
 

 روابط در یبستگدل رفتار و جنسی زندگی کیفیت اساس بر پنهان ارتباطی پرخاشگری بینیپیش 

 متأهل زنان در زناشویی

 1نژاد مجلج نرگس

 .(ئولمس نویسنده) ایران تنکابن، اسالمی، آزاد دانشگاه تنکابن، واحد روانشناسی، گروه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 387-378، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 08/07/1401تاریخ پذیرش:                                                                             25/05/1401تاریخ وصول: 

 چکیده

در روابط  یبستگدلو رفتار  یجنس یزندگ تیفیپنهان بر اساس ک یارتباط یپرخاشگر ینیبشیپهدف از این پژوهش بررسی 

شهر  متأهلزنان کلیه جامعه آماری این پژوهش بود. طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود.  متأهلدر زنان  ییزناشو

و ( 7442همکاران )و  تاپاچنیکپلنت از نفر از این افراد با استفاده از فرمول  154به این منظور تعداد بودند.  1041در سال  چالوس

، (7442کارول )( نلسون و CRASپنهان )مقیاس پرخاشگری ارتباطی شد و به خواهند انتخاب گیری در دسترس به روش نمونه

 همدم طلبیپذیری، پاسخگویی و دسترسیمقیاس ( و 7445همکاران )سیموند و  (SQOL-Fزنان )ی جنس ندگیپرسشنامه کیفیت ز

(BARES ) لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر شدهآوریجمع یهاداده .ندپاسخ داد( 7417همکاران )سندبرگ و 

پرخاشگری با  یدر روابط زناشوی بستگیدلجنسی و رفتار  کیفیت زندگی بین نشان داد که نتایج شد. لیتحل رهیچندمتغ ونیرگرس

واریانس درصد  9/25نیز آشکار کرد که چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون (. P<41/4و معنادار وجود دارد ) منفیرابطه  ارتباطی پنهان

های این پژوهش یافته. شودین میتبی در روابط زناشویی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار  وسیلهبه پرخاشگری ارتباطی پنهان

 اطی پنهانپرخاشگری ارتببینی پیشدر  نقش مهمی در روابط زناشویی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار دهد که نشان می

 . دندار متأهلزنان 

 .زناشویی روابط در بستگیدل رفتار جنسی، زندگی کیفیت پنهان، ارتباطی پرخاشگریکلیدواژه:  

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 722                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

اعمالی است که در رابطه دو نفره زن و شوهر  دربرگیرندهشود و گاهی اوقات پرخاشگری پنهان هم نامیده میپرخاشگری ارتباطی 

ه رابطه هدفمند و صدمه زدن ب نفوذاعمالب رساندن به همسر از طریق برای آسی تالشیرخاشگری ارتباطی را د. پشوبه کار گرفته می

ود که به شمی طالق و به رفتارهای باشدمیدر روابط بین افراد  اختاللند و نوعی آزار رساندن به دیگران از طریق ایجاد اتلقی کرده

نهان زنانی که از خشونت پ .تخریب روابط دوستانهرساند، نظیر صدمه زدن به روابط یا احساس پذیرش اجتماعی و همسر آسیب می

ای هاند، بیشتر در معرض خطر برای قربانی شدن و سایر آسیب، در مقایسه با زنانی که پرخاشگری پنهان را تجربه نکردهاندبردهرنج

اعمالی  دربرگیرنده 7پنهان پرخاشگری ارتباطی(. 7415و همکاران،  1فرانکل) رندیگو اجتماعی قرار می، هیجانی، خانوادگی روانی

شود و به رفتارهایی مانند صدمه زدن به روابط یا احساس پذیرش اجتماعی است که در رابطه دو نفره زن و شوهر به کار گرفته می

گیری اجتماعی و خراب کردن کناره مؤلفهرساند و مشتمل بر دو گردد که به همسر آسیب میو تخریب روابط دوستانه اطالق می

به شکل عدم برقراری رابطه جنسی، تهدید به ترک رابطه و  گیری عاطفیکناره(. 7442، 7نلسون و کارولباشد )جهه اجتماعی میو

 (.1791کریمی و همکاران، است ) توجه و مهربانی از همسر کردندریغ 

یی شامل خودداری از محبت گیری عاطفی که نمودی از پرخاشگری ارتباطی در زندگی زناشویی است با رفتارهاهمچنین کناره

کردن، دوری از مهربانی و عدم شفقت ورزی با همسر یا زوج، خودداری از صمیمیت جنسی و عاطفی با همسر خود نشان داده 

، پراکنیشایعهشکل آزار غیرمستقیم همسر از طریق بدگویی، به  (. خراب کردن وجهه اجتماعی1792خزاعی و همکاران، شود )می

(. بخش دیگری از خراب کردن 1791کریمی و همکاران، کند )مود پیدا میخصوصی همسر با دیگران ن اطالعاتدرمیان گذاردن 

کنند که امکان دخالت دیگران را در جریان تواند به این صورت باشد که یکی از زوجین شرایطی را فراهم میوجهه اجتماعی می

