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  پژوهشیي مقاله

  شهرستان بیرجندنگاري جنسی در دانشجویان متاهل ي عشق و رضایت زناشویی با هرزهبررسی رابطه
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خالصه

موجب از ودهشهاي جدي در افراد نگاري جنسی منجر به آسیبهرزه:مقدمه

گردیده و روابط طبیعی زناشویی در زندگی مشترك زوجین دست رفتن نقش 

گردد در حالی که عشق و رضایت زناشویی از حالت دلزدگی در آنان می ایجاد

این مطالعه با هدف بررسی . باشدپیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی میعوامل 

نگاري جنسی در دانشجویان متاهل ي بین عشق و رضایت زناشویی با هرزهرابطه

  .هاي شهر بیرجند انجام شددانشگاه

نفر از دانشجویان  310همبستگی بر روي -ي توصیفیاین مطالعه: کارروش

با  1391-92در سال تحصیلی ) آزاد، دولتی(بیرجند هاي شهر متاهل دانشگاه

ها شامل فرم ابزار گردآوري داده. اي تصادفی انجام شدگیري سهمیهروش نمونه

مثلث هاي رضایت زناشویی انریچ، نامهشناختی و پرسشمشخصات جمعیت

هاي آزمونها با داده .ساخته بودنگاري جنسی محققهرزهعشق استرنبرگ و 

و نرمتی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره توصیفی، آماري 

  .تحلیل شدند 15ي نسخه SPSSافزار آماري

و رضایت زناشویی در ) صمیمیت، هوس، تعهد(هاي عشق بین مولفه: هایافته

داري وجود دارد ي منفی و معنینگاري در دانشجویان، رابطهکل، با هرزه

)001/0P< (23توانند حدود گیري مذهبی و تعهد با هم میجهتهاي و مولفه 

ها از معادله خارج نگاري را تبیین نمایند و سایر مولفهدرصد از تغییرات هرزه

ي صمیمیت، تعهد، مدیریت مالی و روابط جنسی میانگین نمرهچنین هم. شدند

ي موضوعات شخصیتی، در دانشجویان زن نسبت به مرد و میانگین نمره

گیري مذهبی در دانشجویان مرد نسبت به زن به طور ت زناشویی و جهتارتباطا

ي رضایت زناشویی در اما میانگین نمره) >05/0P(داري بیشتر بود معنی

  ).<05/0P(داري نداشت دانشجویان مرد و زن، تفاوت معنی

 ،نگاري جنسی بر عشق و رضایت زناشوییرسد هرزهبه نظر می:گیرينتیجه

  .تاثیري منفی دارد

رضایت زناشویی، عشق، هرزه ،دانشجویان ازدواج،:هاي کلیديواژه نگاري 

جنسی

  :نوشتپی

.نداشته استاي رابطهمنافع نویسندگان با آننتایج و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و واحد بیرجند آزاد اسالمیي پژوهشی دانشگاه این مطالعه با تایید کمیته

.گرددقدردانی میه کنندشرکت دانشجویاناز همکاري 
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مقدمه

ازدواج، نوعی پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و شوهر است 

هاي متفاوتی مانند تامین آرامش و آسایش، تامین نیازهاي که با انگیزه

امنیت جنسی، بقاي نسل، تکمیل و تکامل فردي و اجتماعی، سالمت و 

) 1(گیرد اجتماعی صورت می- فردي و اجتماعی و تامین نیازهاي روانی

تواند سالمت جسمانی، روانی و شادمانی را براي زوجین به ارمغان و می

آورد که در این صورت زوجین احساسی مطلوبی از ازدواج خود خواهند 

داشت که این احساس مطلوب، رضایت زناشویی
1
  ).2(شودنامیده می 

ي زناشویی فرد است یت زناشویی، ارزیابی کلی از وضعیت رابطهرضا

و انعکاسی از میزان شادي افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود 

  ).3(باشد ي زناشویی میي بسیاري از عوامل مختص رابطهبودن به واسطه

برقراري ارتباط موثر با طرف مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقالل 

