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 چکیده 

  یک   و   انسانی  اساسی  نیاز  صمیمیت زناشویی یکی از مهمترین متغیرهای مرتبط با زندگی زناشویی است که به عنوان یک   هدف:

 صمیمیت  با  جنسی  رضایت  بین  رابطه  بررسی  پژوهش   این  هدف    د.یردوستانه بادی مورد توجه قرار بگ  روابط  توسعه  در  م هم  فرایند

 .  بود شاغل  متاهل   زنان در اجتماعی مسئله حل مهارت میانجی  نقش  با  زناشویی

  آماری  جامعه.  بود   ختاریا س  معادالت   روش  به  همبستگی  نوع  از  توصیفی  روش  نظر  از  و   کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش   روش:

  ی ر یبود که با استفاده از روش نمونه گ  نفر  450  تعداد   به   جوانرود  شهرستان  پرورش  و   آموزش  در  اغل ش  زنان  تمام  شامل   پژوهش 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه رضایت جنسی، پرسشنامه    250خوشه ای چند مرحله ای،  

  spssشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار  ده  تفاحل مسئله ی اجتماعی و پرسشنامه صمیمیت زناشویی اسمهارت  

 و لیزرل استفاده شد. 

 داشتند،   زناشویی  صمیمیت  بر  مستقیمی  اثر  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  و   جنسی  رضایت  بود  آن  از  حاکی  ها یافته:  یافته ها 

 صمیمیت  بر  مستقیمی  غیر  اثر  نیز  یجنس  رضایت   و  داشت  اجتماعی  مسئله  حل   مهارت  بر   مستقیمی  اثر  جنسی  رضایت  همچنین

 . بود برخوردار مناسبی برازش از نیز پژوهش  فرضی  مدل  و داشت اجتماعی مسئله حل مهارت گری میانجی با  زناشویی

 زناشویی  صمیمیت  با  مرتبط  و  مهم  ایمتغیره  از  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  و  جنسی  رضایت  که  گفت  توانمی:  نتیجه گیری

 .هستند

 اجتماعی مسئله حل مهارت زناشویی، صمیمیت جنسی، رضایت: یکلید کلمات
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 اجتماعی  مسئله  حل  مهارت میانجی نقش با زناشویی صمیمیت  با جنسی رضایت بین رابطه  بررسی 

 : مقدمه

  و   رضایت  جهت  در  را  بنیادی  نهزمی  زوجین،  زناشویی   زندگی   با  مرتبط  متغیرهای   ترینمهم  از  یکی  عنوان  به  زناشویی  صمیمیت

 است   همراه زناشویی  سازگاری  و  سعادت   با   مثبتی  طور  به   و  استحکام  را  زوجین  تعهد  رازی  کند، می   فراهم   زندگی   از  فرد نارضایتی

 زوجین   زناشویی   رضایت  بر  که  است  شخصی  بین  عامل  یک  زناشویی،   صمیمیت  که  دهد،  می  نشان   شده   انجام   پژوهشهای  (.1)

 ارضای  زندگی،  در  همراه و  شریک نشتدا محبت،  و عشق  بر مبتنی  احساسهای به عنوان زناشویی صمیمیت (. 2) دارد مثبتی اثر

  صورت   به  توان  می  را  صمیمیت  (.3)  تعریف شده است  زوجی  زندگی  در  خشنودی  و  شادی  افزایش   و  روانی  و  عاطفی  نیازهای

  و   تعارضات  کردن  حل  جنسی،  ارتباط  یکپارچگی،   سازگاری،  ،کردن  ابراز  و  سازی  آشکار  عاطفه،  و  داشتن  دوست  از  ترکیبی

  می   تعریف   عواطف  بیان   و  دیگران  با   ارتباط  کردن  برقرار  توانایی  را   زناشویی  صمیمیت  توماس  و   بلوم  (. 4)  کرد  تعریف  همانندی 

 خاطر   رضایت  پذیرش،   اساس  بر  که  شده  سازی  مفهوم  مهمی  بسیار  رفتاری  الگوی  صمیمیت  که  معتقدند   وارن  و   تنهاتن   . (5)  کنند

 از  میزانی   دربرگیرنده   و   است  زناشویی   رابطه  تشکیل  برای  اصلی  گیزهنا  زناشویی   صمیمیت  واقع  در   . (6) گیرد  می   شکل  عشق  و

 اساسی  نیاز  یک  صمیمیت  (. 7)  کنند   می  ابراز  و  احساس  هم  به  نسبت  ها  زوج  از  یک  هر  که  است  مراقبتی  و  نزدیکی  احساس

  ابعاد   شامل  ترکیبی  و  اپوی  تعاملی،  فرآیندی  همچنین.  است  شده   شناخته  دوستانه  روابط  توسعه  در   مهم  فرایند  یک  و   انسانی

  از   باالتری  میزان  که  هایی   زوج   و.  (3)  است  زیباشناختی  و  تفریحی  اجتماعی،   معنوی،  جنسی،  عقالنی،   روانشناختی،   عاطفی، 

 اولیه  روانشناختی   نیاز  یک  صمیمیت  زیرا  کنند   می   تجربه  بیشتری  زناشویی  جنسی  رضایت   کنند،  می   تجربه  را  زناشویی  صمیمیت

  و   مطالعات   (.8)  باشد  می  مهمی  مالک  کنند  می  زندگی  هم  نارک  در  بلند  عاطفی  روابط  با  که  هایی  زوج  ایرب  که  است  اصلی  و