های پرخاشگری ارتباطی بینی کننده(. یکی از پیش1792عی و همکاران، خزاکنند )ها، تعارضات و مشاجرات خود را فراهم میبحث

 (. 1791غفاری و رمضانی، باشد ) 0تواند کیفیت زندگی جنسیپنهان می

 زندگی ، کیفیتدیگرعبارتیبهاست.  زندگی کیفیت و جنسی مشکالتبین  رابطه بررسی برای ایوسیله جنسی، زندگی کیفیت

 به او پاسخ و خود جنسی روابط منفی و مثبت هایجنبه از فرد ارزیابی شاملکه  است زنان زندگی تکیفی از مهم بعد یک جنسی

میزان توافق نسبی زن  عنوانبهو جنسی  کیفیت زندگی زناشویی(. 1791 و همکاران، چسبیروشن است ) شدهتعریف ارزیابی این

، 5میناست ) شدهتعریفای مشترک و ابراز محبت به یکدیگر هو شوهر درباره موضوعات مهمی چون همکاری در کارها و فعالیت

 و بهزیستی سالمتکه یک جنبه مهم از زندگی خانوادگی است،  جنسیکیفیت زندگی (. 1792؛ به نقل از صدر و همکاران، 7412

ت در ازدواج ستی و ثبا، بهزیسالمتدارد و بیانگر  باالییزوجین همبستگی  شناختیروانجسمانی و  سالمتبا  دهدافراد را شکل می

                                                           
1. Frankel 
2. covert communication aggression 
3. Nelson & Carroll 
4. quality of sexual life 
5. Min 
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 721                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

؛ 7445، 1ابودرمن و سیندارد )سزایی در موفقیت و یا شکست ازدواج  دانند که نقش بهکیفیت زناشویی را عاملی اصلی مید. باشمی

 (.1792به نقل از موذن جامی و همکاران، 

در  بستگیدلرفتارهای (. 1792ن، خزاعی و همکاراکنند )بینی توانند پرخاشگری ارتباطی را پیشمی بستگیدلهای همچنین سبک

رفتارهای  عنوانبهرا  7و پاسخگویی 7پذیریلبی، دسترسی. باروابط زناشویی برای پیوند ایمن، رضایت و پایداری رابطه مهم هستند

عیین تکند که حالت امنیت و با اضطراب و پریشانی فرد را به میزان زیادی زندگی زناشویی توصیف می ویژهبهکلیدی در روابط 

د، توسط دیگری پاسخ داده شون بخشآرامای کند. وقتی تقاضاهایی برای نزدیکی و ارتباط وجود دارد و این تقاضاها به شیوهمی

است  بستگیدلاست که سومین نشانگر  یادشده 0همدم طلبیشود که از آن تحت عنوان می ایپیونددهندهمنجر به رخدادهای 

 بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار توان که بندی میدر یک جمع(. 1792رسولی و همکاران، ؛ به نقل از 7441، 5جوهانسون)

نظری و تئوریکال باهم در ارتباط باشد، اما پژوهشی که  ازلحاظآنان  پرخاشگری ارتباطی پنهانتوانند با میدر  در روابط زناشویی

الب یک آنان را با همدیگر در ق پرخاشگری ارتباطی پنهانبا  ییدر روابط زناشو بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار روابط 

ژوهش پ سؤالتحقیقاتی،  خألقرار داده باشد، وجود ندارد، لذا در راستای پاسخگویی به این  رسیموردبرپژوهش منسجم و واحد 

ی ارتباطی پرخاشگربا  متأهل زنان در روابط زناشویی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار بین  حاضر این خواهد بود که آیا

 ؟آنان رابطه وجود دارد پنهان

 روش پژوهش

ن پژوهش جامعه آماری ایشود و از رگرسیون استفاده شد. بینی انجام میپیش باهدفپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی که 

 لبانه و مجازی( و بر طبق فرمولداوطدسترس )گیری در بودند. به روش نمونه 1041در سال  چالوسشهر  متأهلزنان کلیه 

n=50+8m  نفر برآورد شد. حرف  174( حجم نمونه 7442همکاران )و  2نگیتاپاکاز پلنت ازm تعداد متغیرهای  دهندهنشان

بین در متغیر پیش 14 مجموعاً( که مؤلفه 2) ییزناشودر روابط  بستگیدلرفتار ( و مؤلفه 0) یجنسکیفیت زندگی بین است که پیش

پذیری بیشتر جهت تعمیم شود.نفر برآورد می 174در فرمول فوق قرار گیرد حجم نمونه  14هش وجود دارد که اگر عدد این پژو

 کهازآنجایینفر انتخاب شد. همچنین  154حجم نمونه  درنهایتنفر بیشتر انتخاب و  74ها تعداد نتایج و احتمال ریزش برخی نمونه

ها وجود نداشت برای ( بود و امکان اجرای مداد کاغذی پرسشنامه19-کووید) روسیوکرونا زمان اجرای پژوهش در دوران شیوع 

