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 خالصه 

های زندگي، رضایت بیني تعارضات زناشویي براساس مهارتهدف از پژوهش حاضر پیش مقدمه:

 .زوجین بود جنسي و قصه عشق

روش تحقیق توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از  روش کار:

به مرکز مشاوره مهراندیش شهر اراک. از این  98ماهه سال  6کلیه زوجین مراجعه کننده در بازه زماني 

در دسترس انتخاب گردیدند. گیری نفر( به عنوان نمونة آماری به روش نمونه 292زوج ) 146میان تعداد 

های زندگي (؛ مقیاس مهارت1379ها، مقیاس تعارضات زناشویي ثنایي و براتي )ابزار گردآوری داده

( و مقیاس قصه عشق 1988(؛ مقیاس رضایت جنسي الرسون )1389ساعتچي، کامكاری و عسگریان )

گین، انحراف معیار، آزمون همبستگي ها با استفاده از میان( بود. تجزیه و تحلیل داده1986استرنبرگ )

 .پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام انجام شد

، قصه عشق سلطه جویي و عشق جامعه های زندگيمهارت  ،نتایج نشان داد که رضایت جنسي نتایج:

 .(p<05/0) داشته باشند پیش بین کننده معناداری در پیش بیني تعارضات زناشویيتوانند نقش مي پسند

باشد و با توجه به اینكه رضایت جنسي یكي از عوامل مهم سازگاری در بین زوجین مي :گیرینتیجه

های عدم رضایت در این زمینه احساس ناکامي را به همراه خواهد داشت، بنابراین، توجه به انطباق سبک

عالوه بر این، مجهز بودن تواند یكي از عوامل مؤثر در کاهش تعارضات زناشویي باشد. ورزی ميعشق

ای داشته تواند در کنار قصه عشق در کاهش تعارضات زناشویي تأثیر عمدههای زندگي ميبه مهارت

از این رو، مشاوره پیش از ازدواج برای هماهنگي قصه عشق زوجین و غني سازی روابط زوجین  باشد.

 .ها زندگي حائز اهمیت استبرای یادگیری مهارت

 های زندگيعشق زوجین و مهارترضایت جنسي، تعارضات زناشویي، قصه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

اجتناب در زندگي زناشویي موضوعي غیرقابل اتتعارض

اند، است. بین زن و مردی که وارد زندگي زناشویي شده

 گیری، انگیزش، عالئق، عادات وهایي در نگرش، تصمیمتفاوت

های فكر کردن وجود دارد که به مرور آشكارتر شده و روش

خ ردهند. تعارض زماني های تعارضات زناشویي را شكل ميریشه

-كانهها، اهداف، رفتار و تدهد که رخدادها، وقایع، انگیزشمي

ش (. کیفیت روابط زناشویي نق1) های مغایر وجود داشته باشد

 دارد. اگر تعارضات شناختي زوجینمهمي بر روی سالمت روان

ناختي شناجتناب ناپذیر زوجین شدید باشد تاثیرات فیزیكي و روا

هنگامي که دو نفر به یكدیگر . (2) مخربي خواهند داشت

ض به یابد. تعارشوند، نیروی تعارض نیز افزایش ميتر مينزدیک

ین زند و باعث پرخاشگری و نهایت از بواحد خانواده آسیب مي

شود. تعارضات در زوجین باعث انوادگي ميرفتن روابط خ

شود و تهدیدات، بدرفتاری کالمي و فیزیكي و پرخاشگری مي

ي دامنه رفتاری از هل دادن و سیلي زدن و تهدید زندگي و حت

ي تعارضات زناشوی(. 3) مرگ یكي از زوجین را به همراه دارد

آسیب زا است و زندگي را در معرض نارضایتي و طالق پیش 

ظر فیزیكي نرد. در مقابل از دواج متعادل، افراد را شادتر و از بمي

-کند و باعث شكوفایي و زندگي جنسي سالم تر ميتر ميسالم

ل بایست از تعارض زناشویي به سمت یک تعادگردد نهایتا، مي

 .(1در زندگي زناشویي حرکت کرد )