  و  تعارضات افزایش موجب  آن نشدن  ارضا و  است انسان  اساسی نیازهای از  یکی صمیمی روابط که  اند داده نشان  بالینی  تجربیات

  متاهل،   زوجهای  بین   در  صمیمیت  از  برخورداری.  گردد   می   روانی   و  عاطفی   مشکالت  بروز  و   زناشویی  روابط  در  صمیمیت  کاهش

 و   زناشویی  ارتباطات  داشتن  برای  ای  کننده   تعیین  عامل  زناشویی  صمیمیت  واقع  در.  (9)  است  پایدار  ازدواج  ایجاد  مهم  عوامل  از

  بسیاری   اهمیت  از  مهم  پدیده  این  بر  موثر  عوامل  بررسی  لذا  (. 10)  برد  می   باال  را  زناشویی  کیفیت  و   بوده   کممح  بسیار  خانوادگی

 .  بود خواهد ربرخوردا 

 اجتماعی  مساله  حل.  (11)نقش دارد    زناشویی  صمیمیت  افزایش  در  اجتماعی  مسئله  حل  مهارتهای  پژوهشها نشان می دهد که

  نوع   از  سازگارانه  و  موثر  راهبردهای  خواهد  می  فرد  آن  وسیله  به  که  شود  می  اطالق   فرد  اریابتک  و  رفتاری-شناختی  فرآیند  به

  تکالیف   با   موثر  تعامل   نوعی  اجتماعی   مسئله  حل  واقع   در   .( 12)  کنند  ابداع  یا  کشف  تعیین،   روزمره   تمشکال  برای  را  ای  مقابله

 بازه یک در را محیط از حاصل اطالعات بتواند که شود مظیتن  خود محیط  با تواند می صورتی در  تنها فرد و است محیطی پویای

 جهت  شامل  که  است  رفتاری  شناختی  سازه  نوعی   و  (13)  سازد  هیکپارچ  و  نموده  تحلیل  امیزی  موفقیت  طور  به  مشخص  زمانی  ی

 سبک  و(  زا  ساستر  موقعیت  با  مواجه  جهت  اشتوانمندی   مورد  در  فرد  عمومی  باورهای  و  احساسات  ها،  ارزیابی)   مسئله  گیری

(  موثر  حل  راه  یافتن  هدف   با  مسئله  حل  فرآیند  طول  در  ریتا رف  شناختی  های  فعالیت  از  ای  مجموعه  کاربست)  مسئله  حل  های

 موثری  ای  مقابله  های  روش  تا   کنند   می  سعی  افراد  آن  در  که   دارد  اشاره  فرآیندی  به  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت.  (14)  است

 مختلف  پژوهشهای  (.15)  بندند   کار  به و  کرده  کشف  اند،  مواجه  خود  روزمره  زندگی   در  که  زایی  استرس  مسائل با  رویارویی  جهت

 سازگاری  گیری  شکل  سبب  تواند  می  اجتماعی  مسئله  حل  مهارتهای  لحاظ  از  اجتماعی  محیط  زیسا  غنی  که  دهد  می  نشان

  کرده  پیدا  حل  راه  مشکالت  برای  فعاالنه  طور  هب  دارند  قوی  اجتماعی   مسئله  حل  مهارت  که  افرادی  واقع  در.  (16)  شود  اجتماعی

  هیجانی  شناختی، فرآیند طبق هایی  حل راه و اساییشن را مشکالت تا شود می موجب همچنین  .(17) شوند  می سازگار آن با و

 مسئله  حل  زیرا  (.18)  کنند  پیدا  شوند،  می  مواجه  آن  با   روزمره  زندگی  در  که  را  استرس  های  موقعیت  با  مواجه  برای  رفتاری  و
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  های   حل  راه  دخو  روزمره  مشکالت  و  مسائل  برای  کنند  می   شتال   افراد  آن  واسطه  به  که  است  رفتاری  شناختی   فرآیندی  اجتماعی

 (. 19) کنند پیدا  انطباقی  و موثر

  است   کرده  کرده   اشاره   زناشویی  میتیصم  و   جنسی  رضایت  بین   رابطه  به  خود   پژوهش  در   زاده  رفیع   و   بشارتپژوهش    همچنین

 از  رضایت   شاخصهای  ترین  مهم   از  و   بوده  زوجین  زندگی  کیفیت  و   سالمتی   بر   موثر  مهم   عوامل  از  جنسی  رابطه  از  رضایت   .(20)

  طرفین   رضایت  تامین  باعث  بتواند  که  نحوی  به  مطلوب  جنسی  رابطه  وجود  که  دهد  می  نشان  حوزه  این  مطالعات.  است  زندگی

 از   ناشی  ایمنی  عدم  و  سرخوردگی  ناکامی،  احساس  و  (.21)  دارد  خانواده  نوناک  پایداری  در  اساسی   و  مهم  بسیار  نقشی  بشود،

 احساس   به  جنسی  رضایت  لغوی  لحاظ  از  .(22)  کند  مواجه  خطر  با  را  همسران  ناختیروانش  سالمت  تواند   می  جنسی  رضایت  فقدان

 جنبه  از  پس  مانده   باقی   احساسات  هکلی  شامل  و  نیست  جسمانی  لذت  تنها  که  گردد می  اطالق   جنسی  روابط  نوع  از  فرد  خوشایند

  لذت  احساس) فردی مسائل حیطه دو  بر جنسی رضایت مفهومی مدلهای کلی  طور به  .(23) شود می رابطه منفی  و مثبت های