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح داده وتحلیلتجزیهها از روش آنالین استفاده شد. جهت اجرای پرسشنامه

یدگی های تحقیق شامل آزمون کجی و کش. مفروضهتوصیفی جهت سنجش متغیرهای تحقیق از میانگین و انحراف معیار استفاده شد

                                                           
1. Bodenmann & Cina 
2. accessibility 
3. responsiveness 
4. engagement  
5. Johnson 
6. Tabachnick 
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 729                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

برای  7و تورم واریانس 1، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاهابرای نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون برای آزمون 

 از ضریب هابود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها در صورت نرمال بودن داده 7ی چندگانههمخطبررسی عدم 

 استفاده شد. 70نسخه  SPSS افزارنرمهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از 

 ابزار پژوهش

است که دو خرده مقیاس  سؤال 17این مقیاس شامل  :(6002کارول )( نلسون و CRAS) 4مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان

گیری را اندازه 17و  11، 14، 9، 1، 2 سؤاالتبا  2کردن وجهه اجتماعی ؛ خراب2و  5، 0، 7، 7، 1 سؤاالتبا  5گیری عاطفیکناره

نمره، کم  7کم  نسبتاًنمره،  1شود به این صورت که خیلی کم گذاری میای نمرهدرجه 2مقیاس در طیف لیکرت  سؤاالتکند. می

 سؤاالتگیرد. دامنه نمرات پرسشنامه برای کل لق مینمره تع 2نمره و خیلی زیاد  2زیاد  نسبتاًنمره،  5نمره، زیاد  0دانم نمره، نمی 7

 شدهاستفاده(. در داخل ایران برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 1044حمیدی کیان و همکاران، ) بودخواهد  10تا  17

و خراب کردن وجهه  15/4گیری عاطفی ، کناره15/4های شوهران در مورد همسران خود برای کل مقیاس است که ضرایب پاسخ

و  10/4گیری عاطفی ، کناره15/4های همسران در مورد شوهران خود برای کل مقیاس و همچنین ضرایب پاسخ 17/4اجتماعی 

(. سازندگان مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ برای 1792خزاعی و همکاران، ) است آمدهدستبه 17/4خراب کردن وجهه اجتماعی 

و خراب کردن  12/4گیری عاطفی و برای زنان در کناره 11/4و خراب کردن وجهه اجتماعی  94/4ی گیری عاطفمردان در کناره

در یک پژوهش دیگر در خارج از کشور اعتبار پرسشنامه با آلفای  (.7442نلسون و کارول، ) اندبه دست آورده 94/4وجهه اجتماعی 

در (. 7412و همکاران،  2اوکا) است شدهمحاسبهبرای مردان  19/4برای زنان و ضریب  94/4است که ضریب  شدهبررسیکرونباخ 

 به دست آمد. 17/4پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

 مؤلفه 0و  سؤال 11این پرسشنامه شامل  :(6002همکاران )و  9سیموند (F-SQOL) 8ی زنانجنس پرسشنامه کیفیت زندگی

؛ 11و  17، 9، 5، 1 سؤاالتبا  11ت از رابطه و عمل جنسی؛ رضای12و  12، 14، 1، 2، 7، 7 سؤاالتبا  14جنسی-احساسات روانی

گذاری کند. نمرهگیری میرا اندازه 10و  17، 11 سؤاالتبا  17؛ سرکوب جنسی15و  2، 0 سؤاالتبا  17ارزشیبیاحساس خود 

نمره، تا  0ودی موافقم نمره، تا حد 5نمره، موافقم  2موافقم  کامالًباشد به این صورت که ای میدرجه 2پرسشنامه در طیف لیکرت 

                                                           
1. Tolerance 
2. variance inflation factor  (VIF) 
3. multicollinearity 
4. Couples Relational Aggression and Victimization Scale (CRAViS) 
5. love withdrawal 
6. social sabotage 
7. Oka 
8. Sexual Quality of Life Questionnaire‐Female (SQOL‐F) 
9. Symonds 
10. psychosexual feelings 
11. sexual and relationship satisfaction 
12. self-worthlessness 
13. sexual repression 
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 714                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

و 12، 15، 10، 17، 11، 14، 1، 2، 2، 0، 7، 7 سؤاالتگیرد. نمره تعلق می 1مخالفم  کامالًنمره و  7نمره، مخالفم  7حدودی مخالفم 

ست که ا شدهاستفادهشوند. در داخل ایران برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ گذاری میمعکوس نمره صورتبه 12

(. در یک پژوهش دیگر در ایران اعتبار پرسشنامه با ضریب آلفای 1791و همکاران،  چسبیروشن است ) آمدهدستبه 97/4ضریب 

(. در خارج از کشور نیز اعتبار پرسشنامه بررسی و ضریب آلفای 1795صمیمی و همکاران، است ) شدهمحاسبه 22/4کرونباخ 

 به دست آمد.  22/4در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 7445اران، سیموند و همکاست ) شدهگزارش 19/4کرونباخ 

