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Abstract 
  The aim of this study was to
investigate the relationship between 
sensory processing styles and marital 
satisfaction.  
The following self-report measures 
were given to 136 participant couples 
(272 women and men) from Tehran 
who were selected through available  
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 مقدمه

حالي كه برخي  در  .  ازدواج يكي از مهم ترين رويدادهايي است كه در زندگي هر انساني رخ مي دهد            
از ازدواج ها مشوق رشد و شكوفايي زوجين است، برخي از زن و شوهرها مي توانند براي يكديگر                      

در واقع چرا بعضي از زوج ها با تفاهم و سازگاري و رضايت، زندگي را                    .  مشكالتي را فراهم كنند    
زندگي با دشواري و    مي گذرانند، در حالي كه برخي ديگر از همسران در حل و فصل ساده ترين مسائل              

اغلب زوج ها اظهار مي كنند در برخورد با اشخاصي غير از همسر خود                 .  سردرگمي مواجه هستند  

 سؤالي مقياس رضايتمندي زناشويي انريچ،       40 فرم  
سگري، بهمني و   ع(شده براي جامعه ايراني        هنجار

داده هاي پژوهش با روش          ).  1385تمدني،    
 .همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد

جست وجوگري حسي در   نتايج نشان داد كه سبك       
زنان و مردان با رضايتمندي زناشويي آن ها و               
همسران شان رابطه مثبت معنادار دارد و سبك هاي        
پردازش حسي ثبت پايين، اجتناب گري حسي و           

پذيري حسي در زنان و مردان با                 حساسيت 
رضايتمندي زناشويي آن ها و همسران شان رابطه          

نتايج حاصل از بررسي رابطه       .  منفي معنادار دارد   
احتمالي فاصله نمرات زوجين در هر سبك پردازش         
حسي با رضايتمندي زناشويي آن ها، نشان داد فاصله      
نمرات زن و شوهر در جست وجوگري حسي و              

ي با رضايتمندي زناشويي مردان       اجتناب گري حس 
رابطه مثبت معنادار دارد و فاصله نمرات زن و شوهر          
در ثبت پايين با رضايتمندي زناشويي زنان و مردان          

 .رابطه منفي معنادار دارد
 

جست وجوگري ( سبك پردازش حسي        :كليدواژه ها
حسي، ثبت پايين، اجتناب گري حسي و                    

 ويي، رضايتمندي زناش)حساسيت پذيري حسي

 

sampling and completed Adolesc-
ent/Adult Sensory Profile and Enrich 
marital satisfaction scale. Data was 
analyzed through Pearson correlation 
method. Research findings indicated a 
positive significant relationship bet-
ween couple’s sensation seeking and 
marital satisfaction of themselves and 
their partners; and there is a negative 
significant relationship between coup-
le’s low registration, sensation avoidi-
ng and sensory sensitivity styles and 
marital satisfaction of themselves and 
their partners. Results of relationship 
between men and women’s score 
distance in each sensory processing 
style and marital satisfaction indicate 
that there is a positive significant 
relationship between couples score 
distance in sensation seeking and 
sensation avoiding and men’s marital 
satisfaction; and there is a negative 
significant relationship between coup-
les score distance in low registration 
and their marital satisfaction.  
 
Keywords: sensory processing style 
(sensation seeking, low registration, 
sensation avoiding and sensory sensi-
tivity), marital satisfaction. 
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، 1بك(مشكلي ندارند اما به ندرت مي توانند با درك الزم، روابط صميمانه خود را شكوفايي بخشند                    
1386 .( 

مسران با پيشينه هاي تحولي،     اعتقاد دارند هر يك از ه       )  2006(تاني گوچي، فريمن و تايلور        
سبك شخصيتي، تركيب عوامل زيست شناختي ـ محيطي و با تجربيات گوناگون به زندگي مشترك                

از بين اين متغيرها نتايج پژوهش ها نشان داده است كه عوامل و ابعاد شخصيتي يكي               .  قدم مي گذارند 
شيوتا و لونسون،   (يش بيني مي كند   از مهم ترين عواملي است كه كيفيت رابطه زناشويي را به خوبي پ            

 ).2008؛ وانگ و همكاران، 2007
 به عنوان يك متغير شخصيتي شايد اساسي ترين عنصر رواني چگونگي درك و                2پردازش حسي 

). 1386صدوقي، وفايي و رسول زاده طباطبايي،       (دريافت محيط اطراف و واكنش افراد به آن باشد            
يوه اي كه سيستم اعصاب به منظور دريافت، سازمان دهي و           اين سازه يك مفهوم كلي است و به ش          

هم چنين پردازش حسي به عنوان يك        .  هاي حسي به كار مي گيرد، اشاره مي كند       درك درون داده 
فرآيند دروني سيستم عصبي در نظر گرفته مي شود كه بر مبناي اطالعات حسي به دست  آمده از                     

به عنوان مثال    (و درون بدن      )   شنوايي و بينايي     به عنوان مثال درون دادهاي     (محيط اطراف    
، فرد را نسبت به آن چه برايش اتفاق مي افتد آگاه ساخته و            )گيرنده هاي حس دهليزي و حس مفصلي     

 ).2000ميلر و لين، (او را قادر مي سازد كه دريابد چگونه به مقتضاي موقعيت واكنش نشان دهد 
نظريه پردازش حسي دان    .  ي را مطرح كرده است    يك مدل چهارعاملي پردازش حس    )  2001(دان  

به عبارت ديگر افراد به     .  بيان مي كند كه هر فرد شيوه خاصي براي پردازش درون دادهاي حسي دارد            
روي آورد .  شيوه هاي گوناگون و گاهي متضاد نسب به يك محرك يكسان، واكنش نشان مي دهند                 

د در ميزان دريافت اطالعات حسي و نحوه           بر اين نظر متمركز است كه همه افرا           3پردازش حسي 
 ـ  6فعال[ و   ] باال ـ آستانه عصبي پايين     5آستانه عصبي [  4پاسخ دهي به آن ها در هر يك از دو پيوستار         

جايگاهي را به خود اختصاص مي دهند كه بر حسب موقعيت شان در هر كدام از اين دو                     ] 7منفعل
 و  10، اجتناب گري حسي  9، ثبت پايين  8گري حسي  سبك پردازش حسي جست وجو    4پيوستار، در يكي از     

 قرار مي گيرند و بر اساس آن نيز درون داد هاي خود را تنظيم مي كنند                   11حساسيت پذيري حسي 
 ).2002براون و دان، (

افرادي كه آستانه عصبي بااليي دارند، به تعداد كمي از محرك ها پاسخ مي دهند و در واكنش به                   
 حالي كه افراد با آستانه عصبي پايين به علت آمادگي بيشتر نورون هاي                محرك ها تأخير دارند، در    

 �از سوي ديگر در يك قطب پيوستار فعال           .  عصبي به تعداد بيشتري از محرك ها پاسخ مي دهند         

منفعل افرادي وجود دارند كه از فعاليت هايي كه با زندگي طبيعي شان تداخل دارد، استقبال مي كنند               
عدم دريافت محرك واجد سبكي فعال هستند و در قطب ديگر پيوستار افرادي وجود              و در دريافت يا     

دارند كه در فعاليت ها به هيچ گونه مشاركتي گرايش ندارند و براي پاسخ دهي به محرك هاي حسي و                 
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اجراي عملكرد نيازمند دريافت حمايت بيشتر از طرف محيط هستند، به اين معني كه در دريافت يا                  
 سبك  4بنابراين از تركيب دو پيوستار مذكور،         .  ت محرك واجد سبكي منفعل هستند       عدم درياف 

