
233-238، صفحه)43پیاپی(3، شماره یازدهمسال ،1388پاییزصول بهداشت روانیعلمی پژوهشی اي مجله

ي رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضابررسی رابطه
3، سیامک محبی2فاطمه بهرامیدکتر ، 1سیاهمرضیه شاه*

خالصه
هاي جسمانی، ناراحتینظیرها است که فقدان تامین آن خود را با عالیم و عوارض دیگري عشق و شهوت از غرایز پایه و اصلی انسان:مقدمه

.دهدمینشان طالق و حتیرضایتی از زندگی زناشویی افسردگی و نا
انجام گرفته 1387شهرضا در سال شهرستان ي تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زوجین پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطه:کارروش

) نفر84(زوج 42مورد نظر شامل يشهرضا و نمونهي زوجیني آماري شامل کلیهعهجام. ي توصیفی از نوع همبستگی استیک مطالعهاست 
طور تصادفی انتخاب هاي تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بههاي بهداشتی خانوادهاي از بین پروندهاي دو مرحلهکه به صورت خوشهبودند 
از ضریب هادادهجهت تحلیل. و رضایت جنسی محقق ساخته استفاده شدتعهد زناشوییي نامهآوري اطالعات از پرسشجمعدر. شدند

.همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شد
چنین بین طول هم). P>001/0و r=475/0(داري وجود داردي معنینسی رابطهنتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و رضایت ج:هایافته

باشد تعهد و ترهر چه طول مدت ازدواج کمواردرابطه وجود د) P=013/0(و رضایت جنسی ) P=021/0(مدت ازدواج با تعهد زناشویی 
به این معنی که هر چه میزان ) P=042/0(ردوجود دايداري معنیرابطهنیز بین رضایت جنسی و تحصیالت .استرضایت جنسی بیشتر 

.تحصیالت باالتر باشد رضایت جنسی در زوجین بیشتر خواهد بود
.د در افزایش تعهد زناشویی نقش موثري داشته باشدتوانارتقا در رضایت جنسی می:گیرينتیجه
تعهد زناشویی، رضایت جنسی، زوج:هاي کلیديواژه

مقدمه
آمیختگی عمیقی با ،جنسیي، غریزهزیستینیازهاي بیندر 1

ثیر این خواسته را اتوان تطوري که میه نیازهاي روانی داشته ب
ثیر اتریزهاین غ. در بسیاري از ابعاد زندگی مشاهده کرد

شویی و انسجام و پایداري آن غیرقابل انکاري در زندگی زنا
نقش سازنده و پراهمیت و بنیادینی در این غریزه چنین هم. دارد

با داشتن این باشد ودارا میسیر به سوي سالمت و تعادل روانی 

،  4قم، میدان معلـم، بلـوار سـمیه، کـوي یـازدهم، پـالك               ایران،  : مولف مسئول *
.3ي طبقه

marzie_shahsiah@yahoo.com

10/4/1388: تاریخ تایید10/12/1387:تاریخ وصول
ــناس ارشــد مــشاوره  1 ي خــانواده، گــروه بهداشــت عمــومی، دانــشگاه                 کارش

علوم پزشکی قم 
دانشگاه اصفهان علوم تربیتی و شناسی گروه روان،مشاورهاستادیار 2
کارشــناس ارشــد آمــوزش بهداشــت، گــروه بهداشــت عمــومی  دانــشگاه                    3

علوم پزشکی قم

خصوصیات بارز و قابل توجه است که میل جنسی از سایر 
ک نیاز روحی و ه و به صورت ینیازهاي زیستی فاصله گرفت

رضایت جنسی به يواژهاز لحاظ لغوي .)1(آید روانی در می
باید . گرددمیاحساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطالق 

اشاره کرد سطوح باالیی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت 
ثبات افزایش آن يو در نتیجهزناشویی شده ایجاد زندگی 
رضایت جنسی براي . گرددمیایجاد در طی زندگی زناشویی

.گرددتلقی میبیشتر زوجین مهم بوده و یک موضوع فردي
: شودمفهوم رضایت جنسی زناشویی به دو صورت تقسیم می