  رضایت  (.24) کند  می تاکید( هیجانی نزدیکی و ارتباط و جنسی مبادله) فردی میان مسائل و( جنسی آگاهی و حضور و جنسی

  شوند   می آگاه  همسر  و  خود  جنسی  اینیازه   و  انتظارات  شدن  برآورده  از  زوجین  که  است  شده  تعریف  ای  درجه  انعنو  به  جنسی

  به  که(. 1395 پور، بختیار زاده،  طالیی) شود می  اطالق  خود جنسی روابط از شخص خوشایند احساس به  جنسی ایترض (.25)

 زن  جنسی ی رابطه بسیاری باور به  (.26) شود می تقسیم نیجا هی و  عاطفی رضایت و جنسی  های   فعالیت  با رضایت صورت دو

  باشد   متفاوت  هم  با   مرد   و  زن  در  جنسی،   معیارهای  و   رفتارها   اگر.  تاس  زناشویی  زندگی  رضایت  در  کننده   تعیین  لیعام  شوهر  و

  زندگی   روابط  در  سعادت  احساس  کند،  ارضا  را  طرف  دو  نیاز  زوج  جنسی  تمایالت  اگر  اما   کند،  ایجاد  زیادی  مشکالت  تواند   می

  هم   از  و  زناشویی  عارضاتت  ایجاد  در  جنسی  رضایت  عدم  و  نامناسب  جنسی  روابط  دیگر  طرف  از   ، آید  می  وجود  به  خانوادگی

  روابط   از  که  انهایی  به  نسبت دارند،  باالیی  رضایت  خود  همسر  با  جنسی  روابط  در  که  افرادی  و  باشد می  موثر  ها  خانواده  پاشیدگی

   (.27) کنند  می تجربه بیشتری زناشویی رضایت احساس ندارند، ایتضر خود جنسی

  تعهد  بینی  پیش  عنوان  با  خود  پژوهش  در  عباسی  و  حیدرنیا  محمدی، .  است  گرفته  صورت  پژوهشهایی  فوق   متغیرهای   با  هبطرا  در

  مثبت   رابطه  زناشویی  تعهد  و   زناشویی   صمیمیت  بین  که   رسیدند   نتیجه  این   به  بخشودگی  و  زناشویی  صمیمیت  اساس  بر   زناشویی

 نتیجه   این  به  زناشویی  یمیتصم  و   جنسی  رضایت  عنوان  با   پژوهش  در  یانائرض  و  آریاپوران  .(28)  دارد  وجود  داری  معنی  و

  عبدالهی   و  رضایی  سنگه،  خدادی   .(29)  دارد  وجود  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  زناشویی  صمیمیت  و  جنسی  رضایت  بین  رسیدند

 مسئله  حل  مهارت  نقش  به  مسئله  حل  مهارت  و  مذهبی   باروهای  اساس  بر  زناشویی  صمیمیت  بینی  پیش  نواعن  با  خود  پژوهش  در

  بین   روابط  عنوان  با   خود  پژوهش   در   خسروی  پور،  محبت  متقی،   کرامت،  رمضانی،   . (7)  اند   کرده   اشاره   زناشویی  صمیمیت  در

  با  خود پژوهش در کیم . (30)اند  کرده اشاره یشویزنا صمیمیت در جنسی رضایت نقش  به زناشویی صمیمیت و جنسی رضایت

 صمیمیت   بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  جنسی  رضایت  با  زناشویی   رضایت  و  جنسی  ارتباطات  اشویی،نز  صمیمیت  تاثیر  عنوان

فرد.  (31) دارد  وجود  رابطه  جنسی   رضایت  و   زناشویی  صمیمیت  بر   مسئله  حل  مهارت  اثر  عنوان  با  خود  پژوهش   در  صادقی 

  بین  رابطه عنوان  با خود پژوهش  در فیشر  .(32) تاس کرده اشاره زناشویی صمیمیت و مسئله  حل مهارت بین رابطه به زناشویی

  اشاره   زناشویی  سازگاری  و  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  بین  رابطه  به  زناشویی  سازگاری  با   زندگی  کیفیت  و  اجتماعی  مسئله  حل

  رضایت بر مسئله حل آموزش روش اثربخشی عنوان با  خود پژوهش  در  مولوی  دوست، نشاط حقایق،  پاکروان،. (33) است کرده

  تاثیر   زوجین  زناشویی  رضایت  بر  مسئله  حل  آموزش  که  رسیدند   نتیجه  این  به  بروجن  نشهرستا  زوجین  روانی  نیمرخ  و  زناشویی
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جنسی اشاره ارت حل مساله و رضایت  ط مهرتبادر پژوهش خود با عنوان  مسیح آبادی، سعیدی راد، موسوی و وقاری     (.34)  دارد

موزش مهارت حل مسئله بر رضایت زناشویی به  در پژوهش خود با عنوان آ   ربان پور و کرمی همچنین رضایی، ق   (. 35)  کرده اند 

ان بهناز، صالحی، زارعی و موالیی در پژوهش خود با عنو  (.36)رابطه بین رضایت زناشویی و مهارت حل مسئله اشاره کرده اند  

ر و  . برگ( 37)له و رضایت جنسی اشاره کرده اند  بین مهارت حل مسئ  اثربخشی رویکرد حل مسئله بر رضایت جنسی به رابطه

جاکوبسون در پژوهش خود با عنوان رابطه بین ویژگیهای نقش جنسی و رضایت جنسی با مهارت حل مسئله به رابطه بین مهارت 

