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 پیش بینی رضایت جنسی بر اساس عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی در زوجین

 2محمد مظفری ،1سعیده کارگر

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز-1

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز-2

 چکیده

کن وی سایش بینی رضایت جنسی براساس عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی زوجین دانشجهدف اصلی این پژوهش پ

جم نمونه ست. حهمبستگی بوده ا -شهر شیراز و نوع این پژوهش براساس هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی

نها شش آه یکی از امه کنفر دانشجویان زن و مرد متأهل ساکن شهر شیراز که براساس سه پرسشن 160مورد بررسی شامل 

ر گرفته شد و براساس نفر در نظ 20مؤلفه ای و دو پرسشنامه دیگر تک مؤلفه ای و جمعا هشت مؤلفه که برای هر مؤلفه 

-سوننسی هودها از پرسشنامه رضایت جباشد. برای گردآوری دادهروش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، می

ده ئمر استفاو رو تانگنی و دیرینگ و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و پرسشنامه عواطف خودآگاه ونهریس

ل قرار گرفت. نتایج مورد تجزیه و تحلی spssشد. روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغییره می باشد که در نرم افزار 

نسی را جضایت توانند ربدست آمده نشان داد که سؤال اصلی پژوهش یعنی آیا عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی می 

عی و سوال فرنین دپیش بینی کنند؟ رابطه معناداری وجود دارد و می توانند رضایت جنسی را پیش بینی کنند. و همچ

 د.کنننی مییش بیپپژوهش نیز معنادار شدند به گونه ای که هم عواطف خودآگاه و هم تنظیم هیجانی رضایت جنسی را 

 تنظیم هیجانی، عواطف خودآگاه ،ضایت زناشوییرضایت جنسی، ر واژگان کلیدی:
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 مقدمه

در فطرت انسان فراتر از عشق خدا و انبیاء عشق به دیگر موجودات زمین نیز وجود دارد و زیباترین جلوه های عشق از 

سانی یعنی کانون گرم خانواده منشأ می گیرد. از آنجا که زن و مردی با هم پیوند زناشویی می بندند و جزئی از فطرت ان

غریزه جنسی به تکامل می رسد و بدون رفتن به بیراهه در قالبی مطمئن و ایمن مرتفع می شود تا مبنای آرامش گردد و راه 

یکی از نیازهای عاطفی انسان، ایجاد  (.1380انسان را در رسیدن به انسانیت خویش هموار سازد )جهانفر و موالیی نژاد، 

ها معرفی شده است ارتباطی میان انسان ترین عاملبه عنوان مهمترین و اصلی 1یان ازدواجروابط انسانی است و در این م

(Lucas, 2003.) 

و یکی از ( et al, Ziyayi 2013)، به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی انسان مطرح است 2فعالیت جنسی

رضایت (. 2016یی زاده و بختیارپور، طال) است 3جنسی ها از یکدیگر، رضایتشاخص های مهم رضایت مندی زوج

شدن انتظارات  اش است که شامل دریافت فرد ازارضای نیازها، برآوردهی جنسیفرد از رابطه جنسی برخاسته از ارزیابی

 (. Mattheson andOffman ,2005) باشدی جنسی میخود و همسرش ازرابطه و ارزیابی مثبت وی از رابطه

یکی از  عنوانشود و نقش مهمی بهمهم ازدواج موفق، بقاء وسالمت خانواده محسوب می هایرضایت جنسی از شاخص

 (.Pourheydari et al, 2013) عوامل اصلی و بنیادی رضایت از رابطه دارد

 4توان به عواطف خودآگاهاز عوامل قابل بررسی در این پژوهش که ممکن است رضایت جنسی را پیش بینی کند می

(( مرتبط 7شوند که به ))خودبه عنوان عواطف خودآگاه درنظر گرفته می 6و احساس گناه 5ساس شرماشاره کرد. اح

 Zou andای استانداردها برای ارزیابی رفتارشان داشته باشند )هستند. به منظور احساس این هیجانات افراد باید مجموعه

Wang, 2009  .)شوند که عواطف خودآگاه منفی مثل شرم می ی مثبت و منفی تقسیمعواطف خودآگاه، به دو دسته

فرد است و از آنجا  ها و معیارهای اخالقیشوند که ارزیابی از رفتار و اقدامات در تضاد با ارزشوگناه زمانی برانگیخته می

شود، این عواطف خودآگاه منفی می های منفی مضر هستند، بنابراین افراد از رفتارهایی که باعث برانگیختنکه ارزیابی

مربوط به ارزیابی رفتار فرد درحالی که شرم مربوط به  کنند. تفاوت شرم و گناه در این است که گناهجلوگیری می

ی و همکاران ، عباس؛   sprit et al, 2016)شود ی فردی پدیدار میشود و گناه بیشتر در زمینهارزیابی خود فرد می

1395 .) 