جست وجوگري حسي نشانگر آستانه هاي عصبي باال همراه با گرايش به           :  پردازش حسي پديد مي آيد   
به اين معني كه نمره باال در اين سبك نشان مي دهد كه فرد             .  فعاليت در ارتباط با اين آستانه ها است      

 . ه هاي حسي بااليي دارد و براي كسب تحريك بيشتر برانگيخته مي شودآستان
. ثبت پايين نشانگر آستانه هاي عصبي باال و گرايش به انفعال در ارتباط با اين آستانه ها است                     
. يعني نمره باال در اين سبك نشان دهنده اين است كه فرد صرفاً آستانه هاي حسي بااليي دارد                       

انگر آستانه هاي عصبي پايين همراه با گرايش به فعاليت در ارتباط با اين                   اجتناب گري حسي نش   
يعني نمره باال در اين سبك نشان مي دهد كه آستانه هاي حسي فرد پايين است و                  .  آستانه ها است 

حساسيت پذيري حسي نشانگر آستانه هاي عصبي     .  براي كاهش دادن سطح تحريك برانگيخته مي شود      
يعني نمره باال در اين سبك صرفاً بيانگر         .  انفعال در ارتباط با اين آستانه ها است       پايين و گرايش به     

 ). 2002براون و دان، (اين است كه آستانه هاي حسي فرد پايين است 
مطالعاتي كه همه شكل هاي پروفايل حسي را مورد استفاده قرار داده اند از اين مدل پردازش                    

؛ 2002،  16 و اور  15، ميلس 14، دان و تولفسون    13، فيليون 12لبراون، كروم و  (حسي حمايت مي كنند     
؛ دان و براون،    1997؛ دان،   1998 و دان،    17؛ ارمر 2001براون، تولفسون، دان، كروم ول و فيليون،          

بنابراين راهي كه هر كس به      ).  2002؛ همگي به نقل از براون و دان،          1997 و دان    18؛ كينتز 1997
نحصربه فرد است كه هم بر اساس متغيرهاي ژنتيكي و هم                محرك هاي حسي پاسخ مي دهد م      
 ).2006كالرك برك، (متغيرهاي محيطي تحول مي يابد 

مطرح كردند كه چگونگي پردازش حسي با درون گرايي و كمرويي          )  2005 و   1997(آرون و آرون    
 نيز گزارش داد كه بين چگونگي پردازش حسي و شاخص هاي سالمت            )  2006(بهمن  .  مرتبط است 

 )2005(و كيلينگزورث    ليز، تيمل، باكسلي  .  ارتباط مستقيمي وجود دارد   )  مانند تجربه استرس بيشتر   (
. ، اضطراب و افسردگي پرداختند     19 بررسي حساسيت در پردازش حسي، محدودكنندگي والديني          به

اگرچه بعضي پژوهش ها به رابطه بين حساسيت در پردازش حسي و مشكالت روان شناختي اشاره                  
 نيست، ولي شايد    20ه اند، اما نمره باالي حساسيت در پردازش حسي الزاماً زمينه ساز عاطفه منفي            كرد

 دانشجو نشان داد     213نتايج پژوهش آن ها روي      .  بتوان گفت با ضعف در فرزندپروري رابطه دارد         
 و  حساسيت در پردازش حسي با و بدون در نظرگرفتن فاكتورهاي والديني، پيش بينيكننده اضطراب              

 ).2005ليز و همكاران، (افسردگي است 
پژوهشي با عنوان رابطه    )  2005(در همين روند مطالعاتي، اما با زمينه اي متفاوت جرومه و ليز              

 بزرگساالن و شيوه هاي مقابله اي انجام        21بين سبك هاي پردازش حسي، سبك دلبستگي عاشقانه         
اد كه حساسيت پذيري حسي با اضطراب        شركت كننده نشان د    133نتايج اين پژوهش روي      .  دادند
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شايد بتوان نتيجه به دست آمده را      .  ، همبستگي مثبت دارد   )سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا     (22رابطه
.  مرتبط با اين سبك دانست      24 و برون ريزي هيجاني   23به نوعي مربوط به شيوه مقابله اي هيجان مدار       

ثبت .  همبستگي دارد )  ستگي ناايمن اجتنابي  سبك دلب   (25اجتناب گري حسي با اجتناب از رابطه       
همبستگي دارد و رابطه بين ثبت پايين و            پايين، هم با اضطراب رابطه و هم با اجتناب از رابطه              

جست وجوگري .   مربوط مي شود  27 و قطع رابطه    26اضطراب رابطه به نوعي به شيوه مقابله اي انكار          
ن پژوهش نشان مي دهد كه چگونه سبك هاي         نتايج اي .  حسي با سبك دلبستگي ايمن رابطه دارد        

پردازش حسي مي تواند بر توانايي افراد در زمينه شيوه هاي مقابله و سبك هاي ارتباطي آن ها، اثرگذار                
در راستاي توجه به شواهد موجود در مطالعات ذكرشده و رابطه چگونگي پردازش حسي با                   .  باشد

نشان داد كه در     نيز  )  1384( كجباف و همكاران      پژوهشبرون ريزي هيجاني و نوع عاطفه افراد،         
زوج هايي با رضايتمندي كمتر در مقايسه با زوج هاي راضي، همخواني كمتري بين نمرات                         

  .هيجان خواهي مشاهده مي شود
بنابراين با عنايت به اين كه رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در مطالعات                   

؛ 2008؛ مك كري،     2010هامبد، دانالن، ياكونو و برت،        (ر گرفته است     متعددي مورد مطالعه قرا    
از آن جا كه روي آورد پردازش حسي نيز به يكي از ويژگي هاي مزاجي و              و   )2004واتسون و همكاران،    

تعاملي افراد مي پردازد كه طبق مطالعات ذكرشده با شيوه هاي مقابله اي و ابرازگري هيجاني آن ها                  
 و هم چنين فقدان مطالعاتي در خصوص رابطه اين مؤلفه بر ميزان رضايتمندي                   مرتبط مي باشد 

رابطه سطح رضايتمندي زناشويي زوجين و شيوه         زناشويي زوجين، پژوهش حاضر با هدف بررسي        
پردازش حسي آن ها انجام شده است تا پاسخگوي اين گونه سؤال ها باشد كه  آيا بين سبك هاي                      

ن رضايتمندي زناشويي آن ها رابطه معناداري وجود دارد؟ آيا بين                پردازش حسي افراد و ميزا       
سبك هاي پردازش حسي افراد و ميزان رضايتمندي زناشويي همسران شان رابطه معناداري وجود                
دارد؟ و آيا بين ميزان فاصله نمرات زوجين در سبك هاي پردازش حسي با ميزان رضايتمندي                       

  دارد؟زناشويي آن ها رابطه معناداري وجود

 

 روش 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

 .پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگي است
ساكن شهر تهران در محدوده     )  زن و شوهر  (جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي زوج هاي         

 272( زوج   136از اين جامعه آماري به روش نمونه گيري در دسترس،          .   سال مي باشد  50  تا  20سني  
جهت تكميل پرسش نامه ها، پرسشگران به اماكن عمومي و محل هاي         .  ژوهش شركت نمودند  در پ )  نفر

