دارد که مورد یمثبت و منف هایخودپنداریبه 

 یهآگا ،یجنس ینیخوش ب ،یجنس ی: خودکارآمدیهامقیاسریپرسشنامه را در بعد مثبت با ز نی( ا0219)

جرات  ،یجنس شینظارت وپا ،یجنس یذهن تیپرخطر، مشغول یاجتناب از روابط جنس یبرا زهیانگ ،یجنس

با  یو در بعد منف  یجنس تیرضا ،یمشکالت جنس تیریمد ،یاعتماد جنس ،یجنس زهیانگ ،یجنس یورز

 ،ینسج تمشکال در یخود سرزنش ،یجنس یافسردگ ،یترس از رابطه جنس ،ی: اضطراب جنسیهامقیاس ریز

صفر و  یمثبت و منف خودپنداریاست. حداقل نمره در بعد  یجنس وارهطرح و یجنس مسائل یدرون کنترل

 یکل بعد دو پژوهش نیا در .است 110 یمنف خودپنداریو  020مثبت  خودپنداریحداکثر نمره در 

 .شودمی گرفته نظر در یمنف و مثبت یجنس خودپنداری

 ریمتغ هر یازا به مشاهده 10 تا 0 نیب تواندیم نمونه حجم نییتع ریمس لیتحلاجرای  در .روش اجرا

 هاهیتعداد گو ایشده مشاهده یرهایتعداد متغ qکه در آن  ؛5q<=n<=15q: شود نییتع شده یریگاندازه
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انجام  ینمونه برا 102منظور حدود  نیا ی(. برا1933حجم نمونه است )هومن،  nو  پرسشنامه)سؤاالت( 

 اخذ از پسنفر در نظر گرفته شد.  022شده حداقل مدل ارائه یبررس یکند که برامی تیپژوهش کفا نیا

سازی آماده ؛ و209.1933IR.IAU.K.REC  شناسه به اخالق کد کسب و یپژوهش یشورا از مجوز

مختلف مربوط به  یهای مجازدر گروه تیسا نکیل ،یمجاز یها در قضاها و قرار دادن آنپرسشنامه

پژوهش و جامعه هدف قرار گرفت.  یدر خصوص محتوا حیشهر تهران با توض میدانشگاه آزاد مق انیدانشجو

 به الزم اریاخت دادن: از اندعبارت گرفت، قرار مالحظه مورد حاضر پژوهش در که یاخالق هایجنبه

 داشتننگه محفوظ ،یشفاه صورتبه هاآن از تیرضا کسب و مطالعه در یهمکار جهت کنندگانشرکت

 .بود اطالعاتشان بودن محرمانه مورد در هاآن به نانیاطم دادن و مطالعه در کنندهشرکت افراد اطالعات

انجام  Lisrelو  Spss-V21افزار نرم قیها از طرپرسشنامه یآمده از اجرادستاطالعات به لیوتحلهیتجز

 استفاده شد. ریمس لیتحلپژوهش از  یهاهیآزمون فرض منظوربه نیهمچن ؛شد

 

  هایافته

درصد  1183پرداخته شد.  یو استنباط یپژوهش در دو بخش توصیف هاییافتهاین بخش به ارائه  در

لوم ع هایرشتهمربوط به  یفراوان نیشتریمرد هستند. ب انیدرصد شامل دانشجو 9381زن و  کنندگانشرکت

مربوط به رشته  یفراوان نیدرصد حجم نمونه را به خود اختصاص داده است. کمتر 33است که  یانسان

درصد نمونه را به  3082است که  یمربوط به مقطع کارشناس یفراوان نیشتریدرصد است. ب 083با  یپزشک

 یسن نیانگیاست. م یدرصد فراوان 12با  یمربوط به مقطع کاردان یفراوان نیخود اختصاص داده است. کمتر

سال  03 یدارا ترینمسنسال سن و  13 یعضو نمونه دارا ترینجوانسال است.  91831افراد نمونه، برابر 

مدت ازدواج در افراد نمونه  نیسال است. کمتر 11802افراد نمونه، برابر  تأهل زمانمدت نیانگیسن است. م

 سال است.  03زمان  نیشتریماه و ب 0

 
 پژوهش یرهایمتغ يفیتوص هایشاخص. 1 جدول

 نمره حداکثر نمره حداقل يدگیکش يکج اریمع انحراف نیانگیم رهایمتغ

 113 02 2891 2833 11833 19829 یيزناشو يدلزدگ

 113 39 2813 -2832 10831 30800 يجنس تیمیصم

 39 09 1832 1800 11813 33812 يمنف يجنس خودپنداری

 000 00 0801 -1800 92823 029801 مثبت يجنس خودپنداری

 

در گروه نمونه  آمدهدستبه نیانگیاست. م 132تا  02 نینمرات ب ی: بازه احتمالییزناشو یدلزدگ ریمتغ در

 ریاست. در متغ 113نمره  نیشتریو ب 02در گروه نمونه برابر  آمدهدستبهنمره  نیاست. کمتر 19829برابر 

در گروه نمونه برابر  آمدهدستبه نیانگیاست. م 102تا  92 نینمرات ب ی: بازه احتمالیجنس تیمیصم

 ریاست. در متغ 113نمره  نیشتریو ب 39در گروه نمونه برابر  آمدهدستبهنمره  نیاست. کمتر 30800

در گروه نمونه  آمدهدستبه نیانگیاست. م 110تا  09 نینمرات ب ی: بازه احتمالیمنف یجنس خودپنداری
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 ریاست. در متغ 39نمره  نیشتریو ب 09در گروه نمونه برابر  آمدهدستبهنمره  نیکمتر است. 33812برابر 