تواند در یكي از متغیرهایي است که مي 1های زندگيمهارت

های زیادی در ش تعارضات زناشویي موثر باشد. پژوهشکاه

 -های روانياند که ارتقاء توانمندیهای اخیر نشان دادهسال

های مدیریت خشم، حل مسئله، اجتماعي افراد مانند مهارت

های ارتباطي جهت افزایش خودکنترلي فرد در مواجهه با مهارت

توسط  ها زندگي(. فراگیری مهارت4) مشكالت مؤثر است

تر در مواجهه با مشكالت را های مناسبحلزوجین در اتخاذ راه

کند. این امر بر دوام زندگي زناشویي و افزایش تسهیل مي

 تواند نقش مهمي داشته باشدخشنودی زناشویي و امیدواری مي

                                                           
1 . Life Skills 

های در واقعیت نوعي قابلیت ي. مهارتهای زندگي زناشوی(5)

ای کسب موفقت و احساس شناختي، عاطفي و عملي است که بر

( نشان 7)و همكاران  (. مطالعه ساداتي6) شادکامي ضروری است

های اساسي زندگي تأثیر بسزایي در ارتقاء داد که آموزش مهارت

سالمت رواني و رضایت زناشویي و شادکامي زنان متأهل در 

گروه آزمایش نسبت به گروه گواه دارد. نتایج پژوهش یوسفي 

مي بگیرد فرا را بیشتری هایمهارت فرد هرچه ( نشان داد که8)

 حس زندگي در و باشد داشته تریآرام و ترسالم تواند زندگي

در دنیای امروز که همه چیز به  .باشد داشته باالتری رواني امنیت

های زندگي، سرعت در حال تغییر است مجهز بودن به مهارت

همه این های زندگي ضروری است، زیرا برای پاسخ به چالش

تغییرات بر محیط آموزشي، محل کار و زندگي خانوادگي 

تأثیرگذار است. از این رو، برای پیشگیری از تعارضات زناشویي 

های زندگي از ضروریات و رسیدن به رضایت، آموزش مهارت

 .(9باشد )عصر حاضر مي

ثابه مای به نام عشق به ( در باب عشق، نظریه2001استرنبرگ )

آدمیان گرایش داریم عاشق  ا معرفي کرد که مایک داستان ر

ن هایشان با قصه ما یكي است یا مشابه آکساني شویم که قصه

جي زدگي به ندرت ناگهاني و معموالً تدریشروع دل. (10است )

نده کنو به سختي از یک پدیده ناگوار یا حتي چند ضربه ناراحت

سترنبرگ های ادر مورد قصه عشق پژوهش. (11شود )ناشي مي

-های زوجین همخواني بیش( نشان دادند هر چه بین قصه1996)

لعه نتایج مطا. (10تری باشد، سطح رضامندی باالتر خواهد بود )

ق ( حاکي از این است که هر چه تشابه نیمرخ عش11استرنبرگ )

 زوجین کمتر باشد، رضایت زناشویي آنان کمتر شده و مشكالت

ابطه ر( حاکي از 12) هاشميمطالعه یابد. نتیجه زناشویي شدت مي

 قصه عشق زوجین و رضایت زناشویي آنان است. 

یكي دیگر از ابعاد تعارضات زناشویي، کاهش رضایت جنسي 

ها ها است. با ایجاد اختالفات، میزان تمایل هر یک از زوجزوج

در توجه و محبت و ابراز عواطف مثبت به یكدیگر کاهش یافته، 
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یمت، مورد پذیرش واقع شدن، لذت متقابل در نتیجه احساس صم

