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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی
براساس دینداری و صمیمیت بین زوجین بود .طرح این مطالعه،
همبستگی از نوع بنیادی بود .جامعه آماری شامل تمامی
دانشجویان متأهل ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در سال 1397
بود .حجم نمونه  158نفر از زوجین دانشجوی متأهل دانشگاه
تهران ساکن خوابگاه بودند که به روش نمونهگیری خوشهای
انتخاب شدند .دادههای این پژوهش توسط پرسشنامههای رضایت
جنسی ( ،)ISSتعهد زناشویی ( ،)DCIسنجش نگرش مذهبی
( )ARAو صمیمیت زوجین ( )AICکه روایی و پایایی آنها
تأیید شده است ،جمعآوری شد .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون) از نرمافزار
 SPSS-24استفاده شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که 35
درصد از رضایت جنسی توسط دینداری و صمیمیت زناشویی قابل
پیشبینی است و همچنین دینداری و صمیمیت زناشویی قادر به
پیشبینی  43درصدی از تعهد زناشویی میباشند .نتایج تحقیق
نشان داد که دینداری و صمیمت زناشویی بر رضایت جنسی و
تعهد زناشویی تأثیر مثبت دارد و با تقویت دینداری و صمیمیت
زناشویی ،میتوان میزان رضایت جنسی و تعهد زناشویی را در
زوجین افزایش داد.
واژههای کلیدی :دینداری ،صمیمیت زناشویی ،رضایت
جنسی ،تعهد زناشویی ،دانشجویان متأهل