).2(رضایت عاطفی و هیجانی -2هاي جنسی رضایت با فعالیت-1
دسته تقسیم3رضایت جنسی زناشویی بهنیز تحقیقات در برخی

اولین دسته، روابط گوناگونی است که شامل رضایت در : شودمی
دومین دسته، حالت فیزیولوژي روابط جنسی ،روابط جنسی است

هاي جنسی را شود که عالیم رضایت از طریق فعالیترا شامل می
و سومین دسته) مثال دفعات انزال در اثر مقاربت(دهد نشان می

مشخصات(شودمیمربوط ن بر به صفات فردي و اجتماعی زوجی
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روابطی ندمعتقدهربرت و لورنسباره در این). 3،4) (دموگرافیک
و ي مستقیم داردکننده با رضایت جنسی رابطهمثل روابط حمایت

با نیز عشق را وجذابیت جسمانیروابط دیگري مثل همدلی،
).5،6(دندانرضایت جنسی مرتبط می

وفادار ماندن به خانواده ونايبه معزناشوییتعهداز سویی 
وقایع خوشایند و ناخوشایند،اعضاي آن هنگام غم و شادي

قصد و يزندگی، تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و هم بر پایه
و همسر که در مورد تعهد خود در قبال یزوجین. باشدمینیت 

دیگران به بلوغ فکري الزم نرسیده و رفتاري دوسوگرانه را 
کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار تعقیب می

وفایی خواهد بودبی،امرينتیجهغالبا مشکل خواهند شد و
باري جنسیوبندیا بیبازيهمعشوقاین در حالی است که). 7(

،عالوه بر افزایش خطر ابتال به امراض جنسی نظیر ایدز
ترین کی از مهمی. هاي دیگري نیز در پی خواهد داشتآسیب

. )8(باشد میزوجین ها کاهش رضایت جنسی در این آسیب
مهم در يلفهویک مطور که اشاره شدهمانروابط جنسی

این بربنا.وابسته استبسیاررضایت زناشویی بهو بودهازدواج 
از جمله رضایت جنسی بر بسیاري از ابعاد زندگی زناشویی

.گذارداثر میتعهد زناشویی
رضایت جنسی و تعهد اند که بین العات هم نشان دادهمط

از جنسی رضایت امروزه . ی وجود داردزناشویی همبستگی مثبت
به عنوان شاخصی دو سویههل به عنوان متغیري اتازدواج و

به طور کلی، . مشخص گردیده استثبات ازدواج برايمناسب 
کمتري در مورد ازدواج خود جنسی هایی که رضایت زوج

باشند اما طالق میيارند به دنبال آسودگی خود به واسطهد
هایی وجود دارد که در آن یک زوج از شرایط و موقعیت
خاطر تعهد ه اما بشتهود رضایت کمی داخوضعیت ازدواج 

. )9(کنندباال، این شرایط را تحمل میزناشویی 
سطح پایین چنین مطالعات دیگر حاکی از آن است که هم

. گرددازدواج منجر به عدم رضایت و طالق میشویی تعهد زنا
دهد، احساس میسالم انجاميیکی از کارهایی که خانواده

هاي در خانواده. استتعهد در قبال دیگر اعضاي خانواده 
نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده ، اعضا متعهد

وشندکرشد و تعالی هر یک از اعضاي آن میدربلکهکنند می
به عبارتی متعهد بودن در قبال خانواده، مبناي صرف زمان ). 10(

هایی است که به نحوي به و انرژي اعضاي خانواده براي فعالیت
به بیان دیگر بررسی مطالعات در مورد . گرددخانواده مرتبط می

دهد که تعهد باعث حفظ و بقاي ارتباط در تعهد نشان می
که تعهد مفهوم مهمی است معتقدآماتو. شودزندگی زوجین می

تغییرات اجتماعی از ينظریهاست که باعث جداکردن 
). 11(شود اقتصادي می

معتقد مدل در هم پاشیدگی زناشویی آدامز و جونز طراحان 
يکه هر شخص با رابطهاستاي که تعهد معناي درجهبودند