در گروه نمونه  آمدهدستبه نیانگیاست. م 020تا  00 نینمرات ب یمثبت: بازه احتمال یجنس خودپنداری

 است.  000نمره  نیشتریو ب 00در گروه نمونه برابر  آمدهدستبهنمره  نیاست. کمتر 029801برابر 

 

 ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش .2 جدول

 متغیرها 1 2 3 4

 زناشویی دلزدگی .1 1   

 جنسی صمیمیت .0 -2802⋆⋆ 1  
 جنسی منفی خودپنداری .9 2833⋆⋆ 2891⋆⋆ 1 

 جنسی مثبت خودپنداری .3 -2823 2829 -2811⋆⋆ 1

 
که رابطه همه متغیرهای برونزا با دلزدگی زناشویی در سطح  دهدمیبررسی روابط بین متغیرها نشان 

2821P≤  جنسی منفی و مثبت معنادار  خودپنداریمعنادار است. رابطه متغیرهای برونزا با متغیر میانجی

و  رابطه معنادار نداردمثبت با دلزدگی  خودپنداریمنفی با دلزدگی معنادار و  خودپنداریاست. رابطه 

 .شودمیخارج از مدل  درنتیجه

 

 اثر مستقیم بیبرآورد ضرا .3جدول 

 برآورد بیضر مدل در رهایمتغ میمستق روابط

 استاندارد

 سطح t مقدار

 داریمعني

 p<2821 -1802 -2832 یيزناشو يدلزدگ بر يجنس تیمیصم

 p<2821 -3811 -2893 يمنف يجنس خودپنداری بر يجنس تیمیصم

 p<2821 0812 2809 یيزناشو يدلزدگ بر يمنف يجنس خودپنداری

 

 اننش یمنف یجنس خودپنداری بر برونزا یرهایمتغ میمستق اثرات ،9در جدول  شدهگزارشبه ارقام  تیعنا با

  ≥2821Pدر سطح  یمنف یجنس خودپنداری( بر -2893برآورد:  بی)ضر یجنس تیمیصم اثر که دهدمی

رقم در  نیاست که ا 2809برابر  ییزناشو یبر دلزدگ یمنف یجنس خودپنداری میمعنادار است. اثر مستق

 معنادار است.   ≥2821Pسطح 

 

 میرمستقیغ اثر بیضرا برآورد. 4 جدول

 برآورد بیضر مدل در رهایمتغ میرمستقیغ روابط

 استاندارد

 سطح t مقدار

 داریمعني

 یيزناشو يدلزدگ بر يجنس تیمیصم

 يمنف يجنس خودپنداری گریمیانجي با

2812- 0831- 2820>p 
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 ینسج خودپنداری یگریانجیبا م ییزناشو یبرونزا بر دلزدگ یرهایمتغ میرمستقیاثر غ بیضرا 3 جدول

در اثر  (a) خودپنداریبرونزا بر  ریبرآورد، اثر متغ بیبه دست آوردن ضر ی. برادهدمیرا نشان  یمنف

 ( ضرب شده است. b) ییزناشو یبر دلزدگ خودپنداری

 
 یينها مدل برازش هایشاخص. 5 جدول

 جهینت موردقبول دامنه مقدار شاخص
2x 1821 0≥ مدل یبرازندگ 

p. valu 2813 20/2≤ مدل یبرازندگ 
RMSEA 282221 20/2≥ مدل یبرازندگ 

NFI 2831 30/2≤ مدل یبرازندگ 

CFI 2831 3/2≤ مدل یبرازندگ 
GFI 2832 3/2≤ مدل یبرازندگ 

 

 0مالک  زانیکه از م است( 1821) معادل  آمده بدست 2xمقدار    کهازآنجایی 0جدول  جیتوجه به نتا با

از پژوهش به  شدهاستخراجمدل  ،درنهایتمدل است.  یاز برازندگ یشاخص حاک نیا ن،یکمتر است بنابرا

 ییزناشو یدلزدگ بینیپیشدر خصوص مدل  آمدهدستبه، مدل آمدهدستبه جینتا بر اساساست.  0شکل 

 است. معنادار

 
 افتهی برازش یينها مدل. 2 شکل

 

 سطح در ییزناشو یدلزدگ بر( -t :3811و مقدار  -2832برآورد:  بی)ضر یجنس تیمیصم میمستق اثر

2821P≤  یجنس تیمیصم شیاز آن است که با افزا یحاک یارتباط منف نیا نکهیمعنادار است. ضمن ا، 

 یجنس تیمیصم میرمستقیاثر غ 0در جدول  شدهگزارشبه ارقام  تیعنا با . یابدمیکاهش  ییزناشو یدلزدگ

 معنادار است.  ≥2820Pرقم در سطح  نیاست که ا -2812برابر  یمنف یجنس خودپنداری یگریانجیبا م

 

 گیرینتیجهو  بحث

 ریخودپندا یگریانجیو م یجنس تیمیبر اساس صم ییزناشو یدلزدگ بینیپیش باهدفحاضر  پژوهش

 طهراب ییزناشو یدلزدگ با یجنس تیمیصم کهنشان داد  جیانجام شد. نتا متأهل انیدر دانشجو یجنس

. کندمی دایپ کاهش ییزناشو یدلزدگ ،یجنس تیمیصم رفتن باال با که معنا نیبد. دارد معکوس و میمستق
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 همکاران، و یخداداد؛ 1930 زاده، عیرف و)بشارت  است همسو یقبل شدهانجام هایپژوهش با جهینت نیا

موجود در  تیمیصم زانیآن بودند که م انگریب قاتیتحق نی(. ا1933 ،یو نظر زهرا کار ،یگوهر  ؛1930