 در فرد باشد. تواناییمی 8تنظیم هیجانیپیش بینی رضایت جنسی بررسی شود،  مکن است دریکی دیگر از عواملی که م

تعدیل  حفظ، آغاز، فرایند هیجانی به عنوان شود. تنظیم آموخته باید که هاستقابلیت  ترینمهم از هیجاناتش یکی کنترل

                                                           
1-Marriage 
2- Sexual activity 
3- sexual satisfaction 
4- Self-Conscious Emotions 
5- feeling of shame  
6- feeling of guilt 
7-Self 
8- Emotion regulation  
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 روانی، فیزیکی-اجتماعی هایفرایند با مرتبط هیجان و درونی احساس استمرار آسیب شناسی یا شدت بروز، در تغییر یا و

ای (. تنظیم هیجان، نوعی راهبرد مقابلهWeems and Pina, 2010شود )می تعریف فرد اهداف رساندن انجام به در

توانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آنها را ابراز شناختی است که با فرایندهایی که از طریق آن افراد می

زا شود. تنظیم شناختی هیجان، مخزن پاسخ فرد در مواقع مواجهه با عوامل استرسترل داشته باشند، مشخص میکنند و کن

گیرد های هیجانی است، دربرمیاست و تمام فرایندهای درونی و بیرونی را که مسئول کنترل، ارزیابی و تعدیل واکنش

(salehi et at, 2011).  

نقش  ی در موردواالتساند، هنوز ه بررسی رابطه رضایت جنسی با سایر متغیرها پرداختهاز آنجایی که تحقیقات اندکی ب

وق که ه مسائل فوجه باحساسات خود آگاه )شرم و گناه( و تنظیم هیجانی در تبیین میزان رضایت جنسی موجود است. با ت

یجانی تنظیم ه عواطف خودآگاه وآیا بر اساس شود که در باال شرح آن گذشت مسأله پژوهش به این صورت بیان می

 توان رضایت جنسی را در زوجین دانشجو پیش بینی کرد؟می

و وثبات و پایائی خانواده در گرو سالمت روابط زناشویی  سالمت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه

نیکلز هش از آن جایی می باشد کهاهمیت و ضرورت این پژوباشد. تداوم و بقای ازدواج می روابط جنسی و در نهایت

داند و آن میو فعالیت جنسی  درمرحله جفت گیری و ازدواج یکی از مهم ترین وظایف ارتباطی زوجین را تعهد( 1988)

و چه میزان به حفظ و  را اینگونه معنی می کند: اینکه همسران به چه میزان و چگونه رابطه زناشویی شان را ارج می نهند

ازدواج نقش  درایجاد ثبات و موفقیت دریکو ثبات هیجانی بطه تعلق خاطر دارند، به گفته نیکلز تعهد تداوم این را

بر اساس نتایج گزارشات در ایران، بسیاری از زوجین از عدم رضایت (. 1389حسینی،؛ Nickels, 1988)اساسی دارد 

پنهانی نیز به همین  یانت ها و معاشرت هایدرصد از خ 40درصد طالق ها و 60تا  50در روابط جنسی رنج می برند و 

به عبارتی، رضایت جنسی به عنوان یکی از نیازهای فیزیولوژیک، باعث (. 2010، و همکاران )هنرپروران دلیل است

ناشی از آن باعث اختالل در سالمت فرد شده،  سالمت انسان می شود و در صورت نبود آن، فشارهای جسمانی و روانی

 ,Rahmani et al)خالقیت وی را کاهش می دهد و استحکام روابط زناشویی را به خطر می اندازد  توانمندی ها و

2010.) 

