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 تاثير تحت را زوجين رابطه پايداري و کيفيت شدت به که هستند زناشويی زندگی مهم ابعاد از زناشويی سازگاري و جنسی رضايت :چکيده

 بر شناختی جمعيت هايويژگی و فردي اقتصادي، اجتماعی، روانی، عواملازجمله  متعددي عوامل که اندداده نشان مطالعات. دهندیم قرار

 اساس بر زناشويی سازگاري و جنسی رضايت سطوح بينیپيش حاضر پژوهش هدف. هستند اثيرگذارت زناشويی سازگاري و جنسی رضايت

 غير کارمند 51 اقماري، کارمند 51) نفت شرکت کارمندان از نفر 911 تعداد. بود جنسی نگرش و دانش و صميميت تعهد، شغلی، متغيرهاي

 پرسشنامه ،(GRISS) راست  -گلومبوک جنسی وضعيت پرسشنامه خواسته شد کنندگانشرکت از. کردند شرکت پژوهش نيا در( اقماري

 و (IS) صميميت مقياس ،(DCI) زناشويی تعهد مقياس شغلی، اطالعات به مربوط جدول ،(GRIMS)راست  -گلومبوک زناشويی وضعيت

 متغيرهاي با زناشويی سازگاري و جنسی رضايت بين که داد نشان پژوهش نتايج. کنند تکميل را (SKAS) جنسی نگرش و دانش مقياس

. داشتند مثبت رابطه زناشويی سازگاري و جنسی رضايت با جنسی نگرش و دانش و صميميت تعهد، اما ندارد وجود معنادار رابطه شغلی

 زناشويی سازگاري بينیپيش توان نيز صميميت و تعهد. بود بينیپيش قابل جنسی نگرش و دانش و صميميت توسط جنسی رضايت همچنين

 سازگاري بينیپيش در را سهم بيشترين تعهد و جنسی رضايت بينیپيش در را سهم بيشترين صميميت داد نشان همچنين نتايج. داشتند را

 زناشويی سازگاري و جنسی رضايت بر اثيريت شغلی متغيرهاي که گرفت نتيجه توانمی پژوهش اين هاييافته اساس بر. کندمی ايفا زناشويی

 .کنندمی ايفا زناشويی سازگاري و جنسی رضايت بينیپيش در ايکنندهتعيين نقش جنسی نگرش و دانش و صميميت تعهد، اما ندارند
 زناشويی سازگاري جنسی، رضايت ،یجنس نگرش ،یجنس دانش :کليدي هايواژه

 
Abstract: Sexual satisfaction and marital adjustment are the important aspects of married life that strictly affect the 
quality and stability of the relationship between couples. Studies have shown that several factors including 
psychological, social, economic, personal and demographic characteristics affect the sexual satisfaction and marital 
adjustment. The aim of the present study was to predict the levels of sexual satisfaction and marital adjustment based 
on job variables, commitment, intimacy and sexual knowledge and attitude. For this purpose, 100 employees of the 
Oil Company (50 expatriate, 50 non-employees) were selected as sample group using a convenience sampling 
method. Participants completed The Golombok-Rust Inventory of Sexual State Questionnaire (GRISS), The 
Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire (GRIMS), Table of job information, Dimensions of 
Commitment Inventory (DCI), Intimacy Scale (IS), and the Sexual Knowledge and Attitude Scale (SKAS). The 
results showed that no significant correlation existed between sexual satisfaction and marital adjustment with job 
variables, while the commitment, intimacy and sexual knowledge and attitude had a positive relationship with sexual 
satisfaction and marital adjustment. Also, sexual satisfaction could be predicted by intimacy and sexual knowledge 
and attitude. Marital adjustment was also predicted by the commitment and intimacy. The results also showed that 
among the variables, intimacy had the largest share in prediction of sexual satisfaction and commitment had the 
largest share in prediction of marital adjustment. Based on these findings, it can be concluded that job variables do 
not affect sexual satisfaction and marital adjustment, while the commitment, intimacy and sexual knowledge and 
attitude play a determining role in prediction of sexual satisfaction and marital adjustment. 
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 مقدمه
 