 یدر رفتارها تالیتما یدگیدارد و با عنان بر ییزناشو تیو رضا تیفیک ،یمثبت بر سازگار ریتاث نیرابطه زوج

 تیمیبه طالق رابطه معکوس دارد. صم لیو تما یاز رابطه عاطف یو دلزدگ یخارج از رابطه، سرخوردگ یجنس

نشان  یجنس الیام ختنیو با قصد برانگ یجنس هایپردازیخیالافکار، احساسات، آرزوها و  بابیانکه  یجنس

ه ب گریکدیخود را با  یجنس التی، افکار و تماهاخواسته ازها،یتا ن کندمیکمک  نیبه زوج شودمیداده 

انجام دهند. عالوه بر  یعمل یارتقاء رابطه اقدام ایموجود و  یرفع مشکالت احتمال یاشتراک بگذراند و برا

را تجربه کنند و با جذاب  تریبخشرضایت یرابطه جنس نیتا زوج کندمیکمک  مانهیصم طیآن مح

 در کنار احساس یجنس تیمی. صمشوندمی یو تداوم رابطه عاطف یداریباعث پا یرابطه جنس داشتننگه

 امان و یناصال ،یکردرابطه و تعهد اثرگذار است ) یداریحفظ پا یبر رو کنندهتعدیل کی عنوانبه یگدلبست

تجارب  قیاز طر یجنس تیمیداشتند که صم انیب زی( ن1933) یو نظر زهرا کار ،ی(. گوهر1931 ،یاله

. شودیم ییزناشو یو مانع از بروز دلزدگ نیباعث ارتقاء رابطه زوج یجنس زشیو آم یبدن هایتماسعاشقانه، 

ته بر رابطه  کاس یگذار منف ریتا از عوامل تاث کندمیو مطرح کردن آن کمک  یعدم اجتناب از مشکالت زوج

 کیزدو ارتباط ن تیمیکند در مقابل عدم صم دایرابطه بهبود پ تیفیک یافتگیسازش  شیشود و با افزا

است  کنندهناراحت ای آزاردهندهآنان در رابطه  یکه برا یموضوعات انیتا افراد از ب شودمیباعث  نیزوج

 یو درماندگ یافسردگ ،یدچار احساس سرخوردگ هاآنسرکوب  ایگرفتن  دهیاجتناب کنند و در تالش در ناد

 مرورزمانهباحساسات و افکار  انیب یبرا تیمیصم یرابطه و نبود فضا تیاز عدم رضا شدهانباشتهشوند. خشم 

 دامن  یعاطف یدلبستگ یجیو فقدان تدر گریکدیاز  نیبه دور شدن زوج

 زناشویی فرا رابطه یبرقرار یحت و مخرب و یتکانش یرفتارها ایو  یتفاوتبیو  یبه شکل دلسرد تواندمیو  

 و یجانیه ،یکیزیف ابعاد با که ییزناشو یدلزدگ. شودمی رابطه شکست به منجر تاًینها که کند دایپ بروز

 یلیمات یحت و هستند یپوچ و انگیزگیبی ،یدیناام تجربه در افراد یجانیه بعد در. شودمی فیتعر یروان

. ستا رفته نیب از ارتباط حفظ یبرا مشکالت حل یبرا زهیانگ و ندارند گذردمی هاآن بر آنچه انیب یبرا

 فرد یطیشرا نیچن در. بینندمی درمانده را خود کامالً  و ستین رابطه و همسر خود، رییتغ یبرا یدیام گرید

 مقابل در. انگاردمی هودهیب را همسر به شدن کینزد ازجمله یاقدام هر و گیردمی دهیناد را خود تیعامل

 فرد ات کندمی کمک باشد دور به قضاوت و ترس از که کینزد یارتباط یفضا و مانهیصم و گرم رابطه وجود

 دواریام است کنندهناراحت آنچه رییتغ یبرا از و باشد داشته مشکالت حل و ارتباط حفظ در را خود تیعامل

 .کند اقدام باانگیزه و

 نقش ییزناشو یدلزدگ و یجنس تیمیصم نیب یجنس خودپنداری یمنف بعد کهنشان داد  جینتا نیهمچن

 یمنف اورب و دگاهید کهیافراد اندداده نشان که است قاتیتحق اتیادب با همسو جهینت نیا. رادار است یانجیم

و  کنندمی تجربه یکمتر تیمیصم یعاطف رابطه در کنندمین یارزشمند احساس و خوددارند به نسبت

 درنهایت و یعاطف رابطه فیتضع رابطه، از یتینارضا به منجر تواندمی که دارند رابطه در تریضعیف عملکرد

 یسجن یآگاه و یجنس یاریهوش ،یجنس نظارت ،یجنس یورز باجرئت افراد کهیحال در. شود رابطه شکست

 ییزناشو تیمیدارند بلکه از صم یباالتر یجنس تیعملکرد و رضا تنهانه( یجنس خودپنداری مثبت)ابعاد  باال



 نی کاربردیخانواده درما |                 مینوسپهر و همکاران |...               یگریانجیو م یجنس تیمیبر اساس صم ییزناشو یدلزدگ ینیبشیپ  901

 

 یجنس تیمیصم(. 1933 ،و احمدی نژاد یزرگر؛ 1931 ،یو ذاکر یجیاله ی)اجل برندمیبهره  زین یباالتر

از  نیتا رابطه زوج کندمیاست کمک  یجنس هایپردازیخیالافکار، احساسات، آرزوها و  انیکه شامل ب

 گریکدیسرکوب با  جایبهخود را  یجنس التیبرخوردار شود و همسران بتوانند تقاضاها و تما یباالتر تیفیک

 رفع آن اقدام کنند. یشود برا یجد یمنجر به مشکالت ازهایمطرح کنند و قبل از آنکه عدم برآورده شدن ن