. )12(دارد زناشویی 
که تعهد باعث تغییر یک نداعتقاد داشتچنین دین و اسپانیرهم

چنین باعث همد وگردارتباط به صورت ارتباطی متقابل می
هایی با رابطهآنان اعتقاد داشتند که . شودثبات زناشویی می

ن زوجیدارند و عمالنیز پذیري بیشتري انعطاف،تعهد باال
ها به دور باشند که ها و آزمایشتوانند از دگرگونیزمانی می

. )13(دیگر احساس امنیت بیشتري داشته باشددر کنار یک
که شور روزهاي بعد از شیدایی اوایل ازدواج و پس از آن

کند، توجه به رفاه و خوشبختی همسرنخست فروکش می
این . شودمیروابط زن و شوهريدهندهترین نیروي پیوندمهم

احساسات کم و بیش با زندگی مشترك و نقش بعدي مراقبت 
نظیرزن و شوهر در هر شرایطی . ان منطبق هستنداز فرزند

بیماري و سالمت، آسایش، ناراحتی، ثروت و فقر مسئول 
،آورد تا زن و شوهر، معیاري فراهم میمسئولیت. یکدیگرند

ها در گرچه بعضی از زوجا. و یکدیگر را با آن بسنجندخود
زناشویی متعهد يآغاز زندگی مشترك خود را نسبت به رابطه

ها آن قدر نباشد که در دانند اما ممکن است میزان تعهد آنیم
و ناشی از نامالیمات زندگی مقاومت ریزهاي ناگبرابر طوفان

توجیه جهت هایی از این قبیل پژوهشبنا بر این . )14(کنند
ل جنسی به عنوان یمسئولین به منظور توجه به آموزش مسا

نظر ه ضروري باي مهم براي بهبود تعهد زناشویی لفهوم
ي رضایت جنسی و لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه.رسدمی

.شهرضا صورت گرفتشهرستان تعهد زناشویی در زوجین 
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راکروش
جمعیت هدف ومقطعی بوده ،توصیفی تحلیلیياین مطالعه

از بین جمعیت تحت پوشش مراکز بودند وآن زوجین شهرضا 
به روش ) نفر84(زوج 42،بهداشتی درمانی شهر شهرضا

جهت . انتخاب شدند1387اي در سال مرحلهاي دو خوشه
مراکز بهداشتی يانجام این تحقیق ابتدا پژوهشگر از بین کلیه

به عنوان خوشه انتخاب کرده و را مرکز 3درمانی شهر شهرضا 
هاي موجود در مراکز به صورت تصادفی سپس از بین پرونده

.ها انتخاب شدندنمونه
مشخصات ينامهپرسش:گردآوري اطالعاتهايابزار

در مورد اطالعات سئوال8ينامهپرسششامل :دموگرافیک
.شخصی افراد بود

سئوال 44شامل :1DCIي استاندارد تعهد زناشویی نامهپرسش
نامه این پرسش. طراحی شده است2توسط آدامز و جونزکهبود

ر، تعهد به ازدواج و احساس تعهد به همس: داراي سه جزء است
قویا مخالفم تا (نامه بر اساس مقیاس لیکرت این پرسش. به تعهد

نمرات يدامنه. تنظیم شده است5تا 1بندينمرهبا ) قویا موافقم
نامه از روش روایی جهت تعیین روایی پرسش.است172تا 1از 

ی به این صورت که بعد از روای. صوري و محتوایی استفاده شد
ينفر از اساتید مشاوره5نامه، روایی محتوا توسط ظاهري پرسش

ي علوم تربیتی دانشگاه اصفهان تایید گردید و براي دانشکده
به 85/0و آلفاي کرونباخ آزمایشزوج 40اعتبار آن بر روي 

.  دست آمد
سئوال 18شامل :رضایت جنسیيمحقق ساختهينامهپرسش

نامه از روش روایی صوري و پرسشبود که جهت تعیین روایی
به این صورت که بعد از روایی ظاهري . محتوایی استفاده شد

ينفر از اساتید مشاوره5نامه، روایی محتوا توسط پرسش
پایایی . گردیدي علوم تربیتی دانشگاه اصفهان تایید دانشکده