که  سؤال 17این مقیاس شامل : (6016) 6سندبرگ و همکاران( BARES) 1همدم طلبیپذیری، پاسخگویی و دسترسیمقیاس 

؛ 2و  5 سؤاالتخود با  همدم طلبی؛ 0و  7 سؤاالتبا  ؛ پاسخگویی خود7و  1 سؤاالتپذیری خود با خرده مقیاس دسترسی 2

گیری را اندازه 17و  11 سؤاالتهمسر با  همدم طلبی؛ 14و  9 سؤاالت؛ پاسخگویی همسر با 1و  2 سؤاالتپذیری همسر با دسترسی

گیرد، به این صورت که به گزینه صورت می ایدرجهپنجگذاری مقیاس در طیف لیکرت (. نمره7411روهلمن و همکاران، کند )می

 11و  1، 2، 5، 7، 1 سؤاالتگیرد. نمره تعلق می 5نمره و همیشه  0 معموالًنمره،  7نمره، گاهی اوقات  7 ندرتبهنمره،  1هرگز 

نمره و  7 معموالًنمره،  7نمره، گاهی اوقات  0 ندرتبهنمره،  5شوند به این صورت که هرگز گذاری میمعکوس نمره صورتبه

. زوجین در رابطه زناشویی است بستگیدلمقیاس نشانگر میزان باالی رفتارهای  شود. نمرات باالتر در ایننمره داده می 1همیشه 

و ضرایب کرونباخ دسترسی  94/4است که ضریب بازآزمایی  شدهاستفادهدر داخل ایران برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ 

ضرایب کرونباخ دسترسی پذیری، پاسخگویی و و همچنین  10/4و  22/4، 17/4خود به ترتیب  همدم طلبیپذیری، پاسخگویی و 

(. همچنین روایی همگرا مقیاس با 1792رسولی و همکاران، است ) آمدهدستبه 94/4و  22/4، 20/4همسر به ترتیب  همدم طلبی

 و روایی افتراقی با متغیر تعارضات زناشویی 41/4و معنادار در سطح  27/4متغیر رضایت زناشویی بررسی و ضریب همبستگی 

در یک پژوهش دیگر ضریب (. 1792رسولی و همکاران، آمد )به دست  41/4و معنادار در سطح  -51/4همبستگی  ضرایببررسی و 

در  (.1791غفوریان محبی و کربالیی محمد میگونی، است )پایایی خوب مقیاس  دهندهنشاناست که  شدهگزارش 22/4کرونباخ 

 به دست آمد. 91/4پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. brief accessibility, responsiveness, and engagement scale (BARES) 
2. Sandberg 
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 711                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

 جمعیت شناختی سن افراد نمونه توصیف ویژگی .1جدول 

 درصد فراوانی جمعیت شناختی

 0 2 سال 71

 0 2 سال 77

 17 11 سال 75

 1 17 سال 72

 0 2 سال 72

 17 11 سال 71

 74 74 سال 75

 2 70 سال 72

 0 2 سال 04

 1 17 سال 01

 0 2 سال 07

 0 2 سال 07

 144 154 کل

 ین و انحراف معیارمیانگ
 انحراف معیار میانگین

21/77 775/2 

-و انحراف معیار سن دانش 21/77دهد. میانگین سن افراد جمعیت شناختی وضعیت سنی را نشان می توصیف ویژگی -1جدول 

 بود.  775/2آموزان 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .6جدول 

متغیرهای  

  پژوهش

 کشیدگی چولگی انحراف معیار انگینمی بیشینه کمینه تعداد

 475/4 -095/4 572/7 17/11 15 2 154 گیری عاطفیکناره

 -259/4 -125/4 125/7 21/14 10 2 154 خراب کردن وجهه اجتماعی

 -717/4 -772/4 274/0 14/71 79 15 154 نمره کل پرخاشگری ارتباطی پنهان

 -591/4 -771/4 702/14 01/77 00 15 154 یجنس-یاحساسات روان

 910/4 119/1 714/5 01/11 71 2 154 یاز رابطه و عمل جنس یترضا

 -222/4 -011/4 242/7 27/2 17 7 154 ارزشیبیاحساس خود 

 917/4 -511/4 207/7 77/2 11 7 154 سرکوب جنسی

 750/4 -714/4 141/74 44/01 15 71 154 یجنس یزندگ یفیتکنمره کل 

 -592/4 -715/4 121/1 14/5 9 7 154 پذیری خوددسترسی

 175/4 -707/4 415/7 74/5 9 7 154 خود ییپاسخگو

 -250/4 -122/4 272/1 72/5 9 7 154 خود همدم طلبی

 -717/4 -725/4 927/0 72/12 72 1 154 خود بستگیدلرفتار  نمره کل

 -244/4 -052/4 142/1 27/5 9 7 154 پذیری همسردسترسی

 -511/4 -071/4 222/1 77/5 9 7 154 همسر ییپاسخگو

 -241/4 -752/4 257/1 01/5 9 7 154 همسر همدم طلبی

 -211/4 -771/4 252/0 57/12 72 9 154 همسر بستگیدلرفتار  نمره کل

را نشان  یدر روابط زناشوی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار ، پرخاشگری ارتباطی پنهانهای توصیفی شاخص -7جدول 