   (. 38)حل مسئله و رضایت جنسی اشاره کرده اند 

 آن  بر  موثر  ملعوا  شناسایی  باشد،  می   زوجین  زناشویی  زندگی  بر  موثر  و   مهم  متغیرهای  از  زناشویی،  صمیمیت  اینکه  به  توجه  با

 آن  اساس  بر  که  است  موفق  ازدواج  یک  حیاتی   بخش  زناشویی  صمیمیت  دیگر  طرف  از  بود،  خواهد  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از

  می  نشان  شهاوهپژ.  مانند   می  باقی  هم  کنار  در  تعارض  و  بحران  زمان  در  و  کنند  می  تالش  مشترک  ای  آینده  خلق  برای  زوجین

  شد  خواهند  برخوردار  بیشتری  روانی  مراقبت   و   حمایت  از  کنند،   می   تجربه  را  زناشویی  صمیمیت  از  باالتری  میزان  که  زنانی  دهد 

  دلزدگی   داری  معنی  طور  به  و   دهند  می  نشان  را  بهتری  اجتماعی   تعامالت   و  مندی  رضایت  احساس  خود  اجتماعی  محیط  در  و

. مرور پژوهشهای گذشته  بود  خواهد  برخوردار  زیادی  میتاه از  نآ   بر  موثر  عوامل  و  متغیر  این  توجه  لذا.  کنند  می  تجربه  کمتری

بینی کند  ( و هم می تواند صمیمیت زناشویی را پیش  36نشان می دهد که مهارت حل مسئله هم با رضایت جنسی ارتباط دارد )

رضایت جنسی و واند به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین  (.  بنابراین می توان گفت که مهارت حل مسئله اجتماعی می ت7)

  نقش   با  زناشویی  صمیمیت  با   جنسی  رضایت  بین  رابطه  بررسی  هدف   با  پژوهش   این  لذا  صمیمیت زناشویی نقش داشته باشد.

 . شد انجام  و حیطرا اجتماعی مسئله حل مهارت  میانجی

  پژوهش:   روش

  شامل   پژوهش  ماری آ  جامعه.  بود  خواهد(  SEM)  ساختاری  معادالت   روش  به   و   بوده   همبستگی  نوع  از   توصیفی  پژوهش   روش

 این  برای  مطلوب  نمونه  مورگان  جدول  به  توجه  با.  بود  نفر  450  تعداد  به  جوانرود  شهرستان  پرورش و  آموزش  در  شاغل  زنان  تمام

  عدم   و  ریزش  امکان  گرفتن  رظن  در  همچنین  و  نتایج  تعمیم  و  پژوهش  دقت  افزایش  جهت  که  بود  نفر  210  با   برابر  پژوهش

  نمونه   عنوان  به  نفر  280  تعداد  ای  چندمرحله  ای  خوشه  گیری  نمونه  روش  از  استفاده  با  ها،  سشنامهپر  از  تعدادی  به  دسترسی

  روشهای  و  22  نسخه   spss  افزار  نرم  از  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  برای.  شد   تحلیل  و  گردآوری  سالم  پرسشنامه  250  تعداد   و  انتخاب

 اسمیرنوف،  کولموگروف  پیرسون،  همبستگی  ضریب)  استنباطی  آمار   روشهای  و (  استاندارد  انحراف  میانگین،   فراوانی،)  توصیفی  رآما

 ابزارهای زیر استفاده شد:  از  ژوهش در این پ . شد  استفاده مدل برازش بررسی برای لیزرل افزار نرم و ( بارتلت  و کایمو

  عاطفی،  بعد  8  و  سوال  41  در  زناشویی  صمیمیت  سنجش  جهت  باگاروزی  توسط  هپرسشنام  این:  زناشویی  صمیمیت  پرسشنامه 

 بر  پرسشنامه  گذاری  نمره.  است  شده   طراحی  اجتماعی  –  تفریحی  زیباشناختی،   معنوی،  فیزیکی،  جنسی،   عقالنی،  روانشناختی،

  گزارش   89/0  آن  پایایی  و  گرفته  رقرا  صاحبنظر  اساتید  تایید  مورد  آن  محتوایی  روایی  و  بوده  لیکرت  ای  جهرد  هفت  مقیاس  اساس

 . آمد  دست به 78/0 کرونباخ آلفای محاسبه با  پژوهش  نای در پرسشنامه این پایایی . است شده

 گزارشی   خود  ابزار  یک  ،اعیتماج  مسئله  حل  شده  تجدیدنظر  پرسشنامه  کوتاه  فرم:  اجتماعی  مسئله   حل  مهارت  پرسشنامه 

  جهت  بعد  پنج  در  و   باشد  می   اجتماعی  مسئله  حل  در  شما  مهارت  گیری  اندازه  آن  هدف   و  بوده  سوال  25  دارای  و  لیکرت  نوع  از

.  باشد  می  اجتنابی  وسبک  احتیاط  بی  /تکانشی  سبک  منطقی،  مسئله  حل  مسئله،  به  منفی  گیری  جهت  مسئله،  به  مثبت  گیری

 محتوایی   روایی.  باشد   می(  5)   مموافق  کامال  تا (  1)  مخالفم  کامال  از  لیکرت  ای  درجه  پنج  مقیاس  در  نامهپرسش  گذاری  نمره
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  کرونباخ   آلفای  محاسبه  با  پژوهش  این  در  پرسشنامه  پایایی .  است  شده  گزارش  78/0 آن  پایایی   و  گرفته  قرار  تایید  مورد  شنامهپرس