ها و عالیق ضمن مشارکت با هم، ارزش قایل شدن به خواستهزوجین 

همسر، همراهی و همدلی، داشتن اهداف و آرمان مشترك، قبول سختی

ها و تاکید و توجه بر نکات مثبت شخصیت همسر، ابراز دوستی و اهمیت 

مندي زناشویی و استمرار دادن به یکدیگر از عوامل مهم در رضایت

  ).4(باشد زندگی مشترك می

شود که افراد مندي زناشویی زوجین باعث میباال بودن سطح رضایت

تري را تجربه کنند و از سالمت عواطف و احساسات مثبت و عمیق

اسپریچر .)5(عمومی باالتري برخوردار گردند 
2

ي خود نشان در مطالعه 

مندي در زوجین منجر به افزایش عشق و داد که باالبودن سطح رضایت

  ).6(گردد ت به همسر میعالقه نسب

عشق، یک احساس شدید عاطفی است که معموال نسبت به جنس 

گردد و به گیرد و منجر به رضایت میان زوجین میمخالف صورت می

بین عشق و ). 7(کند پابرجایی و استحکام بیشتر بنیاد خانواده کمک می

و هر چه داري وجود دارد ي مثبت و معنیي عاشقانه، رابطهتداوم رابطه

مندي قدر عشق و عالقه بین زوجین بیشتر باشد، آنان از تعهد و رضایت

  ).8(زناشویی بیشتري برخوردار خواهند بود 

، )4(ي خانواده لطمه وارد نموده عدم ارضاي نیازهاي زوجین به بدنه

تر، عالیم مندي زناشویی با وضعیت سالمتی ضعیفکمبود رضایت

فتارهاي نامناسب و وضعیت ضعیف افسردگی، مشکالت شخصیتی، ر

و نارضایتی زناشویی پیامدهاي جسمی و ) 5(اجتماعی همبسته است 

روانی متعددي مانند افسردگی، سوءمصرف مواد، ناکارآمدي جنسی و 

 مشکالت رفتاري، کاهش ایمنی بدن، افزایش فشار خون، خشونت، تنش

                                                
1Marital Satisfaction
2Sprecher

رهنگی بین هاي فو منجر به افول ارزش) 9(و حتی طالق در پی دارد 

).10(گردد نگاري میزوجین و گرایش به انحرافات از جمله هرزه

ي پورنوگرافی است، پورنوگرافی از دو واژه ينگاري معادل واژههرزه

به معناي نوشتن و تحریر   grapheinبه معناي فاحشه و porneیونانی

که در زندگی واقعی خود به  گاهی فرد به دلیل این). 11(کردن است

یابد، به استفاده از نوشته، فیلم و تصاویر مستهجن رویاهایش دست نمی

عکس . ها کمبودهایش را جبران کندنکند با آآورد و سعی میروي می

معمول و هاي پورنوگرافی به دلیل ماهیت آن معموال رفتارهایی غیرو فیلم

). 12(آورند ونه را به نمایش میدر بیشتر موارد نیز رفتارهاي بیمارگ

نماید تا جایی هاي جدي متوجه افراد میها آسیبگونه فیلمتماشاي این

که روابط طبیعی زناشویی، نقش خود را در زندگی مشترك زوجین از 

دهد و زوجین نسبت به یکدیگر نوعی حالت دلزدگی پیدا میدست می

ها از روابط زناشویی پیشین یلمبه عبارتی  افراد با دیدن این گونه ف. کنند

تواند شود که میگیرند و هیجان کاذبی در آنان ایجاد میخود فاصله می

انگیزگی و سردمزاجی نسبت به یکدیگر در درازمدت آنان را دچار بی

شود زوجین در مورد عالوه بر این، تماشاي این آثار باعث می. نماید

ها ي آنمسئله به رابطه سازي کنند که اینشریک جنسی خود مشابه

زند و زوجین، اعتماد به نفس و خودباوري خود را از دست میصدمه می

افراد مبتال به افسردگی، ارتباطات خود . گردنددهند و دچار افسردگی می

ي محبت کنند و در نتیجه، ابراز فعاالنهرا نیز با خانواده و اجتماع کمتر می

گیري این کناره. یابدر نیز کاهش میمثبت نسبت به همسو سایر عواطف

و عدم ابراز محبت منجر به فروپاشی روابط زناشویی گردیده و در 

  ).13(هایی در جهت جدایی است حقیقت گام

به ) از جمله روابط جنسی(عشق و رضایت زناشویی و ابعاد مختلف آن 

جهت تاثیري که بر بهداشت روانی افراد دارد، از اهمیت زیادي 