تا زمانیکه . لذا ، سطحی وبدون سمت و سو خواهد بودفعالیت و رضایت جنسیای بدون براین اساس هرگونه رابطه

و همچنین تار زندگی زناشویی سالم برسند. توانند به ساخجدی نگیرند نمیکه  امری مهم است را رضایت جنسیزوجین 

و همچنین زوجین آگاهی  شودداده نمیین اهمیتی به جنبه های روانی زوج کشورمان ایمشاورهبا توجه به اینکه در مراکز 

های جنسی نسبتا پایینی دارند باید به پژوهش های انجام شده و مطالعات دقیق تر جهت شناسایی عواملی که باعث می 

های خیلی کمی در رابطه با رضایت جنسی براساس زوجین به ازدواج خود پایدار باشند بپردازند. هم چنین پژوهششود 

تواند از نظر علمی راه گشای عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی انجام شده است. آشکار است که نتایج این تحقیق می

نظر باشد و راه کارهای عملی سازنده تری برای  شناخت جامع تر عوامل مؤثر بر رضایت جنسی  در جامعه مورد
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پیشنهاد نماید از نظر علمی هم محققان این حوزه می توانند با شناخت عوامل  جلوگیری از عدم رضایت جنسی زوجین

مؤثر بر رضایت جنسی و بررسی تأثیر آنها برروی رضایت زناشویی وارد جزئیات شخصی تر این حوزه شوند و با تحقیق 

 تر در این رابطه به نتایج ارزشمندتری دست خواهند یافت. های بیش

رضایت زناشویی در  و تحقیقی تحت عنوان بررسی صمیمیت، انرژی روانی)لیبیدو(، نشانه های افسردگی( 2017)1ایکرت

ن دادند. در باالتری را نسبت به زنان نشا زوج ها پس از زایمان انجام داد. نتایج حاکی از آن بود که مردان انرژی روانی

در هر دو جنس داشت، صمیمیت هیجانی باال می تواند تاثیر  حالی که میزان انرژی روانی رابطه مثبتی با رضایت زناشویی

تحقیقی را تحت عنوان پیش بینی ( 2017) و همکاران بردن زناشویی کم کند. منفی انرزی روانی پایین را بر رضایت

 سال مطالعه طولی انجام 25ویی و تغییرات بعدی در صمیمیت هیجانی در طی در ابتدای رابطه زناش رضایت زناشویی

باالتر صمیمیت  ساله، مشخص شد که سطوح25مرحله از یک دوره 5( نفر از دانشجویان بود که در 144دادند. نمونه )

کند. به طور میانگین، بینی می  سال اول ،رضایت زناشویی را پیش8هیجانی در طول تغییر در صمیمیت  هیجانی اولیه و

کردند، نه تغییر در وضعیت زناشویی و نه جنسیت  زنان صمیمت هیجانی باالتری را نسبت به مردان در مرحله اول گزارش

( که با 2014) و همکاران پژوهش برمنرابطه میان صمیمیت هیجانی به رضایت زناشویی رادر مرحله پنجم تعدیل نکرد. 

منفی  که تعدادی از زنان، احساسات درونیسی و عواطف خودآگاه انجام دادند نشان دادند رابطه جنهدف بررسی ارتباط 

یک احساس مثبت خاص  ی جنسی خود ابراز داشتند و از فقدانمانند شرم و کاهش احساس ارزش و انزجار را در رابطه

ت زناشویی بر کیفیت و رضایت (که با هدف بررسی تاثیر رضای2014) همکارانیو و  و اعتماد به نفس شکایت کردند.

رضایت از زندگی، میزان احساس  رضایت زناشویی بر کیفیت و میزان سالمت روانجنسی انجام شد. نتایج نشان داد که 

بررسی رابطه تنظیم هیجانی و تعهد در زندگی که با هدف (1396) یعقوبی .تنهایی و میزان لذت جنسی افراد تاثیر دارد

انجام شد. نتایج حاصل از این  زناشویی با عملکرد جنسی زوجین مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهر کرمانشاه

معنی داری وجود دارد.بین تعهد در زندگی با عملکرد جنسی زوجین رابطه مثبت بین تنظیم هیجانیپژوهش نشان داد که 

 زناشویی در زمینه تعهد مثبت معنی داری وجود دارد. متغیرهای تعهد در زندگی زناشویی با عملکرد جنسی زوجین رابطه

ریزی به ترتیب پیش ازدواج، عوامل شناختی هیجان در زمینه توجه مجدد به برنامه نسبت به همسر، احساس تعهد، تعهد به

تحت عنوان بررسی رابطه ی بین  (1396) در پژوهشی از عبداللهی و همکاران .باشندکنند عملکرد جنسی زوجین می بینی

نفری دانشجوی زن متاهل دانشگاه شهر اهواز  186بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه که بر روی یک نمونه ی 

بطه ی مثبت معنادار و بین احساس گناه با بدکاری انجام شد. نتایج نشان داد که بین احساس شرم با بدکاری جنسی را

تحت عنوان پیش بینی سطوح  (1395) همکارانی منفی معناداری وجود دارد. در پژوهشی از بشارت و جنسی رابطه

که بر روی  متغیرهای شغلی و تعهد و صمیمیت و دانش ونگرش جنسی رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس

پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی با متغیرهای شغلی  ان شرکت نفت صورت گرفت نتایجنفر از کارمند 100

اما تعهد و صمیمیت و دانش و نگرش جنسی با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی رابطه  رابطه معناداری وجود ندارد

                                                           
1-Eckert 

http://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C
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ودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و خ رابطه بین ( در پژوهشی که با هدف بررسی1395) و همکاران امیدی فر مثبت داشتند.