مراجعه نمودند و بسته هاي پرسش نامه را      ...)  مانند مراكز خريد، پارك ها و بوستان ها و         (پرتردد افراد   
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هر يك حاوي يك دفترچه         (A4اين بسته ها شامل دو پاكت         .  در اختيار زوجين قرار مي دادند      
به   (A3و يك پاكت     )  سش نامه و يك برچسب آماده براي چسباندن در پاكت توسط آزمودني              پر

بود كه بايد   )  منظور تفكيك پرسش نامه هاي هر زوج به همراه برچسب جهت چسباندن در پاكت               
بسته ها به همراه آدرس و شماره تماس پژوهشگر و هزينه الزم             .  توسط زن و شوهر تكميل مي شد      

تيار زوجين قرار داده مي شد و زوجين پس از تكميل پرسش نامه ها، بسته ها را به                 براي پست در اخ   
با توجه به تعداد نمونه در نظرگرفته شده تعداد بسيار زيادي پاكت توزيع               .  پژوهشگر بازمي گرداندند 

  زوج به طور كامل به    136شد تا با كنارگذاشتن پرسش نامه هاي مخدوش و بازگردانده نشده در نهايت            
 . پرسش نامه ها پاسخ دادند

 

 ابزارهاي پژوهش

 بزرگسال يك   �پروفايل حسي نوجوان    :  )2002براون و دان،    ( بزرگسال   �پروفايل حسي نوجوان    

 آيتم  60اين پرسش نامه شامل    .  پرسش نامه خودسنجي براي محدوده سني نوجوان تا بزرگسال است         
با توجه به اين كه هر يك از        .  حسي نشان مي دهد  مي باشد كه پاسخ هاي افراد را در برابر تجربيات           

جست وجوگري حسي، ثبت ( سؤال دارد، نمره   هر سبك پردازش حسي       15سبك هاي پردازش حسي    
عبارت است از مجموع نمره سؤاالت مربوط به         )  پايين، اجتناب گري حسي و حساسيت پذيري حسي      

 و حداكثر نمره در هر سبك پردازش        15بنابراين حداقل نمره در هر سبك پردازش حسي         .  هر سبك 
 بزرگسال به دست مي آيد،    �نمرات چهارگانه اي كه از پروفايل  حسي نوجوان          .   خواهد بود  75حسي  

بيانگر سبك پردازش حسي فرد خواهد بود كه بر اساس آستانه هاي نورولوژيكي و پاسخ هاي رفتاري                 
 . فرد نسبت به اين آستانه ها مشخص مي شود

اين پروفايل چگونگي پردازش حسي در     .  يبي از اين چهار سبك پردازش حسي را دارد        هر فرد ترك  
 زيرمقياس پردازش حسي    6حواس مختلف را نيز به طور مجزا مورد بررسي قرار مي دهد كه شامل                

بنابراين عالوه بر نمره كلي پردازش      .  طعم ـ بو، حركت، بينايي، المسه، سطح فعاليت و شنوايي است           
ضمناً براون  .   زيرمقياس و براي هر يك از حواس نيز به طور مجزا نمره اي به دست مي آيد             حسي، در هر  

و دان بر اساس پژوهش هايي كه در كشور آمريكا انجام داده اند، براي هر محدوده  سني نرم هايي را                     
 ٢٨يرواي.  ارائه كرده اند كه نشان مي دهند كدام سبك يا سبك هاي پردازش حسي در فرد غالب است                

. مورد تأييد قرار گرفته است    )  2005 و   1997(اين آزمون در مطالعات متعددي از جمله آرون و آرون           
روايي همگرايي اين مقياس نيز از طريق همبستگي با مقياس هاي برون گرايي اجتماعي، نظم جويي                

 29اعتبار.   به دست آمده است   39/0 و   32/0،  65/0،  45/0هيجاني، حساسيت به نور و الكل به ترتيب          
 نفر  615آزمون، در مطالعه اي كه با استفاده از پروفايل حسي نوجوان ـ بزرگسال در آمريكا روي                     

با روش برآورد ضرايب    )   سال 79 تا   17زن، در محدوده سني     %  2/61مرد و   %  8/38شامل  (انجام شد،   

���/ 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

285 

 
 

 

 

 

پايين،  محاسبه شد كه اين ضرايب براي سبك هاي جست وجوگري حسي، ثبت                30همساني دروني 
 محاسبه گرديد   81/0،  66/0،  82/0،  79/0اجتناب گري حسي و حساسيت پذيري حسي به ترتيب          

اران ـي و همك  ـران هم در مطالعات گوناگوني از جمله صدوق       ـاين آزمون در اي   ).  2002براون و دان،    (
اسبه استفاده شده است و در پژوهش حاضر نيز اعتبار آن از طريق مح              )  1387(، عدل پرور   )1386(

 . به دست آمد74/0آلفاي كرونباخ 
 

 مقياس رضايتمندي زناشويي انريچ

طراحي شده است و به منظور ارزيابي       )  1989(اين پرسش نامه توسط اولسون، فورنير و درانكمن        
زمينه هاي بالقوه  مشكل زا يا شناسايي زمينه هاي قدرت و پربارسازي روابط زناشويي به كار مي رود                  

 12 سؤالي است كه شامل        115فرم اوليه اين پرسش نامه شامل يك فرم بلند             ).  1379ثنايي،  (
 گزارش  92/0اولسون و همكاران اعتبار اين پرسش نامه را با روش ضريب آلفا،               .  زيرمقياس مي باشد 

توسط سليمانيان تهيه شد و      )   سؤالي 47(كرده اند و فرم كوتاه مقياس رضايتمندي زناشويي انريچ           
كجباف و همكاران،   ( به دست آمد    95/0ضريب آلفا محاسبه گرديد كه عدد         آن از طريق   ضريب اعتبار 

به رواسازي، اعتباريابي و استانداردساختن مقياس رضايتمندي       )  1385(عسگري و همكاران    ).  1384
سؤالي براي جامعه ايراني پرداختند و نتايج رواسازي عاملي با روش تحليل                   47زناشويي انريچ    

 7اصلي و چندين بار چرخش متمايل و متعامل انجام گرفت كه در نهايت مقياس با حذف                  مؤلفه هاي  
عسگري و  (سؤالي درآمد و روايي آن از طريق تحليل عاملي تأييد شد                  40سؤال به صورت فرم     

 ). 1385همكاران، 

رضايتمندي كلي، جهت گيري    :   زيرمقياس تشكيل شده است كه عبارتند از          6اين مقياس از     
، خودرأيي و   )گهگاهي( فرزندان و فرزندپروري، رابطه جنسي، اختالفات و تعارضات ضمني              مذهبي،

ضرايب .  نمره باال در اين مقياس نشان دهنده رضايتمندي بيشتر است            .  روابط بين فردي نامناسب   
ابر و براي زير مقياس ها به ترتيب بر        91/0همساني دروني براي برآورد اعتبار، براي كل مقياس برابر با           

 و با روش دونيمه سازي اسپيرمن ـ براون و گاتمن به               66/0،  76/0،  70/0،  72/0،  70/0،  83/0با  
در پژوهش حاضر اعتبار     ).  1385عسگري و همكاران،     ( به دست آمد     88/0 و   89/0ترتيب برابر با     

 . به دست آمد94/0پرسش نامه از طريق آلفاي كرونباخ 
 

 يافته ها

 . شناختي زنان و شوهران گروه نمونه را نشان مي دهد ويژگي هاي جمعيت 1جدول 
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 شاخص هاي توصيفي ويژگي هاي جمعيت شناختي زنان و مردان گروه نمونه: 1 جدول