 یازهاینابراز محبت و توجه است که در کنار  یبرا ی( روشیصرفاً جهت ارتباط جنس نه) لمس و یبدن ارتباط

 یو الزمه ارتباط جنس نیازپیش یو عاطف یارتباط روان قتی. در حقکندمی دایمعنا و مفهوم پ یعاطف-یروان

زن و شوهر عالقه  انیم ی. وقتکندمی فایرا ا ینقش مهم متیعاطفه، مهر و محبت و صم انیم نیاست. در ا

 یوحر تیزمان وضع باگذشت نیو زوج کنندمیآغاز به رشد  متیعاطفه، محبت و صم ،گیردمیشکل  یواقع

زنان و مردان  یجنس تیمیتجربه صم نینشان داده است که ب قاتیتحق گرچه. کنندمی دایپ یبهتر

 یبرخوردار هاآندر زنان و مردان متفاوت است اما نقطه مشترک  تیمیوجود دارد و کارکرد صم یهایتفاوت

 ،یحفظ رابطه و تعهد است )باگاروز یبرا لیو تما شتریب یجنس تیباالتر، رضا یرابطه عاطف تیفیاز ک

( 0213) ییایمدرس و ض ک،ین یمحمد(. 0213؛ ون لنکفلد و همکاران، 0212و تلوستن،  نی؛ بنجام0213

هبود که ب افتندیدر متأهلزنان  انیدر م یجنس خودپنداریبر رابطه  یقیدر تحق جه،ینت نیهمسو با ا زین

 داریخودپن شودمیرابطه معکوس دارد و باعث  یمنف یجنس خودپنداریبا  تیمیو تجربه صم یروابط عاطف

 تیمیداشتند که صم انیب زی( ن1933) حسینیشاهو  یحمزه گردش ،یدیکند. حم دایپ شیمثبت افزا یجنس

 تیمیصم جادیمثبت با ا یجنس خودپنداریو  دهندمی لیرا تشک یجنس خودپنداری یو عشق هسته مرکز

 انیدر ب ییاحساس خودکفا تیمیصم جادیبر ا مؤثراز عوامل  یکیمثبت دارد.  ریتاث یرابطه عاطف تیفیبر ک

 ییسطح نسبتاً باال ازمندین تیبدون ترس از دست دادن فرد یگریشدن به د کینزد یو ابراز خود است. برا

از خودش  خودپنداری عنوانبهکه فرد  یریتصو گرید یشناخت و اعتماد به خود است. از سو ،یاز رشد فرد

 ندهیدر آ یو رفتار و یکنون موقعیتاز  یو یابیارز کنندهتعییندارد  یزندگ یتجارب قبل واطالعات  بر اساس

 ییناشوز یرابطه معکوس با دلزدگ یجنس تیمیپژوهش بدست آمد صم نیا یقبل اتیاست. چنانچه در فرض

 خودپنداری. فرد با گیردمیشکل  یمنف یجنس خودپنداری قیرابطه از طر نیمکمل ا هیدارد و در فرض

 ،یو با رنج بردن از اضطراب جنس داندنمی اغناءکنندهو  بخشرضایت ایرابطه قیخود را ال یمنف یجنس

شدن به همسرش  کیاز نزد یجنس یو افسردگ یترس از رابطه جنس ،یدر مشکالت جنس یخودسرزنش

 کیارتباط نزد تنهانهکرده و  نظرصرف شیازهایخود و ن انیاز ب درنتیجهو  کندمین تیو امن یاحساس راحت

 تاهمیبیگرفتن مشکالت و  دهیبلکه در تالش در ناد گیردمیاو و همسرش شکل ن نیب ایصمیمانهو 

در عدم  یکننده نظر و تائیدکه  شودمیمواجه  یدیو ناام یبا سرخوردگ شهایخواستهو  ازهایشمردن ن

پژوهش عدم  نیا هایمحدودیت جمله ازاست.  بخشرضایتو  یرابطه غن کیاز  یدر برخوردار یو اقتیل

بود که  هادانشگاه یلیو تعط covid-19 روسیو گیریهمه لیجامعه هدف به دل انیبه دانشجو یدسترس

 یده خود گزارش هایپرسشنامهبا استفاده از  هادادهرا محدود به افراد در دسترس کرد.  گیرینمونه

 واندتمینتایج این پژوهش در آنان وجود داشته باشد.  دهیپاسخ هایسوگیریکه ممکن است  اندشدهتهیه

ه جنسی و تجرب خودپنداری گیریشکلبه نحوه  بااهمیتبه متخصصین حوزه روابط زوجین کمک کند تا 

 صمیمیت زوجین به کیفیت رابطه عاطفی ارتقاء ببخشند.  
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 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالشرایط و زمان تکمیل پرسشنامهتوجه به 

 .خروج از پژوهش مختار بودند
 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 منابع
 یخودآگاه هایمؤلفه با ییزناشو یخشنود و آالیشیبی یهمبستگ(. 1931. )میدرضاح ،یذاکر و یال.،ل ،یجیاله

 .11-32 (:1)0 ،خانواده سازیغنی و مشاوره ،شناسیآسیب. نیزوج یجنس

. حمد ابراهیمم ،یحکم آباد و .،معصومهحروف قناد،  .،شیوا ،یبریزارع زاده خ ،.میدرضاشعرباف، ح انیآقامحمد

 یینازا و ییماما زنان، مجلهزنان نابارور.  یبا عملکرد جنس گراییکمالابعاد  نیرابطه ب ی(. بررس1939)
 .3-12: (32) 12 ،رانیا

 بر اساس ییزناشو یو سازگار یجنس تیسطوح رضا بینیپیش(. 1930. )هرامزاده، ب عیرف و حمدعلی.،م بشارت،

 .91-31 :9 ،خانواده یروانشناس. یو دانش و نگرش جنس تیمیتعهد، صم ،یشغل یرهایمتغ

 ری(. تاث1933. )یامکس ،یمحب و رضیه.،م اه،یشاه س ،.اطمهف ،یبهرام ید احمد.،س ،یاحمد ،.عیدهس ،یبطالن

 10 ،یروان بهداشت اصول. نیزوج یجنس تیمیو صم تیبر رضا یدلبستگ هیبر نظر یمبتن درمانیزوج

(31): 110-193. 