Abstract
This study aims to predict sexual satisfaction and
marital intimacy of married university students.
The present correlation study was conducted, and
the target population chosen for this research were
158 married individuals married on campus. The
data of this study were collected through
questionnaires of religiosity (ARA), marital
intimacy (AIC), sexual satisfaction (ISS), and also
marital commitment (DCI). For a better
interpretation and analysis, the descriptive and
inferential method (regression) was applied. The
results indicated that 35 percent of sexual
satisfaction can be predicted by means of marital
intimacy and religiosity. There is also a 43 percent
prediction of marital commitment. It seems that
religiosity and marital intimacy can significantly
affect the sexual satisfaction. Religiosity seems to
be a factor in enhancing sexual satisfaction and
marital commitment.
Keywords: Religiosity, Marital Intimacy, Sexual
Satisfaction, Marital Commitment, Students
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مقدمه
ازدواج ،یک پیوند مقدس ،منطقی و احساسی بین دو فرد است برای رسیدن به یک خانواده مستقل که در کنار
آن فرد به حس آرامش ،همراهی و صمیمیت در زندگی میرسد .ازدواج درعینحال؛ علتی برای رشد ،تعالی،
تکامل طرفین و رفع نیازهای مهم انسان است .بهعبارت دیگر ،ازدواج بنیان خانواده است و آن را میتوان یکی
از مهمترین انتخابها در زندگی هر فرد دانست (حیدری .)1396 ،ازدواج ،معموالً مهمترین و اصلیترین بستری
است که کارکرد و آثار صمیمیت و روابط اجتماعی رشدیافته در آن آشکار میشود .از جمله نمودهای زندگی
اجتماعی انسان ،داشتن روابط سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق و محبت به همنوع و نشان
دادن صمیمیت و همدلی به همدیگر است .خانواده ،جایگاه ارضای نیازهای مختلف عاطفی ،جسمانی و عقالنی
است؛ بنابراین آگاه بودن از جسم و روان و شناخت چگونگی ارضای این نیازها و مجهز شدن به راهکارهای
شناخت تمایالت جسمی و روانی ضروری و اجتنابناپذیر است .رضایت یک فرد از زندگی زناشویی ،بهمعنای
رضایت او از خانواده محسوب میشود و رضایت از خانواده ،بهمعنای رضایت فرد از زندگی است و در نهایت،
منجر به رشد و تکامل و پیشروی مادی و معنوی خواهد شد (بارتون و همکاران .)2018 ،در یک ازدواج سالم،
داشتن رابطه جنسی مناسب بهنحوی که بتواند موجب رضایت زناشویی زن و شوهر شود ،نقش بسیار مهم و
ضروری در موفقیت و استقامت بنیان خانواده دارد .بهنظر مزلو ( ،)1943ارضا نشدن نیاز جنسی ،تعالی انسان را
به شدت آسیبپذیر و شکننده میکند (نیکآذین ،روشنچلسی و میرزایی .)1393 ،رضایت جنسی ،دربرگیرنده
احساس در مورد بدن ،تمایل به فعالیتهای جنسی ،نیاز به ارتباط با شریک جنسی و توانایی بهدست آوردن
رضایت از فعالیت جنسی است (تقدسی ،قنبری افرا ،قنبری افرا و گیالسی .)1395 ،رضایت جنسی ،احساس
لذتبخش شخص است از نوع رابطه جنسی و توانایی او در ایجاد حس خوشایند دوطرفه را دربرمیگیرد.
همچنین رضایت جنسی ،ارزیابی و تحلیل فرد از رفتار جنسی خود که آن را لذتبخش ترسیم مینماید ،تعریف
شده و بهعنوان یکی از نیازهای فردی و ارتباطات بینفردی که با سالمت فرد و جامعه او ارتباط دارد ،قلمداد
میشود (رحمانی ،مرقانی خویی ،صادقی و اهللقلی .)1390 ،رضایت جنسی ،یکی از فاکتورهای اساسی و
اثربخش بر روابط زناشویی و رضایت از زندگی در بین زوجین است (وندن برینک ،ولمن ،اسمیتز ،هسنی و
ورتمن.)2018 ،
بشارت و رفیعزاده ( )1395در پژوهشی که به پیشبینی میزان رضایت جنسی و سازگاری زناشویی را
براساس متغیرهای صمیمیت ،تعهد و دانش و نگرش جنسی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که صمیمیت،
بیشترین سهم را در پیشبینی رضایت جنسی دارد .یکی از عوامل کلیدی در قضاوت فرد نسبت به کیفیت
زندگی در مجموع و کیفیت و دوام رابطه زناشویی بهطور خاص ،رضایت جنسی در رابطه زناشویی است (فونتس
و ایگلسیس .)2014 ،گفته میشود یکی از دالیلی اصلی که زوجین بسیاری از سالمت روانی برخوردار نیستند،
نبود آگاهی ،اطالعات و حمایت الزم برای حل چالشهایی است که بر روابط جنسی اثر میگذارد (انجمن
سالمت روان کانادا .)2014 ،فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن ،اساسیترین و اثرگذارترین بُعد زندگی انسان
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به شمار میرود (اسکت ،ریتچک ،کنوپ ،راهودس و مارکمن .)2018 ،ارضای مطلوب تمایالت جنسی در تکامل
شخصیت انسان و سالمت شخصی ،اجتماعی و دستیابی به آسایش و آرامش نقش مهمی را ایفا میکند .بهنظر
میرسد نادیده گرفتن و کماهمیت دانستن نیاز جنسی در انسان ،مشکالت جبرانناپذیری برای فرد ایجاد می
کند ،بهطوری که اشکال در ارضای آن موجب اختالل در احساسات ،شخصیت و عملکرد اجتماعی افراد می
شو د .در بیشتر مواقع ،اختالل در روابط جنسی ،عدم ارضا و نداشتن رضایت جنسی زوجین منجر به فروپاشی
بنای خانواده میشود (نائینی و شفیعآبادی .)1396 ،نارضایتی از رابطه جنسی ،میتواند به مشکالت زیادی در
روابط زوجین و بهوجود آمدن حس تنفر از همسر منجر شود و رضایت از رابطه جنسی ،منجر به رضایت از
روابط زوجین و شادکامی میشود (شلبی ،ریتچکت ،کنوپ ،راهودس و مارکمن.)2018 ،
بین رضایت جنسی و تعهد زناشویی ،1رابطه مثبتی وجود دارد .رضایت جنسی در ازدواج و تعهد ،بهعنوان
متغیری دوسویه با یکدیگر تقابل دارند و بهعنوان شاخص مناسبی برای ثبات و دوام ازدواج مشخص شدهاند
(مهدیزادگان و شریفیرنانی .)1394 ،تعهد نسبت به همسر عشق و عالقه ،رضایت و گذشت را شامل میشود.
تعهد در ازدواج ،بهمعنای پذیرفتن مسئولیت زوجین برای حفظ و نگهداری ازدواج و پایبند بودن به آن گفته می
شود (مؤمنی ،کاوسی و امانی .)1395 ،بهطور کلی ،پایبندی به عهد و پیمان ازدواج ،بهعنوان یک مکانیسم
تداومبخش ،دارای اهمیت بهسزایی میباشد و از شاخصهای ازدواج موفق و طوالنیمدت بهشمار میرود
(میچر .)2013 ،تعهد ،یکی از چهار مؤلفه ازدواج موفق است که زوجین به آن اشاره میکنند و آن را مالک قرار
میدهند (جان ،اسمی ،رورو و تسوی .)2017 ،میزان باالی تعهد زناشویی با مؤلفههای مثل بیان عشق بیشتر،
سازگاری و ثبات زناشویی باالتر ،مهارتهای حلمسئله بهتر و رضایت زناشویی رابطه دارد .تعهد ،یک عامل
ارتباطی حیاتی است که بر کیفیت و طول عمر روابط عاشقانه زوجین تأثیر میگذارد (کونستام ،کوران و گلن
دمیرتا )2018 ،و میزان پایین آن با دلزدگی زناشویی همبستگی دارد (اسدی ،فتحآبادی و شریفی .)1392 ،در
مطالعه ای که بر روی زوجین طالق گرفته در ایالت اوکالهاما انجام گرفت ،یافتهها نشان داد از  12عامل
معرفی شده  58درصد آنها فقدان تعهد و  85درصد خیانت و عدم تعهد را دلیل عمده برای طالق خود دانسته