این که  قرار دارد( 7تا  -7در بازه ) های پژوهشمتغیر و کشیدگی نفر بودند. همچنین مقدار چولگی 154ها عداد آزمودنیهد. تدمی
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 717                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و  -7ند. در جدول نرمال برخوردارتوزیع از  های پژوهشدهد متغیرنشان می

  آمده است. 1ی چندگانههمخطمفروضه عدم 

 نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها و عدم همخطی چندگانه .3جدول 

 دوربین واتسون )خودهمبستگی( یانسوارتورم  ضریب تحمل بینمتغیرهای پیش

 721/1 217/4 یجنس-یاحساسات روان

404/7 

 171/1 112/4 یاز رابطه و عمل جنس یترضا

 711/1 172/4 ارزشیبیاحساس خود 

 509/2 172/4 کوب جنسیسر

 094/2 175/4 پذیری خوددسترسی

 427/1 901/4 خود ییپاسخگو

 057/0 501/4 خود همدم طلبی

 175/7 751/4 پذیری همسردسترسی

 121/7 754/4 همسر ییپاسخگو

 110/7 017/4 همسر همدم طلبی

باشد،  5/7تا  5/1قاعده اگر شاخص دوربین واتسون باید بین  دهد. بر اساسرا نشان می 7واتسون-نتایج آزمون دوربین -7جدول 

 وردنظرمدوربین واتسون متغیرهای  آماره کهازآنجاییبین از استقالل مناسب برخوردار هستند. آن است که متغیرهای پیش دهندهنشان

از  کدامهیچ همچنینای پژوهش است. استقالل مناسب متغیره یدهندهنشاناین که  به دست آمد 5/7الی  5/1این پژوهش بین 

باشند. نمی 14تر از حد مجاز از مقادیر عامل تورم واریانس بزرگ کدامهیچو  1/4از حد مجاز  ترکوچکل مقادیر آماره تحم

های پارامتریک ضریب توان از آزمونبین است، میعدم وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیش دهندهنشاننتایج  کهازآنجایی

ضرایب ماتریس همبستگی  0در جدول شماره  است.  اطمینانقابلد و نتایج آن همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمو

 بین متغیرهای پژوهش آمده است. 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 4جدول 

 سطح معناداری پرخاشگری ارتباطی پنهانمتغیر مالک=  متغیرهای پژوهش

 441/4 -242/4** یجنس-یاحساسات روان

 441/4 -507/4** یعمل جنس از رابطه و یترضا

 441/4 -274/4** ارزشیبیاحساس خود 

 441/4 -271/4** سرکوب جنسی

 441/4 -017/4** پذیری خوددسترسی

 441/4 -770/4** خود ییپاسخگو

 441/4 -725/4** خود همدم طلبی

 441/4 -711/4** پذیری همسردسترسی

 441/4 -779/4** همسر ییپاسخگو

 441/4 -752/4** سرهم همدم طلبی

  41/4مقدار احتمال در سطح 

                                                           
1. multicollinearity 
2. durbin-watson 
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 717                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

در روابط  یبستگدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار بین نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  -0بر اساس جدول 

 کهازآنجاییو معناداری وجود دارد.  منفیرابطه  پرخاشگری ارتباطی پنهاندرصد اطمینان( با  99خطا و  41/4در سطح ) زناشویی

ارتباطی  پرخاشگریبینی سازد، لذا برای پیشپذیر میبین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد این امر ادامه تحلیل را امکان

شود تفاده میاس از رگرسیون چندگانه به روش همزمان در روابط زناشویی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار  بر اساس پنهان

 آمده است.  -2و  5ن در جداول که نتایج آ

 زناشویی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و بر اساس  پرخاشگری ارتباطی پنهانخالصه مدل و تحلیل واریانس  .2جدول 

 آمدهدستبهمقدار  شاخص

 117/4 (MRهمبستگی چندگانه )

 259/4 )ضریب تعیین( Rمجذور 

 270/4 شدهلیتعد Rمجذور 

 F 100/72آماره 

 F 441/4ناداریسطح مع

با  ابط زناشوییدر رو بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین  -5با توجه جدول 

کیفیت زندگی  بر اساس پرخاشگری ارتباطی پنهاندرصد از واریانس  9/25است. همچنین  117/4برابر  پرخاشگری ارتباطی پنهان

ناسب بودن م دهندهنشان راههکیتبیین شود. همچنین نتایج معنادار تحلیل واریانس  در روابط زناشویی بستگیدلجنسی و رفتار 

 ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان آمده است.  -2است. در جدول  شدهارائهمدل رگرسیونی 

 زناشویی بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و  بر اساس پرخاشگری ارتباطی پنهانبینی ضرایب رگرسیون چندگانه پیش .2جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 272/75 910/4 - 407/72 441/4 (Constantثابت )

