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 مقاله پژوهشی

  هاي در رابطه بين ويژگيجنسي خودکارآمدياي نقش واسطه
  شهر تهران متأهلدر زنان  شخصيتي و رضايت زناشويي
  

  ٣، مالک بسطامي کتولي٢٭محسن کچويي ،١زينب حضرتي
  

  10/09/1400تاریخ پذیرش  23/06/1400تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 .ستا جنسيخودکارآمدي زناشويي، رضايت بر تأثيرگذار مهم عوامل از يکي و عوامل مختلفي بستگي دارد به زناشويي زندگي از رضايت :هدف و زمينهپيش
  بود. زناشويي رضايت و شخصيتي هايويژگي بين خودکارآمدي جنسي ايواسطه نقش تعيين مطالعه اينهدف 

 زن ۲۹۰ تحقيق، اين در. بود شهر تهران ساکن درمتأهل  زنان تمامي شامل تحقيق اين آماري جامعه وبود  روش پژوهش از نوع همبستگي: کار مواد و روش
جنسي ي خودکارآمدي) و پرسشنامهNEO-FFIي شخصيت (ي رضايت زناشويي انريچ، سياههو پرسشنامه شدند انتخاب دسترس در گيرينمونه طريق ازمتأهل 

  .شد وتحليلتجزيه AMOSو  SPSSاسترپ با استفاده از  بوت تست و مسير يلتحل همبستگي، ضريب توصيفي، آمار ه ازبا استفاد هادادهرا تکميل کردند. 
معناداري  زناشويي، همبستگي رضايت با جنسيخودکارآمدي و) رنجورخوييروان گرايي،برون شناسي،وظيفه( شخصيتي هايويژگي بين که داد نشان نتايج: هايافته

  .باشد داشته زناشويي رضايت و گراييبرون رنجورخويي،روان بين ايواسطه نقش معناداري طوربه تواندمي جنسي خودکارآمدي و وجود دارد
 ضايتر جنسي باعث افزايشخودکارآمدي افزايش تواند بامي گرايي،برون باالي سطوح و خوييرنجورروان پايين سطوح که داد نشان نتايج: گيريبحث و نتيجه

 ويژهبه العه،مط اين هايمؤلفه به بيشتري توجه درمانگران که شودمي ها، پيشنهادزوج رواني و جسمي سالمت بر ير رضايت زناشوييتأثشود. با توجه به  زناشويي
 باشند. داشته جنسيخودکارآمدي

 متأهل شخصيت، رضايت زناشويي، زنان هايويژگي جنسي،خودکارآمدي: هاکليدواژه

  
 ۵۳۹-۵۵۰ ، ص۱۴۰۰ مهر، ۱۴۴ درپي، پيهفتمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٢١ ٤٤٢٣٨١٧١:  تلفن روانشناسي، گروه انساني، علوم دانشکده فرهنگ، و علم دانشگاه تهران،: آدرس مکاتبه

Email: kachooei.m@gmail.com 

 
  مقدمه

ي انساني ترين نهاد اجتماعي و رکن اصلي جامعهمهمخانواده 
ظر به نگيرد. در پي تشکيل زندگي زناشويي شکل مياست که 

يرا زي پراهميتي باشد زناشويي پس از ازدواج، مؤلفه رسد رضايتمي
زندگي و استحکام  استمرار، ال پس از ازدواجرضايت زناشويي با
، نگرش ٤). رضايت زناشويي١( را به دنبال داردخانواده در جامعه 

هاي مختلف روابط مثبت و لذت بخشي است که زن و شوهر از جنبه
زناشويي مثل ارتباط، مسائل شخصيتي، حل تعارض، روابط جنسي 

 هازوجمداوم  تالش زناشويي نيازمند ضايتر .)٢و فرزندان دارند (
 رضايت مرحله اين در زيرا ازدواج، اوليههاي سال در خصوصبه است،

                                                             
 دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، گروه روانشناسي، واحد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران ١

 سنده مسئول)ي. دکتري روانشناسي سالمت، استاديار، گروه روانشناسي، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران (نو٢
 روانشناسي سالمت، دانشگاه تهران، تهران، ايراندانشجوي دکتري  ٣

4 Marital Satisfaction 

 طرخ معرض زناشويي ممکن است در رابطه و است ناپايدار زناشويي
رواني ازجمله  مشکالتبا بروز  رضايت زناشويي پايين). ٣باشد (

 ).٤است (مرتبط  ييافسرده خوافسردگي، تنيدگي بعد از سانحه و 

 منفي يرتأثنيز  فرد بهزيستي بر زناشويي رضايت پايين سطوح
 ،زندگي از رضايت شادکامي، سطح آمدن ينپاي به منجر و گذاشته

 قرار يرتحت تأث را فرد زندگي کيفيت طورکليبه و شودمي نفسعزت
زناشويي،  رضايت بودن پايين صورت همچنين در). ٥دهد (مي

 هايبرنامه و هاتالش پيرامون ترکم را خود هايحمايت همسران
 وير واضحي يرتأثکم،  حمايت اين و کنندمي فراهم يکديگر شغلي
بررسي  ).٦گذارد (مي فرد شغلي رضايت و اجتماعي هايتعامل
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 کتولي بسطامي مالک کچويي، محسن حضرتي، زينب
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 يعوامل يکي از دهدنشان ميشده در حوزه زناشويي مطرحي هانظريه
هاي شخصيتي د، ويژگيگذارمي بر پايداري و ناپايداري ازدواج اثر که

  ).٧است (
ها در بررسي صفات مدل ينتردر حوزه شخصيت، ازجمله مهم 

-روان هاي اخير، مدل پنج عاملي بوده است.شخصيتي در دهه
- و توافق ٤شناسي، وظيفه٣گرايي، برون٢، گشودگي١رنجورخويي