اند (کارلسون ،وهیلر و آدامز .)2018 ،پژوهشگران بر این باورند که ارزشهای دینی ،دارای قدرت پیشبینی و
بهعنوان یک عامل اصلی و کلیدی در افزایش تعهد زناشویی هستند (ناتالی ،لوریان ،سارچ و مکینون.)2020 ،
شهریاریپور ،نجفی ،امین ییدختی ،رئوفی و مرادی ( ،)1396نشان دادند که دینداری ،پیشبینیکننده تعهد
زناشویی در دانشجویان است .هر ازدواج مطلوب سه بنیاد تعهد ،جاذبه و تفاهم را دربرمیگیرد که از بین آنها،
تعهد زناشویی قویترین و اصلیترین علت پیشبینیکننده کیفیت و ثبات زناشویی است (جان و همکاران،
 .)2017تعهد ،ابعاد چندگانهای دارد و دربرگیرنده دالیل شخصی ،اعتقادی و اخالقی بهخصوصی است که فرد
را به ادامه روابط زناشویی پایبند میکند (کالید ،هاوکینس و ویلوگبی.)2019 ،
از آنجایی که دین و خانواده ،روی ارزشهای مشابهی تأکید میکنند ،محققان ارتباط نزدیکی بین این دو
1 . marital commitment
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پیشبینی مینماید (مصلحی و احمدی .)1392 ،مذهب سیستم سازمانیافتهای است از اعتقادات ،مثل ارزش
های اخالقی ،آدابورسوم و مشارکت در برنامههای دینی برای باور عمیقتر به خدا یا یک قدرت متعالی است.
اعتقادات مذهبی شیوه مؤثری برای مواجهه با نگرانیها ،تجربههای دردناک و بیماری و مشکالت است.
همچنین در زمان گرفتاری و مشکالت بر نحوه روابط انسانی اثر میگذارند .طبق نظر جامعهشناسان ،دین به
عنوان عمل و ایدههای مردم و حس بودن در نظر گرفته میشود (النگایز و اسچونز .)2017 ،اعتقادات مذهبی
افراد یک خانواده ،میتواند بر نحوه روابط آنها با یکدیگر و حفظ جایگاه و مرزهایی که بین افراد خانواده وجود
دارد ،اثر زیادی داشته باشد (کیانی ،فرحبخش ،اسدی و شیرعلیپور .)1389 ،بهطور کلی ،دین تلفیقی از باورها،
نگرشها و شیوههای ترویج شده توسط نهادهای مذهبی است که ارزشها ،رفتار ،نگرش و اعتقادات شخص
را شکل میدهد (شرام ،مارشال ،هاریس و لی .)2012 ،فرد دیندار ،بر این باور است که وقتی مشکلی برای او
بهوجود میآید یا نگرانی او را تهدید میکند ،پروردگار برای محافظت و آرامش دادن در دسترس خواهد بود.
باور به حضور خدا و قابلدسترس بودن او به شخص اجازه میدهد که به مشکالت و مسائل روزانه زندگی با
اعتماد بیشتری نزدیک شود (لوپز ،ریگس ،پوالرد و هوک.)2011 ،
دین ،میتواند بخشی اساسی از روابط زناشویی زوجین زیادی باشد و ممکن است ثبات و دوام زناشویی آن
ها را در طول کل دوره زندگی را تحتتأثیر قرار دهد (پادگت ،ماهونی ،پارگمنت و دیماریس .)2019 ،ماهونی
( )2013بیان میکند دینداری و فعالیتهای مذهبی و معنوی ،میتواند یک منبع قدرت و اطمینانبخش برای
اعضای خانواده باشد .دینداری و تعهد دینی ،به رضایت زناشویی زوجین کمک میکند و تعهد و عمل به
فریضههای دینی برای زندگی شاد داشتن کمک شایانی است (آمان ،آباس ،نورنابی و بانو .)2019 ،زوجهای
دیندار ،نگرش منفی نسبت به طالق دارند و حاضرند برای حفظ و تداوم رابطه زناشویی خود ،تمام تالش خود
را بکنند (اوستین ،مکدونالد و مکلود .)2018 ،افراد دیندار ،در زندگی زناشویی پرخاشگری کمتری از خود بروز
میدهند (اگبریا و ناتور .)2018 ،اثرات دینداری بر رضایت زناشویی ممکن است در زن و مرد متفاوت باشد.
برای مثال ،بیان شده تأثیر مثبت دینداری در مردان ،بیشتر از زنان است و زنانی که شوهرانشان دیندار هستند
نسبت به مردانی که همسرانشان دیندار میباشند ،دارای رضایت از زندگی بیشتری هستند (روس ،اندروس،
میلر ،مارک ،هاوچ و کارد .)2019 ،افراد دیندار ،احساسات جنسی یکدیگر را بهتر درک میکنند .تقدس جنسیت
در دین ،باعث تسهیل رضایت جنسی در زوجین میشود (لوناردت ،بوسبی و ویلوقبی.)2019 ،
پژوهشها بیانگر آن است که افراد متأهل دیندار ،تعارضات زناشویی کمتری گزارش میکنند (ساموئل و
اندرو )2018 ،و کمتر تحتتأثیر استرسهای دنیای بیرون قرار میگیرند (الیسون ،هندرسون ،گلن و هاکریدر،
)2011؛ همچنین بیشتر مشغول انجام دادن کارهایی هستند که حفظکننده و نگهدارنده روابط زناشویی آنها
است (استافرود .)2016 ،معرفت معنوی ،رابطه مثبت و معناداری با صمیمیت زناشویی زوجین دارد (کارن ،جری،
هلن و لسلی .)2016 ،بهوجود آوردن و حفظ کردن روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در ازدواج،
یک مهارت و ویژگی مثبت است و همچنین داشتن سالمت روانی و تجارب سالم ،نیازمند کسب مهارتها و
انجام وظایفی خاص است (خلیلی هزار جریبی.)1393 ،
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صمیمیت ،بهعنوان توانایی رابطه داشتن با دیگران با حفظ فردیت شخص تعریف شده است .اینگونه
تعاریف بیانگر آن است که فرد به درجهای از رشد فردی دستیافته باشد تا بتواند با دیگران ارتباط صمیمانه
برقرار کند .صمیمیت ،بهعنوان یکی از ارزشمندترین ابعاد وجودی انسان تعریف شده است و بهعنوان اصل
اساسی در عملکرد سالم انسان در نظر گرفته میشود (داندورند و الفتین .)2013 ،معنای رایج از صمیمیت،
میزان نزدیکی به همسر ،به اشتراک داشتن در ارزشها و ایدهها ،پرداختن به فعالیتهای مشترک ،روابط جنسی،
شناخت از همدیگر و رفتارهای عاطفی مثل نوازش کردن را دربرمیگیرد .فردی که از سطح صمیمیت بیشتری
برخوردار است ،قادر میباشد تا خود را به شیوه انعطافپذیرتر در روابط عرضه کند و نیازهای خود را بهنحو
مطلوبتری به شریک زندگی و همسر خود ابراز کند .صمیمیت را میتوان بهصورت ترکیبی از دوست داشتن
و عاطفه ،ابراز کردن و آشکارسازی ،سازگاری ،هماهنگی ،ارتباط جنسی ،حل کردن تعارضات و خود پیروی
تعریف کرد (استولهفر ،فریایرا و لندریپت .)2014 ،رضایت زناشویی ،میتواند در زوجهایی که درجه صمیمیت
باالتری دارند ،بیشتر باشد یا بهعبارتی ،زوجینی که صمیمیت باالتری دارند ،ممکن است قابلیتی مضاعف در
روبهرو شدن با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود ،داشته باشند و در نتیجه ،درجه رضایت زناشویی
باالتری را تجربه کنند (کوران ،بورک ،یونگ و تونگن .)2016 ،بهعقیده صاحبنظران ،صمیمیت بخش مهمی
از عشق محسوب میشود و معتقدند صمیمیت ،دربرگیرنده تعهد (درجهای از قصد و عالقهای که یک فرد به
آن میزان تمایل به بودن در رابطه دارد و خواهان حفظ آن است) و اشتیاق است (هارمون.)2005 ،
با توجه به مطالب گفته شده در باال ،مشخص میشود تا بهحال ،تحقیقاتی که در رابطه با رضایت جنسی،
تعهد زناشویی ،دینداری و صمیمیت که هر چهار متغیر را با هم بررسی کند یا ارتباط بین دینداری و رضایت
جنسی را در ایران بررسی کرده باشد ،انجام نشده است .همچنین تحقیقاتی که به بررسی این متغیرها پرداخته
است یا روی یک جنس بررسی شده یا اگر بر روی هر دو جنس انجام گرفته بهدلیل در دسترس نبودن ،زوجین
نمونه زن و شوهر نبودهاند .بنابراین ،در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین دینداری و صمیمیت زناشویی با
رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین دانشجوی خوابگاههای دانشگاه تهران پرداخته و با قصد پیشبینی
رضایت جنسی و تعهد زناشویی براساس دینداری و صمیمیت زناشویی انجام گرفته است.