ترين عواملی است که بر يکی از مهم 9رضايت جنسی

گذارد )اسپرچر و يت و پايداري رابطه زوجين اثر میکيف

موارد با رضايت (. يک ازدواج موفق در اغلب 3116کيت، 

طرفين از رابطه جنسی همراه است )چونگ، ونگ، ليو، ييپ، 

(. رضايت جنسی عبارت است از پاسخ 3112فن و همکاران، 

هاي ذهنی مثبت و منفی عاطفی هيجانی برخاسته از ارزيابی

(. 9115باير،  اش با فرد ديگر )الرنس وفرد از رابطه جنسی

جنسی باعث افزايش اند که رضايت مطالعات نشان داده

، رضايت 6ورزي، قابليت عشق3، رضايت از زندگی3حرمت خود

عاطفی و احساس شادي در زندگی  و رضايت 5از رابطه

(. رابطه بين نارضايتی جنسی 3112)بوتزر و کمپل،  شودمی

دهد که رضايت و زناشويی نشان می 4و مشکالت سازگاري

ابعاد رضايت  ترينشان يکی از مهمزوجين از رابطه جنسی

؛ ترودل، 3112آيد )بوتزر و کمپل، به حساب می 1زناشويی

(. رابطه جنسی به طرق 3115؛ ليتزينگر و گوردون، 3113

. ارتباط دهدیممختلف رضايت زناشويی را تحت تاثير قرار 

کند و جنسی نيازهاي زيستی و اجتماعی انسان را ارضا می

دهد. تجربه رضايت را افزايش می 2در نتيجه کيفيت زندگی

هاي رابطه را را در رابطه افزايش و تنش 1جنسی، صميميت

؛ به نقل از ليو و 9111، 91دهد )گاتمن و سيلورکاهش می

ثير امل مختلفی بر ميزان رضايت جنسی ت(. عوا3195رولوف، 

 99عوامل روانی مانند ميزان صميميت و تعهد گذارند.می

، گنجی و توالييان، ؛ بشارت، نقشينه9319زوجين )بشارت، 

؛ به نقل از چونگ و همکاران، 9111، 93؛ بير و دمونس3196

؛ به نقل از 9112، 93؛ يانگ، دنی، لوکوس و يانگ3112

                                                           
1. sexual satisfaction 

2. self-esteem 

3. life satisfaction 

4. lovability 

5. relationship satisfaction 

6. adjustment 

7. marital satisfaction 

8. quality of life 

9. intimacy 

10. Gottman, J. M., & Silver, N. 

11. commitment 

12. Byers, E. S., & Demmons, S. 

13. Young, M., Denny, G., Luquis, R., & Young, T. 

عوامل اقتصادي و اجتماعی مانند  (؛3112چونگ و همکاران، 

مانند  96عوامل جمعيت شناختی سطح درآمد و ساعات کار؛

ونگ و سن، جنس، سطح تحصيالت، عقايد دينی )چ

عوامل خانوادگی مانند طول مدت ازدواج  (؛3112همکاران، 

)بشارت، دهقانی و  يفرزند پرور يهاسبک( و 3113)ليو، 

؛ بشارت، هوشمند، رضازاده و لواسانی، 9313توالييان، 

 (؛3113(؛ تعداد فرزندان )اوفالون، تسوي و آدويی، 9316

)بشارت و رنجبر کالگري،  94و نگرش جنسی 95دانش جنسی

هاي ( و جنبه9324؛ نورانی پور، بشارت و يوسفی، 9313

جسمی رابطه جنسی مانند فراوانی برقراري رابطه جنسی و 

 (.3112تجربه ارگاسم )چونگ و همکاران، 

سازگاري در زندگی زناشويی يک فرآيند مستمر و در 

(. سازگاري 3196حال تغيير است )منيام و جونيور، 

به معناي نداشتن مشکل در زندگی نيست بلکه به  91اشويیزن

ر شدن با مشکالت و توانايی حل معناي ظرفيت سازگا

(. سازگاري زناشويی يک 3112هاست )ماداتيل و بنسهوف، آن

فرآيند فعال است که بر اساس آن زوجين با گذشت زمان و 

هاي جديد در خانواده، وظايف مختلف خود پيدا کردن نقش

پذيرند )امبرسون، ويليامز، پاورز کنند و آن را میمی را درک

 92شخصی(. مطابق با مدل شکوفايی بين3115و کمپبل، 

(، سازگاري در يک رابطه يکی از 3111ريف و سينگر )

آيد. هاي مهم رضايت از زندگی به حساب میهمبسته

دهند که سازگاري زناشويی و تحقيقات همچنين نشان می

گذرد طی ساليانی که از ازدواج افراد میرضايت از زندگی 

مانند. از طرف ديگر سازگاري باقی می باهمهمچنان همبسته 

تواند سبب افزايش رضايت از زناشويی هر يک از زوجين می

(. هدي، 3193ويسمن و يوبالکر، ، زندگی ديگري شود )به

( نشان دادند که بين سازگاري 9119وينهوون و ويرينگ )

ضايت از زندگی عليت دوسويه وجود دارد. حتّی زناشويی و ر

جنس، سن، عوامل اقتصادي و  ازنظرزمانی که مطالعات 

شود، افراد کنترل می 31و نورزگرايی 91گرايیاجتماعی، برون

                                                           
14. demographic factors 

15. sexual knowledge 

16. sexual attitude 

17. marital adjustment 

18. interpersonal flourishing 

19. extraversion 

20. neuroticism 
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توان اثرات تعاملی اين دو را بر يکديگر مشاهده باز هم می