 بندياند. در اين طبقههاي مدل پنج عاملي شخصيتمؤلفه ٥جويي
رنجور يا افرادي که داراي احساسات منفي بااليي هستند، افراد روان

 گرا افرادي سرزنده و اجتماعياد بروناند. افردر روابط خود مضطرب
ذير و پشناسي باال افرادي مسئوليتهستند. همچنين افراد با وظيفه

  ). ۸ند (متمرکز
 رنجورخوييکه روان دهدميتحقيقات نشان برخي  يهايافته

تنها صفت شخصيتي است که همبستگي قوي با رضايت زناشويي 
 شده است که زوجينيدر پژوهش ديگري مشخص  .)٩،١٠،١١( دارد
 رضايت سطح بااليي دارند، رنجورخوييي صفت رواننمره که

هاي اندکي وجود . در مقابل، پژوهش)١٢دارند ( تريپايين زناشويي
د ساير صفات پنج عاملي با رضايت زناشويي ندهميدارد که نشان 

ي بيني کنندهشناسي زوجين را پيشوظيفه شته وارتباط دا
پژوهش  ).١٣،١٤( دانندمندي زناشويي ميبراي رضايت نيرومندي

 گرايي، افزايش رضايتبرون که ويژگي شخصيتي ديگري نشان داد
هاي . ويژگي)١٥( زوجين از زندگي زناشويي را به همراه دارد

هاي همؤلف توجهبيني کننده قابلعنوان پيششخصيتي معموالً به
 معتقدند که شگرانپژوهشوند، برخي از زناشويي شناخته مي

هاي شخصيتي زوجين ناشي پريشاني زناشويي درنهايت از ويژگي
، رنجورخوييروان که است آن ازا حاکي هيافته ). درواقع١٦(شود مي

 ودخ زناشويي رضايت با گراييبرون و شناسيوظيفه پذيري،توافق
). با توجه به بررسي ١٧دارند ( رابطه همسر زناشويي رضايت و فرد

هاي شخصيتي در مطالعات پيشين، ارتباط رضايت زناشويي و ويژگي
 ايهاي فعلي بايد بررسي سازوکارهاي واسطهيکي از اهداف پژوهش

عملکرد  رسداحتمالي اين رابطه باشد. در اين راستا، به نظر مي
جنسي مطلوب از عوامل همبسته با رضايت زناشويي باشد. براي 

جنسي ب و مطلوب، خودکارآمديداشتن يک عملکرد جنسي مناس
  ).١٨،١٩(ضروري است 

 جنسي، زندگي روي فرد يک کنترل بر ٦جنسيخودکارآمدي 
 رد بودن مناسب جنسي، عامل يک عنوانبه فرد توانايي و صالحيت

                                                             
1 Neuroticism 
2 Openness to experience 
3 Extraversion 

 هب توانايي و جنسي شريک يک عنوانبه بودن مناسب جنسي، عمل
انتظارات  برآوردن). ۲۰کند (مي تمرکز جنسي، رضايت آوردن دست

روابط ). ۱۸شود (قلمداد مي زناشويي رضايت شريک جنسي، جنسي
ات و ، احساسبر افکار و غيرمستقيمي که جنسي با تأثير مستقيم

بسيار  ها را در ابعادبين آن هرابط تواندمي ن دارد،زوجيباورهاي 
ديگر جنسي با يکقرار دهد. زوجيني که در زمينه ير تأثتحت  گسترده

ند، باشاحساس رضايت داشته از اين بابت باشند و زگاري داشته سا
-هاي زندگي خويش چشمراحتي از بسياري از ناهماهنگيقادرند به
 اختالفاتروزمره زندگي و  مشکالتو بسياري از  کردهپوشي 
اگر به هر دليلي روابط جنسي سالم بين  بگيرند.ناديده  را زناشويي

و  زدهها يا هر دو، ناراضي، دلاز آنزن و شوهر ايجاد نشود، يکي 
زوجين در اين زمينه تفاهم  خواهند شد. درنتيجه اگرسرخورده 

-ي بيشجداي نهايتاً، امکان فروپاشي زندگي زناشويي و نداشته باشند
عدم رضايت جنسي، فشارهاي زياد  طورکلي در صورتشود. بهتر مي

المت کشاند، در سفرد را به بيراهه مي ،جسمي و رواني ناشي از آن
  ).٢١( دهدمي هاي وي را کاهشايجاد کرده و توانمنديتالل او اخ

جنسي باالتري باشند، در افرادي که داراي خودکارآمدي
 ).۲۲کنند (تري عمل ميهاي جنسي با اطمينان بيشموقعيت

جنسي با رضايت زناشويي دهد که خودکارآمديمطالعات نشان مي
). همچنين در مطالعات ديگر به اين ۲۳د (ي معناداري داررابطه

-جنسي، رضايت زناشويي را پيشنتيجه رسيدند که خودکارآمدي
هاي شخصيتي با ي ارتباط ويژگيدرزمينه ).۲۴کند (بيني مي

. نتايج محدودي وجود داردجنسي، پژوهش مستقيم خودکارآمدي
 رنجورخويي"دهد که ويژگي شخصيتي "رواناي نشان ميمطالعه

در پژوهشي نشان ). ٢٥کند (بيني ميجنسي را پيشخودکارآمدي
-ي و برونرنجورخويروان رابطهورزي در هاي عشقکه سبک ه شدداد

 . وجود مطالعات)٤اي دارد (رضايت زناشويي، نقش واسطه اگرايي ب
هاي ويژگي باجنسي خودکارآمدي اندک در مورد چگونگي ارتباط