میانگین  انجام شد نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل

هیجان، دلزدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی در دو گروه زوجین یکی و هردو شاغل دارای تفاوت تنظیمراهبردهای

وجین هردو شاغل از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی کمتر و داری است، بدین صورت که زمعنی

 باشند. راهبردهای منفی تنظیم هیجان و دلزدگی زناشویی باالتری نسبت به زوجین یکی شاغل برخوردار می

یز صمیمیت نویی و هیجان و صمیمیت زناشهیجان و دلزدگی زناشویی، راهبردهای تنظیمهمچنین بین راهبردهای تنظیم

بررسی مقایسه دف ( که با ه1395) و همکاران عزیزی بروجنیپژوهش  .دار وجود داردزناشویی و دلزدگی رابطه معنی

نفر  200گروه  مل یکانجام شد. نمونه این پژوهش شا تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی زوجین بارور و نابارور اصفهان

معناداری  ویی تفاوتزناش داد که بین زوجین بارور و نابارور در مولفه رضایت تایج این تحقیق نشاناز این زوجین بود. ن

ظیم شناختی ابارور تنجین نندارد ولی تنظیم شناختی هیجان بین زوجین بارور با نابارور تفاوت معناداری دارد، چنانکه زو

موزش از نوع آ ه هایینابارور مداخلهیجان پایین تری نسبت به زوجین بارور دارند. لذا ضرورت دارد که برای زوجهای 

 .کنند ن پیشگیریبه آ تنظیم شناختی صورت گیرد تا بهتر بتوانند از هیجانات منفی ناشی از ناباروری و مشکالت مربوط

د انجام ش ونی منفیاحساس گناه و اسناد در ی مستقیمی بینرابطه با هدف بررسی که( 1393) و همکاران پژوهش پرواز

 .یستنتغییرات هیجان گناه تأثیرگذار  بعد درونی منفی در تبیین ، کهدهندنشان می وهشنتایج این پژ

 اهداف پژوهش

 اهداف کلی

 تنظیم هیجانی در زوجیبر اساس عواطف خودآگاه و  ی رضایت جنسینیب شیپ

 اهداف جزئی 

 در زوجین بر اساس عواطف خودآگاه  ی رضایت جنسینیب شیپ

 تنظیم هیجانی در زوجین ساس بر ا ی رضایت جنسینیب شیپ

 سؤاالت پژوهش

 سؤال اصلی

 کنند؟ینیب شیپ توانند رضایت جنسی را در زوجینتنظیم هیجانی میعواطف خودآگاه و آیا

 سؤال فرعی

 کند؟ینیب شیپ تواند رضایت جنسی را در زوجینمی عواطف خودآگاه آیا

 ی کند؟نیب شیپ تواند رضایت جنسی را در زوجینآیا تنظیم هیجانی می
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 روش تحقیق

 وجینی در زتنظیم هیجانعواطف خودآگاه و  ی رضایت جنسی بر اساسنیب شیپبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر 

ت دارد. جه گی قرارها در گروه پژوهش های توصیفی و از نوع همبستباشد.این پژوهش از نظر نحوه جمع آوری دادهمی

 روش پژوهشی همبستگی استفاده شد.ها از انجام پژوهش و بررسی فرضیه

ستند. که تعداد ه 97-96جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان زن و مرد متاهل ساکن شهر شیراز در سال تحصیلی 

 ؤلفه ای ومر تک نمونه مورد نظر براساس سه پرسشنامه که یکی از پرسشنامه ها شش مؤلفه ای ست دو پرسشنامه دیگ

ر هر مؤلفه می کنیم را ضربد 20نفر در نظر گرفته شده است. به این صورت که  20ای هر مؤلفه جمعآ هشت مؤلفه که بر

 شوند. انتخاب می نفر از دانشجویان دانشگاه پردیس در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس 160که در نهایت 

هش مورد ین پژوادسترسی به آنها در روش نمونه گیری دردسترس به این صورت که افراد جامعه براساس راحتی نسبی 

 بررسی قرار می گیرند. 