(. سازگاري زناشويی يک زوج در 3193)به و همکاران،  کرد

ان نتيجه تعامل متغيرهاي متعدد و شرايطی است که هر زم

دهد )باچراچ، هيندين و ثير قرار میاها را تحت ترابطه آن

؛ همامسی، 3115؛ مايرز، ماداتيل و تينگل، 3111تامسون، 

اند که عواملی مانند (. تحقيقات بسياري نشان داده3115

هاي جمعيت شناختی عوامل روانی، اجتماعی، فردي و ويژگی

گذارد )اولسون، ثير میاراد بر ميزان سازگاري زناشويی آنها تاف

؛ ويرجينيا، 9316؛ بشارت و همکاران، 9319بشارت،  ؛3199

 (.3111جيمز و ديويد، 

بينی سطح رضايت جنسی و از عوامل مهم در پيش

سازگاري زناشويی عوامل اقتصادي و اجتماعی مانند سطح 

( هستند 3119ورتينگتون، درآمد و ساعات کاري )پرون و 

که در پژوهش حاضر اين عوامل تحت عنوان متغيرهاي 

کاري ميزان درآمد ماهانه، نوبت رمجموعهيزو در سه  9شغلی

کاري، گيرند. منظور از نوبتو غيبت مرد مورد بررسی قرار می

روز است که در پژوهش ساعات کاري کارمندان در شبانه

شود. در متناوب مطرح میحاضر به دو شکل صبح کار و 

کار حالت متناوب کارمند يک هفته روزکار و يک هفته شب

است. غيبت مرد نيز به اين معناست که کارمند در روزهاي 

کاري خود مجبور به اقامت در شهر ديگري بوده و قادر به 

حضور در جمع خانواده خود نيست. بر اين اساس دو گروه 

روز  95که در يک ماه  3قماريکارمند وجود دارد: کارمندان ا

روز استراحت دارند و  95در مناطق نفتی مشغول به کارند و 

که در  3گردند و کارمندان غير اقمارينزد خانواده خود برمی

هر ماه از شنبه تا چهارشنبه در محل کار خود حاضر هستند 

 ها استراحت دارند.شنبه و جمعهو پنج

سطح رضايت جنسی و بينی از ديگر عوامل مهم در پيش

وان به تعهد اشاره کرد. تعهد تسازگاري زناشويی می

احتمال ازدواج يک فرد و باقی ماندن او  صورتبه 6زناشويی

؛ به نقل 9111، 5شود )سورا و هاگسدر آن ازدواج تعريف می

(. محققان معتقدند که تعهد زناشويی به اين 3111از بيرد، 

رابطه زناشويی خود  معناست که زوجين تا چه حد براي

                                                           
1. job variables 

2. expatriate 

3. non-employee 

4. marital commitment 

5. Surra, C. A., & Hughes, D. K. 

و چقدر براي حفظ و تداوم ازدواجشان انگيزه  اندليقاارزش 

(. بنابراين، تعهد را عامل اصلی در حفظ 3116دارند )آماتو، 

(. سطوح باالي 3119دانند )آرياگا و آگنو، رابطه زناشويی می

تعهد زناشويی با ابراز عشق بيشتر، سازگاري و ثبات زناشويی 

تر و رضايت زناشويی مناسب 4لهاهاي حل مسباالتر، مهارت

؛ مسترز، 3112کول،  اوسبورن و -رابطه دارد )تيلگمن 

(. همبستگی بين تعهد با سازگاري و رضايت زناشويی 3112

بسيار باالست و اين همبستگی در مردان باالتر است )موسکو، 

(. محققان معتقدند که تعهد، ثبات زناشويی را افزايش 3111

هاي با تعهد باالتر، به اعتقاد آنان رابطه دهد.می

و زوجين آرامش و امنيت روانی بيشتري  رترنديپذانعطاف

 .(3111؛ موسکو، 3112دارند )مسترز، 

بينی سطح رضايت عامل ديگري که در رابطه با پيش

اهميت دارد، ميزان جنسی و سازگاري زناشويی زوجين 

 صورتبهتوان هاست. صميميت را میصميميت بين آن

سازي و ابراز ، آشکار1ترکيبی از دوست داشتن و عاطفه

، ارتباط جنسی، حل کردن 1، سازگاري، يکپارچگی2کردن

تعريف کرد )شافر و  99و همانندي 91تعارضات، خود پيروي

؛ به نقل از استولهفر، فريايرا و لندريپت، 9129، 93السون

که روابط  انددادهمطالعات و تجربيات بالينی نشان  (.3196

نشدن آن  نيازهاي اساسی انسان است و ارضا صميمی يکی از

موجب افزايش تعارضات و کاهش صميميت در روابط 

 گردد.زناشويی و بروز مشکالت عاطفی و روانی می

هل، از عوامل اهاي متبرخورداري از صميميت در بين زوج

(. 3116مهم ايجاد ازدواج پايدار است )کرافورد و رودا، 

مثبت با صميميت  طوربهيندهاي فردي و دونفره متعددي فرآ

توان به سازگاري، همبسته هستند که از آن جمله می

، کيفيت رابطه، رضايت 96، سالمت روانی93بهزيستی روانی

و رضايت جنسی اشاره کرد )فراست،  95زناشويی، اعتماد

3193.) 

                                                           
6. problem solving skills 

7. affection 

8. expressiveness 

9. cohesion 

10. autonomy 

11. identity 

12. Schaefer, M. T., & Olson, D. H. 

13. psychological well-being 

14. mental health 

15. confidence 
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عوامل جمعيت شناختی مانند سن، جنس، سطح 

و دانش و نگرش جنسی از ديگر  نیتحصيالت، عقايد دي

بينی سطح رضايت جنسی و عواملی هستند که در پيش

کنند )بشارت و سازگاري زناشويی زوجين ايفاي نقش می

؛ نورانی پور 3112؛ چونگ و همکاران، 9313رنجبر کالگري، 

اهی و (. دانش جنسی عبارت است از آگ9324و همکاران، 

از راه  جنسی که معموالل يفهم راجع به موضوعات و مسا

آيد. نگرش جنسی نيز ارزشها تجربه يا يادگيري به دست می

و اعتقادات فرد راجع به رابطه جنسی است که در رفتار 

هاي کند. اين نگرشها مبتنی بر ديدگاهجنسی او بروز پيدا می

خانوادگی و فرهنگی در خصوص جنسيت، آموزش جنسی 

ت جنسی قبلی است و تجربيا یررسميغاعم از رسمی و 

اند که کمبود دانش تحقيقات نشان داده (.3111)وندنباس، 

ترين داليل افزايش ابتال به بيماري ايدز، جنسی يکی از اصلی

هاي ناخواسته، سقط جنين و هاي مقاربتی، بارداريبيماري

عدم رضايت در زندگی زناشويی است )مستون و آهرولد، 

( نيز نشان می3191ان )(. مطالعات هيگينز و همکار3191

جنسی و رضايت جنسی همبستگی  دهد که بين نگرش

ل يافرادي که نگرش مثبت نسبت به مسامثبت وجود دارد. 

بدون احساس گناه تجربه جنسی دارند، رابطه جنسی را 

ت بيشتري را نيز از آن دريافت رضاي جهيدرنتکنند و می

 کنند.می

بينی سطوح رضايت هدف اصلی پژوهش حاضر پيش

جنسی و سازگاري زناشويی بر اساس متغيرهاي شغلی، تعهد، 

صميميت و دانش و نگرش جنسی بود. با توجه به هدف 

پژوهشی موجود،  يهاافتهيپژوهش و مالحظات نظري و 

 (9هاي پژوهش به اين شرح آزمون شدند: و سوال هاهيفرض

شغل با  ميزان غيبت مرد )اقماري و غير اقماري( به علت

 (3 ،رضايت جنسی و سازگاري زناشويی رابطه منفی دارد

کاري مرد )روزکار و متناوب( با رضايت جنسی و نوبت

ميزان درآمد با  (3 ،سازگاري زناشويی رابطه منفی دارد

 (6 ،رضايت جنسی و سازگاري زناشويی رابطه مثبت دارد

ميزان تعهد زناشويی با رضايت جنسی و سازگاري زناشويی 

ميزان صميميت زناشويی با رضايت  (5 ،رابطه مثبت دارد

دانش و  (4 ،جنسی و سازگاري زناشويی رابطه مثبت دارد

نگرش جنسی با رضايت جنسی و سازگاري زناشويی رابطه 

آيا متغيرهاي شغلی، تعهد،  (مثبت دارد. پرسش اول

توانند رضايت جنسی و انش و نگرش جنسی میصميميت و د

 کيکدام (بينی کنند؟ پرسش دومسازگاري زناشويی را پيش

از متغيرهاي شغلی، تعهد، صميميت، دانش و نگرش جنسی 

بينی رضايت جنسی و سازگاري قدرت بيشتري در پيش

 زناشويی دارند؟

 