لزوم انجام مطالعات بيشتر در اين ، شخصيتي و رضايت زناشويي
 گوييپاسخ بنابراين پژوهش حاضر باهدف سازد.حوزه را ضروري مي

-و ويژگيجنسي خودکارآمديکه آيا بين  طراحي شدبه اين سؤال 
ا ب شناسيگرايي و وظيفهرنجورخويي، برونروان هاي شخصيتي

در رابطه  جنسيخودکارآمديرضايت زناشويي رابطه وجود دارد و آيا 
ي ايفا اهاي شخصيتي و رضايت زناشويي نقش واسطهويژگياين بين 
  ؟کندمي

4 Conscientiousness 
5 Agreeableness 
6 Sexual self-efficacy 
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  الگوي پيشنهادي پژوهش): ۱شکل (
 

  روش کارمواد و 
شناسي پژوهش حاضر ازنظر هدف، بنيادي و ازنظر روش

ي آماري اين پژوهش شامل توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه
 ١٣٩٨گانه شهر تهران در سال  ٢٢ساکن مناطق  متأهلي زنان کليه

کننده گيري در دسترس از ميان زنان مراجعهبود که با روش نمونه
هاي سالمت و اماکن عمومي انتخاب شدند. به مراکز بهداشتي، خانه

براي تعيين حجم نمونه در مطالعات همبستگي، به ازاي هر متغير 
ين اساس، به را). ٢٦شود (مشاهده توصيه مي ١٥تا  ٥گيري اندازه

و حداکثر حجم  ٧٥حداقل حجم نمونه براي مطالعه حاضر برابر با 
احتساب احتمال ريزش، رو، با برآورد شد. ازاين ٢٢٥نمونه برابر با 

نفر براي شرکت در مطالعه در نظر گرفته شدند. داشتن حداقل  ٣٠٠
ي سال و قرار داشتن در بازه ٢ تأهلتحصيالت ديپلم، حداقل مدت 

هاي ورود به پژوهش بود. همچنين سال مالک ٤٥الي  ٢٠سني 
 هاي روانيهاي خروج از مطالعه عبارت بودند از: ابتال به اختاللمالک

پزشکي (با داراي تشخيص توسط متخصص و مصرف داروهاي روان
 توجه به گزارش فرد در پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي).

طور صحيح تکميل شده بودند وارد پرسشنامه که به ٢٩٠درنهايت 
و انحراف  ۳۲,۲۸ميانگين سني زنان در اين پژوهش تحليل شدند. 
  ).۴۵-۲۰سني  آمد (دامنه به دست ۶,۲۹استاندارد آن 

  ابزار:
  پرسشنامه جمعيت شناختي:

جمعيت  يهاکنندگان در اين پرسشنامه به سؤالشرکت
 هاي) و سؤالتأهل، شغل زمانمدت، يالتسن، ميزان تحص(شناختي 

  هاي ورود و خروج پاسخ دادند.مربوط به مالک
  

  ):ENRICHپرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (
ي وسيلهرضايت زناشويي بهاطالعات در اين پژوهش ابزاري که 

فاورز آن به دست آمد، پرسشنامه انريچ است. اين پرسشنامه توسط 

                                                             
1 Fowers & Olson 

اين  سؤال ٤٧). فرم کوتاه با ٢٧(ساخته شد  )١٩٩٣(١اولسونو 
). ٢٨است () در ايران ارائه شده ١٣٧٣پرسشنامه توسط سليمانيان (

 زناشوييهاي کاري و نقاط قوت هدف اين پرسشنامه تعيين حيطه
 ،: ارتباط زناشويياز اندعبارتهاي اين پرسشنامه ياسمق است. خرده
 هاي اوقاتشخصيتي، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت موضوعات

فراغت، روابط جنسي، کودکان و فرزندپروري، اقوام و دوستان و 
سؤاالت اين پرسشنامه بر شود. پاسخ به گيري مذهبي ميجهت

موافق، موافق، نه موافق و نه  الًکام(تايي نجاساس مقياس ليکرت پ
. شودميکدگذاري  ٥تا  ١است که از  مخالف، کامالً مخالف) مخالف،

 يونمره کل فرد در سؤاالت اين پرسشنامه، ميزان رضايت زناشويي 
گذاري صورت معکوس نمرهها بهدهد. بعضي از پرسشرا نشان مي

امه ني کرونباخ اين پرسشاولسون و همکاران ضريب آلفا. شوندمي
 جواهري محمدي و همکاراندر پژوهش  درصد گزارش کردند. ٩٢را 
 ).٢٩گزارش شد (درصد  ٩١آلفاي کرونباخ ) ضريب ١٣٩٤(

) روايي همگرا و روايي ۳۰همچنين عرب عليدوستي و همکاران (
  عاملي نسخه فارسي پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند.

-NEOشخصيت _فرم کوتاه (پرسشنامه پنج عامل بزرگ 

FFI:(  
 ٢٤٠) ٢،١٩٩٢(کاستا و مک کراپرسشنامه پنج عاملي بزرگ 

زرگ شخصـيتي را ارزيابي مي در . )٣١كند (ماده دارد و پنج محور ـب
ين فرم كوتاه ااين پژوهش از فرم کوتاه اين پرسشنامه استفاده شد. 