ها باشد، تضعیف کننده میل جنسي در زوجتواند تقویتکه مي

ها تمایل به داشتن رابطه جنسي با شریک شود که در نتیجه زوجمي

زندگي خود نخواهند داشت. رابطه جنسي کم و ناخوشایند، منشاء 

نسي با ( و رابطه ج13) های مشكل دار استتعارضاتي در زوج

 در تعارض افزایش با (.14) رضایت مداوم از رابطه ارتباط دارد

 رواني خانواده امنیت و یافته افزایش هاناسازگاری زوجین، روابط

ندازد و پیامدهایي مانند اضطراب و افسردگي را در امي به خطر را

 به است (. این نارضایتي از روابط جنسي ممكن16, 15) پي دارد

 از همسر، تنفر ایجاد و زوجین سازگاری در عمیق مشكالت

 نفس به اعتماد عدم تحقیر، احساس گیری،انتقام حس دلخوری،

 تقویت اختالفات و هاتنش با مسائل شود. این منجر هاآن مانند و

 تدریج شكاف به و یابدمي بروز و تجلي هاآن غالب در یا شودمي

 مطالعات نشان داده است(. 17) سازدمي ترعمیق را همسران میان

 همسران در پنهاني هایمعاشرت و هاخیانت از درصد 40 که

 است زوجین از یكي جنسي مندیعدم رضایت از ناشي ایراني

 کند که رابطه( اشاره مي1994) 1. اپت، هاربرت و کالرک)18(

 واقع مورد غفلت پژوهشي ادبیات در که است موضوعي جنسي

زناشویي برقراری رابطه  کارکردهای زندگيیكي از  است. شده

باشد. رابطه جنسي گرم منجر به آرامش جنسي بین زوجین مي

رواني و افزایش صمیمیت زوجین شده و موجب رضایت زناشویي 

باشد که جزء شود. مسائل جنسي از آن جهت دارای اهمیت ميمي

مسائل مهم زندگي زناشویي بوده و سازگاری در روابط جنسي 

ین و تناسب و تعادل در آن، از مهمترین عوامل خوشبختي و زوج

تعارضات (. با توجه به این که 19) موفقیت زندگي زناشویي است

العاده و انكارناپذیری روی بهزیستي کلي ثیر فوقأتزناشویي 

ها بیانگر آن است که بین رضایت جنسي یافته .(20زوجین دارد )

ناداری وجود دارد؛ همچنین با تعارضات زناشویي رابطه منفي مع

دهد، زنان دارای رضایت جنسي کم، تعارضات نتایج نشان مي

 .(21زناشویي بیشتری را نشان دادند )

                                                           
1. Apt, Hurlbert, Clark. 

در مجموع به رغم تمامي مزایا و فوایدی که ازدواج و تشكیل 

های موجود نرخ کلي خانواده در فرد و جامعه دارد بر اساس داده

یافته است. از سوی دیگر، آمارها ازدواج افراد در کشور ما کاهش 

بیان کننده این است که نه تنها میانگین سن ازدواج بلكه میانگین 

توان (. در واقع، مي22) طالق نیز در کشور ما افزایش یافته است

دهنده افزایش میزان نارضایتي گفت افزایش آمار طالق نشان

در  (.23) زناشویي و تعارضات زناشویي در جامعه امروز است

های عصر حاضر نظام خانواده دچار مشكالتي گردیده و اختالف

سرپرست و بزهكاری نوجوانان خانوادگي، طالق، فرزندان بي

های ماست که ریشة دهندة مشكالت اساسي در خانوادهنشان

(. از سوی دیگر، 24) ها استاصلي آن در کیفیت روابط بین زوج

های ند که نداشتن مهارتاپژوهشگران به این نتیجه دست یافته

های جدا شده یا طالق گرفته زندگي و ارتباطي متمایزکننده زوج

اند. بدین ترتیب این هایي است که متأهل باقي ماندهاز زوج

های کنند که تمرکز بر آموزش مهارتگران پیشنهاد ميپژوهش

زناشویي و تالش برای استحكام زندگي زناشویي در جلوگیری 

 (25ضرورت دارد )از طالق 

العاده و تاثیر فوقتعارضات زناشویي با توجه به این که 

و با افزایش  ،(26زوجین دارد )انكارناپذیری روی بهزیستي کلي 

کند و ای که رو به صنعتي شدن حرکت ميآمار طالق در جامعه

تعداد پرشمار آمار عدم رضایت جنسي در روابط زوجین نیاز روز 

های زندگي و لزوم آموزش چنین ا مقوله مهارتافزون به آشنایي ب

(. اجرای پژوهش 27باشد )هایي برای زوجین ضروری ميمهارت

باشد. از جنبه حاضر از دو جنبه نظری و کاربردی حایز اهمیت مي

ای مناسب روابط میان تواند به گونهنظری چنین الگویي مي

ضایت قصه عشق و ر، های زندگيتعارضات زناشویي با مهارت

جنسي نشان دهد و همچنین به دلیل فقدان پژوهشي مبني بر بررسي 

رابطه این متغیرها با هم در داخل کشور و با توجه به این که 

شناخت این متغیرها به بهبود رضایت در روابط همسران کمک 

کند پژوهش حاضر پیشنهاد شد. به لحاظ کاربردی مشخص مي

شویي در ارتباط هستند زمینه کردن متغیرهایي که با تعارضات زنا
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کند و ای بعدی فراهم ميهای آزمایشي و مداخلهرا برای پژوهش