فرضیهها
 -1بین دینداری و رضایت جنسی رابطه وجود دارد و دینداری قادر به پیشبینی رضایت جنسی در زوجین
است.
 -2تعهد زناشویی و دینداری با هم رابطه دارند و دینداری ،میتواند تعهد زناشویی را در زوجین پیشبینی
کند.
 -3بین رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی رابطه وجود دارد و صمیمیت زناشویی ،قادر به پیشبینی رضایت
جنسی در زوجین است.
 -4بین صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد و صمیمیت زناشویی ،توانایی پیشبینی تعهد
زناشویی در زوجین را دارد.
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر همبستگی و از نوع بنیادی است .جامعه آماری را کلیه دانشجویان متأهل که ساکن خوابگاه
دانشگاه تهران در سال  1397بودند ،تشکیل میداد .حجم نمونه  158نفر از زوجین دانشجوی متأهل دانشگاه
تهران که ساکن خوابگاه بودند که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .بدین روش که از بین سه
خوابگاه متعلق به دانشجویان متأهل این دانشگاه ،دو خوابگاه انتخاب شد و به دانشجویان ساکن این خوابگاه
پرسشنامه داده شد .در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها از چهار پرسشنامه بهشرح زیر استفاده شد.

ابزار سنجش
پرسشنامه رضایت جنسی :)ISS( 1این پرسشنامه توسط هادسون -هریسون و کروسکاپ ( )1998برای
اندازهگیری میزان رضایت جنسی زوجین ساخته شد .پرسشنامه رضایت جنسی دارای  25سؤال است که در
سطح یک مقیاس  7درجهای از صفر (هرگز) تا ( 6همیشه) مشخص میشود که تعدادی از سؤاالت به روش
معکوس نمرهگذاری میشود .پایایی درونی این پرسشنامه ،توسط طراحان محاسبه و آلفای کرونباخ آن 91
درصد بهدست آمد .روایی این آزمون موردتأیید قرار گرفته و  85درصد است .اعتبار مقیاس نیز ،با روش بازآزمایی
با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر  93درصد شد .این پرسشنامه توسط پوراکبر ( )1390مورد تحلیل
واقع شد که در روش دونیمه کردن  88درصد و ضریب گاتمن  80درصد بهدست آمد .بررسی پایایی این
پرسشنامه در پژوهش حاضر ،با استفاده از آلفای کرونباخ  0/89بهدست آمد.
پرسشنامه تعهد زناشویی :)DCI( 2این پرسشنامه توسط آدامز و جونز ( )1997طراحی شده که شامل
 44سؤال و دارای سه خردهمقیاس تعهد به همسر و به ازدواج و احساس متعهد بودن (تعهد اجباری) است .نمره
گذاری این پرسشنامه براساس یک مقیاس  5درجهای از کامالً مخالفم  1تا کامالً موافقم  5است که تعدادی
از سؤاالت به روش معکوس نمرهگذاری میشود .شاه سیاه ،بهرامی و محبی ( )1388اعتبار این پرسشنامه را
تأیید کردند .آنها ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این مقیاس ،پایایی آن را براساس آلفای کرونباخ
برابر  85درصد گزارش کردهاند .روایی این آزمون موردتأیید قرار گرفته و  86درصد گزارش شده است .برای
بررسی پایایی این پرسشنامه ،در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی  0/87بهدست آمد.
پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی :)ARA( 3این پرسشنامه را خدایاریفرد و همکاران ( )1392در
قالب طرح پژوهشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران طراحی کردند .پرسشنامه سنجش
نگرش مذهبی ،شامل  40سؤال و  4خردهمقیاس عواطف دینی ،باور دینی ،رفتار دینی و وانمود اجتماعی است
)1. Index of Sexual Satisfaction (ISS
)2. Dimensions of Commitment Inventory (DCI
)3. Assessing Religious Attitudes (ARA
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که نگرش مذهبی را مورد اندازهگیری قرار میدهد .سؤاالت این مقیاس برمبنای طیف لیکرت شش درجهای
نمرهگذاری شده که نمرات فرد به هر سؤال بر روی یک مقیاس شش درجهای از صفر (هرگز) تا ( 5همیشه)
سنجش میشود .نمرات این پرسشنامه بین صفر تا  200متغیر است .الزم بهذکر است که نمره باال در هریک
از خردهمؤلفهها بهمعنای باالتر بودن گرایشهای دینداری گزارش در نظر گرفته میشود .خدایاریفرد و
همکاران ( ،)1392شاخصهای پایایی و روایی پرسشنامه را در دو مطالعه  96درصد و  94درصد گزارش کرده
اند .ضریب پایایی با استفاده از روش بازآزمون  91درصد و به روش دونیمه کردن اسپیرمن -بروان  82درصد
و به روش گاتمن  80درصد بهدست آمده (خدایاریفرد و همکاران .)1392 ،برای بررسی پایایی این پرسشنامه
در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی  0/92بهدست آمد.
پرسشنامه صمیمیت زوجین :)IS( 1این پرسشنامه توسط واکر و تامپسون1983( 2؛ بهنقل از ثنایی،
 )1379ساخته شده که دارای  17سؤال است و برای اندازهگیری محبت و صمیمیت زوجین تهیه شده است.
این پرسشنامه توسط ثنایی ( )1379ترجمه شده و ضریب پایایی این مقیاس در پژوهش دغاغله ،عسگری و
حیدری ( 0/96 ،)1390بهدست آمد .نعیم ( )1387نیز ،برای تعیین پایایی صمیمیت از دو روش تنصیف و آلفای
کرونباخ استفاده کرد که بهترتیب برابر  0/96و  0/96نشاندهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است .نمره
آزمودنی در مقیاس صمیمیت از طریق جمع نمرات عبارات حاصل میشود .نمرات آزمودنیها عددی بین  17تا
 119خواهد بود .نمره باالتر بهمعنای صمیمیت باالتر هست .نمرهگذاری این پرسشنامه بر روی یک طیف
لیکرتی  7درجهای ،از ( 1هرگز) تا ( 7همیشه) انجام میشود .هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر باشد ،نشان
دهنده صمیمیت باالتر است .روایی این پرسشنامه  89درصد گزارش شده است .برای بررسی پایایی این
پرسشنامه در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی  0/85بهدست آمد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-24استفاده شد .برای این منظور ،در سطح آمار توصیفی
از میانگین و انحراف استاندار و در سطح آمار استنباطی از همبستگی بین متغیرها و همچنین رگرسیون جهت
پیشبینی بهشرح زیر استفاده شده است.