هاي اطالعاتی، مطالعهار است و از طرفی با جستجوي در پایگاهبرخورد

ي بین عشق و رضایت زناشویی با هرزهاي در ایران که به بررسی رابطه

لذا این مطالعه با هدف بررسی . نگاري جنسی پرداخته باشد، یافت نشد

نگاري جنسی در دانشجویان ي بین عشق و رضایت زناشویی با هرزهرابطه

  .هر بیرجند انجام شدمتاهل ش

  کارروش

هاي دانشجوي متاهل دانشگاه 3870ي همبستگی از بین در این مطالعه

مشغول به  1391- 92که در سال تحصیلی ) آزاد، دولتی(شهر بیرجند 

گیري دانشجو به روش نمونه 350تحصیل بودند، بر اساس جدول مورگان 

به این صورت که . اي تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتندسهمیه

پس از کسب مجوز از دفتر نهاد مقام معظم رهبري و مسئولین فرهنگی 

دانشگاه ، لیست دانشجویان متاهل هر دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی 
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سپس با توجه به تعداد دانشجویان متاهل هر مقطع و بر اساس . تهیه شد

ي آن مقطع تحصیلی تعیین شد و در نهایت با توجه به سهمیه حجم نمونه،

پس از توضیح . سهمیه، دانشجویان به طور تصادفی منظم انتخاب شدند

اهداف مطالعه و ضمن اطمینان خاطر در مورد محرمانه بودن اطالعات و 

نامه، چنین آزاد بودن افراد مورد بررسی به انصراف از تکمیل پرسشهم

ها در اختیار افراد نامهل به همکاري در مطالعه، پرسشدر صورت تمای

شناختی ها شامل فرم مشخصات جمعیتابزار گردآوري داده. قرار گرفت

ي نامه، پرسش)جنس، سن، مقطع تحصیلی، تعداد فرزندان، سن ازدواج(

نگاري جنسی مثلث عشق استرنبرگ و هرزهرضایت زناشویی انریچ، 

  .محقق ساخته بود

  ژوهشابزار پ

نامه رضایت زناشویی پرسش :رضایت زناشویی ينامهپرسش - الف

انریچ توسط اولسون
1

 9سئوال و  47تدوین شده است و داراي ) 1989(

زیرمقیاس شامل موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، 

هاي اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و  مدیریت مالی، فعالیت

سئواالت بر . باشدگیري مذهبی می فرزندان، اقوام و دوستان و جهت

و  5=تا کامال موافقم 1=فماي لیکرت از کامال مخالدرجه 5اساس طیف 

اولسون و . شوندگذاري میتعدادي از سئواالت به صورت معکوس نمره

 0/ 92نامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ، این پرسش همکاران پایایی 

ي نورباال و نامه در مطالعهپایایی این پرسش). 14(اند  گزارش کرده

در ).  15(به دست آمد  92/0همکاران با استفاده از آلفاي کرونباخ 

با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ و تنصیف به ي حاضر پایاییمطالعه

.محاسبه شد 81/0و  88/0ترتیب 

مثلث عشق استرنبرگ ينامهپرسش - ب
2
نامه با هدف این پرسش :

هاي  صمیمیت، هوس و بررسی و ارزیابی ساختار عشق بر اساس مولفه

ي مولفه 3سئوال و  45نامه داراي این پرسش. تعهد ساخته شده است

.استسئوال 15باشد که هر مولفه شامل میصمیمیت، هوس و تعهد

تا به  1=اي لیکرت از اصالدرجه 9گذاري سئواالت بر اساس مقیاس نمره

ي آزمودنی در هر کمترین و بیشترین نمره. گیردصورت می  9=طور کلی

نمرات باالتر به معناي . خواهد بود 145تا 15ها بین یک از خرده مقیاس

نتایج مطالعاتی که از . باشدصمیمیت، شور و اشتیاق و یا تعهد بیشتر می

دهد این مقیاس به عنوان ابزاري اند نشان مینامه استفاده کردهاین پرسش

پایایی این ). 16،17(هاي مختلف کاربرد دارد روا و پایا در فرهنگ

ي مشاك با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي نامه در مطالعهپرسش