 ابزارهای اندازه گیری

 پرسشنامه رضایت جنسی

وجین ساخته هریسون وکروسکاپ برای ارزیابی سطوح رضایت جنسی ز–دسون وتوسط ه (1981)در سال این پرسشنامه 

من ". ان مثالشود به عنودهی محسوب میهای خودگزارشباشد و جزء پرسشنامهسوال می 25 این مقیاس دارای .شد

 . ندکتواند از لحاظ جنسی مرا ارضا ام فاقدکیفیت است یا همسرمن نمیکنم که زندگی جنسیاحساس می

 نمره گذاری

ها نمره آزمودنی شود ودرمجموعمشخص می 6 تا 0 ای بیندرجه 7 درسطح یک مقیاس زمودنی به هر ماده آزمونپاسخ آ

نمره گذاری . اردگذاری معکوس دهای مقیاس، نمرهای از مادههمچنین پاره. درنوسان است 150 تا0 ندرکل تست بی

این مقیاس منعکس کننده  می باشد. نمره باال در 25و  24، 20، 18 ،15 ،14 ،13 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 معکوس شامل سواالت

مد که نشان از اعتبار آبدست  %88سون با آلفای کرونباخ پایایی و روایی این پرسشنامه به وسیله هود .رضایت جنسی است

جین مورد بررسی قرار ( بر روی تعدادی از زو1389باشد. و در ایران این پرسشنامه به وسیله یاوری کرمانی )خوبی می

 در بدست آمد. 89/0که با ضریب گرفت 

 (1DERS)پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان

آیتمی خودگزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در  41م هیجان یک ابزار سنجش مقیاس اولیه دشواری در تنظی

(. مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم Gratz and Roemer, 2004تنظیم هیجانی از لحاظ عمومی تدوین شده است )

                                                           
1-Difficulties in Emotion Regulation Scale  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMh9u8pOzVAhUCWBQKHeAyBGYQFghkMAg&url=http%3A%2F%2Fserene.me.uk%2Ftests%2Fders.pdf&usg=AFQjCNHDm-O0q4UG1I-RG1C6VrOtjVr8Ag
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عنوان  ( به ,2004Gratz and Roemer، به نقل از   ,1990Catanzaro and Mearns؛ 1NMRهیجانی منفی )

الگویی در تدوین این مقیاس به کار گرفته شده است. به منظور ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانات در دوران آشفتگی 

هنگامی »با  NMRمشابه  DERS)هنگامی که راهبردهای تنظیم هیجانی الزم و ضروری می باشند(، بسیاری از عبارات 

قرار می گیرد. یک به معنای تقریباً هرگز  5تا  1در مقیاس لیکرت  آغاز می گردند. گستره پاسخ ها« من آشفته هستم

درصد(، چهار به  65تا  36درصد(، سه به معنای نیمی از مواقع ) 35تا  11درصد(، دو به معنای گاهی اوقات ) 10-0)

آیتم به خاطر  درصد( می باشد. یک 100تا  91درصد( و پنج به معنای تقریباً همیشه ) 90تا  66معنای اکثر اوقات )

آیتم به خاطر بار عاملی پایین یا دوگانه روی دو عامل حذف شدند. به این ترتیب از  4همبستگی پایین آن با کل مقیاس و 

آیتم باقی ماندند. این مقیاس جنبه های مختلف اختالف در تنظیم هیجانی را می  36آیتم ابتدایی مقیاس  41مجموع 

عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل  عامل 6سنجد. تحلیل عاملی وجود 

تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی را نشان داد. نشان داده 

(. هر شش زیر Gratz and Roemer, 2004برخوردار می باشد ) 0.93است که این مقیاس از همسانی درونی باالیی، 

و NMRدارای همبستگی معناداری با مقیاس  DERSدارند. همچنین  0.80، آلفای کرونباخ باالی DERSمقیاس 

(. در پژوهش امینیان که بر  ,2004Gratz and Roemer( دارد ) 2AAQ،Hyde et alپرسشنامه پذیرش و عمل )

و بیانگر  80/0و  86/0کرونباخ و تنصیف محاسبه شد به ترتیب برابر با زنان و دختران اهواز پایایی آن با دو روش آلفای 

( برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو 1390ضریب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود. در پژوهش حیدری و اقبال )

ضرایب پایایی قابل قبول  بود و بیانگر 85/0و  91/0روش الفای کرونباخ و روش تنصیف استفاده شد که به ترتیب برابر با 