داده هاي 

 )N(معتبر 

بيشترين 

 مقدار

كمترين 

 مقدار

انحراف 

 معيار

 متغير جنسيت ميانگين

 زنان 06/36 89/10 21 67 132

 شوهران 04/41 93/11 25 73 127

 سن

 زنان 7/13 86/2 3 22 135

 شوهران 13/14 23/3 5 22 134

 )سال(تحصيالت 

 كمتر از  سال44 135

 سال يك

 طول مدت ازدواج زوجين  سال14 11

 
، بيشترين درصد فراواني سن هم در زنان و هم در شوهران آن ها، مربوط به گروه                    1در جدول   

در متغير طول   .  ني سطح تحصيالت، مقطع ليسانس است      سال بوده و بيشترين فراوا     30 تا   26سني  
.  سال از ازدواج شان مي گذرد    5 تا   1مدت ازدواج، بيشترين درصد فراواني مربوط به زوجيني است كه           

% 2/25از بين زوجيني كه فرزند داشتند، فرزند اول          .  زوجين گروه نمونه داراي فرزند نبودند     %  3/21
 . ها داراي فرزند متأهل بودندآن% 8/11 سال بود و 5آن ها زير 

 شاخص هاي توصيفي هر يك از چهار سبك پردازش حسي در زنان و شوهران گروه                   2جدول  
 مشاهده مي شود ميانگين نمرات زنان در سه سبك  2همان طور كه در جدول       .نمونه را نشان مي دهد   

 نمره شوهران   جست وجوگري حسي، اجتناب گري حسي و حساسيت پذيري حسي بيشتر از ميانگين          
 .آن ها است، ولي در سبك پردازش حسي ثبت پايين ميانگين نمره شوهران بيشتر از زنان مي باشد

 
 

 شاخص هاي توصيفي سبك هاي پردازش حسي در زنان و مردان گروه نمونه: 2جدول 

 سبك هاي پردازش حسي جنسيت تعداد ميانگين انحراف معيار

 زن 136 22/49 96/6
 شوهر 136 25/47 43/7

 جست وجوگري حسي

 زن 136 31/29 41/6
 شوهر 136 11/30 68/6

 ثبت پايين

 زن 136 18/38 32/7

 شوهر 136 18/37 69/8

 اجتناب گري حسي

 زن 136 78/38 63/6

 شوهر 136 92/37 01/8

 حساسيت پذيري حسي

 
سي با استفاده از    مقايسه تفاوت ميانگين نمرات زنان و شوهران آن ها در سبك هاي پردازش ح              

 دو گروه همبسته نشان داد كه بين ميانگين نمرات زنان و شوهران آن ها در سبك پردازش                   tآزمون  
در مورد ساير سبك ها    .  تفاوت معنادار وجود دارد   )  t=  78/2%  (99جست وجوگري حسي با اطمينان     

ون استفاده شده   به منظور بررسي سؤاالت پژوهش از روش همبستگي پيرس           .  تفاوت معنادار نبود  
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يافته هاي آماري شامل ضرايب همبستگي و سطح معناداري هر يك از سبك هاي پردازش                  .  است
هم چنين ضرايب  .   ارائه شده است   4 و   3حسي با زيرمقياس هاي رضايتمندي زناشويي، در جدول هاي        

دازش همبستگي و سطح معناداري قدر مطلق فاصله نمرات زن و شوهر در هر يك از سبك هاي پر                   
با توجه به   .   نشان داده شده است     5حسي با زيرمقياس هاي رضايتمندي زناشويي آن ها در جدول           

 زوج از زوج هاي گروه نمونه فرزند نداشته اند، در زيرمقياس فرزند و فرزندپروري و                 29اين كه تعداد   
 .  زوج كاهش يافته است107به ) N(نمره كل رضايتمندي زناشويي تعداد گروه نمونه 

 
 ضرايب همبستگي نمرات چهار سبك پردازش حسي زنان با رضايتمندي زناشويي خود: 3جدول 

 و همسران شان در هر زيرمقياس آن ها

 جست وجوگري حسي ثبت پايين اجتناب گري حسي حساسيت پذيري حسي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 داريمعنا

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

 

 تعداد

 

 زيرمقياس ها

 رضايتمندي كلي زنان 136 054/0 536/0  ـ044/0 611/0  ـ053/0 540/0  ـ022/0 795/0

 

جهت گيري مذهبي  136 20/0* 020/0  ـ22/0* 010/0  ـ18/0* 037/0  ـ145/0 093/0
 زنان

فرزند و فرزندپروري  107 019/0 849/0  ـ104/0 288/0 078/0 427/0  ـ065/0 506/0
 زنان

 رابطه جنسي زنان 136 073/0 4/0  ـ165/0 055/0  ـ070/0 416/0  ـ072/0 405/0

 

اختالفات و تعارضات  136 022/0 8/0  ـ144/0 095/0  ـ116/0 177/0  ـ118/0 170/0
 ضمني زنان

و روابط خودرأيي  136 074/0 391/0  ـ118/0 170/0  ـ030/0 725/0 038/0 662/0
 بين فردي نامناسب زنان

نمره كل رضايتمندي  107 061/0 534/0  ـ136/0 163/0 012/0 899/0  ـ043/0 658/0
 زناشويي زنان

رضايتمندي كلي  136 034/0 695/0  ـ25/0* 004/0  ـ091/0 292/0  ـ19/0* 023/0
 شوهران

هت گيري مذهبي ج 136 105/0 224/0  ـ007/0 934/0  ـ050/0 564/0 058/0 503/0
 شوهران

فرزند و فرزندپروري  107 163/0 093/0  ـ22/0* 022/0  ـ002/0 980/0 017/0 863/0
 شوهران

 رابطه جنسي شوهران 136 22/0* 010/0  ـ23/0* 007/0  ـ132/0 125/0  ـ161/0 061/0

 

ضات اختالفات و تعار 136 042/0 624/0  ـ23/0* 008/0  ـ20/0* 017/0  ـ19/0* 027/0
 ضمني شوهران

خودرأيي و روابط  136 095/0 270/0  ـ110/0 204/0  ـ089/0 301/0  ـ003/0 977/0
بين فردي نامناسب 

 شوهران

نمره كل رضايتمندي  107 088/0 366/0  ـ21/0* 027/0  ـ063/0 517/0  ـ075/0 445/0
 زناشويي شوهران

05/0≤p*  
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 هاي پردازش حسي زوجين و ميزان رضايتمندي         پاسخ سؤال اول كه آيا بين سبك        3در جدول   
براي پاسخ به اين سؤال        .زناشويي آن ها رابطه معناداري وجود دارد، مورد بررسي قرار گرفته است             

ابتدا نمرات چهار سبك پردازش حسي زنان با رضايتمندي زناشويي خودشان و همسران شان مورد                 
هاي پردازشي مردان و رضايتمندي زناشويي      بررسي قرار گرفت، سپس همين تحليل در مورد سبك          

 مشاهده مي شود، سبك هاي پردازش     3همان طور كه در جدول       .خودشان و همسران شان انجام شد     
 .حسي زنان با جهت گيري مذهبي خودشان  و نيز با رضايتمندي زناشويي شوهران شان ارتباط دارد

 
 ردان با رضايتمندي زناشوييضرايب همبستگي نمرات چهار سبك پردازش حسي م: 4جدول 

 خود آن ها و همسران شان در هر زيرمقياس

 جست وجوگري حسي ثبت پايين اجتناب گري حسي حساسيت پذيري حسي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