گشای خوبي برای محققان و تواند راهپژوهش حاضر مي

درمانگران و مشاوراني باشد که به منظور بهبود رضایت زناشویي 

 کنند.ها کار ميو تعامالت همسران، با آن

بیني دوین مدل مفهومي پیشاین پژوهش ت از این رو هدف

رضایت جنسي ، های زندگيتعارضات زناشویي بر اساس مهارت

 .است. زوجینو قصه عشق 
 

 روش کار

تحقیق حاضر به لحاظ روش توصیفي از نوع همبستگي بود، 

ها نیز از نوع ها، میداني، به لحاظ نوع دادهاز نظر جمع آوری داده

ها از میان زوجین دادهآوری تحقیقات کمي بود. برای جمع

مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهراندیش در شهر اراک در بازه 

زوج  600از تعداد  1398لغایت آذرماه  1398زماني مردادماه 

زن و مرد متأهل به عنوان نمونه آماری به شیوه  292مراجعه کننده، 

دردسترس انتخاب شدند. شرط ورود به تحقیق این بود که تعارض 

ویي داشته باشند، نداشتن سابقه اختالل رواني بر اساس زناش

مصاحبه بالیني انجام شده توسط مشاورین مرکز، حداقل سواد 

سال از زندگي مشترکشان  3سال، حداقل  40تا  25دیپلم، سن بین 

ها ها بین آنگذشته باشد، و ازدواج اولي باشند. توزیع پرسشنامه

 دند از:آغاز شد که این پرسشنامه عبارت بو

این پرسشنامه توسط  نامه تعارضات زناشویی:پرسش

سوالي با حداکثر  42( ساخته شد که یک ابزار 28ثنایي و براتي )

گذاری به شیوه باشد. نمرهمي 42و حداقل آن  210نمره کل 

همیشه، اکثراً،  گاهي، به »ای است که عبارتند از: درجه 4لیكرت 

(،  پایایي این مقیاس را با استفاده 28ثنایي و براتي )«.  ندرت، هرگز

گزارش کردند و روایي محتوایي 96/0از ضریب آلفای کرانباخ 

-به دست آمد. پایایي خرده مقیاس 88/0آن نیز توسط متخصصین 

های کاهش رابطه جنسي، کاهش های این پرسشنامه برای مؤلفه

همكاری، واکنش هیجاني، افزایش جلب حمایت فرزند، افزایش 

طه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگي با راب

خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالي از یكدیگر به 

به دست  89/0و  69/0، 71/0، 83/0، 57/0، 72/0، 65/0ترتیب 

آمده است. در تحقیق حاضر، پایایي این مقیاس به شیوه همساني 

ی کرانباخ برای نمره کل دروني سواالت با استفاده از ضریب آلفا

 به دست آمد. 85/0

( یک پرسشنامه 29الرسون )نامه رضایت جنسی: پرسش

خرده مقیاس تمایل به برقراری روابط جنسي،  4سوالي حاوی  25

ساخت.  نگرش جنسي، کیفیت زندگي جنسي و سازگاری جنسي

ای لیكرت است. بهرامي و گذاری پرسشنامه پنج گزینهطیف نمره

( در پژوهش خود اعتبار و پایایي نسخه فارسي این 30همكاران )

گزارش کردند. پایایي این  86/0و  90/0مقیاس را به ترتیب 

 به دست آمد.  86/0پرسشنامه برای نمره کل در پژوهش حاضر 

این مقیاس را ساعتچي های زندگی: نامه مهارتپرسش

های زندگي افراد نجش میزان مهارت( برای س31و همكاران )

باشد که بر مبنای طیف گویه مي 40ساختند. این پرسشنامه شامل 

ای )خیلي زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلي کم( گزینه 5لیكرت 

( میزان پایایي کل این پرسشنامه را 31است. ساعتچي و همكاران )

وابط های آن برای: رگزارش کردند. پایایي خرده مقیاس97/0

(، بهداشت و 82/0گیری )(، مهارت تصمیم93/0فردی )بین

(، مشارکت و همكاری 89/0(، حل مسأله )91/0سالمت روان )

( گزارش شده 91/0(، تفكر انتقادی )95/0(، تفكر خالق )87/0)

در این پژوهش پایایي این مقیاس به شیوه همساني دروني است. 

 87/0باخ برای نمره کل سواالت با استفاده از ضریب آلفای کران

 به دست آمد. 