از پـنج مـاده آن يكـي  ١٢كه هر  شدهيلتشک ماده ٦٠پرسشنامه از 
گذاري اين آزمون كند. نمرهگيري ميمحـور بزرگ شخصيت را اندازه

بر اساس طيـف ليكـرت اسـت و بـه هـر سؤال، بسته به 
. نمرات هر عامل گيردينمـره تعلـق م ٥تـا  ١شده از دادهپاسخ

آيد كه دست مي نمره به ٥ يتشـود و درنهاجداگانه محاسبه مي
، )N( ييرنجورخور شخصــيت روانمربـوط بـه پـنج محــو

  و  )Aپـذيري ( ، توافق)O( يريپذ ، تجربه)Eبــرونگرايــي (

2 Costa & McCrae 
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) ضريب ١٣٩٤کچويي و همکاران ( .اسـت )Cشناسي (وظيفه
گرايي، تجربه پذيري، رنجورخويي، برونعامل روان ٥آلفاي کرونباخ 

، ٥٤/٠، ٧٩/٠، ٧٤/٠شناسي را به ترتيب برابر با توافق پذيري و وظيفه
پرسشنامه، روايي در خصوص  ).٣٢آوردند (به دست  ٧٧/٠ و ٦٣/٠

نشان ) ٣٣انيسي و همکاران (پژوهش زمان در بررسي روايي همنتايج 
گرايي در پرسشنامه گي و برونآزردهضريب همبستگي روانداد كه 

گرايي در پرسشنامه آيزنک به ترتيب گرايي و برونآزردهنئو با روان
  بود. ٤٧/٠و  ٦٨/٠معادل 
  

جنسي وزيري و لطفي ي خودکارآمديپرسشنامه
  کاشاني:

ي جنسي، بر اساس پرسشنامهي خودكارآمديپرسشنامه
وزيري و لطفي كاشاني ساخته  توسط ١خودكارآمدي عمومي شوارتزر

دارد كه در يك  گزاره ١٠، شدهيهي ته. پرسشنامه)٣٤شده است (
 كامالً( ٣صحيح نيست) تا  الً، از صفر (اصايينهپيوستار چهارگز

هاي مقدماتي اوليه، شود. در پژوهشگذاري ميصحيح است)، نمره
 يمهدون ،٨٦/٠پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  اعتبار

گزارش شده  ٨١/٠و روش گاتمن  ٨١/٠براون  -كردن اسپيرمن
ي خودكارآمدي جنسي در پرسشنامه رواييهمچنين، برآورد  .است

توسط وزيري و لطفي کاشاني محتوا،  رواييايران با استفاده از روش 
  ).٣٥( قرار گرفته است ييدمورد تأ) ۱۳۹۲(

هاي موردنظر براي اجراي هاي الزم با بخشپس از هماهنگي
منظور رعايت اصول اخالقي ها شد. بهپژوهش، اقدام به گردآوري داده

به هر فرد ارائه شد،  موردپژوهشدر نخست توضيح مختصري 
اختياري بودن حضور در مطالعه و محرمانه ماندن اطالعات مورد 
تأکيد قرار گرفت. همچنين اشاره شد که شرکت در پژوهش هيچ 

ان کند، هر زمکننده تحميل نميهزينه يا آسيبي را به افراد شرکت
و اطالعات  توانند از ادامه همکاري انصراف دهندکه مايل بودند مي

گيرند. درنهايت وتحليل قرار ميجمعي مورد تجزيه به شکل
ت قرار گرفها در اختيار زناني که مايل به همکاري بودند، پرسشنامه

احتمالي در محدوده شرح  سؤاالتها، به و در حين تکميل پرسشنامه
پرسشنامه به دليل  ١٠وظايف پرسشگر پاسخ داده شد. پس از حذف 

-شرکت ٢٩٠هاي مربوط به بودن، درنهايت داده ناقص و مخدوش
افزار ها از نرموتحليل دادهبراي تجزيه کننده وارد تحليل شدند.

SPSS  وAMOS .استفاده شد  
  
  هايافته

اي نقش واسطهبه دنبال تعيين در پژوهش حاضر که 
-هاي شخصيتي روانويژگي بيني جنسي در رابطهيکارآمدخود

ود ب شناسي با رضايت زناشوييگرايي و وظيفهرنجورخويي، برون
که در جدول زير ميانگين  مورد بررسي قرار گرفتند نفر ۲۹۰تعداد 

)M) و انحراف معيار (SD و همچنين همبستگي متغيرهاي پژوهش (
  ارائه شده است.

  
  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهشميانگين، انحراف معيار و ): ۱( جدول

  M SD  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  متغير 

          ۱  ۹۸/۷  ۸۵/۲۳  رنجورخوييروان  ۱

        ۱  -۴۵/۰**  ۵۷/۶  ۱۳/۲۸  گراييبرون  ۲

      ۱  ۴۶۰/۰**  -۴۰۴/۰**  ۳۳/۷  ۲۶/۳۳  شناسيوظيفه  ۳

    ۱  ۲۳۰/۰**  ۲۸۹/۰**  -۲۸۸/۰**  ۰۱/۶  ۳۵/۱۷  خودکارآمدي حنسي  ۴

  ۱  ۲۷۹/۰**  ۳۹۴/۰**  ۳۵۴/۰**  -۴۹۶/۰**  ۵۹/۳۰  ۹۰/۱۶۳  رضايت زناشويي  ۵

**P<۰/۰۱, *P<۰/۰۵ 
  
  

-، نشان داده شده است روان۱همانطور که در جدول شماره 
شناسي، خودکارآمدي جنسي، رنجورخويي با برونگرايي، وظيفه

                                                             
1 Schwarzer 

رضايت زناشويي رابطه منفي معنادار دارد. خودکارآمدي جنسي با 
شناسي رابطه مثبت معنادار رضايت زناشويي، برونگرايي و وظيفه

شناسي رابطه مثبت گرايي و وظيفهدارد. رضايت زناشويي با برون
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راي ها بمعنادار دارد. پس از بررسي همبستگي ميان متغيرها، داده
  اي مورد تحليل قرار گرفت.محاسبه نقش واسطه

هاي نرمال بودن و عدم همخطي مفروضه ،هاپيش از تحليل داده
هاي کجي و شود. شاخصبررسي شد که نتايج آن در ادامه بيان مي