 زيرمقياس ها تعداد

 رضايتمندي كلي زنان 136  ـ024/0 784/0  ـ138/0 110/0  ـ116/0 178/0  ـ142/0 098/0

جهت گيري مذهبي  136  ـ017/0 845/0  ـ109/0 208/0 051/0 58/0  ـ055/0 527/0
 زنان

فرزند و فرزندپروري  107 122/0 209/0  ـ19/0* 047/0  ـ080/0 413/0  ـ158/0 105/0
 زنان

 رابطه جنسي زنان 136 031/0 720/0  ـ23/0* 008/0  ـ152/0 078/0  ـ158/0 066/0

اختالفات و تعارضات  136  ـ013/0 881/0  ـ041/0 637/0  ـ113/0 192/0  ـ147/0 088/0
 ضمني زنان

خودرأيي و روابط  136 044/0 613/0  ـ072/0 403/0  ـ084/0 332/0  ـ081/0 348/0
بين فردي نامناسب 

 زنان

نمره كل رضايتمندي  107 017/0 861/0  ـ145/0 136/0  ـ111/0 256/0  ـ140/0 150/0
 زناشويي زنان

رضايتمندي كلي  136 125/0 147/0  ـ24/0** 005/0  ـ18/0* 037/0  ـ134/0 120/0
 مردان

جهت گيري مذهبي  136  ـ121/0 159/0  ـ106/0 219/0 003/0 971/0 001/0 992/0
 مردان

فرزند و فرزندپروري  107 138/0 156/0  ـ24/0* 011/0  ـ156/0 108/0  ـ172/0 077/0
 مردان

 رابطه جنسي مردان 136 23/0** 009/0  ـ22/0* 011/0  ـ25/0** 003/0  ـ154/0 074/0

اختالفات و تعارضات  136 063/0 466/0  ـ28/0** 001/0  ـ163/0 058/0  ـ22/0** 009/0
 ضمني مردان

خودرأيي و روابط  136 106/0 217/0  ـ22/0** 010/0  ـ17/0* 044/0  ـ20/0* 022/0
بين فردي نامناسب 

 مردان

نمره كل رضايتمندي  107 054/0 582/0  ـ22/0* 020/0  ـ142/0 143/0  ـ147/0 131/0
 زناشويي مردان

05/0≤p* 01/0≤p** 
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ي، رابطه جنسي،   اين ارتباط به گونه اي است كه ثبت پايين زنان با رضايتمندي كلي، فرزندپرور              
اختالفات و تعارضات و نمره كلي مقياس رضايتمندي شوهران شان رابطه معكوس دارد و                          

همان طور كه در    .جست وجوگري حسي با ميزان رضايت شوهران از رابطه جنسي رابطه مستقيم دارد           
يي  مشاهده مي شود سبك پردازش حسي مردان در اكثر زيرمقياس ها با رضايتمندي زناشو              4جدول  

خودشان رابطه معنادار داشته و فقط در دو زيرمقياس با رضايتمندي زناشويي زنان رابطه معنادار                   
به عبارت ديگر رضايتمندي مردان، رضايت از فرزند و فرزندپروري، رضايت از رابطه جنسي،                  .  دارد

پايين رضايت از اختالف و تعارض، خودرأيي و نمره كلي رضايتمندي آن ها با سبك پردازش ثبت                    
 . رابطه معكوس دارد

 
 ضرايب همبستگي ميزان فاصله نمرات زنان و شوهران آن ها در چهار سبك پردازش حسي: 5جدول 

 با رضايتمندي زناشويي آن ها در هر زيرمقياس

 جست وجوگري حسي ثبت پايين اجتناب گري حسي حساسيت پذيري حسي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

ح سط

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

مقدار 

 همبستگي

 زيرمقياس ها تعداد

 رضايتمندي كلي زنان 136 078/0 366/0  ـ20/0* 019/0 023/0 790/0  ـ091/0 290/0

جهت گيري مذهبي  136 127/0 141/0  ـ21/0* 016/0  ـ142/0 099/0  ـ121/0 162/0
 زنان

فرزند و فرزندپروري  107 110/0 261/0  ـ189/0 052/0 096/0 327/0 071/0 470/0
 زنان

 رابطه جنسي زنان 136 030/0 729/0  ـ133/0 124/0 034/0 695/0  ـ047/0 585/0

اختالفات و تعارضات  136 058/0 502/0  ـ146/0 090/0  ـ023/0 793/0  ـ117/0 175/0
 ضمني زنان

خودرأيي و روابط  136 074/0 395/0  ـ21/0* 013/0  ـ013/0 882/0  ـ099/0 251/0
 بين فردي نامناسب زنان

نمره كل رضايتمندي  107 146/0 135/0  ـ19/0* 043/0 061/0 531/0  ـ093/0 342/0
 زناشويي زنان

 رضايتمندي كلي مردان 136  ـ024/0 781/0  ـ19/0* 020/0 024/0 781/0  ـ090/0 300/0

جهت گيري مذهبي  136 19/0* 022/0  ـ021/0 806/0  ـ053/0 539/0 037/0 667/0
 مردان

فرزند و فرزندپروري  107 23/0* 013/0  ـ026/0 791/0 24/0** 010/0 124/0 205/0
 مردان

 رابطه جنسي مردان 136 006/0 948/0  ـ103/0 233/0 038/0 661/0 031/0 719/0

اختالفات و تعارضات  136  ـ001/0 991/0  ـ158/0 066/0  ـ007/0 935/0  ـ052/0 546/0
 ضمني مردان

خودرأيي و روابط  136 099/0 254/0  ـ17/0* 038/0  ـ027/0 759/0  ـ054/0 535/0
بين فردي نامناسب 

 مردان

نمره كل رضايتمندي  107 186/0 054/0  ـ175/0 071/0 124/0 203/0 055/0 575/0
 زناشويي مردان

05/0≤p* 01/0≤p** 
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از رابطه جنسي و خودرأيي و رضايتمندي نيز با اجتناب گري حسي رابطه                 هم چنين رضايت    
رضايت زنان از فرزندپروري و رابطه جنسي با ثبت پايين شوهران شان رابطه             .  معكوس و معنادار دارد   

 . دارد
 ميزان فاصله نمرات زنان و شوهران آن ها در سبك هاي پردازش حسي كه حاصل                 5در جدول   

ره زنان از شوهران در هر يك از سبك هاي پردازش حسي است، با رضايتمندي               قدر مطلق تفاضل نم   
 .زناشويي آن ها مورد بررسي قرار گرفته است

 نشان مي دهد، فاصله نمرات زن و شوهران در            5همان طور كه نتايج تحليل داده ها در جدول          
اي قبلي ثبت پايين از     سبك هاي پردازش حسي به گونه اي است كه در اين جدول نيز همانند جدول ه           

ميان سبك هاي پردازش حسي با رضايتمندي زنان و شوهران آن ها و نيز ميزان خودرأيي و روابط                    
جست وجوگري حسي با جهت گيري مذهبي مردان و             .  بين فردي نامناسب رابطه منفي دارد        

 .فرزندپروري آن ها رابطه مستقيم مثبت دارد
 

 بحث و تفسير

ي پژوهش حاضر نشان مي دهد سبك هاي پردازش حسي زنان با                  به طور خالصه يافته ها     
اين ارتباط  .  جهت گيري مذهبي خودشان و نيز با رضايتمندي زناشويي شوهران شان ارتباط دارد               

به گونه اي است كه ثبت پايين زنان با رضايتمندي كلي، فرزندپروري، رابطه جنسي، اختالفات و                     
 شوهران شان رابطه معكوس دارد و جست وجوگري حسي با         تعارضات و نمره كلي مقياس رضايتمندي     