مقیاس قصه عشق بر اساس نظریه نامه قصه عشق: پرسش

استرنبرگ توسط خود او ساخته شد. در ایران عالیي و کرمي 

 100( این مقیاس را هنجاریابي کردند. این مقیاس حاوی 32)

ها( است. قصه و زیر مجموعه آن 33خرده آزمون ) 33سوال و 

های جامعه پسند، عامل اصلي با عنوان قصه 5ها در تمامي این قصه

شوند. پذیری، لذت و سرگرمي خالصه ميجویي، سلطهسلطه

پسند و پایایي قصه جامعه 94/0میزان پایایي کلي این آزمون، 

( 85/0(، لذت )88/0پذیری )(، سلطه91/0جویي )(، سلطه89/0)

حاضر  (. در پژوهش32( گزارش شده است )90/0و سرگرمي )

های قصه جامعه پسند، پایایي این پرسشنامه برای خرده مقیاس
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سلطه جویي، سلطه پذیری، لذت، و سرگرمي به ترتیب با استفاده 

، 93/0از روش همساني دروني سواالت و ضریب آلفای کرانباخ 

 به دست آمد. 95/0، و 79/0، 85/0، 90/0

 

 شیوه اجرا

لب( از موضوع و کنندگان )داوطپیش از شروع کار، شرکت

روش اجرای پژوهش مطلع شدند. به داوطلبین اطمینان داده شد 

آنها محافظت خواهد شد.   که از اطالعات خصوصي و شخصي

به داوطلبین توضیح داده شد که نتایج در صورت تمایل برای آنها 

های تفسیر خواهد شد. در صورت مشاهده هرگونه ابهام، راهنمایي

-داوطلبین ارائه خواهد شد. به شرکتالزم جهت پیگیری به 

-کنندگان اطمینان داده شد که مشارکت در تحقیق موجب هیچ

به داوطلبین اطمینان داده شد  گونه بار مالي برای آنها نخواهد شد.

این پژوهش با موازین دیني و فرهنگي آزمودني و جامعه هیچ  که

دست ای بههگونه مغایرتي ندارد. در این تحقیق، برای تحلیل داده

های های آمار توصیفي و هم از روشها، هم از روشآمده از نمونه

دهندگان آمار استنباطي استفاده شد. برای بررسي مشخصات پاسخ

های های آمار توصیفي نظیر شاخصاز آمار توصیفي و شاخص

های پراکندگي )انحراف معیار و مرکزی )میانگین( و شاخص

ها و آزمون فرضیات تحلیل داده واریانس( استفاده شد. برای

و از رگرسیون  22نسخه  SPSSتحقیق از نرم افزار آماری 

برای پیش بیني تعارضات زناشویي  گام به گامچندگانه به شیوه 

 استفاده شد.

 

 نتایج

از  %50های جمعیت شناختي نشان دادند که نتایج یافته

تر اند.  بیشمرد بوده %50پاسخگویان مورد مطالعه زن و 

( %7/38سال ) 35تا  31پاسخگویان مورد مطالعه در دامنه سني 

اند. سطح تحصیالت بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه دبیرستان بوده

( بوده است. بیشتر پاسخگویان مرد مورد مطالعه، دارای 5/44%)

اند. بیشتر پاسخگویان زن مورد مطالعه، ( بوده%2/73شغل آزاد )

د. بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه، اظهار ان( بوده%89دار )خانه

نیز  %9/46( و %3/50کند )اند که درآمدشان کفایت ميداشته

کند.  سن ازدواج بیشتر اند که درآمدشان کفایت مياظهار داشته

( در رده %24سال، ) 30تا  26( در رده سني %45,9پاسخگویان )

از  %65,1سال بوده است. طول مدت ازدواج  35تا  31سني 

پاسخگویان، یک بار  %100سال بوده است.  10تا  6پاسخگویان، 

 اند.ازدواج داشته

های توصیفي میانگین و انحراف معیار ، یافته1در جدول 

 متغیرهای مورد مطالعه گزارش شده است.

 

میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه .1جدول   

 انحراف استاندارد میانگین متغیر 

75/19 نمره کل تعارض زناشویی تعارضات زناشویی  95/3  

 رضایت جنسی

822/2 تمایل به برقراری روابط جنسی  522/0  

781/2 نگرش جنسی  599/0  

584/2 کیفیت زندگی جنسی  569/0  

783/2 سازگاری جنسی  564/0  

97/10 نمره کل رضایت جنسی  25/2  

 مهارتهای زندگی

480/2 خودآگاهی  648/0  

982/2 داشتن هدف در زندگی  573/0  

93/2 مهارت های مربوط به ارتباطات انسانی  664/0  

693/2 روابط بین فردی  614/0  

گیریمهارت تصمیم  828/2  755/0  

475/2 بهداشت و سالمت روان  611/0  

869/2 مهارت در حل مسله  750/0  

565/2 مهارت مشارکت و همکاری  590/0  

162/3 تفکر خالق  592/0  
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663/2 تفکر انتقادی  630/0  