 441/4 -711/0 -599/4 421/4 -722/4 یجنس-یاحساسات روان

 447/4 -447/7 -171/4 779/4 -211/4 یجنساز رابطه و عمل  یترضا

 441/4 -994/0 -155/4 792/4 -014/1 ارزشیبیاحساس خود 

 477/4 -272/7 -175/4 722/4 -772/4 سرکوب جنسی

 419/4 -524/7 -742/4 015/4 -221/4 پذیری خوددسترسی

 475/4 -442/5 -041/4 779/4 -541/4 خود ییپاسخگو

 477/4 -997/7 -775/4 715/4 -717/4 خود همدم طلبی

 441/4 -522/14 -277/4 729/4 -597/4 پذیری همسردسترسی

 441/4 -279/7 -541/4 757/4 -711/1 همسر ییپاسخگو

 449/4 -712/7 -077/4 722/4 -751/4 همسر همدم طلبی

ت زندگی کیفینتایج نشان داد که زمان تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم غیراستانداردضرایب استاندارد و بر اساس  -2جدول 

قرار  تائیدد بینی کنند و فرض پژوهش موررا پیش پرخاشگری ارتباطی پنهانتوانند می در روابط زناشویی بستگیدلجنسی و رفتار 

 بود.  -277/4ضریب بتا  باپذیری همسر دسترسیبین ترین متغیر پیشگرفت. قوی
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 710                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گیریبحث و نتیجه

در روابط  یبستگدلو رفتار  یجنس یزندگ تیفیپنهان بر اساس ک یارتباط یپرخاشگر ینیبشیپبررسی  هدف از این پژوهش

رخاشگری پبا در روابط زناشویی  بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار  بین نشان داد که نتایج بود. متأهلدر زنان  ییزناشو

پرخاشگری واریانس درصد  9/25نیز آشکار کرد که چندگانه ل رگرسیون نتایج تحلیرابطه منفی و معنادار وجود دارد. ارتباطی پنهان 

با نتایج  آمدهدستهباین نتیجه . شودتبیین میدر روابط زناشویی  بستگیدلکیفیت زندگی جنسی و رفتار  وسیلهبه ارتباطی پنهان

با  کیفیت زندگی جنسیرابطه بین  همسویی دارد. در تبیین( 1792همکاران )و خزاعی و ( 1791) یرمضانغفاری و تحقیقات 

که شامل  ستازوجین کیفیت زندگی جنسی یک بعد مهم از کیفیت زندگی توان گفت که می متأهلزنان  پرخاشگری ارتباطی پنهان

 1سارآف) است شدهتعریف هابرآوردها و ارزیابیبه این  فردو پاسخ با همسرش  های مثبت و منفی روابط جنسیز جنبهبرآورد فرد ا

یک  انعنوبهزناشویی، اشاره دارد که غالباً  سالمت، به ارزیابی کلی فرد از و جنسی کیفیت زندگی زناشویی(. 7474و همکاران، 

ارد دشود و نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی شاخص از رضایت یا آشفتگی زناشویی، در نظر گرفته می

 ینیبشیپگیری بلندمدت نسبت به رابطه مشترک تعهد زناشویی به معنای جهتها، بر اساس پژوهش(. 1795ولدخانی و همکاران، )

عهد زناشویی کلی و تعهد شخصی قادرند به میزان متوسطی متغیر رضایت، توافق و و ت رودشمار میبرآیندهای زناشویی به کننده

 یهاتیمحدودبینی کنند. تعهد شخصی عاری از اجبار و ا پیشر کیفیت زندگی زناشویی( یهامؤلفه عنوانبه) ییزناشوانسجام 

در انسجام زناشویی و افزایش رضایت و  ایکنندهتعیینبه رابطه زوجی نقش  وفادارماندنمحیطی و ناشی از تمایالت زوجین به 

گری پرخاشبا  ندگی جنسیکیفیت زلذا منطقی است که گفته شود بین (. 1792موسوی، دارد )توافق بر موضوعات مشترک زناشویی 

 رابطه وجود دارد.  متأهلزنان  ارتباطی پنهان

 بستگیدلگفت که  توانمی متأهلدر روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان  بستگیدلدر تبیین رابطه بین رفتار همچنین 

 یودباورشامل خ بستگیدل یاصل یهایژگیو .داهمیت حیاتی دار در زندگی زناشویی ویژهبهو روابط صمیمانه  برای رشد سالم فرد

، که تاس گرانیگذاشتن احساسات با د اشتراکدر به  ییو توانا یاجتماع تیحما یجستجو مانه،یبردن از روابط صملذت  اد،یز

بتواند به رد شود فسبب می در روابط زناشویی بستگیدلاست. جنسی  کیفیت زندگیها در زندگی زناشویی شاد و تمامی این آیتم

 دهند و همینکاری مثبتی از خود و دیگران تشکیل میدانند و درونکند و همچنین خود را ارزشمند میشریک زندگی خود اعتماد 

بسیاری  ازسنهیزمخود  بستگیدلشود و این در آنان می در روابط زناشویی بستگیدلمدل درون کاری مثبت است که سبب ایجاد 