به . شدنامه نیز از طریق انجام آزمون مجدد بررسی و تعیین پرسش
زوج به غیر از گروه 10نامه توسطین صورت که پرسشا

کننده در مطالعه تکمیل و پس از دو هفته مجددا شرکت

1Dimensions of Commitment Inventory (DCI)
2Adams and Jones

درصد 95نامه به همان افراد داده و هر نوبت با اطمینان پرسش
.تطبیق داده و اشکاالت آن نیز بر طرف گردید

ي نامهرضایتفرمها ي نمونهابتدا کلیه،در این پژوهش
هانامهاطالعات مندرج در پرسش.ه را تکمیل نمودندآگاهان

محرمانه بوده و بدون مشخصات فردي آنان اقدام به گردآوري 
در پایان هم نتایج به صورت کلی منتشر شده و در . ها شدداده

.ها قرار گرفتاختیار نمونه
ها در مقیاس در نظر گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل داده

اي لیکرت از گزینه5تعهد زناشویی از طیف رابطه با سئواالت 
کامال موافقم تا کامال مخالفم و براي سئواالت رضایت جنسی از 

ها پس از ورود داده. بوداي از هیچ وقت تا همیشه گزینه4طیف 
با کمک 15ي نسخهSPSSبه کامپیوتر به کمک نرم افزار

ریانس و ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز وامستقل آزمون تی 
.اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

نتایج
عالوه بر ،هاي گردآوري شده در این مطالعهبا توصیف داده

ومیانگین،)1جدول(آزمونمشخصات دموگرافیک گروه 
ينمرهو2/161±04/4تعهد زناشویی ينمرهانحراف معیار 

دست آمد که به تفکیک ه ب4/56±43/2رضایت جنسی 
مستقل تیچنین آزمون هم.استآمده)2(در جدولجنسیت

تعهد زناشویی و يداري بین میانگین نمرهاختالف معنی
.رضایت جنسی در دو جنس نشان نداديمیانگین نمره

زوج مورد بررسی در شهرضا42مشخصات دموگرافیک -1جدول
درصدتعدادمشخصات دموگرافیک

4250زن
جنس

4250مرد

595/5بیسواد
2576/29کم سواد

3567/41دیپلم
حصیالتت

1962/22عالی

3072/35سال5کمتر از 
2695/30سال10تا 5 طول مدت 

ازدواج
2833/33سال10بیش از 
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ي تعهد زناشویی و رضایت جنسی ومیانگین نمره-2جدول 
شهرضازوج 42ي آزمون تی بر حسب جنس در نتیجه

انحراف معیارمیانگینجنس
3/15884/3مرد
2/16431/4زن تعهد زناشویی
P= 269/0مستقلتینتیجه آزمون

3/5784/2مرد
5/5503/2زن رضایت جنسی
P= 941/0ستقلمتینتیجه آزمون 

داري بین هاي آماري اختالف معنیآزموندر این مطالعه 
و ) P=202/0(تعهد زناشویی با تعداد فرزندان يمیانگین نمره

رضایت جنسی با تعداد فرزندان ينیز بین میانگین نمره
)081/0=P ( ندادنشان .

حاکیسویهي آزمون آنالیز واریانس یکاز سویی دیگر نتیجه
ي تعهد زناشویی و نیز میانگین از آن بود که بین میانگین نمره

ي رضایت جنسی بر حسب میزان تحصیالت اختالف رهنم
).P=243/0و P=501/0(داري وجود نداشت معنی

در این تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم 
ي تعهد زناشویی با میانگین داري بین میانگین نمرهمعنی
r=634/0(دهد ي رضایت جنسی در مردان را نشان مینمره

داري بین معنیفوق هیچ ارتباطاما آزمون)P>001/0و
ي رضایت جنسی ي تعهد زناشویی با میانگین نمرهمیانگین نمره

).P=93/0و r=312/0(در زنان نشان نداد 
ي تعهد زناشویی که بین میانگین نمرهه شددر نهایت نشان داد