و عملکرد  یجنس خودپنداری(. رابطه 1933. )یترانژاد، م ییمال و حسن.،م ،یمعروف ،.عصومهم ه،یقهنو جعفرپور

 یپرستار در پژوهش توسعه مجلهبه مراکز بهداشت و درمان شهر مبارکه.  کنندهمراجعه متأهلزنان  یجنس
 .32-32 :(9) 10 ،ییماما و

 کیالکتید رفتاردرمانی یاثربخش سهی(. مقا1933. )حمدم ،یقمر و بداهلل.،ع ،آبادیشفیع مید.،زاده، ح اهللحبیب

 1 ،زنان نامهپژوهش فصلنامهدر معرض طالق.  نیزوج یبر کاهش طالق عاطف یمیخودتنظ درمانیزوجبا 

(91): 19-39. 

مرتبط با  یاجتماع-یروان-یستی(. عوامل ز1933. )هرا، زحسینیشاه و ینب.،ز ،یحمزه گردش ،.اطمهف ،یدیحم

 .09-93 (:9)3، ینیبال یتعال. نگیاسکوپ یزنان: مطالعه مرور یجنس خودپنداری

 یدلزدگ بینیپیش(. 1930. )حمدم ،ییرضا و اطمه.،ف ،یآموست اهره.،زاده، ط یحاج جواد.،سنگده، ج یخداداد

 و یتارپرس در رانهیشگیپ هایمراقبت. پرستاران در ییزناشو تیمیصم و یعموم سالمت اساس بر ییزناشو
 .30-09 (:0)1، ییماما

 یکنشور نیدر رابطه ب یخود جنس وارهطرح ایواسطه(. نقش 1933. )هرنازم ،یاحمد و اطمه.،نژاد، ف یزرگر 

(: 3)00. رانیا ینیبال شناسیروان و پزشکیروان مجله. متأهلزن  انیدر دانشجو یجنس تیو رضا یجنس

310-392. 
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 ری(. تاث1930. )عصومهم د،یمهرآفر و نصور.،م ،یسودان سعود.،خاکپور، مید امیر.، س ،یقدم هین.،ش ان،یپور یصف

 آموزش مجلهطالق.  یزنان متقاض ییزناشو یبر کاهش دلزدگ یفرد نیبا روش درمان ب یمشاوره گروه
 .1-11 :(1) 0 ،یپرستار

 عنوانبهو اعتماد  یجنس تیمی(. صم1931. )باسع ،یامان اله و الد.،خ ،یاصالنعصومه.، م ،یکرد

 .999-901 (:9)39، یکاربرد شناسیروان. ییو زناشو منیا یرابطه سبک دلبستگ هایکنندهتعدیل

 اساس بر ییزناشو یفرسودگ بینیپیش(. 1933) علی محمد. ،ینظر و یانوش.،ک ،زهرا کار یوا.،ش ،یگوهر 

 .32-20 (:0)11، یپژوهش پرستار. پرستاران در یجنس تیمیصم و یافتگیزیتما

 .سمت نشر: تهران. زرلیل افزارنرم کاربرد با یساختار معادالت یابی مدل(. 1933) یدرعلی.ح هومن،
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 مقیاس دلزدگي زناشویي

ف
دی

ر
 

یکبار طی مدتی  هرگز عبارات

 طوالنی

 همیشه غالباً  معموالً گاهی بندرت

 2 1 0 3 9 0 1 خستگی 1

 2 1 0 3 9 0 1 افسردگی 0

 2 1 0 3 9 0 1 روز خوبی داشتن 9

 2 1 0 3 9 0 1 از نظر جسمانی از پا افتادن 3

 2 1 0 3 9 0 1 از نظر عاطفی از پا افتادن 0

 2 1 0 3 9 0 1 خوشحال بودن 1

 2 1 0 3 9 0 1 شدن، درد کردن همه بدن "تهی و خالی" 2

 2 1 0 3 9 0 1 لبریز شدن کاسه صبر 3

 2 1 0 3 9 0 1 ناراحتی 3
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*** 
 پرسشنامه صمیمت جنسي