در روابط  گیبستدلشود. میجنسی  کیفیت زندگیمشکالت در زندگی زناشویی و  وفصلحلی در افراد و از خصوصیات مثبت روان

نسی ج کیفیت زندگیزناشویی موجب روابط مثبت با همسر و مدیریت درست مشکالت زندگی و مدیریت صحیح مشکالت و 

 شود. می متأهلافراد 

                                                           
1. Afsar 
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 715                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 در طول زنانتعادل باشد و لذا این فرد در احساسات و تعارضات بیشود که در روابط زناشویی باعث می بستگیدلفقدان 

و موجب تشدید احساسات منفی و سرد شدن در زمینه روابط  دهندتعارضاتشان با همسر رفتارهای منفی زیادی از خود نشان می

انداختن  رخط به، اشوییدر روابط زن بستگیدلفقدان  جهینت. شوندمی جنسی کیفیت زندگیزناشویی و زمینه جنسی و کاهش 

و  رفتارهای منفی، موجب افزایش در روابط زناشویی بستگیدلفقدان  ت.اس جنسی کیفیت زندگیو  زندگی زوجین سالمت

 بستگیدلقدان فتر است. پایین هاآندر جنسی نیز  کیفیت زندگیو  رضایت و آرامش کمتری دارندشود، چنین اشخاصی ی میتعادلبی

در  یبستگدلکند. افراد فاقد رنجور میدهد و او را روانهای روانی قرار میزوجین را در برابر فشارها و آشفتگی در روابط زناشویی

یین جنسی در آنان پا دهی روابط زناشویی هستند، لذا کیفیت زندگیهای الزم برای برقراری و شکلفاقد مهارتروابط زناشویی 

 به دلیل فقدان توانایی کنترل هیجانات خود، نتواند مشکالت در روابط زناشویی بستگیدلقد این احتمال وجود دارد که افراد فااست. 

 شوند، کیفیت زندگی جنسی آنان را نیز دچار نقصاناحتمالی زندگی را مدیریت کنند، تنش و فشارهایی که چنین افرادی متحمل می

 کند. می

ها برای کنند در طیفی از کوششبرای غلبه بر عواطف منفی که تجربه می ند،در روابط زناشویی ندار بستگیدلافرادی که راهبردهای 

پذیری را در معرض خطر بیشتر آسیب افرادگیرد. هر دوی این راهبردها ممکن است قرار می بستگیدلبیشینه یا کمینه کردن نیازهای 

دارند،  یدر روابط زناشوی بستگیدلکه  ینسبت به افرادرویدادها و عواطف منفی بیشتری  احتماالًاین افراد روانی قرار دهد چرا که 

این  ازآنجاکه .استو خودتنظیمی  نفساعتمادبه، فقدان در روابط زناشویی بستگیدلهای افراد فاقد . از دیگر ویژگیکنندمیتجربه 

 فسناعتمادبهی کنترل ندارند، کنند که بر زندگ، احساس طردشدگی دارند و احساس میهمسر تائیدو  حمایتعدمافراد به خاطر 

اضطراب و تنیدگی شدیدی را تجربه کرده که منجر به عدم سازگاری  درنتیجهکنند. و احساس گناه و ناامیدی می یافتهکاهش هاآن

یفیت کباعث دلسردی زناشویی و کاهش  مروربهزند و نیز لطمه می هاآنها به روابط زناشویی که این ویژگیگردد با مشکالت می

نان در روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان ز بستگیدللذا منطقی است که گفته شود بین رفتار . گرددمی جنسی زندگی

 رابطه وجود دارد.  متأهل

بود. همچنین اجرای میدانی آن در دوران  چالوسشهر  متأهلزنان های این پژوهش انجام آن بر روی محدودیت ترینمهمیکی از 

را قادر به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به  متأهلیزنان آنالین بوده است که این امر تنها  صورتبهع کرونا ویروس و شیو

است  کنو مماست  شدهاستفاده در این پژوهش از پرسشنامه خودسنجیاند. کرده است که به اینترنت دسترسی داشتهمی سؤاالت

و یا  تربا صرف زمان اندک باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگویی دادهرخآوری اطالعات خطایی در روند جمع

ز اختیار تواند خارج اها می، که البته این محدودیتموجب انحراف نتایج مطالعه شود درنهایتپاسخگویی غلط و با سوگیری باشد و 

ای ههای پرسشنامخالقی و قانونی صرفاً به دادهدر این مطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالحظات اپژوهشگر محسوب شوند. 