52/27 نمره کل مهارتهای زندگی  43/6  

 قصه عشق

های جامعه پسندقصه  973/2  322/0  

683/2 سلطه جویی  336/0  

746/2 سلطه پذیری  388/0  

873/2 لذت  465/0  

49/2 سرگرمی  408/0  

 

برای بررسي معناداری پیش بین کنندگي متغیرهای پیش بین 

شود. کننده، از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده مي

در  تجزیه و تحیل رگرسیون چندگانه به شیو گام به گامنتایج 

 .نشان داده شده است 2جدول 
 

تعارضات زناشویی از روی متغیرهای مهارتها زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق زوجینپیش بینی  .2جدول   

 متغیرها مدل
 ضرایب استاندارد نشده

 t p ضریب بتا استاندارد شده
B خطای استاندارد 

1مدل  69/0 مهارتهای زندگی   01/0  99/0  79/292  001/0>  

2مدل   
59/0 مهارتهای زندگی  01/0  86/0  97/40  001/0>  
11/0 رضایت جنسی  02/0  14/0  73/6  001/0>  

3مدل   
54/0 مهارتهای زندگی  02/0  79/0  06/26  001/0>  
13/0 رضایت جنسی  02/0  18/0  54/7  001/0>  

19/0 قصه عشق سلطه جویی  06/0  04/0  22/3  001/0  

3مدل   

51/0 مهارتهای زندگی  02/0  74/0  04/20  001/0>  
جنسی رضایت  15/0  02/0  20/0  77/7  001/0>  

14/0 قصه عشق سلطه جویی  06/0  03/0  17/2  031/0  
24/0 قصه عشق جامعه پسند  11/0  03/0  12/2  035/0  

=0/99R2001/0 اصالح شده> P 05/25826=  F 

 

نشان داده شده است، متغیرهای  2همانطور که در جدول 

زندگي، رضایت جنسي، قصه عشق سلطه جویي و مهارتهای 

درصد  99جامعه پسند در مدل مانده و به طور معناداری مشترکاً 

کنند. متغیرهای از واریانس تعارضات زناشویي را پیش بیني مي

قصه عشق سرگرمي، لذت، و سلطه پذیری از مدل حذف شدند و 

باشند.  توانند پیش بین کننده خوبي برای تعارضات زناشویينمي

از این رو، به ترتیب مهارتهای زندگي متغیر بسیار مهمي در 

پیشگیری از بروز تعارضات زناشویي است و قصه عشق جامعه 

 74پسند نیز کمترین اهمیت را دارد. مهارتهای زندگي به تنهایي 

درصد، قصه عشق سلطه جویي و قصه  20درصد، رضایت جنسي 

یانس تعارضات زناشویي را درصد از وار 3جامعه پسند هر کدام 

 .کنند.پیش بیني مي

 

 گیرییجهو نتبحث 

رضایت ، های زندگيمهارت بررسي نقشپژوهش حاضر با هدف 

زوجین انجام  در پیش بیني تعارضات زناشویي جنسي و قصه عشق

شد. در این پژوهش سعي شده است با رویكردی متفاوت به مسئله 

بایست به تعارضات زناشویي نگاه شود و به این نگاه متفاوت مي

عنوان یک ضرورت توجه شود. ضرورتي که با توجه به تغییر و 

های متفاوت تحوالت بوجود آمده در حوزه خانواده و وجود نگاه

شناختي و ادبیات ه و همچنین خأل روشبه ازدواج و خانواد

پژوهشي در این زمینه وجود دارد. همچنین از آنجا که امروزه با 

های زناشویي مواجه هستیم، بنابراین اشكال مختلف پارادایم

انتظارات زوجین از یكدیگر همانند گذشته به صورت از پیش 

و تعیین شده قبلي خارج شده و زن و شوهر در برآوردن نیازها 

ای با ابهامات اساسي مواجه هستند های یكدیگر به گونهخواسته
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که ممكن است نهاد خانواده و روابط زناشویي را با تعارضات 

 روزافزوني مواجه کند و موجب افزایش روز افزون طالق گردد. 