هم چنين سبك پردازش   ).  3جدول  (ميزان رضايت شوهران از رابطه جنسي رابطه مستقيم دارد              
حسي مردان در اكثر زيرمقياس ها با رضايتمندي زناشويي خودشان رابطه معنادار داشته و فقط در                  

به عبارت ديگر رضايتمندي مردان،      .  بطه معنادار دارد  دو زيرمقياس با رضايتمندي زناشويي زنان را       
رضايت از فرزند و فرزندپروري، رضايت از رابطه جنسي، رضايت از اختالف و تعارض، خودرأيي و نمره                 

هم چنين رضايت از رابطه    .  كلي رضايتمندي آن ها با سبك پردازش ثبت پايين رابطه معكوس دارد            
رضايت .  ا اجتناب گري حسي رابطه معكوس و معنادار دارد         جنسي و خودرأيي و رضايتمندي نيز ب        

 ). 4جدول (زنان از فرزندپروري و رابطه جنسي با ثبت پايين شوهران شان رابطه دارد 
 و  31در تبيين احتمالي يافته هاي فوق ابتدا بايد به رابطه نزديك مفهوم هيجان خواهي زاكرمن                

مقايسه چهار مؤلفه هيجان خواهي زاكرمن و       ).  2001دان،  (مفهوم جست وجوگري حسي اشاره كرد       
 بودن اين دو مفهوم به       ، نزديك )2002(جست وجوگري حسي در مدل براون و دان          مفهوم سبك   

نشان داد افرادي كه    )  1381 به نقل از شولتز،       1994(زاكرمن  .  يكديگر را به روشني نشان مي دهد      
 آن هايي كه نمره پايين در مقياس             نمره باال در مقياس هيجان خواهي گرفته اند نسبت به              

پژوهش حاضر  .  هيجان خواهي گرفته اند در نگرش هاي مذهبي و سياسي خود آزادانديش تر هستند            
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نشان داده است زناني كه در جست وجوگري حسي نمرات بااليي گرفته اند از رضايتمندي زناشويي                 
ن گفت آزادانديشي در مورد       مي توا.  بيشتري در زيرمقياس جهت گيري مذهبي برخوردار هستند         

مسائل مذهبي به عنوان يك ويژگي مشترك براي افرادي كه در هيجان خواهي و جست وجوگري                   
حسي نمرات بااليي دريافت مي كنند، باعث مي شود اين افراد بتوانند در مورد مسائل اعتقادي،                     

يدگاه ها به رضايتمندي   ديدگاه هاي متعددي را مشاهده نمايند و با تركيب و كنار هم قراردادن د                 
 . بيشتري دست يابند

هم چنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه باال بودن نمره جست وجوگري حسي در زنان و شوهران               
همان طور كه قبال اشاره شد،     .  آن ها با افزايش ميزان رضايتمندي در روابط جنسي مردان همراه است           

ال همراه با گرايش به فعاليت در ارتباط با اين              جست وجوگري حسي نشانگر آستانه هاي عصبي با       
به اين معني كه نمره باال در اين سبك نشان مي دهد كه فرد آستانه هاي حسي بااليي                .  آستانه ها است 

نيز در  )  1381 به نقل از شولتز،      1994(زاكرمن  .  دارد و براي كسب تحريك بيشتر برانگيخته مي شود       
كه نمره باالتري در مقياس هيجان خواهي گرفته اند از آن هايي كه          پژوهش هاي خود نشان داد افرادي      

به نظر  .  نمره پايين تري در مقياس هيجان خواهي گرفته اند، بيشتر به فعاليت هاي جنسي مي پردازند            
مي رسد افرادي كه در جست وجوگري حسي و هيجان خواهي نمره بااليي مي گيرند، با توجه به ويژگي               

ان خواهي كه دارند، بيشتر نسبت به فعاليت جنسي به عنوان يك فعاليت                   تحريك طلبي و هيج   
اين يافته ها افزايش رضايتمندي از رابطه      .  تحريك كننده، عالقمند هستند و بيشتر از آن لذت مي برند        

از سوي ديگر   .  جنسي در مرداني كه در جست وجوگري حسي نمره بااليي گرفته اند را توجيه مي كند             
زناني كه در جست وجوگري حسي نمره بااليي مي گيرند به دليل ويژگي تحريك طلبي             مي توان گفت   

و هيجان خواهي كه دارند، بيشتر به مشاركت در فعاليت هاي جنسي عالقه نشان مي دهند كه افزايش                
رضايتمندي از رابطه جنسي مرداني كه زنان شان در جست وجوگري حسي نمرات بااليي گرفته اند را                

 . كندتبيين مي
ثبت پايين  .  از يافته هاي قابل توجه اين پژوهش همبستگي ثبت پايين با رضايتمندي زوجين بود             

به عبارت ديگر زناني كه در ثبت پايين نمره           .  در زنان با جهت گيري مذهبي رابطه منفي نشان داد          
. ر هستند بااليي مي گيرند از رضايتمندي زناشويي كمتري در زيرمقياس جهت گيري مذهبي برخوردا           

رضايتمندي كلي، فرزند و     (ثبت پايين در مردان نيز با پنج زيرمقياس رضايتمندي زناشويي آن ها               
) فرزندپروري، رابطه جنسي، اختالفات و تعارضات ضمني و خودرأيي و روابط بين فردي نامناسب                 

يي آن ها نيز رابطه    ضمناً ثبت پايين در مردان با نمره كل رضايتمندي زناشو         .  رابطه منفي معنادار دارد   
 . منفي معنادار دارد

نشان مي دهد كه ثبت پايين با اضطراب و با اجتناب از            )  2005(يافته هاي پژوهش جرومه و ليز       
يافته هاي اين پژوهشگران نشان داد اضطراب رابطه در افرادي كه نمره            .  رابطه، همبستگي مثبت دارد   
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 به مكانيزم هاي دفاعي ناكارآمد انكار و قطع رابطه            بااليي در ثبت پايين مي گيرند به نوعي مربوط         
با توجه به يافته هاي پژوهش پيشين و پژوهش حاضر مي توان اين طور نتيجه گيري كرد؛                 .  مي شود

. افرادي كه نمرات بااليي در ثبت پايين مي گيرند در روابط شان اضطراب بيشتري تجربه مي كنند                  
يك احساس ناخوشايند، كاهش رضايتمندي زناشويي زنان و           بنابراين اضطراب مي تواند به عنوان        

بيان مي كنند  )  2002(براون و دان    .  مرداني كه در ثبت پايين نمرات بااليي گرفته اند را توجيه كند            
افرادي كه در ثبت پايين نمرات بااليي مي گيرند به علت آستانه هاي بااليي كه دارند ديرتر برانگيخته                 

اين دو ويژگي باعث مي شود كه آن ها وارفته و بي حس و حال            .  تر منفعل هستند  مي شوند و ضمناً بيش   
بنابراين ثبت پايين، هم با مكانيزم دفاعي انكار و هم با بي حس و حالي و وارفتگي                     .  به نظر برسند 
گويا آن ها مي كوشند ضعف هايشان را كه از بي حس و حالي آن ها ناشي مي شود، انكار                  .  رابطه دارد 

 بنابراين.   زيرا آستانه هاي باال و سطح فعاليت پاييني كه دارند براي خود آن ها مطلوب است                  كنند