دارای نمره گذاری معکوس می باشند. نمرات  34و  24، 22، 20، 17، 10، 8، 1، 2، 6، 7پرسشنامه مذکور بود. سواالت 

باالتر به معنای دشواری بیشتر در تنظیم هیجانی می باشند. مقیاس دارای یک نمره کلی از جمع نمرات کلیه سواالت و 

 ه زیر مقیاس ها می باشد.نمره مربوط ب 6همچنین 

 های پرسشنامهمولفه

 آیتم ها خرده مقیاس ها

 29-25-23-21-12-11 عدم پذیرش پاسخ های هیجانی

 13-18-20-26-33 دشواری در انجام رفتار هدفمند

 33-3-14-19-24-27 دشواری در کنترل تکانه

 2-6-8-10-17-34 فقدان آگاهی هیجانی

 15-16-22-28-30-31-35-36 های تنظیم هیجانیدسترسی محدود به راهبرد

 1-4-5-7-9 عدم وضوح هیجانی

                                                           
1- Negative Mood Regulation expectancy questionnaire(NMR) 
2-Acceptance and Action Questionnaire 
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 پرسشنامه عواطف خودآگاه

شرایط زندگی روزمره ( سناریو)موقعیت 16ی عواطف خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که پرسشنامه

-یخویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه میهای هیجانی و رفتاردهندگان پاسخکند و پاسخرا به آزمودنی ارایه می

و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گناه هستند در حالی که بعضی از  های شرمدهند. تمام سناریوهای این آزمون دارای آیتم

اعتبار سازه ی  (1992و همکاران ) 1تفاوتی و برونی کردن است. تانگنیجداسازی، بی های شخصیها شامل دفاعآیتم

نشانگر آن بود که این مقیاس  (2002) 2کردند. پژوهش تانگنی و دیرینگ مقیاس احساس گناه را در حد مناسب گزارش

های مشاوره و روانشناسی از اعتبار مناسب برخورداراست. در ایران، اعتبار صوری این آزمون مورد تایید اساتید رشته

آلفای کرونباخ خرده ( 2010)فرگوس، والن تینر، مک گرس و جنکیوس( 2007، و همکاران ثنایی)قرارگرفته است 

گزارشکردند. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  76/0ی خودآگاه ی عاطفهمقیاس احساس گناه را در پرسشنامه

 .محاسبه شد88%

 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

ا در دوقسمت هکه تحلیل شد.استفاده  SPSS24 آماریرجهت تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزا

ستنباطی اقسمت آمار  درو معیار،  انحراف میانگین، هایی از جمله،توصیفی و استنباطی در قسمت آمار توصیفی از روش

 استفاده شد. رگرسیون چندمتغیره  از روش آماری

 یافته ها

 روش های آمار تجزیه و تحلیل داده ها

 سن حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع :1 شماره جدول
 

 درصد فراوانی سن پاسخگویان

27- 18 38 8/23 

37- 28 69 1/43 

47- 38 45 1/28 

 0/5 8 به باال 48

                                                           
1 Tangney 
2 Dearing 



 

9 

 

 100 160 جمع

 5سال و  37 -47درصد  1/28سال،  28 -37درصد  1/43سال،  18 -27درصد  8/23پاسخگوی دانشجو 160از مجموع 

 باال هستند.سال به  48درصد 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن :1 نمودار

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس :2جدول  

 
 درصد فراوانی جنس پاسخگویان

 9/71 115 زن

 1/28 45 مرد

 100 160 جمع

 

 درصد مرد هستند. 1/28درصد زن و  9/71پاسخگوی دانشجو 160از مجموع 
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  اوانی پاسخگویان بر حسب جنستوزیع فر: 2نمودار 

 

 تحصیالت سطح حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع :3 جدول
 

 درصد فراوانی تحصیالت پاسخگویان

 9/86 139 کارشناسی

 1/13 21 کارشناسی ارشد

 100 160 جمع

 

 درصد کارشناسی ارشد هستند. 1/13درصد کارشناسی ،  9/86پاسخگوی   160از مجموع 

 زیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالتتو :3 نمودار
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 توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان بر حسب سن ، جنس وسطح تحصیالت :4 جدول شماره

 