گزارش  92/0و  88/0، 92/0هاي صمیمیت، لذت و تعهد به ترتیب مولفه

  ).18(شد 

                                                
1Olson
2Sternberg’s Triangular Love Scale

ي نامه پس از مطالعهاین پرسش :نگاري جنسیي هرزهنامهپرسش -ج

17ساخته شد و شاملي مورد مطالعه، توسط محققدر زمینهمنابع معتبر

اي لیکرت از درجه 5که سئواالت بر اساس مقیاس  سئوال می باشد

بررسی اعتبار جهت. شودگذاري مینمره 5=تا بیشتر اوقات 1=هیچ

ي مذکور، سه نفر از اساتید و کارشناسان علمی نامهمحتوایی پرسش

نامه اعمال نظر کرده و اصالحات مسلط به موضوع تحقیق در پرسش

جا ا سئواالت، قابلیت استفاده و بهمورد نظر را از بابت تطابق موضوع ب

بودن سئواالت و قدرت ارزیابی موضوع توسط سئواالت، انجام دادند و 

نامه در ي پایایی، پرسشجهت محاسبه. سئواالت نامناسب حذف شدند

ي مورد نظر اجرا شد و سئواالتی که نفري از جامعه 30ي یک نمونه

نهایت ضریب آلفاي ضریب همبستگی پایینی داشتند حذف و در 

به دست آمد که حاکی از  75/0سئوالی  17ي نامهکرونباخ براي پرسش

- براي تعیین همبستگی درونی پرسش. قابلیت اعتماد باالي این ابزار است

از آن جا که شاخص کفایت . نامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد

دست آمد، دار به است و آزمون بارتلت نیز معنی 95/0برداري نمونه

براي تحلیل عاملی از روش . توان به نتایج تحلیل عاملی اطمینان کردمی

هاي اصلی با چرخش ابلیمن استفاده شد و یک ساختار تحلیل مولفه

و  5، 7بیشترین بار عاملی روي سئواالت . ي یک عاملی به دست آمدساده

به  87/0اخ نامه با استفاده از آلفاي کرونبپایایی این پرسش. باشدمی 2

ي اول سازي، آلفاي کرونباخ نیمهچنین در آزمون دونیمههم. دست آمد

 68/0محاسبه شد و همبستگی بین این دو برابر با  78/0ي دوم و نیمه 79/0

  .به دست آمد

نامه به دلیل  پرسش 40نامه را تکمیل کردند، دانشجو که پرسش 350از 

 310ه و تحلیل نهایی بر روي ناقص بودن از مطالعه خارج شدند و تجزی

ي نسخه  SPSSافزار آماريها با استفاده از نرمداده. دانشجو انجام شد

-ها با استفاده از آزمون اسمیرنوفابتدا داده. تجزیه و تحلیل شدند 15

کولموگروف از نظر برخورداري از توزیع نرمال بررسی شدند و با توجه 

هاي آماري تی مستقل، زمونبه برخورداري از توزیع نرمال از  آ

 05/0داري همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در سطح معنی

.استفاده شد

  نتایج

نفر  156مرد و %) 7/49(نفر  154دانشجوي مورد مطالعه  310از 

 24-18بیشترین فراوانی مربوط به افراد داراي سن . زن بودند%) 3/50(

میانگین سن ). 1جدول (بود  %)1/66(و مقطع کارشناسی %) 2/54(سال 

 21/22±63/3سال و در دانشجویان زن  99/28±58/5در دانشجویان مرد 

).>001/0P(سال بود 

  

هاي بیرجنددانشگاهدانشجویان  شناختیجمعیتمشخصات -1جدول 
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فراوانی  درصد متغیر   

7/49  154 مرد جنس

3/50  156 زن

2/54  168 سال 18-24   

سن
  سال25-30  86  7/27

  سال 30بیشتر از   56  1/18

  کاردانی  32  3/10

  