 . آمد دست به 81/0

  25  یدارا  پرسشنامه  این.  است  شده  طراحی(  1988)  الرسون  توسط  ،  جنسی  رضایت  هپرسشنام:  جنسی  رضایت  پرسشنامه 

 گذاری   نمره  و  باشد   می  جنسی  سازگاری  و  جنسی  زندگی  کیفیت  جنسی،  نگرش  جنسی،  روابط  اریبرقر  به  تمایل  مؤلفه  4  و  سوال

  تایید   مورد  پرسشنامه  محتوایی  روایی.  باشد  می (  5)  موافقم  کامال تا( 1)  مخالفم   کامال  از  لیکرت  ای  گزینه  پنح  طیف  اساس  بر  آن

 . آمد  دست به 88/0 کرونباخ آلفای محاسبه با  پژوهش  این در پرسشنامه پایایی .  است شده گزارش 80/0 آن پایایی و گرفته قرار

 : ها  یافته

  کار  سابقه  نمیانگی.  داشتند  مشارکت  جوانرود  شهرستان  پرورش  و  آموزش  در   شاغل   زن  معلمان  از  نفر   250  پژوهش   این  در

  با   برابر  جنسی  رضایت  ارداستاند  انحراف  و  میانگین.  بود  سال  33  آنها  سنی  میانگین  و   و  سال  10  پزوهش   در  کنندگان  مشارکت

.  بود  36/15  و  25/149  زناشویی  صمیمت  میانگین  و  61/9  و  52/85  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  میانگین  ،13/10  و  25/68

  ،r=47/0)  زناشویی  صمیمت  با   جنسی  رضایت   بین  که  داد  نشان  متغیرها   بین  همبستگی  برای  پیرسون  همبستگی  ضریب  آزمون

01/≥0p)،  زناشویی  صمیمت  با  اجتماعی  لهمسئ  حل  مهارت  بین  (42/0=r،  01/0p≥  )مسئله  حل  مهارت با  جنسی  رضایت  بین  و 

 مورد   کشیدکی  و  چولگی  ارزیابی  با   ها   داده  بودن  نرمال.  دارد  وجود  داری  معنی  و  مثبت  ی  رابطه(  ≤r،  01/0p=51/0)  اجتماعی

 .  بود ها  داده بودن  نرمال از حاکی  که  بود( -2  و+ 2) ی¬بازه  بین  متغیرها کشیدگی  و  چولگی. گرفت قرار بررسی

 و بارتلت  KMO. مقدار آماره آزمون 1جدول 

Table 1. Amount Of Kmo and Bartlett Test Statistics  

 

 KMO 84/0 آزمون   پرسشنامه رضایت جنسی

 χ2 12/187 آزمون بارتلت 

 30 درجة آزادی 

Sig 000/0 

مسئلهسشپر حل  مهارت    نامه 

 اجتماعی 

 KMO 91/0آزمون 

 χ2 16/182 آزمون بارتلت 

 23 درجة آزادی 

Sig 000/0 

 KMO 79/0آزمون  پرسشنامه صمیمت زناشویی 

 χ2 35/286 آزمون بارتلت 

 42 درجة آزادی 

Sig 000/0 
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  به  پژوهش   این   های  داده  رایب  شاخص  این  مقدار  که  تاس  شده   استفاده   KMO  شاخص  از  ها   داده   کفایت   و   اعتبار  بررسی  برای

  ی¬پرسشنامه  ،91/0 با  برابر  اجتماعی مسئله حل  مهارت ی¬پرسشنامه  ،84/0 با  برابر جنسی  رضایت  ی پرسشنامه برای ترتیب

  شاخص  این  مقدار  چه  هر  و دارد،  قرار  یک   تا  صفر  ی¬دامنه  در شاخص  این.  است  آمده   دست  به  79/0  با  برابر  زناشویی  صمیمیت

  بررسی   برای  نیز  بارتلت  آزمون  از.  هستند  تر  مناسب  عاملی   تحلیل  برای  نمونه  اندازه  نظر  مورد  های  داده   باشد   تر  نزدیک   یک  به

  شود   می  مشاهده   3  جدول  در   که  همانگونه  پرسشنامه  سه  هر  برای  بارتلت  آزمون.  شد  استفاده   همبستگی   ماتریس   چگونگی

 . شود می  رد همبستگی تریس ما بودن( واحد) یکه ضرف و بوده 05/0 مقدار از کوچکتر

 شده  ارائه  t  داری  معنی  ضرایب  و  استاندارد  ضرایب  حالت  در  لیزرل   افزار  نرم  خروجی  نمودارهای  تحقیق  های  فرضیه  بررسی  برای

 .پرداخت خواهیم ش وهپژ های فرضیه  رد و  تایید به سپس و

 

    ش . ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوه1شکل 

 

 داری مدل ساختاری پژوهش اد معنی: اعد2شکل شماره 
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 داری برای مسیرهای مدل . جدول ضرایب استاندارد و سطح معنی2جدول 

Table 2. Table of standard coefficients and significance level for model paths 

 

T  غیر اثر 

 مستقیم 

 مسیر  اثر مستقیم 

 از متغیر  به متغیر

 رضایت جنسی شویی صمیمت زنا 76/0 45/0 83/3

 مهارت حل مسئله اجتماعی صمیمت زناشویی  59/0 - 61/4

 رضایت جنسی مهارت حل مسئله اجتماعی 77/0 - 84/5

  مستقیم  اثر  ، (t=83/3)  و(  76/0)  بتای  با  زناشویی  صمیمت  بر  جنسی  رضایت  مستقیم  اثر  که  نتایج تحلیل داده ها نشان داد 

