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بررسی رابطه بیه الگوهای ارتباطی حل تعارض و میسان رضایت جنسی
مراجعهکنندگان به مراکس مشاوره
2

مرضیه حیدری فتسمی ،1رمضان حسه زاده

 7کبرضٌبسی ارضذ رضتِ رٍاًطٌبسی ثبلیٌیٍ ،احذ سبری ،داًطگبُ آزاد اسالهی ،سبری ،ایراى
 8استبد گرٍُ رٍاًطٌبسیٍ ،احذ سبری ،داًطگبُ آزاد اسالهی ،سبری ،ایراى (ًَیسٌذُ هسئَل)

چکیده
پژٍّص حبضر ،ثب ّذف تعییي راثطِی ثیي الگَّبی ارتجبطی ،حل تعبرض ٍ هیساى رضبیت جٌسی هراجعیي ثهِ هراکهس هطهبٍرُ
ضْرسههتبى گٌجههذکبٍٍج اًشههبم ضههذ رٍش پههژٍّص از ًههَم ّوجسههتگی اسههت جبهعههِ آهههبری ایههي پههژٍّص ضههبهل کلیههِ
هراجعِکٌٌذگبى ثِ هراکس هطبٍرُ (دارای هشَز از سبزهبى ًظبم رٍاًطٌبسی ایراى) در هذت سِ هبُ هیثبضذ رٍش ًوًَهِگیهری
ایي تحقیق ثر اسبج تصبدفی سبدُ ثَدُ ٍ حشن ًوًَِ ثب استٌبد ثِ تحقیقبت اًشبم ضهذُ بجلهی ً 06فهر از ههراجعیي ( 96زى ٍ
 96هرد) هیثبضذ کِ ثرحست هراجعبت هتَالی اًتخبة ضهذًذ سه ا از ضهرکتکٌٌهذگبى خَاسهتِ ضهذ ثهِ پرسطهٌبهِّهبی
الگَّبی ارتجبطی کریستٌسهي ٍ سهَیٍی ( )CPQجْهت ثهرآٍرد ارتجهب زًبضهَیی زٍجهیي ٍ حهل تعهبرض )CRQ( ،ثهرای
اًذازُگیری تَاًبیی ضخص ثرای حل تعبرض ثیي فردی ٍ رضبیت جٌسی یرسَى ( )LSSQپبسخ دٌّذ ثری تحلیهل دادُّهبی
پژٍّص از آزهَى کَلوَگرٍف – اسویرًَف ٍ ضریت ّوجستگی پیرسَى استفبدُ ضذ ًتهبی آزههَى کَلوهَگرٍف – اسهویرًَف
ثیبًگر ایي ثَد کِ ،تَزیع دادُّب در ایي ًوًَِ آهبری ًرهبل است ًتبی حبصل از ضهریت ّوجسهتگی پیرسهَىً ،طهبى داد ثهیي
الگَّبی ارتجبطی سبزًذُ هتقبثل ،حل تعبرض ٍ هیساى رضبیت جٌسی زٍجیي راثطِ هستقین ٍ هعٌبداری ٍجَد دارد ثهِگًَهِای
کِ اگر الگَی ارتجبطی ثکبرگرفتِ ضذُ تَسط زٍجیي الگَی سبزًذُ ای ثبضذ رضهبیت جٌسهی زٍجهیي ًیهس ثیطهتر اسهت یعٌهی
ثْجَد سجک ارتجبطی زٍجیي رضبیتهٌذی زًبضَیی را ثِ دًجبل دارد ٍ ثبلعکا ّوچٌهیي ًتهبی ضهریت ّوجسهتگی ًطهبى داد
ثیي الگَی تَبع /کٌبرُگیری  ،حل تعبرض ٍ رضبیت جٌسی راثطِ ًسدیک ثِ صفر است ٍ ایي الگَی ارتجبطی تقریجهب راثطهِای ثهب
حل تعبرض ٍ رضبیت جٌسی ًذارد ٍ ثبیخرُ ّوجستگی ثیي حل تعهبرض  ،رضهبیت جٌسهی ٍ ارتجهب اجتٌهبثی هتقبثهل هٌفهی
ثذست آهذ ثطَریکِ زٍجیٌ ی کِ احسبج رضبیتوٌذی ٍ آراهص ثیطتری از زًذگی خَد دارًذ ،احتوبی از سهجکّهبی ارتجهبطی
سبلنتری استفبدُ هیکٌٌذ ٍ درًتیشِ تعبرضبت زٍجیي ًیس کوتر است ایي ًتبی ّوسَ ثب تحقیقبت بجلی ثَد
واشههای کلیدی :الگَّبی ارتجبطی ،حل تعبرض ،رضبیت جٌسی
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