ي رضایت جنسی در دو جنس ارتباط مستقیم با میانگین نمره
).  P>001/0و r=475/0(داردداري وجود معنی

ي تعهد زناشویی و داري میان نمرهي معنیدر این پژوهش، رابطه
ي رضایت جنسی و نمرهو نیز)P=021/0(طول مدت ازدواج 
با استفاده از آزمون . وجود داشت) P=013/0(طول مدت ازدواج 

سال ازدواج و مشخص شد که در زوجین با طول مدت یکتوکی
. هد زناشویی و رضایت جنسی بیشتري وجود داردکمتر از آن، تع

ي رضایت جنسی و میزان تحصیالت چنین بین میانگین نمرههم
)042/0=P (به طوري که درداري وجود داشترابطه معنی

. شودمیدیده جنسی بیشتررضایت، باالترتحصیالتبازوجینی

گیريو نتیجهبحث
توان چنین استنباط نمود که ش میهاي پژوهبا توجه به یافته

زوجین شهر شهرضا از تعهد زناشویی و رضایت جنسی مطلوبی 
تعهد ينمره% 75با توجه به کسب (باشند برخوردار می

گونه که همان). رضایت جنسیينمره% 78زناشویی و کسب 
) 2/164(تعهد زناشویی در زنان ينتایج نشان داد میانگین نمره

.بود) 3/158(ن بیشتر از مردا
که در ایران مطالعات بسیار کمی در این رابطه با وجود این

با توجه به باورهاي بیان کرد کهتوان میگرفته استانجام 
ایرانی تعهد زناشویی در يمذهبی و ارزشی موجود در جامعه

رضایت يدر این مطالعه میانگین نمره. زنان ایرانی باال است
بود که این ) 5/55(بیشتر از زنان ) 3/57(جنسی نیز در مردان 

ید این موضوع باشد که در مردان تعداد و تنوع در وتواند ممی
جنسی آنان ایجاد يجنسی رضایت بیشتري را در رابطهيرابطه

یک یکند و در زنان بیشتر حالت عاطفی و صمیمیت کلمی
زناشویی در زندگی، رضایت جنسی آنان را فراهم يرابطه

هاي اندك انجام شده در رابطه با با توجه به پژوهش. زدسامی
تعهد زناشویی و رضایت جنسی باید اظهار نمود که سطح 

طور منفی با باالي تعهد به طور مثبت با سازگاري و به
طور که گفته شد تعهد همان. مشکالت زناشویی مرتبط است

چگونگی درك زن و : در ازدواج داراي چندین جزء است
ز نوع رابطه در گذشته و طول مدت رابطه، انتخاب شوهر ا

، درجه و وسعت یک مشتركزندگیيادامهرفتارهاي 
ي خوب و عالقه به ماندن در این رابطه به مدت طوالنی، رابطه

به .گرفتن تشویق به خاطر ماندن در رابطه توسط هر دو زوج
هر حال تعهد چه به صورت اجباري و یا فداکارانه براي کیفیت

البته باید .)15(زندگی زناشویی و ثبات در ازدواج مهم است 
اي نسبت به تعهد یندهااشاره کرد که تعهد فداکارانه به طور فز

ها با این یافته. اجباري با رضایت زناشویی مرتبط است
سن که معتقدند تعهد در همسران به و سوینستحقیقات کلمن

چنین به بط است و همطور مثبت با ثبات و کیفیت زناشویی مرت
طور مثبت با بیان عشق و سازگاري و کاهش تعارضات 

چنین نتایجهم.)16(باشد زناشویی مرتبط است، همسو می
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بر . دنکننتایج این تحقیق را تایید میدیگري نیزتحقیقات
یکی از علل مشکالت جنسی فقدان ارتباط اساس این تحقیقات

چنین این یافته با هم.)17(مشخص شده استو عدم تعهد
من، استنلی و من و تحقیق ماركپژوهش استنلی و مارك

.)18-20(بالمبرگ  مطابق است 
تعهد زناشویی و رضایت يتوان گفت که دو مولفهمی

ي دو طرفه با یکدیگر دارند یعنی کاهش در اجنسی رابطه
و هشدرضایت جنسی باعث کاهش یا عدم تعهد در زوجین 