-روانمتغير  ۵ي نرمال بودن توزيع کشيدگي براي بررسي مفروضه
-۰۵۹/۰( گراييبرون، )Ku= ،۰۲۴/۰-= Sk-۱۹۵/۰رنجورخويي (

Ku=،۳۳۱/۰-= Sk(، شناسيوظيفه )۱۰۶/۰Ku= ،۴۷۰/۰-= Sk ،(
) و رضايت Ku= ،۰۶۰/۰-= Sk-۱۹۴/۰ي جنسي (کارآمدخود

 .مورد بررسي قرار گرفت) Ku= ،۲۵۵/۰-= Sk-۵۷۳/۰زناشويي (
را براي مقدار چولگي مناسب  ± ۳) نقطه برش ۱۹۹۵( ١چو و بنتلر

 طورکلي مقادير بيش از. براي شاخص کشيدگي نيز به)۳۶( داننديم
). ۳۷در مدليابي معادالت ساختاري مسئله آفرين است ( ± ۱۰

 ۲۲۷/۴شاخص کشيدگي چندمتغيري مارديا نيز در پژوهش حاضر 
). ۳۸داند (را مشکل آفرين مي ۵) مقدار بيش از ۲۰۰۵بود که بنتلر (

متغيرها حاکي از مقادير به دست آمده براي چولگي و کشيدگي 
 ي عدم همبراي بررسي مفروضه تحقق پيش فرض نرمال بودن دارد.

هاي عامل تورم واريانس و شاخص تحمل استفاده شد خطي از آماره
به اينکه هيچ يک از مقادير مربوط به شاخص تحمل که با توجه 

و هيچ يک از مقادير مربوط به عامل تورم واريانس  ٠١/٠کمتر از 
)VIFتوان نسبت به يمباشد، بر اين اساس ينم ۱۰ر از ) بيشت

  مفروضه عدم همخطي نيز اطمينان حاصل کرد.
ل تحلياز روش  اياثرهاي مستقيم و واسطهدر ادامه براي بررسي 

و جداول اثرات  ۲شکل  استفاده شد که نتايج آن در قالب مسير
 شود.ارائه مي غيرمستقيممستقيم و 

 

  اصليمدل در  متغيرهاي پژوهشضرايب مسير استاندارد  ):۲( شکل
 
  

صورت ممتد و مسيرهاي به دارمعنيمسيرهاي  ۲در شکل 
اند. با توجه صورت خطوط غيرممتد نشان داده شدهدار بهغيرمعني

توان مشاهده نمود که تمام مسيرها مي ۲شده در شکل  به نتايج ارائه
 ي جنسي و مسير برونگراييکارآمدشناسي به خودمسير وظيفه جزبه

  باشند.دار ميبه رضايت زناشويي معني
اي اثرات مستقيم و واسطه ۳و  ۲در ادامه نتايج جدول 

 ييدتأتوان به دهد و بر اساس آن ميمتغيرهاي پژوهش را نشان مي
رد اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي پژوهش در رضايت  يا

  زناشويي پرداخت.
  

  بررسي روابط مستقيم متغيرها در مدل تحقيق ):٢جدول (
ضرايب   متغير وابسته  متغير مستقل

  استاندارد نشده
ضرايب 

  استاندارد
T P  

  ۰۰۱/۰ -۱۷/۶ -۳۵۴/۰ -۳۵۵/۱  ييزناشو تيرضا  رنجورخوييروان

                                                             
1 Chou & Bentler 
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   ۲۰۳/۰ ۲۷۳/۱ ۰۷۵/۰ ۳۴۹/۰  ييزناشو تيرضا  برونگرايي

   ۰۰۱/۰ ۳۴۷/۳ ۱۹۱/۰ ۷۹۷/۰  ييزناشو تيرضا  شناسيوظيفه

   ۰۳۳/۰ ۱۳۷/۲ ۱۱۱/۰ ۵۶۷/۰  ييزناشو تيرضا  خودکارآمدي جنسي

  ۰۰۵/۰ -۷۹/۲ -۱۷۸/۰ -۱۳۴/۰  خودکارآمدي جنسي  رنجورخوييروان

   ۰۰۹/۰ ۶۲۹/۲ ۱۷۳/۰ ۱۵۸/۰  خودکارآمدي جنسي  برونگرايي

   ۲۲۳/۰ ۲۲/۱ ۰۷۸/۰ ۰۶۴/۰  خودکارآمدي جنسي  شناسيوظيفه

 
ي خارج از بازه Tدر مواردي که آماره  ۲با توجه به جدول 

است  ۰۵/۰داري کمتر از ) قرار دارد يا سطح معني-۹۶/۱+ و ۹۶/۱(
توان يکديگر ارتباط معنادار دارند. همانطور که مي دو متغير با

رنجورخويي به متغير رضايت روان مشاهده کرد مسير مستقيم متغير
مسير مستقيم  ).T=،۳۵۴/۰-= β-۱۶۹/۶(دار است زناشويي معني

دار نيست گرايي به متغير رضايت زناشويي معنيبرون متغير
)۲۷۳/۱T=،۰۷۵/۰= β.( شناسي به وظيفه مسير مستقيم متغير

 ).۳۴۷/۳T=،۱۹۱/۰= β(دار است متغير رضايت زناشويي معني

خودکارآمدي جنسي به متغير رضايت زناشويي  مسير مستقيم متغير
توان همانطور که مي ).۱۳۷/۲T=،۱۱۱/۰= β(دار است معني

رنجورخويي به متغير روان مشاهده کرد مسير مستقيم متغير
 ).T=،۱۷۸/۰-= β-۷۹۲/۲(دار است ي جنسي معنيارآمدکخود