  مقطع تحصیلی

  کارشناسی  205  1/66

  کارشناسی ارشد  57  4/18

  دکتري  16  2/5

درصد افراد موردبررسی قبل از ازدواج دوست  95نتایج نشان داد که 

درصد افراد در حد صحبت کردن،  2/32غیر همجنس داشتند که دوستی 

درصد در حد  9/3حد ارتباط فیزیکی و لمس کردن و درصد در  1/24

درصد افراد که با جنس مخالف ارتباط داشتند،  2/32. ارتباط جنسی بود

  .اندها ازدواج کردهبا آن

ي صمیمیت، تعهد، مدیریت بر اساس نتایج به دست آمده میانگین نمره

ي نمرهمالی و روابط جنسی در دانشجویان زن نسبت به مرد و میانگین 

گیري مذهبی و موضوعات شخصیتی، ارتباطات زناشویی، جهت

داري بیشتر بود نگاري در دانشجویان مرد نسبت به زن به طور معنیهرزه

)05/0P< (ي هوس و رضایت زناشویی در کل و سایر ولی میانگین نمره

داري نداشت هاي آن در دانشجویان مرد و زن تفاوت معنیمولفه

)05/0P>) (2جدول.(  

- ي عشق، رضایت زناشویی و هرزهي میانگین نمرهمقایسه-2جدول 

  هاي بیرجندنگاري در دانشجویان دانشگاه

P  

زن مرد

انحراف ±میانگین  متغیر

  معیار

انحراف ±میانگین

  معیار

عشق  صمیمیت  70/19±98/112  61/21±79/117  04/0

  هوس  84/23±49/109  20/24±06/114  10/0

  تعهد  24/20±83/112  03/23±96/120  001/0

موضوعات شخصی  35/3±31/9  42/3±40/8  02/0   رضایت زناشویی

ارتباطات زناشویی  87/2±88/9  44/2±99/8  004/0

حل تعارض  07/5±10/10  40/3±89/10  11/0

مدیریت مالی  69/3±73/10  78/2±55/12  >0/.001

اوقات فراغت  58/2±07/10  28/5±29/10  64/0

روابط جنسی  70/4±39/11  48/3±77/14  >001/0

ازدواج فرزندان  10/4±77/10  79/1±90/10  71/0

اقوام دوستان  97/3±66/10  19/4±86/10  66/0

گیري مذهبیجهت  52/3±93/9  41/2±84/7  >001/0

رضایت زناشویی  20/11±72/97  77/12±13/98  76/0

جنسینگاري هرزه  11/13±98/23  91/10±36/13  >001/0   

هاي عشق نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مولفه

نگاري در و رضایت زناشویی با هرزه) صمیمیت، هوس، تعهد(

داري وجود دارد ي منفی و معنیدانشجویان موردبررسی، رابطه

)01/0P< .(هاي عشق با داري بین مولفهي مثبت و معنیچنین رابطههم

  ).3جدول ) (>01/0P(آمد  رضایت زناشویی به دست

  

نگاري در ي بین عشق، رضایت زناشویی و هرزهرابطه-3جدول

هاي بیرجنددانشجویان دانشگاه

      1  صمیمت -1

**  هوس -2
76/02      

**  تعهد -3
79/0

**
76/03

  
  

**  نگاريهرزه -4
31/0 -

**
25/0 -

**
36/0 -4  

**  رضایت زناشویی -5
18/0

**
14/0

**
15/0  

**
13/0 -

01/0 P< **      05/0 P< *

هاي عشق و رضایت زناشویی به چه میزانی به منظور تعیین این که مولفه

ي گام نگاري را تبیین کنند از آزمون رگرسیون چندمتغیرهتوانند هرزهمی

- نگاري به عنوان متغیر مالك و مولفهبه گام استفاده شد که متغیر هرزه

بین وارد معادله عنوان متغیرهاي پیش هاي عشق و رضایت زناشویی به

ي ي آزمون مذکور نشان داد که در قدم اول، مولفهنتیجه. شدند

تواند به تنهایی گیري مذهبی وارد معادله گردید که این متغیر میجهت

ي نگاري را تبیین کند و در قدم دوم، مولفهدرصد متغیر هرزه 15حدود 

درصد به 15تواند ضریب تبیین را از می تعهد وارد معادله شد که این متغیر

گیري مذهبی و تعهد هاي جهتبه عبارتی مولفه. درصد افزایش دهد 23

نگاري را تبیین کنند و سایر درصد متغیر هرزه23توانند حدود با هم می

  ).4جدول (ها از معادله خارج شدند مولفه

  