  مسئله   حل   مهارت بر  جنسی  رضایت   مستقیم اثر  و (  t=61/4) و (  59/0)  بتای   با   زناشویی  صمیمت  بر  اجتماعی   همسئل حل  مهارت

  نقش   با  زناشویی  صمیمت  بر   جنسی  رضایت  مستقیم  غیر  تاثیر  بررسی  برای.  است  دار  معنی(  t=84/5)  و(  77/0)  بتای  با  اجتماعی

 مسئله  حل مهارت بر جنسی رضایت مستقیم اثر ضرب حاصل) یمتقمس غیر اثر ضریب باید اجتماعی مسئله حل مهارت میانجی

 جنسی  رضایت   مستقیم  غیر  اثر   ضریب.  کرد   محاسبه  را(  زناشویی  صمیمت  بر  اجتماعی   مسئله  حل  مهارت  مستقیم  اثر   در  اجتماعی

  رضایت   بین  یرابطه  در   اجتماعی  مسئله  حل  مهارت    ی  واسطه  نقش   دهد   می   نشان   که  شدا ب  می  45/0  زناشویی   صمیمت  بر

 .است دارمعنی زناشویی یمتصم و جنسی

 . برازش مدل پژوهش بر اساس شاخص های برازندگی 3جدول 

Table 3. Fitting of the research model based on fitness indicators 

 وضعیت مقادیر ایده آل  ار مقد Model fit شاخص های برازش 

 مطلوب > X2 10/283 50/0 خی دو

 - - df 116 درجه آزادی

 مطلوب < X2/df 44/2 3 خی دو/درجه آزادی

 مطلوب < RMSEA 06/0 08/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

 مطلوب > GFI 96/0 90/0 نیکویی برازش

 مطلوب > AGFI 93/0 90/0 نیکویی برازش تعدیل شده 

 مطلوب > CFI 94/0 90/0 برازش مقایسه ای 

 طلوبم > IFI 93/0 90/0 برازش افزایشی 

 مطلوب > NFI 92/0 90/0 برازندگی هنجار شده

  ، (06/0) با  برابر( RMSEA)  تقریب خطای مجذورات میانگین ریشه شاخص که داد  نشان  پژوهش  ساختاری مدل برازش بررسی

  یافته تعدیل برازش نیکویی شاخص ، 96/0 با برابر( GFI) برازش نیکویی  شاخص ،94/0 با برابر( CFI)  تطبیقی برازندگی شاخص
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(AGFI  )شده  هنجار  برازندگی  شاخص  شاخص  ،93/0  با  برابر  (NFI  )آزادی  درجه  روی  بر  دو  خی  شاخص  و  92/0  با  برابر  (X2/df  )

 . دارد مدل  مطلوب و مناسب برازش بر داللت ،44/2 با برابر

 یری: و نتیجه گ  بحث

  بین   در اجتماعی مسئله حل تمهار  میانجی نقش  با زناشویی صمیمیت با  جنسی رضایت بین رابطه بررسی هدف  با  پژوهش  این

 .  شد انجام جوانرود شهرستان پرورش و آموزش در شاغل  متاهل  زنان

  این .  دارد  دار  معنی  و  مثبت  اثر   زناشویی  صمیمیت  بر  جنسی  رضایت  که   داد   نشان  اول  فرضیه  بررسی  برای  ها   داده   تحلیل  نتایج

 همسو  زناشویی  صمیمیت و  جنسی رضایت بین رابطه بر مبنی و (31) کیم ،(29) ئیانرضا و آریاپوران پژوهشهای نتایج با نتیجه

 کیفیت  و دارد شاد ازدواج یک حفظ و ایجاد  در حیاتی نقشی جنسی ی رابطه از رضایت که دهد می  نشان  ها پژوهش. باشد می

  بخشی   زناشویی  ایترض  و  جنسی  ی  رابطه  عواق  در.  دارد  ارتباط  آنها  جنسی  رضایت  با  معنادار  و  پیوسته  طور  به  جینزو  ارتباط

 روابطاست.    بسته  هم  جنسی  روابط  بیشتر  پایداری  و  کیفیت  با  آن  باالی  سطوح  و  است  مرد  و زن  بین  صمیمی  روابط  از  ضروری

 کانون  پایداری  و  موفقیت  در   مهمی   نقش   و   شده   طرفین  زناشویی  ضایتر  تامین   موجب  تواند   می  جنسی  رضایت   و   مطلوب  جنسی

  زناشویی ارتباط کیفیت های مولفه با مثبتی رابطه جنسی رابطه از رضایت که دهد  می نشان تلفمخ های  پژوهش .  دارد هخانواد

 شخصیت  تکوین  در  جنسی  یالتتما  مطلوب  ارضای.  دارد  طالق   احتمال  با   معکوسی  رابطه  و  پایداری  تعهد،  داشتن،  دوست  قبیل  از

  عوارض   انسان  در  آن  به  توجهی بی  و  کند   می  ایفا  را  مهمی  نقش  آسایش  و  آرامش  به  دستیابی  و   اجتماعی  فردی،  سالمت  و  انسان

  طرفین  زناشویی  رضایت تامین موجب  بتواند که  نحوی به مطلوب  جنسی رابطه وجود سالم  ازدواج یک  در. دارد ناپذیری جبران