از این مطالعه،  آمدهدستبهاستفاده نشد. بر مبنای نتایج  توانست مفید باشداتکا شد و از سایر منابع اطالعاتی همچون مصاحبه که می

در ره، و غیرتباطی خانواده ، الگوهای اهای شخصیتیویژگیدیگر مانند  های آتی نقش متغیرهاییدر پژوهش شود کهپیشنهاد می

 .قرار گیرند موردبررسی متأهلزنان  پرخاشگری ارتباطی پنهانبینی پیش
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 712                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 درواقعت؛ نیس ریپذامکان هاآنی از علّ استنباطاند و آمدهدستبهی از نوع همبستگی فپژوهش حاضر، در یک طرح توصی هاییافته

سایر  استفاده از مطالعات طولی و. ت آنهستند نه علّ  رخاشگری ارتباطی پنهانپهای ها در بهترین حالت، همبستهبینی کنندهپیش

گردد یم تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهادمی (کیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحقهای روش

نتایج  د. بر اساسپرداخته شو متأهلزنان  نهانپرخاشگری ارتباطی پبر  مؤثرعوامل با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی 

 توان درهای این پژوهش میاز یافتهبه این صورت که عملی مطرح کرد. در سطح دستاوردها این پژوهش را توان می آمدهدستبه

 ربطیذهای زماندر سا بستگیدلدرمان مبتنی بر کیفیت زندگی و  درمان و آموزشمانند درمانی ت ها و مداخالجهت تدوین برنامه

 کمک شود.  متأهلزنان  پرخاشگری ارتباطی پنهان کاهشبرای  شناختیرواناکز مشاوره و خدمات مانند مر

 منابع

 اساس بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت بر(. پیش1044پانته آ. ) ،جهانگیر؛ و مژگان ،نیکنام ؛پروانه ،کیان حمیدی 

 .25-94(، 1)7، خانواده درمانی کاربردی فصلنامه. متأهلجیگری احساس گناه در افراد ورزی با نقش میانخودشفقت

 های روانسنجی مقیاس پرخاشگری بررسی ویژگی(. 1792)کیانوش.  ،زهراکار ؛ وولی اهلل ،فرزاد ؛شکوه ،نژادنوابی ؛سمانه ،خزاعی

 .25-11(، 7)14، شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت پنهان ارتباطی در زوجین ایرانی. 

 های روانسنجی مقیاس کوتاه دسترسی پذیری، ارزیابی ویژگی(. 1792)رضا.  ،داورنیا؛ و محسن ،بابایی گرمخانی ؛محسن ،رسولی

 .1-12(، 27)19، مجله علوم پزشکی زانکودر روابط زناشویی.  بستگیدلابزاری برای سنجش رفتار . پاسخگویی و همدم طلبی

  بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه (. 1791)اسماء. ، هاشمی ؛ وسمیه ،منتشلو ؛طهورا ،عرفان ؛زینب ،لیمانیس ؛رسول ،چسبیروشن

 .717-770(، 1)12، روانشناسی بالینی و شخصیتدو فصلنامه . کیفیت زندگی جنسی زنان

 بررسی نقش راهبردهای (. 1792) پیمان. ،مام شریفیو  ؛راهله، سیاه کمری ؛عبداهلل ،معتمدی ؛یوسف ،اعظمی ؛مهراد، محمدصدر

-77(، 7)2، اریروان پرستنشریه مقابله با استرس، هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان. 

17. 

 عوامل  (.1795)راضیه.  ،معصومی ؛ ومحسن ،یزدانی اول؛ ابراهیم ،تابان ؛سهیال ،تون تاب حقیقی ؛حمیدرضا ،مکرمی ؛کاظم ،صمیمی

 .171-170(، 7)11، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگانموثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان شاغل در بیمارستان. 

 ه نشریپنهان.  یارتباط یپرخاشگر یا: نقش واسطهییزناشو تیفیو ک یی(. عدالت زناشو1791. )یلوفرن ،یو رمضان جید؛م ،یغفار

 .012-547(، 24)15ی، خانواده پژوه

 های زندگی بر خودتنظیمی زناشویی و اثربخشی آموزش مهارت(. 1791)ریان محبی، فهیمه؛ و کربالیی محمد میگونی، احمد. غفو

 . 1-70(، 7)1راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی، . رفتار دلبستگی در روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی

 های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر (. اثربخشی آموزش مهارت1791کیانوش. ) ،اکارزهرو  ؛صدیقه ،احمدی ؛اصغر ،کریمی

 .17-77(، 0)11، روانشناسی بالینیمجله . پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان

 ( .1792موذن جامی، عارفه؛ محمدی، کوروش؛ و فالح چای، رضا.) گیری معنویاساس جهت بینی کیفیت زندگی زناشویی برپیش. 

 .71-04(، 7)5ه دین و سالمت، نشری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 12

https://ijndibs.com/article-1-739-fa.html


 نژاد مجلج                                             ......                                                             جنسی زندگی کیفیت اساس بر پنهان ارتباطی پرخاشگری بینی پیش

  

 

 712                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 بینی توافق، رضایت و انسجام زناشویینقش تعهد شخصی، اخالقی و ساختاری به ازدواج در پیش(. 1792)سیده فاطمه.  ،موسوی. 

 .97-114(، 1)2، رویش روان شناسی نشریه علمی و ترویجی

 تأثیر سن ازدواج، الگوهای  (.1795نی، حسین. )ولدخانی، مریم؛ محمودپور، عبدالباسط؛ فرحبخش، کیومرث؛ و سلیمی بجستا
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