 ي جنسيکارآمدبرونگرايي به متغير خود مسير مستقيم متغير
 مسير مستقيم متغير ).۶۲۹/۲T=،۱۷۳/۰= β(دار است معني

دار نيست ي جنسي معنيکارآمدشناسي به متغير خودوظيفه
)۲۲/۱T=،۰۷۸/۰= β.(  

 
  متغيرها در مدل پژوهش غيرمستقيمبررسي روابط  ):٣جدول (

ضرايب   متغير وابسته  متغير ميانجي  متغير مستقل
  استاندارد شده

ضرايب غير 
  استاندارد

  P حد باال حدپايين

  ۰۱۱/۰  -۰۰۲/۰  -۰۵۵/۰  -۰۷۶/۰  -۰۲۰/۰  ييزناشو تيرضا  خودکارآمدي جنسي  رنجورخوييروان

  ۰۱۳/۰  ۰۴۹/۰  ۰۰۲/۰  ۰۹۰/۰  ۰۱۹/۰  ييزناشو تيرضا  خودکارآمدي جنسي  برونگرايي

  ۱۶۹/۰  ۰۴۲/۰  -۰۰۴/۰  ۰۳۶/۰  ۰۰۹/۰  ييزناشو تيرضا  خودکارآمدي جنسي  شناسيوظيفه

 
بار فرايند  ۲۰۰۰استرپ با براي تعيين اثر ميانجي از روش بوت

توان مشاهده کرد مي ۳گيري استفاده گرديد. با توجه به جدول نمونه
رنجورخويي بر متغير رضايت زناشويي از که اثر غيرمستقيم روان

). ۰۵/۰p<،۰۲۰/۰-= βدار است (ي جنسي معنيکارآمدطريق خود
اثر غيرمستقيم برونگرايي بر متغير رضايت زناشويي از طريق 

). اثر ۰۵/۰p<،۰۱۹/۰= βست (دار اي جنسي معنيکارآمدخود
شناسي بر متغير رضايت زناشويي از طريق غيرمستقيم وظيفه

). در ۰۵/۰p>،۰۰۹/۰= βدار نيست (ي جنسي معنيکارآمدخود
ادامه نتايج ارزيابي برازش مدل کلي پژوهش پس از حذف مسيرهاي 

  دار ارائه شده است.غيرمعني
  

  برازش مدل فرضي يهاشاخص ):٤جدول (

  

Chi-Square Chi-Square/df RMSEA SRMR CFI GFI TLI 

۰۹۹/۳  ۵۴۹/۱  ۰۴۴/۰  ۰۲۰/۰  ۹۹۶/۰ ۹۹۶/۰  ۹۸۱/۰  
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براي تعيين برازش مدل  ٢و تطبيقي ١ي برازش مطلقهاشاخص
اگرچه در پژوهش حاضر شاخص کاي اسکوئر  فرضي استفاده شد.

براي ارزيابي برازش کلي مدل به کار رفت ولي اين شاخص به شدت 
ي باال عموماً برازش خوب هانمونهير اندازه نمونه است و در تأثتحت 

شاخص  معموالً). با توجه به اين محدوديت ۳۹دهد (يممدل را نشان 
ر مقدار يتأثرش مي شودکه نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي نيز گزا

 توافق رساند. اگرچهيمنمونه را در شاخص کاي اسکوئر به حداقل 
ولي  ندارد وجود شاخص اين بودن قبول قابل مقدار سر بر جمعي

و  RMSEAمعموالً بيانگر برازش خوب مدل است.  ۳مقادير زير 
SRMR هستند. براي  مدل برازش يهاشاخص ترينياصل جز نيز

 بهتر و ١/٠ از بايدکوچکتر RMSEA وب مدل ارزشبرازش مطل
 است بهتر SRMR باشد. همچنين مقدار ٠٨/٠ از کوچکتر است

 IFI و CFI، TLI يهاشاخص براي .)٣٧( باشد ٠٨/٠ از کوچکتر
 ٩٥/٠ باالي مقادير و مدل پذيرش دهندهنشان ٩/٠ باالي مقادير
براي مدل فرضي تمام ). ٣٧( دارد مدل خوب برازش از نشان

 نشان از برازش خوب مدل دارد. هاشاخص
  

  گيرينتيجهبحث و 
-روانهاي شخصيتي هدف بررسي نقش ويژگي پژوهش حاضر با
 رضايت بينيدر پيش شناسيگرايي و وظيفهرنجورخويي، برون
جنسي در زنان متأهل انجام گري خودکارآمديزناشويي با ميانجي

-هاي شخصيتي، ويژگي روان. نتايج نشان داد از ميان ويژگيشد
م طور مستقيشناسي بهطور منفي و معنادار و وظيفهرنجورخويي به

ا هبيني رضايت زناشويي را دارند. نتايج اين يافتهو معنادار، توان پيش
)، ١٠( ينالتمک فيشر و ، )٩و همکاران ( اشميتهاي با پژوهش

)، اورکي و ۱۲( و همکارانيه ميري سا )،١١( و همکاران رسونال
) همسويي دارد. در تبيين ۳زاده و همکاران (قربان ) و۴۰( ييفردآقا

اي هرنجورخويي با توجه به پژوهشتوان گفت که رواناين نتايج مي
ضايت هاي کاهش ربيني کنندهترين پيشعنوان يکي از قويقبلي، به

ي کاهش رضايت تر از هر چيز زمينهاشويي مطرح است. آنچه بيشزن
ها کند، تمايل شديد آنرنجورخو فراهم ميزناشويي را در افراد روان

هاي زناشويي است. هر چه هاي منفي در تعارضپذيريبه هيجان
رنجورخو در هر يک از زوجين باالتر باشد، رفتارهاي منفي ميزان روان