آن ها افراد و وقايع ديگر زندگي شان را ناهماهنگ با ويژگي هاي خود مي دانند كه اين نيز به نوبه خود                   
ب و اجتناب در    ويژگي افراد ثبت پايين به علت اضطرا      .  رضايتمندي زناشويي آن ها را كاهش مي دهد     

رابطه و بي حالي و دير پاسخ دادن به واكنش ها نه تنها بر روابط زناشويي تأثيرگذار است، بلكه رضايت                  
با توجه به اينكه زنان دوست دارند همسرشان مشاركت          .  فرزند و فرزندپروري را نيز كاهش مي دهد       

دان و منفعل بودن آن ها اين نياز       فعالي در تربيت فرزندان داشته باشد، وارفتگي و بي حس و حالي مر            
 . زنان را پاسخگو نمي باشد

از ديگر يافته هاي پژوهش حاضر وجود رابطه منفي معنادار بين اجتناب گري حسي در زنان با                   
هم چنين اجتناب گري حسي در مردان با سه زيرمقياس             .  زيرمقياس جهت گيري مذهبي است     

) ، رابطه جنسي و خودرأيي و روابط بين فردي نامناسب         رضايتمندي كلي (رضايتمندي زناشويي آن ها    
نشان مي دهد بين اجتناب گري حسي     )  2005(نتايج پژوهش جرومه و ليز      .  رابطه منفي معنادار دارد   

شايد بتوان اين يافته را به آستانه هاي پايين        .  با اجتناب از رابطه، همبستگي مثبت معنادار وجود دارد        
بارت ديگر از آن جايي كه نمره باال در اجتناب گري حسي نشان دهنده               به ع .  اين افراد نسبت داد    

آستانه هاي پايين در فرد است، افرادي كه نمرات بااليي در اين سبك پردازش حسي دريافت                        
مي كنند، ظرفيت كمتري را براي تحمل تحريكاتي كه مجاورت با همسرشان براي آن ها به همراه                    

ليل با احتمال بيشتري در تعامل با همسرشان آزرده مي شوند كه اين      خواهد داشت، دارند، به همين د     
از سوي  .  به نوبه خود، آن ها را به سمت كاهش برقراري هر نوع رابطه با همسرشان سوق مي دهد                    

ديگر بررسي اجمالي آيتم هاي مربوط به زيرمقياس هايي كه با نمره باال در اجتناب گري حسي رابطه                 
 نشان مي دهد برخي ماده ها در اين زيرمقياس ها عملكرد افراد را منعكس                   منفي معنادار دارند،   

گويا در مقياس رضايتمندي زناشويي اين طور فرض         .  مي كنند، نه الزاماً ميزان رضايتمندي آن ها را        
شده است كه وقتي افراد گرايش بيشتري به هرگونه ارتباط با همسرشان دارند، از رضايتمندي                      
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بنابراين شايد نمره پايين در اين زيرمقياس ها كه با افزايش نمره            .  برخوردار هستند زناشويي باالتري   
اجتناب گري حسي همبستگي دارد، الزاماً نشان دهنده رضايتمندي كمتر فرد از رابطه زناشويي نباشد              

اجتناب گري حسي زنان با رضايتمندي      .  و فقط گرايش كمتر او نسبت به رابطه را منعكس كند               
پژوهش .   شوهران شان در زيرمقياس اختالفات و تعارضات ضمني رابطه منفي معنادار دارد             زناشويي

ضمن بررسي رفتارهاي اجتنابي در زنان و مردان          )  1381 به نقل از پروين،       1998(فرالي و شيور     
نشان داد سبك دلبستگي اجتنابي با رفتارهاي مربوط به اجتناب از رابطه در زنان رابطه مثبت                       

بنابراين مي توان  .   دارد كه رفتارهاي كمتر حمايت كننده و بيشتر اجتنابي را شامل مي شود              معنادار
پژوهش هاي زيادي  .  گفت اجتناب گري حسي حداقل در زنان با سبك دلبستگي اجتنابي رابطه دارد             

نشان داده اند كه رضايتمندي زناشويي در زوج هايي كه يكي         )  1385(مانند پژوهش عيدي و خانجاني      
 .يا هر دوي آن ها سبك دلبستگي اجتنابي دارند، كمتر از ساير زوج ها است

يافته هاي پژوهش در مورد رابطه حساسيت پذيري حسي زنان و مردان و رضايتمندي زناشويي                
نشان مي دهد بين حساسيت پذيري حسي زنان و مردان و سه زيرمقياس رضايتمندي زناشويي مردان              

رابطه منفي  )  ات و تعارضات ضمني و خودرأيي و روابط بين فردي نامناسب          رضايتمندي كلي، اختالف  (
به منظور بررسي رابطه حساسيت در        )  2005(نتايج پژوهش ليز و همكاران        .  معنادار وجود دارد   

پردازش حسي با اضطراب و افسردگي، بيان مي كند كه حساسيت در پردازش حسي مي تواند                       
بنابراين مي توان گفت افرادي كه نمرات باالتري در            .   باشد پيش بيني كننده اضطراب و افسردگي    

از سوي ديگر    .  حساسيت پذيري حسي مي گيرند بيشتر از ساير مردم افسرده و مضطرب هستند               
وجود رابطه منفي بين افسردگي و      )  1386(پژوهش هايي نظير پژوهش شفيعي كندجاني و همكاران         

وجود رابطه منفي بين     )  1386(ي و همكاران     اضطراب با رضايتمندي زناشويي و پژوهش بخش         
بنابراين افسردگي و اضطراب به عنوان دو مؤلفه         .  افسردگي با رضايتمندي زناشويي را بيان مي كنند       

مرتبط با حساسيت پذيري حسي، مي تواند كاهش رضايتمندي زناشويي مرداني كه خودشان يا                   
يافته هاي پژوهش  .   اند را توجيه كند    همسرشان نمرات بااليي در اين سبك پردازش حسي گرفته           

. نيز همسو است  )  2005(حاضر در زمينه حساسيت پذيري حسي با يافته هاي پژوهش جرومه و ليز              
نتايج پژوهش آن ها نيز نشان مي دهد كه حساسيت پذيري حسي با اضطراب رابطه، همبستگي مثبت               

ده را به نوعي مربوط به شيوه مقابله اي          آن ها بيان مي كنند كه شايد بتوان نتيجه به دست آم          .  دارد
پژوهش هاي بسياري مانند پژوهش     .  هيجان مدار و برون ريزي هيجاني مربوط به اين سبك دانست           

نشان مي دهند كه بين شيوه هاي مقابله اي ناكارآمد با رضايتمندي              )  1385(بشارت و همكاران      
بيان )  2000(ه هاي پژوهش اسكرون     همچنين يافت .  زناشويي همبستگي منفي معنادار وجود دارد       

. مي كند زوجيني كه هر دو واكنش هيجاني شديد نشان مي دهند رضايتمندي زناشويي متزلزلي دارند            

��
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بنابراين شيوه مقابله اي هيجان مدار به عنوان يك شيوه مقابله اي ناكارآمد مرتبط با حساسيت پذيري               
 .ه مي كندحسي نيز، كاهش رضايتمندي زناشويي مردان را توجي

 مشاهده مي شود، فاصله نمرات زن و شوهر در جست وجوگري حسي با            5همان طور كه در جدول     
رضايتمندي زناشويي مردان در دو زيرمقياس جهت گيري مذهبي و فرزند و فرزندپروري رابطه مثبت               