 روش
 و روش اجراي پژوهش نمونهجامعه آماري، 

همبستگی به شمار  -از نوع توصيفی طرح پژوهش حاضر

اهداف پژوهش  برحسبرود که در آن رابطه بين متغيرها می

شود. براي پژوهش حاضر دو جامعه آماري قابل تحليل می

( کارمندان اقماري شرکت نفت در سال 9تعريف است: 

کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت در سال  (3؛ 9316و  9313

هاي از نوع ر پژوهشکه د. ازآنجايی9316و  9313

نفر براي بيان چگونگی  51همبستگی، حداقل حجم نمونه 

(، سعی بر اين شد که از 9319رابطه، ضرورت دارد )دالور، 

نفر در پژوهش شرکت داده شوند.  51هر جامعه حداقل 

دسترس بود. در ابتدا نماينده در صورتبهگيري نمونه

پژوهشگر به جزيره الوان و منطقه ويژه اقتصادي پارس 

جنوبی )عسلويه( اعزام شد و در ادامه داوطلبان به تکميل 

؛ GRISS) 9وضعيت جنسی گلومبک ـ راستپرسشنامه 

پرسشنامه وضعيت زناشويی (، 9124گلومبک و راست، 

و گلومبوک،  ؛ راست، بنان، کروGRIMS) 3راست -گلومبوک

آدامز و جونز،  ؛DCI) 3مقياس تعهد زناشويی(، 9124

و  (9123؛ واکر و تامپسون، IS) 6(، مقياس صميميت9111

؛ 9326؛ بشارت، SKAS) 5دانش و نگرش جنسیمقياس 

رکت معيارهاي ش پرداختند.( 9313بشارت و رنجبر کالگري، 

هل بودن، حداقل يک سال ادر پژوهش عبارت بودند از: مت

پزشکی جدي نداشتن بيماري پزشکی و روان سابقه کار،

مصرف و وابستگی به مواد، سوءمستلزم مصرف دارو، نداشتن 

نداشتن سابقه طالق و تمايل فرد براي شرکت در پژوهش و تکميل 

هاي ها و روشها، شاخصدر تحليل آماري دادهها. پرسشنامه

                                                           
1. Golombok-Rust Inventory of Sexual State 

Questionnaire (GRISS) 

2. Golombok-Rust Inventory of Marital State 

Questionnaire (GRIMS) 

3. Dimensions of Commitment Inventory (DCI) 

4. Intimacy Scale (IS) 

5. Sexual Knowledge and Attitude Scale (SKAS) 
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شد: تحليل تحليل توصيفی و استنباطی به شرح زير استفاده 

ها در توصيفی اطالعات دموگرافيک و نمرات آزمودنی

ها شامل حداقل نمره، حداکثر نمره، درصد، پرسشنامه

هاي فراوانی، ميانگين و انحراف استاندارد. استفاده از روش

همبستگی پيرسون براي بررسی رابطه بين متغيرها و 

 بينی متغيرهاي مالک بربراي پيش گامبهگامرگرسيون 

بين پژوهش. ميانگين سن اساس متغيرهاي پيش

و  11/1سال با انحراف استاندارد  51/32 کنندگانشرکت

سال بود. ميانگين طول مدت ازدواج  52تا  33دامنه 

 سال بود. 11/93 کنندگانشرکت

 

 ابزار سنجش

 پرسشنامه وضعيت جنسي گلومبك ـ راست

((GRISS . راست -پرسشنامه وضعيت جنسی گلومبک 

الی است. وس 32( يک آزمون 9124گلومبک و راست، )

اي ليکرت، نوع و شدت درجه 5ها در مقياس پرسش

داگانه براي مشکالت جنسی را در هفت زمينه و دو فرم ج

سنجد. حداقل صفر تا نمره چهار می هزنان و مردان از نمر

است.  993 هی در اين مقياس صفر و حداکثر نمرآزمودن هنمر

)نافراوانی(،  9نامه زنان شامل ندرتهاي پرسشزيرمقياس

، 5انگيزي، ناشهوت6گري، اجتناب3، ناکامروايی3فقدان ارتباط

هاي پرسشنامه ؛ و زيرمقياس1ارگاسمیو بی 4انقباض مهبلی

انگيزي، ، ناشهوت1، زودانزالی2مردان شامل ناتوانی جنسی

قدان ارتباط است. عالوه بر ندرت و ف ،گري، ناکامروايیاجتناب

ها، نمره کل تراز شده هر شده زيرمقياس هاي ترازهنمر

در يک  آزمودنی شدت و ضعف مشکالت جنسی وي را

تا  ، کمترين حد مشکل جنسی9 هاي از نمردرجه 1پيوستار 

دهد. فرم ، بيشترين حد مشکل جنسی نشان می1نمرد 

. در است شدهفارسی اين پرسشنامه در دو پژوهش اجرا 

 52نفري از زنان و يک نمونه  65پژوهش اول که يک نمونه 

طالعه درمانی مورد مکننده براي سکسنفري از مردان مراجعه
                                                           
1. infrequency 

2. non-communication 

3. dissatisfaction 

4. avoidance 

5. non-sensuality 

6. vaginismous 

7. anorgasmia 

8. impotence 

9. premature ejaculation 

نمره  91ضريب آلفاي کرونباخ ،(9329قرار گرفتند )بشارت، 

بود که  11/1و براي مردها  26/1ها کل مقياس براي زن

باالي پرسشنامه است. ضرايب  99نشانه همسانی درونی

ها در دو نوبت با هاي تعدادي از آزمودنیهمبستگی بين نمره

خوب  93نشانه پايايی بازآزمايی r = 13/1فاصله يک هفته 

زوج نابارور  65پرسشنامه است. در پژوهش دوم که در مورد 

(، 9323ميرزمانی،  و زاده بازرگانیم شد )بشارت، حسينانجا

ها هاي هر يک از زيرمقياسنباخ پرسشضريب آلفاي کرو

، 21/1، 16/1، 21/1، 26/1هاي زن به ترتيب براي آزمودنی

، 13/1هاي مرد به ترتيب و براي آزمودنی 21/1، 13/1، 19/1

د که بو 11/1و  21/1 16/1، 13/1، 21/1، 21/1، 21/1

کنند. ضرايب ييد میاهمسانی درونی پرسشنامه را ت

ها در دو نوبت با فاصله سه ي آزمودنیهاهمبستگی بين نمره

هاي و براي آزمودنی r = 15/1هاي زن هفته براي آزمودنی

بود که نشانه پايايی بازآزمايی خوب مقياس  r=  13/1مرد 

 است.
 