یافتهها

الف) توصیف جمعیت شناختی

)1. Intimacy Scale (IS
2. Walker A. J., & Thompson L.
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جدول  -1خصوصیات جمعیت شناختی
جنسیت

مقطع

فرزند

 1فرزند

 2فرزند

 3فرزند

بیکار

شغل

کارمند

مرد

تحصیلی
دیپلم

ندارد
0

0

0

0

0

آزاد
0

0

فوق دیپلم

0

0

0

0

0

0

0

لیسانس

0/4

0/4

0

0

0/2

0/1

0/06

فوق لیسانس

0/33

0/14

0/11

0/6

0/1

0/8

0/06

دکتری

0/8

0/8

0

0

0/1

0/2

0/4

دیپلم

0/12

0/3

0/7

0/3

0/12

0

0

فوق دیپلم

0/06

0/06

0

0

0/06

0

0

لیسانس

0/16

0/15

0/1

0

0/7

0/7

0/2

فوق لیسانس

0/18

0/9

0/1

0/8

0/1

0/10

0/4

دکتری

0/8

0/7

0/06

0

0/4

0/1

0/2

زن

جدول  ،1نشان میدهد که بیشترین درصد در تحصیالت هر دو جنس مربوط به مقطع فوق لیسانس است .در
بحث فرزند اکثر افراد نمونه ،فرزند نداشتند یا یک فرزند داشتند و در بحث شغل ،بیشتر افراد این گروه بیکار و
یا دارای شغل آزاد بودند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای رضایت جنسی ،تعهد زناشویی ،دینداری و
صمیمیت زناشویی

رضایت جنسی
تعهد زناشویی
دینداری
صمیمیت زناشویی

میانگین

انحراف

حداقل

116/1
178/3
152/5
97/9

معیار
17/2
28/6
23/7
18/1

64
124
85
34

حداکثر
116
210
183
109

کجی
0/654
0/917
1/241
-0/587

کشیدگی
-0/728
-0/748
0/639
-0/761

همانطور که در جدول  ،2نشان داده شده است میانگین رضایت جنسی در بین زوجین  ،116/1میانگین تعهد
زناشویی  ،178/3میانگین دینداری  152/5و میانگین صمیمیت زناشویی زوجین  97/9است .حداقل نمره در
این پژوهش بهترتیب برای رضایت جنسی ،تعهد زناشویی ،دینداری و صمیمیت زناشویی  85 ،124 ،64و 34
میباشد و حداکثر نمرات بهترتیب  183 ،210 ،116و  109است.
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جدول  -3ماتریس همبستگی (پیرسون) متغیرهای
صمیمیت زناشویی
**0/58

رضایت جنسی
تعهد زناشویی

**

دینداری

**

0/65
0/82
1

دینداری
**0/55

تعهد زناشویی
**

0/35
1

**0/61

**

0/35

**

1

**

0/61

**

0/55

**

صمیمیت زناشویی
0/82
ماتریس همبستگی متغیرهای که با دو ستاره مشخص شده است ،در سطح  0/001معنادار میباشد.

رضایت جنسی
1

**

0/58

0/65

همانطور که در جدول  ،3مشخص است بیشترین همبستگی بین متغیرها ،متعلق به دینداری و صمیمیت
زناشویی  82درصد است و صمیمیت زناشویی رابطه قوی با متغیرهای تعهد زناشویی و رضایت جنسی دارد و
کمترین همبستگی مربوط به رضایت جنسی و تعهد زناشویی با  35درصد میباشد.