عشق و هاي تعیین سهم مولفه مربوط بهرگرسیون ضرایب -4جدول 

  نگاري دانشجویانرضایت زناشویی در تبیین هرزه

سطح 

معنی 

  داري

مقدار 

T

ضریب 

  تعیین

ضریب 

  هبستگی

ضریب 

  استاندارد
  ضریب غیر استاندارد

  متغیر

  مقدار 
اشتباه 

  استاندارد
Bمقدار 

ثابت  75/25  49/4        74/5  >001/0

001/0<  30/6  15/0  40/0  33/0  22/0  36/1  
گیري جهت

  مذهبی

  تعهد  -17/0  03/0  -29/0  48/0  23/0  43/5  >001/0

بحث 

درصد افراد مورد بررسی قبل از  95ي حاضر بر اساس نتایج مطالعه

درصد افراد در حد  2/32ازدواج دوست غیر همجنس داشتند که دوستی 
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 9/3درصد در حد ارتباط فیزیکی و لمس کردن و 1/24صحبت کردن، 

درصد افراد که با جنس مخالف  2/32بود و  درصد در حد ارتباط جنسی

  .اندها ازدواج کردهارتباط داشتند، با آن

درصد دانشجویان هیچ  8/35آبادي و همکار ي زارع شاهدر مطالعه

درصد  5/27درصد با یک نفر و  7/36. دوستی از جنس مخالف نداشتند

ارتباط  سطح. نیز با بیش از یک نفر، ارتباط دوستی برقرار کرده بودند

درصد گردش و  9/37درصد در حد صحبت کردن و تماس تلفنی،  8/28

درصد نیز  5/22. درصد تماس بدنی و جنسی بوده است 8/10تفریح و 

نتایج به دست آمده حاکی از ). 19(هیچ تماسی با جنس مخالف نداشتند 

  .آن است که روابط پیش از ازدواج در بین جوانان رو به افزایش است

چک و باسری-بلسک
1

ي مردان براي آشنایی و بر این باورند که انگیزه 

شروع روابط پیش از ازدواج، تمایالت جنسی است اما زنان بیشتر با 

ي به دست آوردن حمایت و مراقبت فیزیکی براي خودشان به انگیزه

  ).20(دنبال چنین روابطی هستند 

اطفی، ضعف دارد نیاز عآبادي به نقل از غفاري بیان میزارع شاه

ها، فشار دوستان و همساالن، مباالتی خانوادهانگاري و بیاعتقادات، سهل

نیاز جنسی، آشنایی به قصد ازدواج و مشکالت ازدواج از دالیل شکل

  ).19(از ازدواج است  ي بین دختر و پسر پیشگیري رابطه

ي صمیمیت، تعهد، حاضر نشان داد میانگین نمره يهاي مطالعهیافته

مدیریت مالی و روابط جنسی در دانشجویان زن نسبت به مرد و میانگین 

گیري مذهبی در ي موضوعات شخصیتی، ارتباطات زناشویی و جهتنمره

ولی میانگین داري بیشتر بود دانشجویان مرد نسبت به زن به طور معنی

ي رضایت زناشویی در کل در دانشجویان مرد و زن، تفاوت نمره

  .شتداري ندامعنی

اند که صمیمیت در روابط براي زنان داده نتایج مطالعات مختلف نشان

کند و نمرات زنان در صمیمیت تري ایفا مینسبت به مردان، نقش مهم

اي نشان داد که ولی نتایج مطالعه) 21،22(باشد نسبت به مردان باالتر می

ق و بین گروه مردان و زنان در نمرات سه جزء صمیمیت، شور و اشتیا

  ).23(داري وجود ندارد تعهد، تفاوت معنی

ي اي نشان دادند که میانگین نمرهحفاظی طرقبه و همکاران در مطالعه

داري ندارد رضایت زناشویی در کل در گروه مردان و زنان تفاوت معنی

) 25(و بخشایش و همکاران ) 24(نتایج مطالعات واقعی و همکاران ). 23(

داري زناشویی در زنان و مردان، تفاوت معنینشان داد میزان رضایت 