 ستار -کوپرسشنامه وضعيت زناشویي گلومب 

(GRIMS).  ستار -کوگلومبپرسشنامه وضعيت زناشويی 

الی است. وس 32مقياس  ( يک9124،و همکاران راست)

 ،1 = موافق اي ليکرت )کامالها در مقياس چهار درجهپرسش

مشکالت موجود در روابط زناشويی  ،(3=  مخالف کامال

 و 93حساسيتميزان زوجين را از نمره صفر تا سه در زمينه 

 ،96وفاداري ،، تعهدزوجين نسبت به نيازهاي يکديگر توجه

زوجين اعتماد، صميميت و همدلی  ،94همدردي ،95مشارکت

سنجد. حداقل نمره آزمودنی در اين مقياس صفر و می

درجه  1ها در است. نمره تراز شده آزمودنی 26حداکثر نمره 

شود. شدت و ضعف مشکالت زناشويی محاسبه می برحسب

نامه نمره کل مقياس با آلفاي در فرم فارسی اين پرسش

براي شوهرها  16/1ها و زن اي ازبراي نمونه 13/1کرونباخ 

نامه است االي پرسشب محاسبه شد که نشانه همسانی درونی

 هاهاي آزمودنی(. ضرايب همبستگی بين نمره9321)بشارت، 

                                                           
10. Cronbach,s alpha 

11. internal cosistency 

12. test-retest reliability 

13. sensitivity 

14. loyalty 

15. cooperation 

16. sympathy 
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 ،= r 11/1ها در دو نوبت با فاصله دو هفته براي کل آزمودنی

 = r 15/1هاي مرد و آزمودنی = r 13/1هاي زن آزمودنی

پرسشنامه است )بشارت،  خوبنشانه پايايی بازآزمايی 

9321.) 

 

 مقياس تعهد زناشويی .DCI)) مقياس تعهد زناشویي
مقياس تحت ال دارد و سه زيروس 66( 9111آدامز و جونز، )

عنوان تعهد به همسر، تعهد به ازدواج و احساس تعهد )تعهد 

در اندازه تعهد زناشويی نامهپرسش گذارينمره اجباري( دارد.

 ترتيب به يک هر امتياز که گيردمی انجام ايدرجه 5 هاي

 ،3 موافق: نه مخالف ، نه3: ، مخالف9 :مخالف مالکا :است ريز

 .است 331 تا 66 از نمرات دامنه و 5 موافق: کامال ،6 موافق:

( همسانی درونی مقياس از 9111در پژوهش آدامز و جونز )

به  21/1طريق روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر 

. در تحقيق ديگري همسانی درونی براي آمده استدست 

و  آمده استبه دست  19/1مقياس تعهد به همسر، زير

 61/1مقياس انگين همبستگی بين موارد اين زيرهمچنين مي

مقياس تعهد به ازدواج نيز اين . براي زيرشده استگزارش 

)هوي،  شده استگزارش  36/1و  21/1مقادير به ترتيب 

 سياه شاه(. خانجانی وشکی، بطالنی، 3111ليندزي و اليوت، 

 اساس آلفاي بر را نامهپرسش اين پايايی( 3193و شريفی )

 .اندکرده گزارش 11/1کرونباخ برابر 
 

و  واکر)مقياس صميميت  .IS))مقياس صميميت 

الی است که براي وس 91( يک ابزار 9123تامپسون، 

. صميميت، توجه شده استسنجيدن مهر و صميميت تدوين 

و عوامل  شده فيتعرو اهميت اعضاي خانواده براي يکديگر 

نزديکی عاطفی در قالب مهر، ازخودگذشتگی، خرسندي و 

اين مقياس از ر ها دشود. نمره آزمودنیرضايت را شامل می

حاصل  91االت و تقسيم آن بر عدد وطريق جمع نمرات س

است که نمره باالتر نشانه  1تا  9شود. دامنه نمرات بين می

تا  19/1صميميت بيشتر است. اين مقياس با ضريب آلفاي 

از همسانی درونی بسيار عالی برخوردار است )واکر و  11/1

شرکت 469وي (. در مطالعه ديگري که ر9123تامپسون، 

 143/1، آلفاي کرونباخ اين مقياس شده استکننده انجام 

(. بوت، وود و پرات 3115)هنينگ،  شده استگزارش 

آنالين و آفالين استفاده  صورتبه( از اين مقياس 3111)

گزارش  15/1و  12/1اند و آلفاي کرونباخ را به ترتيب کرده

خه فارسی اين در مطالعه ديگري که با نس همچنين .اندکرده

به دست آمده  14/1، آلفاي کرونباخ شده استمقياس انجام 

 (.3199است )حيدري، احتشام زاده و وزيري نيا، 
 

مقياس  .SKAS)) مقياس دانش و نگرش جنسي

؛ بشارت و رنجبر 9326بشارت، ) دانش و نگرش جنسی

دانش  الی است و دو بعدوس 31يک آزمون ( 9313کالگري، 

تا  9 هاي ليکرت از نمردرجه 5در مقياس را و نگرش جنسی 

هر يک از نمره آزمودنی در و حداکثر سنجد. حداقل می 5

 15و  95به ترتيب  دانش و نگرش جنسیهاي زيرمقياس

عالوه بر دو نمره مربوط به دانش و است. در اين مقياس 

 951و حداکثر  31نگرش جنسی، يک نمره کل با حداقل 

دانش و نگرش مقياس  .شودسبه میبراي هر آزمودنی محا

هل از ادانشجوي مت وسهشصتاي متشکل از در نمونه جنسی

مرد(  34زن،  31و علم و صنعت ايران ) هاي تهراندانشگاه

هاي دانش و کرونباخ زيرمقياس ضرايب آلفاياجرا شد. 