ازسوی دیگر در مورد رضایت جنسي، هرچند زندگي زناشویي 

ن سي مربوط است اما ایدارای رضایتمندی تا حدی به رابطه جن

ترین رضایتمندی یا تعارضات در رابطه ممكن است از مهم

د، به کننده نباشزندگي زناشویي باشد. زیرا اگر این رابطه قانع

یي رنجوری و تعارضات زناشواحساس ناکامي و عدم ایمني، روان

یان شود. مسائل مربوط به رابطه جنسي از کودکي تا پامنجر مي

تشكیل  های او ازن وجود دارد و بر بسیاری از فعالیتعمر در انسا

. گذاردروابط با دیگران تا هدف او از درآمدزایي، تأثیر مي

بنابراین مسائل جنسي، رضایت جنسي، مشكالت جنسي و اهمیت 

ه آن در زندگي فردی و اجتماعي افراد غیرقابل انكار است. ب

زناشویي و طوری که در آمارهای متعدد مربوط به تعارضات 

طالق، نقش مسائل جنسي در بروز این تعارضات بسیار پررنگ 

 های زندگي و قصه عشق نیز در زمرهاست. همچنین نقش مهارت

وجود  نگرانه به آنهاعوامل مؤثر بوده که نیاز به یک دید جامع

 دارد.

یرس (، پ33با نتایج پژوهش ویسكیرچ و دلوی ) پژوهشنتایج این 

توان يجهت است. بنابراین، اینچنین مسو و همهم (34و هالفورد )

ت ای که از صمیمگیری کرد که رضایت جنسي برای رابطهنتیجه

یز باالیي برخوردار است و زوجین مشكل سبک دلبستگي ندارند ن

باشد تا جایي که آن را یكي از عوامل مهم شكست ضروری مي

 انند.دیا موفقیت زوجین و مانعي برای تعارضات زناشویي مي

نشان داد که  (35و همكاران  ) کاسالوهمچنین نتایج تحقیق 

اضطراب و اجتناب، رضایت جنسي، رضایت زناشویي ارتباط 

 (36داون )نزدیكي با هم دارند. نتایج این رابطه با نتایج پژوهش اش

و  همسو (10)همكاران (، میرزایي جابری و 8یوسفي و همكاران )

(، 37) همكارانژوهش اسپرچو و جهت است. همچنین نتایج پهم

زانه که نشان دادند سبک دلبستگي امن به طور مثبت با عشق دلسو

برای شریک زندگي ارتباط دارد، در حالي که سبک دلبستگي 

تحقیق  اجتنابي رابطه منفي با عشق دلسوزانه دارد، با نتایج این

 جهت است.  همسو و هم

داشتن متفاوت است  ورزی، از لحاظ نظری با دوستپارامتر عشق

و در بردارنده احساسات نیرومند وابستگي، صمیمت و یک 

نگراني عمیق برای  بهورزی معشوق است. عشق ممكن است به 

های شدید، تمنای نسبي و اشتغال شدید صورت آتشین با هیجان

فكری به معشوق مشخص شود که آغاز آن سریع و حرارت 

گذارد، و یا عشق سرکش آن با گذشت زمان روبه سردی مي

ای برای پرورش نهایي عشق مصاحبتي باشد. ممكن است مقدمه

تر و پایدارتری که با احساس اعتماد متقابل، یعني تجربه خفیف

شود که طوالني تر است و در قابلیت اتكاء و گرمي مشخص مي

به عبارتي، تجربه عشق یک فرآیند  .کندطي زمان عمق پیدا مي

های متفاوت سیله افراد مختلف به گونهدلبستگي است که به و

ها در نوع دلبستگي با یكدیگر تفاوت شود، زیرا آنتجربه مي

 (.38) دارند

توان اینچنین گفت که بین رضایت جنسي ها ميدر تبیین این یافته 

و تعارض زناشویي رابطه دوسویه و معناداری وجود دارد. 