 هیچوقت به ندرت گاهی اوقات همیشه سواالت

 1 0 9 3 گرفتن همسرم هستم.عالقمند به بغل کردن و در آغوش -1

 1 0 9 3 قادر به نزدیکی و تماس بدنی با همسرم نیستم.-0

 1 0 9 3 همسرم براحتی مرا مورد نوازش خود قرار میدهد.-9

 1 0 9 3 برای بهبود ارتباط جنسی با همدیگر همکاری میکنیم. -3

 1 0 9 3 رابطه جنسی برای هر دو نفر ما جذاب و رمانتیک است.-0

 1 0 9 3 اگر مشکلی در رابطه جنسی داشته باشیم نمی توانیم آن را رفع کنیم.-1

 1 0 9 3 های جنسی خود را راحت مطرح میکنم.خواسته-2

 1 0 9 3 در حین رابطه جنسی با همدیگر عمیق ترین آرامش و لذت را تجربه میکنم.-3

 1 0 9 3 همسرم اسرار جنسی مارا با دیگران مطرح میکند.-3

 1 0 9 3 قبل از رابطه جنسی ،حرفهای عاشقانه بین ما ردو بدل میشود.-12

 1 0 9 3 نمی توانم احساسات جنسی ام را به همسرم بگویم.-11

 1 0 9 3 یک رابطه جنسی خشک و بی روح داریم.-10

 1 0 9 3 وقتی همسرم میخواهد به من نزدیک شود حالم بد میشود.-19

 1 0 9 3 بخواهد به من نزدیک شود  منزجر میشوم. از اینکه همسرم مدام—13

 1 0 9 3 بهترین لحظات من زمانی است که در آغوش همسرم هستم.-10

 1 0 9 3 همسرم از نزدیکی بدنی با من خوشش نمی آید.-11

 1 0 9 3 همسرم هیچ منعی برای هم آغوشی با من ندارد.-12

 1 0 9 3 جنسی است.بهترین لحظات زندگی مشترک موقع ارتباط -13

 1 0 9 3 هر دو ذوق و شوق زیادی برای ارتباط جنسی داریم.-13

 1 0 9 3 بعد از انجام رابطه جنسی از همدیگر فاصله میگیریم.-02

 1 0 9 3 از اینکه هر قسمت از بدن همدیگر را لمس کنیم ابایی نداریم.-01

 1 0 9 3 همسرم از تماس چشمی اجتناب میکند.-00

 1 0 9 3 با همدیگر در مورد کیفیت ارتباط جنسیمان صحبت میکنیم.-09

 1 0 9 3 خیلی راحت در مورد نقاط حساس جنسی حرف میزنیم.-03

 1 0 9 3 اطالعات کافی برای افزایش جنسی در اختیار هم میگذاریم.-00

 1 0 9 3 احساس میکنم فعالیت جنسی ما معمولی است.-01

را بروز نمی دهم، چون نسبت به همسرم احساس تمایالت جنسی ام -02

 راحتی نمی کنم.

3 9 0 1 

 2 1 0 3 9 0 1 شدن بیماری مستعد و تباهی و خستگی 12

 2 1 0 3 9 0 1 به دام افتادن 11

 2 1 0 3 9 0 1 بی ارزش بودن 10

بی چیز بودن، چیزی برای بخشیدن  19

 نداشتن

1 0 9 3 0 1 2 

 2 1 0 3 9 0 1 گرفتار مشکل شدن 13

درباره همسر احساس خشم و سرخوردگی  10

 کردن

1 0 9 3 0 1 2 

 2 1 0 3 9 0 1 اختالالت خوابضعف و  11

 2 1 0 3 9 0 1 ناامیدی 12

 2 1 0 3 9 0 1 طرد شدن از طرف همسر 13

 2 1 0 3 9 0 1 خوش بین بودن 13

 2 1 0 3 9 0 1 پر انرژی بودن 02
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 1 0 9 3 بیان جنسی بخش مهمی از ارتباط ماست.-03

 1 0 9 3 همسرم نسبت به روابط جنسی عالقه ای ندارد.-03

 1 0 9 3 بیشتر موقع ارتباط جنسی با هم نزدیکی جسمی داریم.-92

*** 

 پرسشنامه خودپنداره جنسي

ف
دی

ر
 

تا  کمي اصالً گویه ها

 حدودی

 خیلي متوسط

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 م.شوکنم مضطرب میهای جنسی زندگی خود فکرمیهنگامی که به جنبه  1

 0 3 9 0 1 احساس می کنم که توانایی رسیدگی به نیازها و امیال جنسی خود را دارم. 0

 0 3 9 0 1 خود کامالً آگاه هستم. از احساسات و نیازهای جنسی  9

)به عبارتی حفاظت  رفتارهای جنسی پرخطر برای اجتناب از درگیرشدن در 3

 نشده( انگیزه  الزم را دارم.

1 0 9 3 0 

-های تصادفی تعیین میی رخدادجنبه های جنسی زندگیم اغلب به وسیله 0

 شوند.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 کنم.ی سکس( فکر میاغلب اوقات به مسائل جنسی )درباره 1

 0 3 9 0 1 مند هستم.های جنسی زندگی بسیار جرأتدر مورد جنبه  2

 0 3 9 0 1 های جنسی زندگی برایم مثبت و پاداش دهنده باشند.توقع دارم که جنبه  3

های جنسی زندگیم خیلی خوب نباشد من خودم را در صورتی که جنبه 3

 کنم.سرزنش می

1 0 9 3 0 

های جنسی زندگیم آگاهی داشته فهمم که چگونه دیگران به جنبهمی  12

 دهند.واکنش نشان می

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ی الزم برای فعالیت های جنسی را دارم.انگیزه  11

ی مشکل جنسی و پیشرفت آن قادر به کنترل در صورت بروز و تجربه 10

 هستم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 کنم.به خود افتخار می نیازها و امیال جنسیبه خاطر کنترل  19

 0 3 9 0 1 ام برآورده می شود راضی هستم.در حال حاضر از این که نیازهای جنسی 13

 0 3 9 0 1 وند.شتعیین می رفتارهای جنسی ام عمدتاً توسط افراد تاثیرگذار و قدرتمند 10

باشم بلکه برایم خیلی مهم  کنم که شریک جنسی خوبینه تنها فکر می 11

 است که واقعاً این طور باشم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 م.ترساز این که با شخص دیگری درگیر رابطه ی جنسی )سکس شوم( می  12

اگردقت الزم راداشته باشم قادرخواهم بود که از بروز هر مشکل جنسی  13

 جلوگیری کنم

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ام افسرده هستم.درمورد جنبه های جنسی زندگی  13

 0 3 9 0 1 من مسئول تمام مسائل جنسی زندگی خود هستم. 02

 0 3 9 0 1 من نگران مسائل جنسی زندگی خود هستم. 01

 صالحیت )توانایی( الزم جهت اطمینان از برآورده شدن نیازهای جنسی  00

 خود را دارم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 خود خیلی آگاه هستم. ها و امیال جنسیانگیزه از 09

ی الزم جهت بازداشتن خود از داشتن رفتارهای جنسی پرخطر)مانند انگیزه 03

 ابتال به بیماری های جنسی(را دارم.