  رضایت   که  قدند معت  لورنس  و   هربرت  . دارد  زوجین  زناشویی  صمیمیت  و   خانواده  کانون  پایداری  و   موفقیت  در  همی م  نقش   شود،

  به زوجین برای را شور و  گرمی  تنها  نه  و  است مرتبط عشق  و  جسمانی  جذابیت همدلی،  همچون  کننده  حمایت  روابط با  جنسی

  که  است معتقد( 21) دهکردی اکبری علی .  کند  می حفظ بیماریها و الالتاخت از بسیاری برابر در را ایشان بلکه آورد می ارمغان

.  دارد خانواده  کانون پایداری  در اساسی  و  مهم  بسیار  نقشی و  شده  طرفین  رضایت تامین باعث   تواند  ی م مطلوب جنسی ی بطهرا

  عشق،  توانند  می  ان  در  هک   کند   می   ایجاد  زوجین  برای  چهارچوبی  زناشویی،  زندگی  اوایل  در   جنسی  رضایت  دیگر  طرف  از

 جنسی   رضایت  که  داد  نشان  (39)   دا، لرنر و رزنبومیو  پژوهش.  کنند  ربهتج  ممکن  شکل  بهترین  به  را  محبت  و  لذت  صمیمیت،

  و   جنسی  رضایت  با  نزدیکی  و  صمیمیت  بنابراین  برد  می  باال  را  زندگی  از  آنها  رضایت  و  شده  زناشویی  صمیمیت  افزایش  باعث

  در .  دارند  شتریبی  رضایت هم  ازدواج  از  کل در  هستند،   راضی  بیشتر ازدواج  در  جنسی  نظر  از  که  همسرانی.   اردد  ارتباط  زناشویی

  متعدد   های  فعالیت  در  همسر  با  مداوم  ارتباط  صورت  به  و  بوده  مرتبط  روابط  در  بیشتر  صمیمیت  با  بیشتر  جنسی  رضایت  واقع

 (. 40) شود می ابراز

  معنی  و   مثبت  ثرا  زناشویی  صمیمیت  بر   اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  که  داد   نشان  دوم  فرضیه  یبررس  برای  ها   داده  تحلیل  نتایج

  و   اجتماعی   مسئله  حل  مهارت  بین   رابطه  بر  مبنی  ( 7)  عبدالهی  و   رضایی   سنگه،   خدادی  پژوهشهای  نتایج   با   نتیجه  این .  دارد  دار

 روابط  ماندگاری  در  اساسی  اهمیت  و  است  اصلی  و  اولیه  روانشناختی  نیاز  یک  صمیمیت.  باشد  می  همسو  زناشویی  صمیمیت

 زوجین  صمیمیت.  دارند  نقش  آن  در  مهمی   عوامل که  است  زناشویی   رابطه  یک  از   پیچیده   و   مهم  ای  جنبه  واقع   در  داردو  زوجین

  ایش افز  و  روانی  عاطفی  نیازهای  ارضا  زندگی،  در  همراه  و   شریک  داشتن  محبت،  و  عشق  بر  مبتنی  های  احساس  از  است  عبارت

  و  است  دیگر   شخص  با   تنیداش  دوست  شخصی  ابطهر  و  تشابه  نزدیکی،   عنوان  به  صمیمیت  .زوجی  زندگی  در  خشنودی  و  شادی

  ابعاد   شامل  و  است  ترکیبی  و  پویا  تعاملی،   فرآیند  یک  واقع  در.  است  احساسات  و  افکار  بیان  و  پذیرش  عمیق،  درک  آگاهی،   مستلزم
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 ناییتوا  به  صمیمیت  میزان.  شود  می  زیباشناختی  و  تفریحی  اجتماعی   معنوی،  نی، بد   جنسی،  عقالنی،   روانشناختی،  عاطفی، 

  و   پور  زارع  فرد،  خدایاری.  دارد  بستگی  هایشان  خواسته  و  نیازها   احساسات،  افکار،  موثر  و  صحیح  روشن،  نتقالا  برای  همسران

  می   کمک  ها  زوج  به  مسئله  حل  مهارت  .اند  کرده  اشاره  زناشویی  صمیمیت  افزایش  در  مسئله  حل  مهارت  نقش  به  (11)  حجاری

 سبب  نگرش  این.  بگیرند  نظر  در  چالش  و  مسئله  یک  عنوان  به  را  ها  فاختال  و  داشته  نانهبی  واقع  نگرش  مسائل  به  نسبت  تا   کند

  هم   به  نسبت  ها  زوج  شود  می   باعث   و   کند   رفع   را  تعادل   به  ها   زوج  نیاز  امور  به  نسبت  مشابه   دید   یک  به  همسر  دو   هر   شود   می

  در   حل  راه  بهترین  انتخاب  ئ  گیری  تصمیم  حا،  راه  هر  زیان  و  سود  ارزیابی  ها،  حل  راه  این  واقع  در.  نمایند  صمیمیت  احساس

 به  تا  کند  می  کمک  زوجین  بع  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  واقع  در.  شود  صمیمیت  افزایش  موجب  تواند  می  موارد  سایر  کنار

 حل  ارتمه  این  بردن  بکار  با  و  ببینند  حل  قابل  مسئله  یک  عنوان  به  را  انها  و  هنگریست  طبیعی  صورتی  به  اختالفات  و  مشکالت

  سازگار  خود  روی  پیش  چالشهای  و   مشکالت  با  بتوانند  و  کنند  تبدیل  اطمینان  به  را  مختلف  های  موقعیت  در  اطمینان  عدم  مسئله،