دهند که به دنبال آن، همسران خود انجام مي تري نسبت بهبيش
بي عص يهاکاهش کنترل تکانهرضايت زناشويي کاهش خواهد يافت. 
رنجور، دنياي درون فردي (درك و تمايل به افکار منفي در افراد روان

فرد نسبت به رضايت از رابطه زناشويي) را بيشتر از دنياي برون 
 تحت ز رابطه زناشويي)شريک جنسي ا منديرضايت(ميزان  فردي

                                                             
1 Absolute fit indices 

-دهد و منجر به تعارض در زمينه رضايت زناشويي ميقرار مي يرتأث
  ).۴۱( شود

مسئول و به تعهدات اخالقي خود  شناس، کارآمد،افراد وظيفه
مندي شناسي با رضايتدر تبيين ارتباط وظيفه). ٤٢پايبندند (

ارند و به د نياز به پيشرفتگرا توان گفت که افراد وظيفهمي زناشويي
. دزننيم تالش همين خاطر براي نگهداري رابطه موفق خود دست به

اين افراد کمتر ممکن است همسران خود را مورد انتقاد قرار دهند 
دهند که به يمهاي منفي بين يکديگر را کاهش در نتيجه تعامل

ر تدنبال آن رضايت زناشويي افزايش خواهد يافت. همانطور که پيش
، رضايت زناشويي به عوامل اجتماعي و اقتصادي هم مرتبط شداشاره 

شناسي باالتري ي وظيفهرسد افرادي که نمرهنظر ميشود. بهمي
هاي زيادي ي شغلي و اجتماعي هم موفقيتاند در حيطهکسب کرده
کنند که اين احساس مثبت و کارآمدي در اجتماع نيز کسب مي

  زناشويي خواهد گذاشت.گيري در کيفيت زندگي ير چشمتأث
طور جنسي بههاي پژوهش، خودکارآمديبر اساس يافته

بيني رضايت زناشويي را دارد. اين مستقيم و معناداري توان پيش
)، ٤٣هاي اميريان و همکاران (ها همسو با نتايج پژوهشيافته

) است. ٢٤و همکاران ( وزيري) و ٤٤عليرضايي و همکاران (
ختاري چند بعدي است که شامل باور و جنسي ساخودکارآمدي

 ؤثرماعتقاد هر فرد در مورد توانايي خود براي داشتن عملکرد جنسي 
يکي از کارکردهاي  توان گفتها مي). براي تبيين يافته٤٥است (

يت کيف .است زندگي زناشويي برقراري رابطه جنسي بين زوجين
کي کند و يزندگي جنسي در رضايت زناشويي نقش مهمي را ايفا مي

ر داز عوامل مهم در دستيابي به شادکامي و رضايت از زندگي است. 
، رفتار سالم جنسي الباجنسي صورت داشتن خودکارآمدينتيجه در

رضايت زناشويي افزايش خواهد يافت.  احتماالًو  شودنيز ايجاد مي
شود تا فرد نيازهاي همسر يمجنسي باال باعث داشتن خودکارآمدي

هاي همسر خود اطالع داشته باشد و رک کند، از ناتواناييخود را د
به کيفيت زندگي زناشويي و جنسي خود اهميت دهد و در خصوص 

 ارتقاي روابط خود با همسر، تالش کافي را داشته باشد.
رنجورخويي و ها نشان داد که روانچنين نتايج تحليل دادههم 
-افتهينتايج جنسي را دارند. بيني خودکارآمديگرايي توان پيشبرون

با توجه به اينکه  باشد.ي) م۲۵( يلياسمعها همسو با پژوهش شيخ 
در اين زمينه صورت گرفته است، به هاي محدودي پژوهشتاکنون 

 توانخواني دارد ميها همها که با نتايج يافتهپژوهش نزديکترين
کاران و قاسمي و هم) ٤٦اشاره کرد. مطالعات شيري و همکاران (

ي منفي و گرايي و رابطهي مثبت و معنادار برون) به رابطه۴۷(
شخصيت نه رنجورخويي با رضايت جنسي اشاره دارد. نمعنادار روا

2 Comparative fit indices 
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بلکه با چگونگي کارکرد کنند، اي که افراد احساس مينحوهتنها با 
وان تها ميدارد. در تبيين اين يافته ارتباط افراد نيز شناختيروان

رنجور خويي، سطوح بااليي از اضطراب، که افراد با صفت روانگفت 
کنند. اين افراد رويي را تجربه ميپذيري وکمپرخاشگري، آسيب

توانند به )، در نتيجه نمي١٠تر از خود دارند (تصاوير بدني ضعيف
هاي دروني خود در روابط جنسي اعتماد داشته باشند و از توانايي

وابط در ر احتماالًباشد، در اين افراد پررنگ ميرويي آنجا که صفت کم
-جنسي خود، کارآمد و فعال نيستند به همين علت، خودکارآمدي

ي، گرايها کاهش خواهد يافت. در مقابل افراد با صفت برونجنسي آن
)، در نتيجه تمايل ٣٠کنند (جو ميوهميشه حضور ديگران را جست

هاي متنوعي پيدا کنند ، راهدارند تا براي ايجاد و کسب لذت جنسي
کنند. اين افراد از اعتماد به راحتي اهداف جنسي خود را دنبالو به

هاي خود در هر نفس بااليي برخوردارند و به همين علت به توانايي
جنسي گرا، خودکارآمديرو افراد برونحوزه اعتماد دارند. از همين

  باالتري نيز دارند.
ه ها نشان داد کشد نتايج تحليل دادهبيني ميهمانطور که پيش

-گرايي و روانهاي شخصيتي (برونجنسي بين ويژگيخودکارآمدي
اي دارد. نظريه رنجورخويي) و رضايت زناشويي نقش واسطه