ج) آزمون فرضیهها
بهمنظور بررسی پیشبینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی براساس دینداری و صمیمیت زناشویی ،از روش
رگرسیون چندگانه استفاده شد .برای این مرحله ،پیشفرضهای اصلی تحلیل رگرسیون چندمتغیره (عدم وجود
همخطی میان متغیرهای پیشبین ،نرمال بودن و استقالل خطاها) بررسی شد .یکی از مفروضات رگرسیون،
مستقل بودن خطاها است که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود .برای بررسی کردن این فرض،
میتوان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد .برای تأیید این فرض الزم است که اندازه این آماره در بین 1/5
تا  2/5باشد .در این پژوهش این آماره برابر با  1/83شده است که نشان از صادق بودن این پیشفرض است.
همچنین نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد ،توزیع همه متغیرها نرمال است ( .)p>0/05از دیگر
مفروضات رگرسیون ،نبود اثر همخطی میان متغیرهای مستقل است .شاخصهای تحمل واریانس و تورم
واریانس این فرضیات را بررسی میکنند .اندازه شاخص تلورانس میان صفر و یک است .به ازای هر متغیر
مستقل ،یک میزانی برای این شاخص وجود دارد .اگر اندازه این شاخص به یک نزدیک باشد ،بهمعنای این
است که این متغیر با دیگر متغیرهای مستقل اثر همخطی ندارد و زمانی که به صفر نزدیک باشد ،برعکس این
حالت وجود دارد .در این پژوهش ،تمامی اعداد نشاندهنده عدم وجود اثر همخطی شدید میان متغیرهای پیش
بین است.
جدول  -4شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی رگرسیون تعهد زناشویی براساس
دینداری و صمیمیت زناشویی ()ANOVA
مجموع مجذورات
2

درجه آزادی
56720/3

میانگین مجذورات
28360/1

مدل
رگرسیون
مانده

155

71672/1

465/4

جمع

157

128392/4

F

R

R2

Sig

60/93

0/66

0/43

0/001
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 .aتعهد زناشویی :متغیر وابسته
 .bپیشبین :دینداری و صمیمیت زناشویی
همانطور که در جدول  4نشان داده شده ،تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چندگانه در جدول فوق ،نشان
دهنده آن است که مدل رگرسیون اعمال شده معنادار بود و مجاز به استفاده از آن میباشیم .با توجه به مقدار
 ،R2متغیرهای دینداری و صمیمیت زناشویی در مجموع  43درصد از تعهد زناشویی را در زوجین پیشبینی
میکنند.
جدول  -5شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی رگرسیون رضایت جنسی براساس
دینداری و صمیمیت زناشویی ()ANOVA
مجموع

درجه

میانگین

مدل

مجذورات
2

آزادی
27827/3

مجذورات
13913/6

مانده

155

49823/3

321/4

جمع

157

77650/6

رگرسیون

R

F

43/67

0/59

R2

0/35

Sig

0/001

 .aرضایت جنسی :متغیر وابسته
 .bپیشبین :دینداری و صمیمیت زناشویی
جدول  ،5نشان میدهد که تحلیل واریانس چندگانه مدل رگرسیون معنادار بوده و با توجه به  ،R2دینداری
و صمیمیت زناشویی  35درصد از رضایت جنسی را پیشبینی میکنند.
جدول  -6ضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای دینداری ،صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی

مقدار ثابت
دینداری
صمیمت زناشویی

ضریب استاندار

خطای

ضریب استاندار نشده

نشده رگرسیون B

معیار
8/47
0/89
0/14

رگرسیون Beta

87/47
0/17
0/65

0/21
0/48

آزمون تی ()t

معناداری

10/28
1/95
4/86

0/001
0/05
0/001

 .aتعهد زناشویی :متغیر وابسته
جدول  -7ضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای دینداری ،صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی
ضریب استاندار

خطای معیار

نشده رگرسیون

ضریب استاندار نشده

آزمون تی

رگرسیون Beta

( )t

معناداری

B

مقدار ثابت
دینداری
صمیمیت زناشویی

51/98
0/14
0/42

7/04
0/74
0/11

0/22
0/39

7/38
2/09
3/55

0/001
0/04
0/001
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 .aمتغیر وابسته :رضایت جنسی