 22/1و  19/1ها به ترتيب نگرش جنسی براي نمره آزمودنی

. همسانی درونی خوب مقياس استمحاسبه شد که نشانه 

ها در دو نفر از آزمودنی 63هاي ضرايب همبستگی بين نمره

تا چهار هفته براي سنجش پايايی بازآزمايی  دونوبت با فاصله 

اين ضرايب براي دانش و نگرش جنسی به  .محاسبه شد

 22/1و براي نمره کل مقياس  r = 21/1و  r = 21/1ترتيب 

= r  119/1در سطحp <   معنادار بودند که نشانه پايايی

 3همگرا، 9روايی همزمان. بخش مقياس استبازآزمايی رضايت

نش و نگرش جنسی از مقياس دا 3و تشخيصی )افتراقی(

 -کونامه وضعيت زناشويی گلومبطريق اجراي همزمان پرسش

 6، مقياس رابطه رمانتيک(4912ست )راست و همکاران، ار

(RRS 9112اسپرچر،  و آتريج برشيد،؛)  و مقياس سالمت

ها ( در مورد آزمودنی9322؛ بشارت، MHI-28) 5روانی

. در (9326)بشارت،  ييد قرار گرفتامحاسبه شد و مورد ت

، روايی (9313)بشارت و رنجبر کالگري، پژوهشی ديگر 

از دانش و نگرش جنسی همگرا و تشخيصی )افتراقی( مقياس 

 -وضعيت زناشويی گلومبکنامه پرسشزمان طريق اجراي هم

مقياس رابطه رمانتيک  (،9124راست )راست و همکاران، 

                                                           
1. concurrent 

2. convergent 

3. discriminant 

4. Romantic Relationship Scale (RRS) 

5. Mental Health Inventory (MHI) 
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(RRS و 9112برشيد و همکاران، ؛ ) مقياس سالمت روانی

 وهفتیس و صدهشت( در مورد يک نمونه 9322)بشارت، 

نيز محاسبه زن(  659مرد،  324نفري از جمعيت عمومی )

همبستگی نتايج ضرايب ييد قرار گرفت. اشد و مورد ت

دانش و نگرش هاي پيرسون نشان داد که بين نمره زيرمقياس

وابستگی رمانتيک و بهزيستی  هايشاخصبا  جنسی

هاي همبستگی مثبت معنادار و با شاخص شناختیروان

 و درماندگی 9ناايمنی رمانتيکمشکالت زناشويی، 

همبستگی منفی معنادار وجود دارد. اين  3شناختیروان

دانش و نگرش و تشخيصی مقياس  همگرانتايج، روايی 

 کنند.ييد میارا براي مردان و زنان ت جنسی

نيز با تعيين دو عامل )دانش  3عاملی اکتشافینتايج تحليل  

جنسی و نگرش جنسی(، روايی سازه مقياس دانش و نگرش 

 .(9313)بشارت و رنجبر کالگري،  ييد کردارا ت جنسی

 

 هاافتهی
 

. دهدیم، وضعيت شغلی کارمندان را نشان 9جدول 

درصد ديگر غيراقماري  51نيمی از کارمندان اقماري و 

درصد از کارمندان  11نوبت کاري، ازلحاظ هستند. بعالوه

 .درصد متناوب هستند 31روزکار و 

 
9جدول   

هاي شغلیدرصدي ويژگی -توزيع فراوانی  
 فراواني تراکمي درصد فراواني فراواني متغير

 نوع اشتغال
 51 51 51 اقماري

 51 51 51 غير اقماري

 کارينوبت
 11 11 11 روزکار

 31 31 31 متناوب

 

 برحسب را هایآزمودن آماري يهامشخصه 3 جدول

 سازگاري زناشويی، ميزان درآمد، ،رضايت جنسی يهانمره

 .دهدیم نشان تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی

 
 3 جدول

و  3و دانش 2درآمد، تعهد، صميميت 1ميزان سازگاري زناشويی، ،رضايت جنسی مرهن برحسب هایآزمودن ميانگين و انحراف استاندارد نمره
 نگرش جنسی

 M SD متغير

 45/93 59/32 رضايت جنسی

 611/95 34/31 سازگاري زناشويی

 161/3 51/6 ميزان درآمد

 23/36 12/953 تعهد

 344/9 62/5 صميميت

 33/96 62/931 دانش و نگرش جنسی

 .استون تومان با حذف صفر محاسبه شده توجه: ميزان درآمد برحسب ميلي
 

                                                           
1. romantic insecurity 

2. psychologicall distress 

3. exploratory factor analysis 
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گيري متغيرهاي غيبت مرد به مقياس اندازه ازآنجاکه

 -غير اقماري( و نوبت کاري )روزکار -علت شغل )اقماري

با  آنهابررسی رابطه بين  منظوربهاي است، متناوب( مقوله

رضايت جنسی و سازگاري زناشويی از آزمون همخوانی خی 

است. ارائه شده  3ه نتايج آن در جدول دو استفاده شد ک

نتايج نشان داد بين کارمندان اقماري و غير اقماري و 

رضايت  ازنظربين کارمندان روزکار و متناوب  همچنين

 15/1اشويی تفاوت معنادار وجود ندارد )جنسی و سازگاري زن

< p ،)شودینمفرضيه اول و دوم پژوهش تاييد  جهيدرنت.