)، بر اين فرض مبتني است که باور و اعتقاد فرد ۴۸خودکارآمدي (
وهاي بر الگ هاي ويژهيتموقعاو در  تطبيق و روياروييدر مورد توانايي 

ي ي شخصفکري، رفتاري و هيجاني انسان در سطوح مختلف تجربه
 ي زمان بروز رفتار، شدت رفتار و ميزانتأثيرگذار بوده و تعيين کننده

-باشد. خودکارآمديتالش فرد در جهت رسيدن انجام آن رفتار مي
). ٢٤جنسي نيز نوعي خودارزيابي از توانايي، ابتکار و کارآمدي است (

رنجورخويي رضايت توان بيان کرد که اگرچه روانمجموع ميدر
ر يتأثي زندگي زناشويي تحت ي افراد را در چرخهزناشويي و رابطه

قرار دهد و با ديدگاه منفي و خودپنداره ضعيف، باعث کاهش رضايت 
در  هاآنهاي ها و صالحيتشود اما باورها، شايستگييمزناشويي 

ي برخورد سالم و مثبت با همسر و شيوههاي روابط جنسي زمينه
تواند درک مثبتي از زندگي و در نتيجه رضايت زناشويي همسرش مي

اي تواند نقش واسطهجنسي ميفراهم آورد در نتيجه خودکارآمدي
اطالعات جنسي را در سنين کمتري گرا داشته باشد. افراد برون

اط دهند و از ارتبتري نشان ميي بيشکنند، به افراد عالقهکسب مي

-کنند. اين ويژگي شخصيتي موجب ميتر استفاده ميکالمي بيش
شکل  ترسالمهاي صحيح و کارآمد جنسي، در اين افراد شود باور

ل به انگيختگي و تحريک جنسي بيشتر تماي احتماالًبگيرد. در نتيجه 
به طبع، باالتر خواهد بود. اين  هاآنجنسي يکارآمددارند و خود

  ارآمدي جنسي نيز باعث افزايش رضايت زناشويي خواهد بود.خودک
مطالعه فقط بر روي هايي نيز داشت. اين اين مطالعه محدوديت

ي و مشاهدهعدم امکان مقايسه زنان و مردان لذا زنان انجام شد، 
هاي پژوهش عنوان يکي از محدوديتبهير جنسيت در مطالعه، تأث

آوري اطالعات از طريق . همچنين روش گردحاضر مطرح باشد
هاي اين پژوهش از پرسشنامه خودگزارشي بود. عالوه بر اين يافته

اي هزنان ساکن شهر تهران به دست آمده که در نتيجه تعميم يافته
هاي ديگر بايد احتياط کرد. در راستاي ها و گروهاين پژوهش به نمونه

مردان، شود اين مطالعه روي هاي پژوهش، پيشنهاد ميمحدوديت
هاي گردآوري اطالعات هاي ديگر و با استفاده از ساير روشدر جامعه

هاي اين با توجه به يافتهمثل مصاحبه نيز اجرا گردد. همچنين 
 وجنسي خودکارآمديتوان نتيجه گرفت که متغيرهاي پژوهش مي

نند. کرضايت زناشويي ايفا مي هاي شخصيتي نقش مهمي درويژگي
هاي پيش از ازدواج و جلسات زوج مشاوره ت که درم اسالزبنابراين 
زوجين توجه ارتقا رضايت برنقش اساسي اين متغيرها در درماني 

  شود.
 

  گيرينتيجه
هاي انجام شده در خارج و داخل ايران نشان پژوهش درمجموع

هاي شخصيتي که الگوهاي نسبتاً پايداري دهند که ويژگيمي
خصوص در زندگي هاي افراد بههي ادراک و تجربهستند، در نحوه

 هاي پژوهشکنند. با اين حال يافتهزناشويي نقش مهمي را ايفا مي
-دهد که باورها و افکار هر فرد در خصوص توانمنديحاضر، نشان مي

هاي جنسي و ميزان کارآمدي فرد در روابط جنسي، مکانيسمي براي 
-يم هاي شخصيتي بر رضايت زناشويي محسوباثرگذاري ويژگي

 شوند.
 

  يتشکر و قدردان
ما  ااين پژوهش ب اجرايتمام کساني که در بدينوسيله از 

  شود.ند، صميمانه قدرداني ميهمکاري کرد
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Abstract 
Background & Aims: Satisfaction with marital life depends on several factors, and one of the important 
factor that influencing marital satisfaction is sexual self-efficacy. The aim of this study was to determine 
the mediating role of sexual self-efficacy between personality characteristics and marital satisfaction. 
Materials & Methods: This study was a correlational study. The statistical population of the study 
included all married women living in Tehran. In this study, 290 married women were selected through 
convenient sampling and they completed NEO-Five Factor Inventory (FFI), Enrich Marital Satisfaction 
Questionnaire and sexual self-efficacy questionnaire. Descriptive statistics, correlation coefficient, path 
analysis and bootstrap test were used to analyze the data using SPSS and AMOS softwares. 
Results: the results showed that there were significant correlations between personality characteristics 
(conscientiousness, extraversion, neuroticism) and sexual self-efficacy with marital satisfaction and 
sexual self-efficacy can significantly have a mediating role between extraversion & neuroticism and 
marital satisfaction. 
Conclusion: The results showed that low levels of neuroticism and high levels of extraversion can 
increase marital satisfaction through increasing sexual self-efficacy. Due to effect of marital satisfaction 
on physical and psychological health of couples, it suggested that therapists pay more attention to the 
components of this study, especially sexual self-efficacy. 
Keywords: Sexual Self-efficacy, Personality Characteristics, Marital Satisfaction, Married Women. 
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