جوگري به اين معني كه افزايش فاصله نمره جست وجوگري حسي زن از نمره جست و            .  معناداري دارد 
حسي شوهر با افزايش رضايتمندي زناشويي شوهر در دو زيرمقياس جهت گيري مذهبي و فرزند و                  

بين فاصله نمرات زن و شوهر در ثبت پايين با سه زيرمقياس رضايتمندي               .  فرزندپروري همراه است  
 عالوه به)  رضايتمندي كلي، جهت گيري مذهبي و خودرأيي و روابط بين فردي نامناسب         (زناشويي زنان   

ميزان فاصله در نمرات ثبت پايين زن و         .  نمره كل رضايتمندي آن ها رابطه منفي معنادار وجود دارد         
رضايتمندي كلي و خودرأيي و روابط بين فردي        (شوهر با دو زيرمقياس رضايتمندي زناشويي مردان         

 در اجتناب گري   بين فاصله نمرات زن و شوهر      .  نيز رابطه منفي معنادار را نشان مي دهد        )  نامناسب
حسي با رضايتمندي زناشويي مردان در زيرمقياس فرزند و فرزندپروري رابطه مثبت معنادار وجود                 

بين فاصله نمرات زن و شوهر در حساسيت پذيري حسي با رضايتمندي زناشويي زنان و مردان                 .  دارد
 .نيز رابطه معناداري مشاهده نشد

 )1384(و كجباف و همكاران     )  2001(بلوم و محرابيان     نتايج اكثر پژوهش ها مانند پژوهش        اگرچه
در بررسي رابطه مؤلفه هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي بيان مي كنند كه اين شباهت هاي زن و               
شوهر هستند كه با رضايتمندي زناشويي همبستگي مثبت دارند، نه تفاوت هاي آن ها، ولي بسياري از               

نشان مي دهند كه شباهت شخصيتي       )  2004( همكاران    پژوهش ها هم مانند پژوهش گاتيس و        
رضايتمندي زوجين و جور بودن مؤلفه هاي شخصيتي آن ها به طور همه جانبه با افزايش ميزان                     

يافته هاي پژوهش هاي آن ها نشان مي دهد شباهت زن و شوهر در          .  زناشويي آن ها پيوند نخورده است    
 . زناشويي آن ها پيوند نخورده است با ميزان رضايتمنديمؤلفه روان رنجورخويي
دو سبك جست وجوگري حسي و اجتناب گري حسي از اين نظر كه يكي به                  قابل ذكر است     

آستانه هاي باال و ديگري به آستانه هاي پايين مربوط مي شود، با يكديگر متفاوت هستند، ولي از نظر                  
از آن جا كه فرزند از     .  رايش دارند سطح فعاليت هر دو به فعال بودن در مواجهه با محرك هاي حسي گ            

بدو تولد مجموعه اي از محرك هاي حسي را براي والدين به همراه دارد، نحوه واكنش زن و شوهر                      
نسبت به اين محرك ها تعيين خواهد كرد كه هر يك از آن ها چگونه و چه ميزان به فرزندشان                         

ر درگير فرزندپروري مي شوند با هم       بنابراين وقتي شكل و  ميزاني كه زن و شوه           .  خواهند پرداخت 
متفاوت است، اين احتمال وجود دارد فعاليت هاي زن و شوهر در واكنش به فرزندشان حالت                        
مكمل بودن پيدا كند و در مجموع فضاي رضايت بخش تري را حداقل براي مردان در زمينه                         

ال سوم پژوهش، اشاره به اين      در تفسير يافته هاي مربوط به سؤ     به طور كلي   .  فرزندپروري ايجاد نمايد  
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 كه تفاوت زن و شوهر در نمرات مربوط به يك سبك پردازش حسي                  نكته ضروري به نظر مي رسد    
الزاماً به معني متفاوت بودن يا عدم شباهت آن ها نيست، زيرا نمرات به دست آمده در هر سبك بر                      

انه پايين و فعال ـ منفعل محاسبه       اساس سؤاالت مربوط به دو پيوستار عمود بر هم آستانه باال ـ آست             
اين واقعيت در مورد مدل پردازش حسي نشان مي دهد كه اختالف نمرات زن و شوهر در                 .  شده است 

يك سبك پردازش حسي مي تواند ناشي از شباهت آن ها روي يك پيوستار و تفاوت آن ها روي                       
 يك اندازه از آستانه هاي بااليي      به عنوان مثال ممكن است زن و شوهر هر دو به           .  پيوستار ديگر باشد  

بنابراين مي توان گفت محاسبه    .  برخوردار باشند، ولي در پيوستار فعاليت تفاوت زيادي داشته باشند           
فاصله نمرات زنان و مردان در هر سبك پردازش حسي قادر نيست به طور مجزا شباهت يا تفاوت زن                   

بنابراين شايد ابداع ابزاري    .  ليت را نشان دهد   و شوهر روي هر يك از دو پيوستار آستانه و سطح فعا             
كه عالوه بر چهار نمره مربوط به هر سبك پردازش حسي، نمره اي براي سطح آستانه ها و نمره اي                     
براي سطح فعاليت فرد به طور مجزا در اختيار قرار دهد، بتواند تشخيص تفاوت هاي افراد در زمينه                    

 . پذير سازدپردازش حسي را به طور دقيق تري امكان
از آن جا كه بر اساس يافته هاي نظريه پردازش حسي، براي افراد با نمرات باال يا پايين در هر                        
سبك پردازش حسي راهبردهاي مداخالتي ارائه شده است، به نظر مي رسد مي توان با استفاده از                    

ود روابط زناشويي   يافته هاي پژوهش هاي پيشين و اين پژوهش، مداخالت مناسب تري به منظور بهب            
بررسي ميزان اثربخشي اين مداخالت بر رضايتمندي زناشويي مي تواند راهگشاي                .  طراحي كرد 

همان طور كه در بخش يافته ها مشاهده شد،        .  كاربردي شدن اين يافته ها در محيط هاي باليني باشد        
طه معناداري داشته   سبك هاي پردازش حسي زنان و مردان عمدتاً با رضايتمندي زناشويي مردان راب            

. است ، به نظر مي آيد بررسي اين يافته و علل آن از طريق پژوهش هاي بيشتر حائز اهميت است                      
هم چنين با توجه به تعدد عوامل تأثيرگذار بر رضايتمندي زناشويي، پژوهش هايي كه تعداد بيشتري                

از آن جا  .  تيار قرار خواهد داد   از متغيرهاي مزاحم را تحت كنترل قرار دهد، نتايج دقيق تري را در اخ              
كه پژوهش حاضر در گروهي از زنان و شوهران در دسترس انجام شده است، يافته هاي پژوهش هايي                 
كه جامعه آن ها گروه خاصي از زوجين باشد، ابعاد ديگري از رابطه سبك هاي پردازش حسي با                       

 . رضايتمندي زناشويي را نشان خواهد داد

 

 پي نوشت ها

1. Beck     17. Ermer 
2. Sensory processing    18. Kientz 
3. Sensory processing approach  19. Parental bonding 
4. Continuum    20. Negative affect 
5. Neurological threshold   21. Romantic attachment 
6. Active    22. Relationship anxiety 
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7. Passive    23. Coping style of focusing on emotions 
8. Sensation seeking   24. Venting emotions 
9. Low registration   25. Relationship avoidance 
10. Sensation avoiding   26. Coping style of denial 
11. Sensory sensitivity   27. Disengagement 
12. Cromwell    28. Validity 
13. Filion    29. Reliability 
14. Tollefson    30. Internal consistency 
15. Myles    31. Zuckerman 
16. Orr 
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