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ،با هدف بررسی رابطه بین رضایت جنسی و تعهد زناشویی با دینداری و صمیمیت زناشویی بین
زوجین انجام شد و به پیشبینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی براساس دینداری و صمیمیت زوجین پرداخت.
در پژوهش حاضر ،مشخص شد که دینداری و صمیمیت زناشویی در رضایت جنسی زوجین تأثیر مثبت دارند
و دینداری و صمیمیت زناشویی قادر به پیشبینی  35درصدی رضایت جنسی زوجین میباشند .این نتیجه با
نتایج نائینی و شفیعآبادی ( )1396که نشان دادند که نقش مثبت مذهب باعث بهبود رابطه جنسی و افزایش
رضایت زناشویی و عدم رضایت برخی از زوجین بهعلت عمل نکردن و عدم تعهد به آموزههای مذهبی بود ،هم
سو میباشد .لوناردت ،بوسبی و ویلقوبی ( )2019در پژوهشی که روی  1614نفر انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که دینداری در رضایت جنسی تأثیر مثبتی دارد و دینداری باعث میشود ،افراد روابط خارج زناشویی
کمتری را تجربه کنند ،چون احساس گناه میکنند .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج بشارت و رفیعزاده ()1395
که به پیشبینی میزان سازگاری زناشویی و رضایت جنسی براساس تعهد ،صمیمیمت و دانش و نگرش جنسی
پرداختند ،همسو است .آنها در تحقیق خود نشان دادند تعهد ،صمیمیت و با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی
رابطه مثبت داشتند .همچنین رضایت جنسی توسط صمیمیت قابل پیشبینی است .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد صمیمیت ،بیشترین سهم را در پیشبینی رضایت جنسی ایفا میکند .این نتیجه با نتایج (روبین و کمپل،
2012؛ بیرنه -پورتر و لیدون2013 ،؛ لیو و رولوف2015 ،؛ ریمن ،ریلین و فلیز )2011 ،همسو است .در تحقیقی
که خمسه ،زهراکار و محسنزاده ( )1394انجام دادند ،به این نتیجه دست یافتند که توانایی زنان در بهکار بردن
عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه با همسرانشان ،باعث افزایش رضایت جنسی و شادی در زنان متأهل در
درازمدت میشود .نائینیان و نیکآذین ( ،)1391در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین رضایت جنسی و
صمیمیت در مردان همبستگی قوی و معنادار وجود دارد و در زنان این همبستگی متوسط بود .حبیبی و امان
الهی ( )1395نیز نشان دادند صمیمیت و میل جنسی ،قادر به پیشبینی رضایت بین زوجها میباشند .آجلی
الهیجی و ذاکری ( )1396در پژوهشی نشان دادند با آگاهیبخشی جنسی به زوجین ،میتوان روابط زوجین را
صمیمانهتر کرد و باعث کاهش مشکالت زناشویی و خرسندی زناشویی شد .داشتن رضایت جنسی ،صمیمیت
را در رابطه زناشویی افزایش میدهد و باعث کاهش تنش و درگیری در روابط میشود (لیو و رولوف.)2015 ،
در تبیین یافتههای فوق میتوان گفت که دینداری ،بهدلیل متعهد بودن روابط جنسی به روابط زناشویی،
یکی از دالیل رضایت جنسی است .چون زوجین دیندار بهدنبال تجربه کردن روابط جنسی فرازناشویی نیستند
و روابط جنسی با همسر خود را با دیگران مقایسه نمیکنند .همچنین بهنظر میرسد که افراد دیندار بهدلیل
مقید بودن به ارزشهای دینی مبنی بر توجه به نیازهای همسر ،به نیازهای همسر خود بهخصوص نیاز جنسی
توجه کرده و سعی میکنند رضایت همسر خود را بهدست آوردند که این مسئله منجر به رضایت جنسی در
زوجین میشود .بنابراین ،نقش تعهد مذهبی و عمل به این آموزههای مذهبی نقش عمدهای را در افزایش
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رضایت زناشویی زوجین ایفا میکند .بهعبارت بهتر ،دین و دینداری راهنماییهای کلی در اختیار انسان می
گذارد که اگر افراد به آن عمل کنند ،منجر به استحکام پیوند زناشویی میشود .این راهنماییها دربرگیرنده
قوانینی در مورد مسائل جنسی ،نقشهای جنسیتی ،فداکاری و حل تعارضات در روابط زناشویی است (هندرسون،
جریستپر و گلن .)2018 ،در قرآن کریم ،بر دوستی زوجین و روابط جنسی و عاطفی بین آنها در زندگی ،تصریح
شده است (آلعمران )14 ،و حتی روابط عاطفی و جنسی در سیره انبیا نیز موردتأکید قرار بوده است .آموزههای
قرآنی این واقعیت زندگی انسان را موردتأکید قرار دادهاند و آن را به زندگی پس از مرگ نیز تعمیم داده و گفته
شده است که برای مردم در دنیا و آخرت هیچ لذتی به اندازه لذت روابط جنسی وجود ندارد (تفصیل وسائل
الشیعه.)1416 ،
همانطور که گفته شد ،صمیمیت زناشویی یکی از موارد اثرگذار بر رضایت جنسی در زوجین است .در
تبیین این نتیجه میتوان گفت هر اندازه صمیمیت بین زوجین بیشتر باشد ،خودآشکاری که از موارد اصلی
صمیمیت است ،نیز بیشتر صورت میگیرد .زوجینی که بهدلیل صمیمیت اقدام به ابراز احساسات جنسی خود
میکنند ،شریک زندگی خود را از نیازها ،خواستهها ،تمایالت ،ترجیحات جنسی خویش آگاه میکند و به این
وسیله فرصت ارضای آن را برای همسر خود محیا میکنند .در حالی که در نداشتن صمیمیت ،این مسائل هرگز
بیان نشده و زمینه برای نارضایتی جنسی فراهم میشود (بشارت و رفیعزاده .)1395 ،رضایتمندی در زمینه
جنسی بر جنبههای دیگر روابط زوجین اثر میگذارد .سالمت جنسی مسئله مهمی در روابط زناشویی است و
به ثبات و دوام و صمیمیت زناشویی کمک شایانی میکند .روابط جنسی سالم ،نیازمند نگرش مثبت و محترمانه
برای ارتباط جنسی و به همان اندازه نیازمند امکان افزایش تجربههای جنسی ایمن و لذتبخش و به دور از
زور و خشونت و تبعیض در روابط زناشویی است (هیگینز ،مولیناکس ،تروسل ،دیویدسون و موری.)2011 ،
اختالالت جنسی به هر دلیلی که بهوجود آیند ،دارای پیامدهای مخرب بسیاری هستند .پژوهشها نشان می
دهد که مشکالت جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکالت اجتماعی مثل تجاوزهای جنسی ،بیماریهای روانی و
طالق دارند (ترود ،مارچد و ریوارت.)2010 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دینداری و صمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .همچنین دینداری و صمیمیت زناشویی قادر به پیشبینی  43درصدی تعهد زناشویی در زوجین