مسر، عدم همچنین، عدم رضایت جنسي با ترس از خیانت ه

های مداوم در دیگر برقراری ارتباط کالمي، وابستگي و تنش

مسائل زندگي همراه خواهد بود. عدم رضایت جنسي موجب 

گردد. یكي تشدید مشكالت ارتباطي دیگر در بین زوجین مي

دیگر از تبعات عدم رضایت جنسي، خشم و پرخاشگری است که 

گردد. ایجاد مي به دنبال آن تعارضات زناشویي آغاز و تشدید

باشند موجب  شرایطي که زوجین بتوانند گفتگوی عاشقانه داشته

گردد بین آنها پیوند عاطفي شكل بگیرد. که به دنبال آن حس مي

شود. از سوی دیگر صمیمیت و ایجاد روابط جنسي ایجاد مي

داشتن قصه عشق مشترک یكي از عوامل ایجاد کننده برای این 

اشد. از دیگر سو نوع سبک دلبستگي بگفتگوی عاشقانه مي

شود. به عنوان زوجین موجب ایجاد الگوهای ارتباطي متفاوت مي

مثال، افراد با سبک دلبستگي ایمن چون اعتماد به نفس باالتری 

-تری استفاده ميدارند در این گفتگوی عاشقانه از کلمات واضح

ماد به نفس کنند؛ امّا افراد دارای سبک اجتنابي به دلیل داشتن اعت

-های بین فردی، موجب ایجاد تعارضتر، با ایجاد تعارضضعیف

شود. همچنین، در تبیین نتایج باید گفت، زوجین های زناشویي مي
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برای داشتن رضایت زناشویي و یا به نوعي برای پرهیز از تعارضات 

زناشویي نیازمند داشتن روابط عاشقانه و همراه با محبت هستند. از 

های ارتباطي ورزی، نیازمند مهارتبرای این عشق سوی دیگر،

-هستند. بنابراین، قصه عشق مشترک در حقیقت پلي است که مي

تواند روابط زناشویي را استحكام ببخشد و از تعارضات زناشویي 

بكاهد یا به نوعي از بروز این تعارضات پیشگیری کند. اگر قصه 

تر و ا صمیمهعشق هر دو زوج شبیه به هم باشد روابط آن

تر خواهد بود. به طوری که،  اگر یكي از زوجین دارای مستحكم

پسند باشد، جویي و دیگری عشق جامعهعشق از نوع لذّت قصه

نتوانند به رضایت جنسي برسند و به دنبال آن دچار ممكن است 

تعارضات زناشویي گردند. در واقع،  برای از بین بردن تعارضات 

زن همه متغیرهای این تحقیق ضروری به نظر زناشویي حضور متوا

 رسد.مي

-وفایي، حسادت، سلطهتواند با ترس از بينارضایتي جنسي مي

های زناشویي همراه باشد. همچنین وجود گری، خشم و تعارض

تعارضات بین زوجین به مشكالت جدیدی در رابطه آنها دامن 

مایالت زند و به طوری که فرصتي برای لحظات رمانتیک و تمي

ماند و همین نارضایتي جنسي و برقراری رابطه جنسي باقي نمي

در کل تواند عامل تشدید تعارضات زناشویي گردد. جنسي مي

باید گفت با توجه به اینكه رضایت جنسي یكي از عوامل مهم 

باشد، و عدم رضایت در این زمینه خوشبختي در بین زوجین مي

داشت، بنابراین، توجه به انطباق احساس ناکامي را به همراه خواهد 

تواند یكي از ورزی ميهای عشقهای دلبستگي و سبکسبک

عوامل مؤثر در کاهش تعارضات زناشویي باشد. عالوه بر این، 

تواند در کنار قصه عشق در های زندگي ميمجهز بودن مهارت

 کاهش تعارضات زناشویي تأثیر زیادی داشته باشد.
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to predict marital conflicts based 

on life skills and attachment styles mediated by sexual satisfaction and love 

story of couples. 

Methods: The statistical population of this study included all couples who 

referred to counseling centers under the supervision of the Judiciary in Arak 

who had referred to these centers in a period of 6 months in 1398. The total 

statistical population was 600 couples (1200 people) and 146 couples (292 

people) were selected as the statistical sample by available sampling method. 

Data collection tool: Hazan and Shiver Attachment Styles Scale 

Questionnaire (1993); Marital Conflict Scale Sanaei et al. (2000); Saatchi et 

al.'s Life Skills Scale (2010); The Larson Sexual Satisfaction Scale (1988) and 

the Sternberg Love Story Scale were standardized by (Alaei and Karami, 

2007), all of which had validity and reliability. This study was a correlational 

study that was performed by structural equation modeling. 

Results: The results showed that both sexual satisfaction and love story can 

play a mediating role in predicting marital conflicts based on life skills and 

attachment styles. 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that sexual satisfaction can 

balance the relationship between attachment styles and marital conflict and 

reduce the rate of marital conflict. Also, the love story in the relationship 

between life skills and marital conflicts can reduce these conflicts. 

Keywords: Attachment Styles, Sexual Satisfaction, Marital Conflict, 

Couples' Love Story, and Life Skills 
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