1 0 9 3 0 
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من تاثیر می گذارند به صورت  بیشترین اموری که بر زندگی جنسی 00

 دهند.تصادفی رخ می

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 کنم.بیشتر از چیزهای دیگر به روابط جنسی )سکس( فکر می  01

 0 3 9 0 1 خود زیاد صریح نیستم. های جنسیدرمورد به زبان آوردن نیازها و اولویت  02

 0 3 9 0 1 های جنسی زندگیم در آینده سالم و مثبت خواهد بود.معتقدم که جنبه  03

امور جنسی زندگیم به مسیر غیر طبیعی برود، این من اگر قرار باشد که  03

 هستم که باید سرزنش شوم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 نند.کام را ارزیابی مینگرانم که دیگران چگونه اعتقادات و رفتارهای جنسی  92

 0 3 9 0 1 انگیزه  کافی برای صرف وقت و تالش برای روابط جنسی)سکس(را دارم..  91

ام را صورتی که با مشکل جنسی مواجه شوم ، خودم با رفتارم بهبودیدر  90

 مشخص می کنم.

1 0 9 3 0 

ها بر ی آنام را مدیریت کرده و از عهدههای جنسیاز این که امیال و نیاز  99

 کنم.آیم افتخار میمی

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 خود راضی هستم. های جنسیاز شرایط برآورده شدن نیاز 93

رفتارهای جنسی من عمدتاً در کنترل افرادی به غیر از خودم )شریکم،  90

 دوستان، و خانواده(است.

1 0 9 3 0 

نه تنها قادرم یک شریک جنسی ماهری باشم بلکه برایم خیلی مهم است  91

 که واقعاً این طور باشم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ترسم.از روابط جنسی می  92

با مراقبت خوب از خودم می توانم از به وجود آمدن مشکالت جنسی برای   93

 خودم جلوگیری کنم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 کنم. درمورد کیفیت زندگی جنسی خود احساس ناامیدی می  93

 0 3 9 0 1 شود.تا حد زیادی ابعاد جنسی زندگی من توسط  رفتارخودم تعیین می 32

ام اغلب باعث احساس ناراحتی در جنبه های جنسی زندگیی تفکر درباره  31

 شود.من می

1 0 9 3 0 

ها و تواناییهایی برای اطمینان بخشیدن به رفتارهای جنسی از مهارت 30

 دهنده برخوردار هستم..پاداش

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 های جنسی خود فکر کنم..ی اعتقادات و نگرشمایل هستم در باره 39

می خواهم از درگیر شدن در روابط جنسی )سکسی( که ممکن است مرا   33

 های جنسی قرار دهد اجتناب کنم.در معرض بیماری

 

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ام دارد.ای در اثرگذاری روی زندگی جنسیعامل شانس نقش برجسته 30

 0 3 9 0 1 تمایل به اشتغال ذهنی با روابط جنسی )سکس( دارم.  31

 0 3 9 0 1 خود منفعل هستم. تا حدی در بیان احساسات جنسی  32

 0 3 9 0 1 انتظار دارم که از هیچ مشکل یا ناکامی جنسی در آینده رنج نبرم.  33

درصورتی که  مشکل جنسی برایم پیش آید، خود را به خاطر مراقبت   33

 کنم.نکردن از سرزنش می

1 0 9 3 0 

خود را سریع درک می  جنبه های جنسی زندگیهای دیگران به واکنش  02

 کنم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 مایل هستم که از لحاظ جنسی فعال باشم.  01

درصورتی که از لحاظ جنسی ناسازگار شوم، مسئولیت برطرف کردن آن بر  00

 باشد.ی خودم میعهده

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 خود راضی هستم. از چگونگی اداره کردن گرایشات و رفتارهای جنسی  09

 0 3 9 0 1 ام برایم راضی کننده است.های جنسی زندگیجنبه 03
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من به وسیله ی اعمال قدرتمند دیگران )شریک، دوست،  رفتارهای جنسی 00

 شوند.خانواده( تعیین می

1 0 9 3 0 

توانم از نظر جنسی با شریک  جنسی رابطه برقرار نه تنها خیلی خوب می 01

 کنم بلکه برایم مهم است که قادر به انجام آن باشم

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 شوم.از درگیر شدن در فعالیت جنسی هیجان زده می  02

اگر مراقب خودم باشم قادر خواهم بود که از هرگونه مشکل جنسی در  03

 آینده اجتناب کنم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 خوداحساس ترس دارم. در مورد زندگی جنسی  03

 0 3 9 0 1 ها هستم.خود را کنترل می کنم و مسئول آن های جنسی زندگیجنبه  12

 0 3 9 0 1 خود نگران هستم. ی جنبه های جنسی زندگیدرباره  11

 0 3 9 0 1 خود هستم. قادر به اداره و از عهده بر آمدن نیازها و خواسته های جنسی  10

خود خیلی  نسبت به تغییرات در احساسات، افکار، و امیال جنسی  19

 هوشیارم.

1 0 9 3 0 

های جنسی از خودم قویاً می خواهم از در معرض قرار گرفتن بیماری  13

 جلوگیری کنم.