برزنیاك و ویسمن ندارد ولی در پژوهش
2

، مردان، رضایت زناشویی 

  ).26(بیشتري نسبت به زنان گزارش کردند 

  بهزوجیکازشدتبهنارضایتیکهگفتتوانمییافتهاینتبییندر

                                                
1Blesk-Rechek and Buss
2Brezsnyak and Whisman

مندي کند و اگر یکی از زوجین از رضایتزوج دیگر سرایت می

زناشویی برخوردار باشد ولی همسرش از این رابطه راضی نباشد، در 

- هم). 13(کند نهایت تاثیرات منفی از زوج ناراضی به وي سرایت      می

تواند بیانگر این مسئله چنین تفاوت رضایت زناشویی بین زنان و مردان می

هاي آن از جمله رضایت جنسی، باشد که رضایت زناشویی و زیرمقیاس

بسته به دو فردي است که با هم در روابط زناشویی قرار دارند و وا

از آن که متاثر از جنس وي باشد از رضایت و نارضایتی زن یا مرد بیشتر

سویی و انطباق زن و شوهر، ها تاثیر گرفته و به همبافت زناشویی آن

  .بستگی دارد

ي هرزههي حاضر، میانگین نمربر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه

  .داري بیشتر بودنگاري در دانشجویان مرد نسبت به زن، به طور معنی

نگاري در ي شیوع بیشتر هرزهدهندهنتایج برخی از مطالعات، نشان

نتایج پژوهشی با عنوان مواجهه با تصاویر مردان جوان است به طوري که 

 82نشان داد که نگارانه در اینترنت میان کودکان و بزرگساالنهرزه

درصد  5جوان و تنها نگارانه را مردانهاي هرزهدرصد از کاربران سایت

ولی بر اساس نتایج برخی از ) 27(دهند ها را زنان تشکیل میاز آن

نگاري در زنان نسبت به مردان، شیوع بیشتري دارد مطالعات هرزه

)28،29.(  

میان افراد جوان در  نگاري دردهند که تجارب هرزهتحقیقات نشان می

بر  2005در یک مطالعه که در سال . شمال اروپا گسترش داشته است

روي جوانان دانمارکی، نروژي و سوئدي انجام شد، نتایج نشان داد که 

نتایج ). 30(اند نگاري داشتهدرصد پاسخگویان حداقل یک بار هرزه 92

خوانی اروپا هم هاي سایر مطالعات اخیر در کشورهاي شمالفوق با یافته

  ).29،31،32(دارد 

صمیمیت، هوس، (هاي عشق ي حاضر نشان داد بین مولفهنتایج مطالعه

ي نگاري در دانشجویان، رابطهو رضایت زناشویی در کل با هرزه) تعهد

داري وجود دارد یعنی با افزایش عشق و رضایت زناشویی، منفی و معنی

گیري مذهبی و تعهد هاي جهتمولفه. یابدنگاري زوجین کاهش میهرزه

نگاري را تبیین نمایند و درصد از تغییرات هرزه 23توانند حدود با هم می

  .ها از معادله خارج شدندسایر مولفه

مارتنسون- ي لوفگرننتایج مطالعه
3

و همکار با عنوان شهوت، عشق و   

ه نگاري نشان داد کدرك و تجربه نوجوانان سوئدي از هرزه: زندگی

  ).33(نگاري و تعهد نسبت به همسر وجود دارد ي منفی بین هرزهرابطه

مالتباي
4

کهاي به این نتیجه دست یافتند افراديدر مطالعههمکارانو 

و مناسبموثر ايمقابلههايسبکازدارند،باالترياز زندگیرضایت

میتجربهراتريمثبت عمیقاحساساتوعواطفکنند،میاستفادهتر

                                                
3Löfgren-Mårtenson
4Maltby
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ازرضایتباالتري برخوردارند و عدمعمومیسالمتازوکنند