 تحصیالت جنس سن 

 160 160 160 فراوانی

 1 1 1 کمینه

 2 2 4 بیشینه

 13/1 28/1 14/2 میانگین

 339/0 451/0 838/0 انحراف معیار

 115/0 203/0 702/0 واریانس

 205/2 982/0 242/0 چولگی

 897/2 -048/1 -619/0 کشیدگی

 شاخص های توصیفی مربوط به سن ، جنس و تحصیالت آزمودنی ها را نشان می دهد.   4جدول 

 TOSCA)خودآگاه) عاطفه پرسشنامه حسب بر پاسخگویان پاسخ فراوانی توزیع :5 شماره جدول

 (DERS) هیجان وتنظیم ISS)جنسی) ،رضایت
 

 (DERSتنظیم هیجان ) ISS)رضایت جنسی) عاطفه خودآگاه 
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((TOSCA 

 160 160 160 فراوانی

 66 49 94 کمینه

 143 96 157 بیشینه

 8797/99 2327/71 3000/121 میانگین

 32487/16 09375/8 33748/11 انحراف معیار

 501/266 509/65 538/128 واریانس

 285/0 280/0 217/0 چولگی

 634/0 -273/0 130/0 کشیدگی

 

 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها را نشان می دهد. 5 جدول

 آمار استنباطی

 سوال پژوهشی اصلی:

 ؟عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی می توانند رضایت جنسی را پیش بینی کنندآیا  

 سواالت فرعی: 

 ؟نسی را در دانشجویان پیش بینی کندعواطف خودآگاه می تواند رضایت جآیا  .1

 ؟تنظیم هیجانی می تواند رضایت جنسی را در دانشجویان پیش بینی کندآیا  .2

 تحلیل رگرسیون برای رضایت جنسی بر حسب وارد کردن تنظیم هیجانی

 رضایت بینی پیش برای رگرسیون معادله در شده وارد خوداگاه( )عواطف متغیرمستقل :6 جدول

 دانشجو خگویانپاس جنسی

 

 R  F sigF Beta t sigt متغیر



 

13 

 

 009/0 661/2 -177/0 006/0 223/5 064/0 252/0 عواطف خودآگاه

 
 

در  ی دهد کهمشدت همبستگی بین متغیرهای عواطف خودآگاه وتنظیم هیجانی را با رضایت جنسی را نشان  R مقدار

تغیر مستقل در تبیین سهم هر متغیر نسبی هر م Betaرد شده می باشد.مقدار ضریب رگرسیونی استاندا  252/0جدول باال 

 هد وتاثیر آماری معنی داریدحضور هر متغیر مستقل را در مدل نشان می  tتغییرات متغیر وابسته را تعیین می نماید. آماره 

ین ق مقدار امطلدرقمتغیرهای وابسته )عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی ( بر متغیر وابسته را مشخص می کند و هرچه 

رد نظر تاثیر آماری بوده و متغیر مو 05/0باشد و سطح خطای آن کوچکتر از  33/2آماره برای متغیری بزرگتر از عدد 

کوچکتر می باشد  05/0از  006/0چون  sigFتبیین تغییرات متغیر وابسته داشته است. با توجه به مقدار  معنی داری در

 پیش بینی کننده خوبی برای متغیر وابسته)رضایت جنسی ( است. نتیجه می گیریم مدل به کاررفته 

 .تنظیم هیجانی می تواند رضایت جنسی را در دانشجویان پیش بینی کند.2

 تحلیل رگرسیون برای رضایت جنسی بر حسب وارد کردن تنظیم هیجانی

 رضایت نیبی پیش برای رگرسیون معادله در شده وارد (هیجانی تنظیم) متغیرمستقل :7 جدول

 دانشجو پاسخگویان جنسی

 

می   181/0اال بشدت همبستگی بین متغیر تنظیم هیجانی را با رضایت جنسی را نشان می دهد که در جدول  R مقدار

ته را غییرات متغیر وابستسهم هر متغیر نسبی هر متغیر مستقل در تبیین  Betaده باشد.مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد ش

ه )تنظیم ری متغیر وابستحضور هر متغیر مستقل را در مدل نشان می دهد وتاثیر آماری معنی دا tتعیین می نماید. آماره 

باشد و  33/2ز عدد گتر اای متغیری بزرهیجانی ( بر متغیر وابسته را مشخص می کند و هرچه قدرمطلق مقدار این آماره بر

 ته داشتهت متغیر وابسبوده و متغیر مورد نظر تاثیر آماری معنی داری در تبیین تغییرا 05/0سطح خطای آن کوچکتر از 

پیش بینی کننده  کوچکتر است، نتیجه می گیریم مدل به کاررفته 05/0از  023/0چون  sigFاست. با توجه به مقدار 

 تغیر وابسته)رضایت جنسی ( است. خوبی برای م

 ت جنسی رارضای درنتیجه با توجه به آزمون های رگرسیونی انجام شده عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی می توانند

 پیش بینی کنند و سوال پژوهشی اصلی تایید می گردد.