د زناشویی باعث اختالالت جنسی در زوجین و کاهش در تعه
در این باره . گرددرضایت جنسی زوج میدر نتیجه کاهش

یکی از علل خیانت در زوجین را کمبودهاي استتز و هامونز
جنسی عاطفی یا عدم جذابیت جنسی در هر یک از زوجین 

براون حاکی از آن است که يهاي مطالعهیافته.)21(داند می
حله در خیانت زوجین نسبت به یکدیگر نارضایتی و اولین مر

نتایج.)22(تعارض به حدي است که امیدي به بهبودي نباشد 
هاي خرسند، درصد از زوج92اولسون اشاره دارد که يمطالعه

هیچ نگرانی از بابت ارتباط جنسی خارج از ازدواج همسرشان 
این هاي ناخرسند،درصد از زوج43نداشتند، در حالی که 

).23(نگرانی را داشتند 
بین طول مدت ازدواج با مشخص شد که در این پژوهش نیز 

داري وجود ي معنیتعهد زناشویی و رضایت زناشویی رابطه
تعهد باشدبه طوري که هرچه طول مدت ازدواج بیشتر دارد

مورد این احتماال یابد که زناشویی و رضایت جنسی کاهش می
فرزندان، بیشتر شدن تعارضات تواند به علت حضورمی

مسئله به این دلیل این .باشد... زناشویی، مشکالت اقتصادي و 
هیجانات عاطفی و ،که در شروع یک زندگی مشتركاست 

ولی با گذشت شدهماندن مشکالت فوق جنسی باعث مخفی
مشکالت بیان شده خود را نمایان این هیجانات زمان و کاهش 

ي سطح تحصیالت و رضایت جنسی بطهدر مورد را. سازدمی
که با بیشتر شدن سطح تحصیالت رضایت جنسی افزایش 

تحصیالت باالتر باشد چهتوان گفت که هر، احتماال مییابدمی
ي مسایل جنسی بیشتر خواهد میزان آگاهی و اطالعات درباره

در نهایت پژوهش نشان داد که بین رضایت جنسی و تعهد .شد
و r=475/0(داردوجود داري ي معنیرابطهزناشویی زوجین 

001/0<P .(تواند موید این مطلب باشد که زوجین ها میاین یافته
. هستندداراي رضایت جنسی باال داراي تعهد زناشویی باالیی 

ارتباطات جنسی همسران فرآیندي دوطرفه است که هر گونه 
زلزل اي جهت بروز مشکالت و متتواند زمینهاختالل در آن می

ي مسایل وجود مشکالتی در زمینه. شدن کانون خانواده باشد
چه بسا به ،جنسی مثل کمبود تمایالت، ناتوانی، انزال زودرس

کفایتی و خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا احساس بی
در بسیاري از مواقع این ودنشومیگناه مخفی مانده و بیان ن

عالیم و عوارض دیگري مشکالت نهفته ممکن است خود را با 
هاي جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی مثل ناراحتی

تا زندگی زناشویی را ود ندهعدم تعهد زناشویی نشان وزناشویی
تابو بودن . ببرندمرز اختالفات شدید خانوادگی و طالق پیش

وجود حجب و حیا در بین زوجین و ومسایل جنسی در کشور
و مشکالت جنسی و مطالعات بسیار کم از عدم بازگویی مسایل 

.این مطالعه بودانجام هاي تمحدودی
تشکر و قدردانی 

هاي تحقیق به دلیل شرکت در طرح در پایان پژوهشگران از نمونه
محترم بهداشتی درمانی شهر شهرضا به دلیل همکاري کارکنانو نیز 

این با طرح و نیز اساتید گروه مشاوره جهت راهنمایی و هدایت
ي پژوهش دانشگاه اصفهان جهت تامین و کارشناسان حوزهطرح

شایان ذکر است . مطالعه، تشکر و سپاسگزاري مینماینداین يبودجه
.ي فوق با منافع شخصی نویسندگان ارتباطی نداشته استکه مطالعه
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