  می تجربه را  بیشتری صمیمیت و هماهنگی  ساحسا کنند حل را مسائل این هم حمایت و همکاری با بتوانند که زوجینی. شوند

.  دارد  دار  معنی  و  مثبت  اثر  اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  بر  جنسی   رضایت  که  داد  نشان  پژوهش  سوم  فرضیه  بررسی  نتایج  .کنند

 مسئله  حل  مهارت  با   جنسی  رضایت  رابطه  بر   مبنی  (34)  مولوی  دوست،   نشاط  حقایق،  پاکروان،  پژوهش  نتایج  با  نتیجه  این

 .  باشد   می همسو ماعیاجت

  کیفیت   افزایش  به  منجر  آن  باالی  سطوح  و  گردد  می  اطالق   جنسی  ابطرو  نوع  از  فرد  خوشایند  احساس  به  جنسی  رضایت  واژه

  فرد   هر تحلیل  و  قضاوت  جنسی  رضایت..   گردد می ایجاد  زندگی  طی  در  زناشویی   ثبات  افزایش  نتیجه  در و  شده   زناشویی  زندگی

  فردی   ینب  تعامالت  و  فردی  ینیازها  از  یکی  عنوان  به  و  شود  می  تعریف  نماید  می  تصور  لذتبخش  را  آن  هک  خویش  جنسی  رفتار  از

  عوامل   از  و   زناشویی  زندگی  از  رضایت  مهم  عوامل  از  یکی   جنسی  رضایت.  دارد  تنگاتنگ  ارتباط جامعه  و انسان  سالمت  با  که  است

 با   جنسی  رابطه  از  رضایت  واقع   در.  است  زندگی  از  رضایت  های  خصشا  ترین  مهم  از  و  زوجین  زندگی   کیفیت  و  سالمتی  بر  موثر

  از  دور به زناشویی  زندگی  که آنجا  از. کند  فراهم  را کلی  طور به زناشویی رابطه ادامه برای زوجین انگیزه  تواند  می  کی زند شریک

 آموزش  به  نیاز  و  است  ضروری  اربسی  زوجین  در  مسئله  حل  مهارت  آید،  می   پیش   مشکالتی   و  مسائل  آن  در  همواره  و  نیست  چالش

 حل  برای  بیشتری  انگیزه  دارند  خود  مقابل  طرف  با  جنسی  ابطهر   از  بیشتری  رضایت  که  زوجینی  گفت  توان  می.  دارد  یادگیری  و

 رضایت  که  زوجینی  گفت توان  می  لذا.  دهند  می  نشان  خود از  بیشتری  تالش  زمینه  این  در  و  داشته  زناشویی  مشکالت  و  مسائل

 اجتماعی  ئلهمس  حل  مهارت  و   دهند  می  نشان  خود  از  روزمره  مسائل  حل  برای  بیشتری  تالش  کند،  می  تجربه  تریبیش  جنسی

 . داشت خواهند بیشتری

  بر   اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  طریق  از  جنسی  رضایت  که  داد  نشان  پژوهش   چهارم  فرضیه  بررسی  برای  ها   داده  تحلیل  نتایج

 همچنین   یو  ماهاجت  مسئله  حل   مهارت  بر  جنسی  رضایت  تاثیرات  به  توجه  با   نتیجه  این.  اردد  مستقیم  غیر  تاثیر  زناشویی  صمیمیت

 .است تبیین قابل زناشویی صمیمیت بر اجتماعی مسئله حل مثبت رتاثی

 محدودیتهای پژوهش 

  باید  آماری های عهجام سایر به  آن نتایج تعمیم  لذا است، گرفته  انجام پرورش  و آموزش اداره در  شاغل  زنان  بین در  پژوهش  این

 سشنامه بود، ممکن است نتایج همراه با سوگیری باشد.  ع آوری داده ها پرهمچنین از آنجا که ابزار جم .بگیرد صورت احتیاط با
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 اجتماعی  مسئله  حل  مهارت میانجی نقش با زناشویی صمیمیت  با جنسی رضایت بین رابطه  بررسی 

 مالحظات اخالقی 

نامه  در این پژوهش ابتدا شرکت آزومدنیها در پژوهش کامال داوطلبانه بوده و اطالعات کامل در مورد نحوه پاسخگویی به پرسش

 انه ماند.  در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین اطالعات شخصی آزمودنیها محرم

 نافع تضاد م 

 نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی ندارند.  

 کاربرد پژوهش 

 قرار  هاآن  اختیار  در  ازدواج  از  قبل  زوجین  جنسی  روابط  مورد  در  الزم  آموزشهای  شود،   می  پیشنهاد  پژوهش   این  نتایج   اساس  بر

  به   اجتماعی  مسئله  حل  مهارت  آموزش  د،کنن  کسب  باالیی  ی جنس  رضایت  و  کرده  برقرار  مطلوبی  جنسی  رابطه  بتوانند  تا  گیرد

  صمیمیت   بتوانند  زوجین  تا   بگیرد  قرار  زوجین  اختیار  در  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  زمان  در  ضروری   آموزشهای  از  یکی  عنوان

 .کنند ربهتج  آموزشها این نتیجه در بیشتری

 سپاسگزاری  

اله بر خود الزم می دانند از همه معلمانی که در این پژوهش  ویسندگان این مقمقاله حاضر از رساله دکتری استخراج شده است. ن

   مشارکت داشتند تشکر و قدردانی داشته باشد.
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