 
 3جدول 

غير اقماري( و نوبت کاري با رضايت جنسی  -نتايج آزمون خی دو جهت بررسی الگوي رابطه بين ميزان غيبت مرد به علت شغل )اقماري
 و سازگاري زناشويی

 زناشویيسازگاري  رضایت جنسي متغير

 ميزان غيبت مرد به علت شغل

 31/61 13/31 ضريب همخوانی خی دو

V 11/1 49/1 کرامر 

 51/1 41/1 سطح معناداري

 911 911 تعداد

 کارينوبت

 41/63 11/69 ضريب همخوانی خی دو

V 45/1 46/1 کرامر 

 15/1 53/1 سطح معناداري

 911 911 تعداد

 

سازگاري  و رضايت جنسی رابطه بررسی منظوربه

ميزان درآمد، تعهد، صميميت و دانش و نگرش  با زناشويی

 شد. نتايج استفاده پيرسون ضريب همبستگی جنسی از

است. نتايج حاصل  شده گزارش 6 جدول در هایهمبستگ

دهد بين تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی با نشان می

رضايت جنسی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. تعهد، 

نيز با سازگاري زناشويی  صميميت و دانش و نگرش جنسی

چهارم و  يهاهيفرض جهيدرنتهمبستگی مثبت معنادار دارد. 

اما ميزان درآمد با ؛ شوندیمپنجم و ششم پژوهش تاييد 

ی و سازگاري زناشويی رابطه معنادار نداشت، رضايت جنس

 .شودینمفرضيه سوم تاييد  جهيدرنت

 
 6جدول 

 تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی هاي رضايت جنسی و سازگاري زناشويی با ميزان درآمد ماهانه،لفهوماتريس همبستگی بين م
 9 3 3 6 5 4 1 2 1 91 

          9 سازگاري زناشويی-9

         9 **113/1 رضايت جنسی -3

        9 **154/1 **231/1 صميمت زناشويی -3

       9 **252/1 **141/1 **136/1 تعهد زناشويی -6

دانش و نگرش  -5

 جنسی

419/1** 444/1** 519/1** 431/1** 443/1** 414/1** 531/1** 9   

 111/1 944/1 139/1 111/1 144/1 111/1 139/1 113/1 944/1 146/1 ميزان درآمد -4

 
 

 

  

11/1 ** P <  10/1* P <  
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پژوهش از دو آزمون  يهاپرسشجهت پاسخگويی به 

 گامبهگامتحليل رگرسيون خطی چندگانه، به روش  جداگانه

مطرح شد اين اولين پرسشی که در اين پژوهش استفاده شد. 

بود که آيا متغيرهاي شغلی، ميزان درآمد، تعهد، صميميت و 

توانند رضايت جنسی و سازگاري دانش و نگرش جنسی می

 5طور که در جدول بينی کنند؟ همانزناشويی را پيش

رضايت جنسی از  گامبهگامشود، نتايج رگرسيون مشاهده می

شغلی، تعهد، صميميت و دانش و نگرش  متغيرهاي روي

بيانگر آن است که تنها صميميت زناشويی و دانش و جنسی 

بينی ميزان رضايت جنسی نگرش جنسی قابليت پيش

(، همچنين تنها تعهد و p < 1119/1کارمندان را دارد )

بينی ميزان سازگاري صميميت زناشويی قابليت پيش

 (.p < 1119/1زناشويی کارمندان را دارد )

 متغيرهاي از کيکدامدومين پرسش پژوهش اين بود که 

ميزان درآمد، تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی قدرت 

بينی رضايت جنسی و سازگاري زناشويی بيشتري در پيش

به  واردشده، از بين متغيرهاي 5دارند؟ با توجه به جدول 

شغلی،  متغيرهاي تحليل در رگرسيون رضايت جنسی از روي

تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی، متغير صميميت 

، بيشترين و دانش و نگرش جنسی با 49/1با بتاي زناشويی 

بينی رضايت جنسی کمترين سهم را در پيش 39/1بتاي 

متغيرهاي شغلی و تعهد زناشويی به دليل عدم قدرت دارند. 

بينی از مدل خارج شدند. همچنين، از بين متغيرهاي پيش

متغير به تحليل در رگرسيون سازگاري زناشويی،  واردشده

بيشترين سهم و صميميت  233/1يی با بتاي تعهد زناشو

بينی کمترين سهم را در پيش 945/1زناشويی با بتاي 

متغيرهاي شغلی و دانش و نگرش سازگاري زناشويی دارند، 

بينی از مدل خارج شدند.جنسی به دليل عدم قدرت پيش

 
 5 جدول

 شغلی، تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی رگرسيون رضايت جنسی و سازگاري زناشويی از روي متغيرهاي 

 

 

 بحث
 

بينی سطوح رضايت جنسی و هدف پژوهش حاضر پيش

سازگاري زناشويی بر اساس متغيرهاي شغلی، تعهد، 

صميميت و دانش و نگرش جنسی بود. نتايج نشان داد که 

سطح رضايت جنسی و سازگاري زناشويی در بين کارمندان 

 يهاافتهياقماري و غيراقماري تفاوت معنادار ندارد. فقدان 

 ريغندان اقماري و پژوهشی در خصوص تفاوت يا تشابه کارم

متغيرهاي پژوهش امکان مقايسه نتايج را  برحسب ياقمار

ثير احتمالی ابا توجه به ت توانیم. اين نتايج را کندیممنتفی 

متغيرهاي ديگر مانند کيفيت رابطه جنسی و زناشويی، ميزان 

و دانش و نگرش جنسی زوجين تبيين  صميميت بين زوجين

که رابطه جنسی و زناشويی کرد. اين احتمال وجود دارد 

مطلوب، صميميت باال، دانش جنسی باال و نگرش مثبت 

با تاثيرات مثبت بر رابطه  اندتوانستهل جنسی ينسبت به مسا

شغلی را  يرهايمتغزناشويی کارمندان، خالءهاي مربوط به 

جبران کنند و سبب شوند که کارمندان اقماري و غيراقماري 

سطح رضايت جنسی و سازگاري زناشويی تفاوتی با  ازنظر

 

 

 

 رضايت جنسی

 Beta R  مدل

 

2R 

 

2 R تعديل

 شده

2 R∆ F∆ 

 93/933*** 413/1 512/1 413/1 111/1 11/1*** صميميت زناشويی 9

      52/1*** صميميت زناشويی 

 51/91*** 141/1 443/1 443/1 291/1 33/1*** دانش و نگرش جنسی 3

      49/1*** زناشويیصميميت  

 61/94*** 153/1 196/1 196/1 259/1 39/1*** دانش و نگرش جنسی 3

 19/526*** 219/1 241/1 219/1 133/1 92/36*** تعهد زناشويی 9 سازگاري زناشويی

 11/93*** 191/1 225/1 222/1 163/1 233/1*** تعهد زناشويی 

      945/1*** صميميت زناشويی 3
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ين در تبيين عدم وجود تفاوت يکديگر نداشته باشند. همچن