1 0 9 3 0 

جنبه های جنسی زندگی من تا حد زیادی یک موضوع تصادفی )خوب یا  10

 بد( هستند.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 کنم.دایماً درمورد داشتن رابطه ی جنسی) سکس( فکر می  11

 0 3 9 0 1 کنم.از سوال کردن در مورد مسائل جنسی تردید نمی 12

 0 3 9 0 1 احتماالً بعضی مشکالت جنسی را در آینده تجربه خواهم کرد.  13

 چنیناگر من با مشکل جنسی مواجه شوم اشتباه من است که باعث ایجاد  13

 شود.مشکلی می

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 های جنسی زندگیم از نظر دیگران چگونه است.نگرانم که جنبه  22

 0 3 9 0 1 برایم مهم است که خودم را درگیر فعالیت جنسی کنم. 21

ام بستگی زیادی به کاری دارد که در صورت بروز مشکل جنسی بهبودی 20

 دهم.خودم انجام می

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ام دارم.ها و امیال جنسیی روش توجه به نیازاحساسات مثبتی درباره  29

ده کننمن در مقایسه با بیشتر افراد برایم راضی های جنسی زندگیجنبه 23

 است.

1 0 9 3 0 

به منظور فعال بودن از نظر جنسی مجبورم خودم را با اشخاص قدرتمندتر  20

 مطابقت دهم.

1 0 9 3 0 

قادر به برقراری ارتباط خوب با شریک جنسی هستم و خیلی برایم مهم   21

 توانم این کار را انجام دهم.است که می

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ترس خیلی زیادی درمورد درگیر شدن درروابط جنسی) سکس( دارم.  22

اگر خوب از خودم مراقبت کنم قادر خواهم بود از هرگونه مشکل جنسی   23

 اجتناب کنم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ام احساس ناخوشایندی دارم.درمورد تجارب جنسی  23

گذارد چیزی است که ام تاثیر میهای جنسی زندگیموضوعی که روی جنبه 32

 دهم.خودم انجام می

1 0 9 3 0 

کنم احساس های جنسی زندگ خود فکر میدرمورد جنبههنگامی که  31

 کنم.عصبانیت می

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ام را دارم.توانایی توجه و رسیدگی به نیازها و امیال جنسی 30
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ام )مثل عادات، افکار، اعتقادات( خیلی آگاه های جنسی زندگیاز جنبه  39

 هستم.

1 0 9 3 0 

های جنسی قرار برای اجتناب از هرگونه فعالیتی که مرا در معرض بیماری  33

 دهد انگیزه  کافی دارم.

1 0 9 3 0 

-های جنسی زندگ من برایم یک هدف سرنوشت ساز محسوب میجنبه 30

 شوند.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 کنم.در اکثر اوقات به روابط جنسی) سکس( فکر می  31

آید معموال چیزی را روابط جنسی )سکس( به میان میهنگامی که بحث   32

 کنم.خواهم سوال میکه می

1 0 9 3 0 

پیش بینی می کنم که در آینده جنبه های جنسی زندگی ام ناکام کننده   33

 خواهند بود.

1 0 9 3 0 

ام رخ دهد حاصل اشتباه من درصورتی که چیز اشتباهی در زندگی جنسی 33

 است.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 خود آگاه هستم. از تاثیر عمدی حاصل از رفتارها ونگرش های جنسی  32

 0 3 9 0 1 کنم که خود را از نظر جنسی فعال نگه دارم.تالش می  31

اگر برایم مشکل جنسی پیش بیاید بهبودی من بستگی به این دارد که  30

 آیم.ی آن بر میخودم چگونه از عهده

1 0 9 3 0 

کنم احساس خوبی ام را بیان میدر مورد راهی که نیازها و امیال جنسی  39

 دارم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 های جنسی زندگیم راضی هستم.از جنبه  33

رفتارهای جنسی زندگیم اغلب توسط افرادی که قدرتمندتر بوده وروی من  30

 شوند.کنترل دارند تعیین می

1 0 9 3 0 

ارتباط با یک شریک جنسی هستم بلکه برایم مهم است که  نه تنها قادر به 31

 این ارتباط را خیلی خوب برقرار کنم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 ترسم که ارنظر جنسی فعال باشم.من نمی 32

درصورتی که من توجه دقیقی داشته باشم قادرم که ازخودم در برابر  33

 هرگونه مشکل جنسی جلوگیری کنم.

1 0 9 3 0 

 0 3 9 0 1 .شومکنم غمگین میام فکر میهنگامی که درمورد تجارب جنسی 33

12

2 

 0 3 9 0 1 ها هستم.موضوع جنسی زندگی من چیزهایی هستند خودم مسئول آن
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Abstract 

  
Aim: The aim of this study we predicted marital burnout based on sexual intimacy 

and sexual self-concept mediation in married student. Methods: The research method 

is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of 

married students of the Islamic Azad University in 2021, of which 210 answered 

online to the questionnaires of sexual intimacy (Batlani et al., 2010), sexual self-

concept (Snell, 1998) and marital burnout (Pines, 1996). Pearson correlation 

coefficient (using SPSS software) and path analysis (using LISREL statistical 

software) were used to investigate the variables of the marital burnout prediction 

model. Results: The results showed that positive sexual self-concept was not related 

to marital burnout and only negative self-concept was positively related to marital 

burnout. Sexual intimacy was directly and negatively related to marital burnout. 

Negative sexual self-concept also mediates between sexual intimacy and marital 

burnout (P <0.05). Conclusion: The results of this study indicated that in particular, 

sexual intimacy and sexual self-concept played a significant role in how marital 

burnout, so it is more important to pay attention to these factors for any action and 

planning in the field of marital burnout. 
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