 R  F sigF Beta t sigt متغیر

 026/0 -245/2 210/0 023/0 270/5 033/0 181/0 تنظیم هیجانی
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نسی( جه )رضایت وابست پیش گوی متغیرنمودار هیستوگرام فوق باقی مانده استاندارد شده اختالف بین مشاهده و مقادیر 

 را نشان می دهد شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند.

 گیریبحث و نتیجه

یراز ششجوی هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت جنسی براساس عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی در زوجین دان

نسی د رضایت جی تواننمآیا عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی »هش مبنی بر اینکه نتایج با توجه به سوأل اصلی پژو بود.

ینی می با پیش رنشان داد که عواطف خودآگاه و تنظیم هیجانی رضایت جنسی « را در زوجین دانشجو پیش بینی کند؟

و  یومسو با هکه  ستندکند و رابطه معناداری دیده شد ، پس این دو عامل پیش بینی کننده خوبی برای رضایت جنسی ه

وان به ل می تو همکاران بود. عوامل مهمی در رضایت جنسی دخالت دارند که یکی از این عوام بشارتهمکاران و 

با  ند کهکعواطف خودآگاه اشاره کرد، عواطف خودآگاه یک دسته ی خاص از احساسات است و به افراد کمک می 

سؤال پژوهش  . حال با توجه به این عامل مهم به(Tangney et al, 2002) موفقیت در محیط اجتماعی حرکت کنند

 دهیم.یواب ممبنی بر اینکه آیا عواطف خودآگاه می تواند رضایت جنسی را در زوجین دانشجو پیش بینی کند؟ ج

ش یودآگاه پاطف خنتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین این دو حاکم است یعنی عو

 .ن بودعبدالهی و همکارا و بینی کننده خوبی برای رضایت جنسی بود که همسو با پژوهش برمن و همکاران

هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر رابطه جنسی ایفا می کند. اصوال هیجان را می توان واکنش های 

برانگیز ارزیابی می کنیم و این واکنش های  زیست شناختی به موقعیتهایی دانست که آنرا یک فرصت مهم یا چالش

زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی می دهیم، همراه می شوند. هر چند هیجانها مبنای زیستی دارند، اما افراد 

د، اثر بگذارند این توانایی که نظم جویی هیجان نامیده می شو قادرند بر شیوه هایی که این هیجانها را ابراز می کنند،

فرایندهای درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنشهای عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن 

آیا تنظیم هیجان می تواند »حال با توجه به این عامل به سؤال پژوهشی  .(Salehi et al, 2011) اهداف بر عهده دارد
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باید گفت که تنظیم هیجانی عامل پیش بینی کننده رضایت جنسی « رابطه جنسی در زوجین دانشجو را پیش بینی کند؟

عزیزی امیدی فر و همکاران و است و رابطه معناداری بین این دو دیده شد و این پژوهش همسو است با پژوهش یعقوبی، 

 بروجنی و همکاران بود.

 پیشنهادات

و عامل که مله این داز ج ظر گرفتن اینکه عوامل زیادیبا توجه به اینکه این پژوهش در شهر شیراز صورت گرفته و با در ن

کشور  هرهایششود این پژوهش در سایر پژوهش بر روی  آنها انجام شد در رضایت جنسی مؤثر هستند  پیشنهاد می

 توسط پژوهشگران انجام شود و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه گردد.

ی ت دانشگاهحصیالتعمیم بهتر و بیشتر این پژوهش در افراد بدون این پژوهش در افراد تحصیلکرده انجام شد برای ت

 انجام شود.

 در پژوهش های دیگر به بررسی عوامل دیگر در رضایت جنسی پرداخته شود.

 از دیگر روشهای اندازه گیری نظیر مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شود.

شویی مدد ت زنار جهت رضایت جنسی و در نهایت رضایهای خود دتوانند در مشاورهاز نتایج این پژوهش مشاوران می

 گیرند.

داشته  تری از همرک بهدو اینکه از راه مطالعه، زوجین به عوامل مؤثر در رضایت جنسی پی ببرند و باعث شود زن و مرد 

 باشند.

 ضرورت آموزشهای خصوصی و عمومی زوجین در درک عوامل تأثیر گذار در رضایت جنسی.

 اههای آموزشی در زمینه عوامل تأثیر گذار در رضایت جنسی.برگزاری کارگ

 منابع
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