افسردگی،عالیمتر،ضعیفوضعیت سالمتیبازناشوییزندگی

 نامناسب و ناکارآمدي جنسی همبسته بوده شخصیتی، رفتارهايمشکالت

  ).5(داردنگاري را در پیو گرایش به انحرافات جنسی و هرزه

همکاران نشان داد که عدم رضایت زناشویی ي صفوي و نتایج مطالعه

شان و انواع انحرافات و با مشکالت روانی و رفتاري زوجین و فرزندان

  ).34(باشد هاي اجتماعی در ارتباط مینابهنجاري

شدهزوجیندرتعهدعدمیاکاهشباعثجنسیدر رضایتکاهش

درو زوجیندرجنسیاختالالتباعثزناشوییتعهددرو کاهش

وباره استتزایندر. گرددمیزوج جنسیرضایتکاهشنتیجه

هامونز
1

یاعاطفیکمبودهاي جنسیرازوجیندرخیانتعللازیکی

).35(داند زوجین میازیکهردرجنسیجذابیتعدم

به (اند که بین میزان دینداري افراد نتایج مطالعات مختلف نشان داده

ي منفی و نگاري، رابطهبا هرزه) زناشویی عنوان یکی از ابعاد رضایت

داري وجود دارد و کاربرانی که از سطح دینداري باالتري برخوردار معنی

از طرفی نگرش . )36،37(اند نگاري داشتهبودند، فعالیت کمتري در هرزه

تواند در ارتباط زناشویی موثر باشد زیرا مذهب، شامل مذهبی می

ها است ي سامانه باورها و ارزشدهندهایهرهنمودهاي براي زندگی و ار

  ).38(توانند زندگی زناشویی را متاثر سازند ها میکه این ویژگی

توان مندي زناشویی، میدر صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت

مندي زناشویی بسیاري از مشکالت انتظار داشت با افزایش سطح رضایت

در کل جامعه کاهش یابد و با  ها وروانی، عاطفی و اجتماعی خانواده

مندي زناشویی، زوجین با آرامش خاطر بیشتر به ارتقاي سطح رضایت

رشد و تعالی و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي خواهند پرداخت و 

  ).39(خانواده و جامعه از این پیشرفت سود خواهند برد 

امر  ي پورنوگرافی انجام شده است و اینمطالعات اندکی در زمینه

امکان تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه ساخته و نیاز به انجام مجدد 

ي بارکر و که در مطالعه 1960ي سیدمن در سال نظیر مطالعه(مطالعاتی 

                                                
1Stets and Hammons

چنین انجام هم. سازدرا آشکار می) همکاران از آن نقل شده است

عاتی با ي حاضر توسط محققین مشابه و یا انجام مطالمطالعاتی مانند مطالعه

هاي دیگر در همین ابزار پژوهش توسط محققین دیگر و انجام آن با نمونه

برخی . دهدپذیري نتایج را افزایش میجوامع گوناگون امکان تعمیم

توجه به : پیشنهادات براي انجام مطالعات دیگر به صورت زیر است

نتایج، پذیري بیشتر ي بیشتر براي تعمیممتغیرهاي غیر قابل کنترل، نمونه

ها، انجام مطالعات مشابه نامهکنندگان در تکمیل پرسشراهنمایی شرکت

هاي دیگر، گسترش فرهنگ ها و دانشگاههایی از استانبر روي نمونه

هاي مختلف جامعه براي تسهیل روند پژوهش و پژوهش در میان بخش

پیشگیري از مشکالت محققین به دلیل ضعف همکاري، حمایت مراکز 

مندي از هاي بهرهها و سیاستو درمانی از دستاوردهاي پژوهش بهداشتی

هاي  جامع بهداشت روان، گسترش و ها به منظور گسترش طرحاین یافته

هاي ویژه جهت تقویت باورهاي مذهبی با توجه به کارگیري برنامهبه

ها به موضوعات جنسی توجهی رسانهاهمیت بهداشت روان در جامعه، بی

نگاري شده و آموزش مناسب در این زمینه در دن به هرزهسبب روي آور

ها با رومها و چتسایتها ضروري است، پایش و فیلتر مناسب وبرسانه

توجه به افزایش ارتباطات مجازي از طریق وسایل ارتباطی، تاکید بر سایر 

هاي پیش از ي عاشقانه نظیر صمیمیت و تعهد در آموزشاجزاي رابطه

ي جنسی مناسب و هاي جوان براي داشتن رابطهزش زوجازدواج و آمو

کسب لذت و رضایت جنسی و توجه دادن افراد به عواقب و مشکالت 

  .نگاريهرزه

  گیرينتیجه

نگاري، نتایج این مطالعه نشان داد بین عشق و رضایت زناشویی با هرزه

ي داشتن روابط زناشویی الزمه. داري وجود داردرابطه منفی و معنی

باشد لذا از طریق هایی است که قابل یادگیري میخوب، داشتن مهارت

را افزایش داد و گامی موثر در هاي زوجین توان مهارتآموزش می

جهت افزایش میزان رضایت زناشویی و عشق زوجین برداشت و میزان 

                                          .                      .نگاري در زوجین را کاهش دادهرزه
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