هستند .این نتیجه با نتایج شهریاریپور و همکاران ( )1396که نشان دادند که دینداری پیشبینیکننده تعهد
زناشویی در دانشجویان است ،همچنین با تحقیق صدیقی ،معصومی و شاهسیاه ( )1394که نشان دادند بین
جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و با نتایج (ژانگ و تسانگ( ،)2013 ،دمریس،
ماهونی و پارگمنت )2010 ،و (مؤذنجامی ،محمدی و فالحچای )1396 ،همسو است .بالغت ،احمدی و گلزاری
مقدم ( )1395در تحقیقی نشان دادند ،بین جهتگیری مذهبی با تعهد زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و جهت
گیری دینی قادر به پیشبینی تعهد زناشویی است .یوسفی ،کریمیپور و امانی ( )1395در پژوهشی به بررسی
مدلی برای اعتقادات مذهبی و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی ،پرداختند و نتیجه گرفتند،
بین اعتقادات مذهبی و تعهد زناشویی رابطه مثبت و بین تعهد با نگرش نسبت به خیانت زناشویی رابطه منفی
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و معناداری وجود دارد و تعهد میانجی بین باور مذهبی و نگرش نسبت به خیانت است .شیخاالسالمی ،خداکریمی
و داداشزاده ( )1396در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رضایت جنسی و سالمت معنوی با تعهد زناشویی
رابطه مستقیم دارد و متغیر سالمت معنوی با نقش میانجی مسئولیتپذیری و تعهد زناشویی را پیشبینی می
کند .همچنین نتایج پژوهش حاضر مبنی بر رابطه بین صمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی با نتایج مؤمنی،
کاوسی و امانی ( )1395که نشان دادند بین تعهد زناشویی با صمیمت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛
محمدی ،حیدرنیا و عباسی ( )1395که نشان دادند 0/31 ،از تغییرات تعهد زناشویی بهوسیله صمیمیت قابل
پیشبینی است و بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد .رضازاده گلی و کیانی ( )1396در تحقیق خود نشان
دادند که بین تعهد زناشویی و ابعاد آن با صمیمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،هدایتی دانا و صابری
( )1393در پژوهش خود نشان دادند که صمیمیت و تعهد زناشویی ببشترین سهم را در پیشبینی رضایت
زناشویی دارد و همچنین با یافتههای اهمتوگلو ،اسوارین و چمور -پرموزیک (( ،)2009منیام و جوینر)2014 ،
همسو است .در یک بررسی سیستماتیک که کریمی ،بختیاری و مسجدیآرانی ( )2019انجام دادند به بررسی
عوامل ثبات زناشویی پرداختند که پس از مطالعات به چندین عامل از جمله :معنویت و مذهب ،تعهد ،رابطه
جنسی رضایتبخش ،ارتباطات ،صمیمیت ،عشق و دلبستگی را برای ثبات زناشویی رسیدند .آنها اشاره کردند
تعهد ،بهعنوان ستون زناشویی محسوب میشود و در موارد بحرانی به روابط زناشویی کمک میکند و صمیمت
به روابط زناشویی هویت میدهد.
در تبیین نتایج فوق میتوان گفت ،چون دین در آیات و روایات فراوان به پاکدامنی سفارش و تأکید میکند
و میخواهد که انسان نیاز خود را در روابط زناشویی ارضا کند و دامن خود را پاک نگهدارند ،همین دلیلی برای
متعهد بودن به روابط زناشویی است و زوجین دیندار ،تعهد بیشتری به زندگی و روابط زناشویی خود دارند .دین
با نقش مثبتی که در سازنده بودن و تکاملسازی انسان و ایجاد جامعه سالم و روبهرشد دارد ،در نظام اجتماعی،
اثر بحرانهای حاد زندگی را کمرنگ میکند .در واقع ،اعتقاد و الزام زوجین به باورها و ارزشهای خاص دینی
در حوزه خانواده و ازدواج ،میتواند نقش مهمی در حفظ و ثبات درجه تعهد و پایبندی آنان نسبت به همسر و
ازدواجشان ایفا نماید و همچنین باور و عمل به ارزشها ،موجب کاهش نمایان شدن مشکالت خانوادگی و
اجتماعی شایع در جامعه امروز از جمله خیانت شود .دینداری به طرق مختلف بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
با تعهد زناشویی رابطه دارد .یکی از موردهایی که بهصورت غیرمستقیم بر تعهد اثرگذار است ،صداقت زوجین
میباشد که دین با تأکید فراوان سفارش به راستگویی و اجتناب از دروغگویی میکند .همین دلیلی ،میتواند
باشد بر متعهد بودن زوجین زیرا فرد که تعهد زناشویی پایینی دارد بهطور مرتب مجبور است به همسر خود
دروغ بگوید و این مغایر با دینداری است .باورهای مذهبی و گرایش به معنویت از طریق ارزشنهادن به حفظ
و بقای نهاد خانواده و ازدواج و همچنین از طریق فراهمکردن حمایتهای معنوی ،باعث تقویت و تحکیم تعهد
زوجین در ازدواج میشود .همچنین در مورد رابطه صمیمیت زناشویی با تعهد ،میتوان گفت که وقتی زن و
شوهر رابطه صمیمی با یکدیگر دارند ،نیازهای عاطفی و روانی آنها تأمین میشود و فردی که در روابط
زناشویی خود نیازش ارضا شود ،به دنبال ارضا نیاز در بیرون از روابط زناشویی نیست و بستر و زمینه را برای
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تعهد زناشویی فراهم میکند .بهنظر میرسد ،صمیمیت زناشویی زوجین باعث نزدیکی و رفاقت در بین زوجین
شود و پیامد رفاقت و نزدیکی در زوجین متعهد بودن به یکدیگر و وفاداری است که در زوجین بهوجود میآید.
پژوهش حاضر ،مانند سایر پژوهشها با محدودیتهای روبهرو بود .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به
حضور نداشتن عدهای از دانشجویان در خوابگاه اشاره کرد که نتوانستیم از نظرات آنها آگاه شویم .هرچند تنوع
در بین دانشجویان چه بهلحاظ رشته تحصیلی ،قومیتها و وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،به شکلی بود که این
مسئله رو پوشش داد .پیشنهاد میشود بررسی رابطه بین دینداری ،تعهد و صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی
در افراد غیردانشجو بررسی شود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده پیشبینی رضایت جنسی و تعهد
زناشویی بهوسیله دینداری و صمیمت زناشویی ،به تفکیک جنسیت بررسی شود.
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