 ازنظردار بين کارمندان اقماري و غيراقماري شرکت نفت معنا

توان به نقش سطح رضايت جنسی و سازگاري زناشويی، می

شناسان در محل کار کارمندان اقماري اشاره کرد. روان

نی سالمت روا ارتقا منظوربهدر شرکت نفت  ناکنوهم

ه خدمات ياي همچون اراکارکنان اقماري اقدامات ويژه

شناسان و مشاوران و روان شودیمشناسی انجام مشاوره و روان

م حضور دارند. از طرف ديگر يدا صورتبهدر مناطق عملياتی 

اد با مراکز مشاوره معتبر در شرکت نفت اقدام به عقد قرارد

هاي کارمندان اقماري رهاي مختلف کرده است تا خانوادهشه

 اگر کارمندان اقماري و جهيدرنترا تحت پوشش قرار دهد. 

هاي آنان دچار مشکالت روانی و زناشويی شوند، خانواده

ناطق عملياتی و در مراکز مشاوران و روان شناسان در م

هاي آنان اي در شهرهاي مختلف، پاسخگوي نيازمشاوره

ند بود. از ديگر اقداماتی که براي مقابله با فشار روانی خواه

ن توامیگيرد اقماري در مناطق عملياتی صورت میکارکنان 

بهبود  نهيدرزمهاي ويژه به اين موارد اشاره کرد: آموزش

هاي زندگی، ن فردي در محيط کار، آموزش مهارتروابط بي

برگزاري اي و دوره صورتبهسنجش سالمت روانی کارکنان 

هاي ارتباط با زندگی زناشويی و مهارتهاي آموزشی در دوره

رسد اقدامات انجام شده از سوي فرزند پروري. به نظر می

زندگی زناشويی شرکت نفت در بهبود سالمت روانی و 

طبق نتايج  کهيطوربه است ثر واقع شدهوکارمندان اقماري م

رضايت  ازنظرحاصل از پژوهش حاضر تفاوت معناداري 

دان اقماري و جنسی و سازگاري زناشويی بين کارمن

 .شودغيراقماري ديده نمی

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که سطح رضايت جنسی و 

کاري کارمندان رابطه معنادار ندارد. سازگاري زناشويی با نوبت

( 3119ن و ورتينگتون، مرتبط )پرو اين يافته با نتايج نسبتا

دان روزکار در اين ذکر است که کارمنالزم به . ناهمسو است

 کهیدرحالکارمندان غيراقماري هستند،  پژوهش همگی جز

کارمندان اقماري هستند.  کارمندان متناوب همگی جز

در تبيين عدم وجود تفاوت معنادار بين کارمندان  جهيدرنت

سطح رضايت جنسی و سازگاري  ازنظرروزکار و متناوب 

ته اشاره کرد که کارمندان متناوب به اين نک توانیمزناشويی 

اقماري هستند در دوران کار متناوب خود در  کهيیازآنجا

خود دور هستند، بنابراين  يهاخانوادهجزاير به سر برده و از 

عوارض ناشی از کار متناوب مانند خستگی، واماندگی، 

جسمی،  يهايماريبکسالت، انزوا، اختالالت عصبی و روانی، 

را  هانياو امثال  يروزشبانه، به هم خوردن ريتم یخوابکم

اگر طی دوران کار  کهیدرحال، کنندیمتجربه  يیتنهابه

حضور داشتند اين عوارض  شانيهاخانوادهمتناوب در کنار 

داشته  هاآنثير منفی بسياري بر زندگی زناشويی ات توانستیم

ه باشد. احتماال اقماري بودن کارمندان متناوب سبب شد

است که اثر نوبت کاري بر رضايت جنسی و سازگاري 

تفاوت معنادار بين  جهيدرنتزناشويی کارمندان خنثی شود و 

سطح رضايت جنسی و سازگاري زناشويی کارمندان روزکار و 

 متناوب ديده نشود.

پژوهش نشان داد که رابطه معنادار بين ميزان  يهاافتهي

يی کارمندان وجود درآمد و رضايت جنسی و سازگاري زناشو

 -هاي پيشين )ابنواندارد. اين نتايج با نتايج حاصل از پژوهش

؛ 3119؛ پرون و ورتينگتون، 3199اولسون، ؛ 3199اکو، 

؛ 3111؛ گلسون، آک و بوزکورت، 3112چونگ و همکاران، 

؛ ويرجينيا و همکاران، 3199ليکن بروک، اکاس و ويتمن، 

ميليون تومانی  5/6درآمد همسو است. با توجه به ا( ن3111

توان گفت که اين دسته از کارمندان در پژوهش حاضر، می

طبقه  اقتصادي جز ازنظرکارمندان در جامعه امروز ايران 

بررسی تحقيقات قبلی که  کهیدرحالشوند. مرفه محسوب می

رابطه بين ميزان درآمد و رضايت جنسی و سازگاري زناشويی 

دهد که زمانی اين رابطه معنادار می اند، نشانرا مطالعه کرده

ميزان درآمد  ازنظرشوند است که افرادي که باهم مقايسه می

در  کهیدرحالدر طبقات اقتصادي مختلف قرار داشته باشند. 

اقتصادي بين  ازنظراي پژوهش حاضر چنين اختالف طبقه

سويی نتايج رسد دليل ناهمافراد وجود نداشت و به نظر می

 هاي پيشين در همين امر نهفته باشد.ژوهشپژوهش با پ

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بين تعهد 

زناشويی با رضايت جنسی و سازگاري زناشويی همبستگی 

مثبت معنادار وجود دارد؛ به اين شکل که هرچه تعهد 

زناشويی بيشتر شود، رضايت جنسی و سازگاري زناشويی نيز 

هاي نتايج با نتايج حاصل از پژوهشيابد. اين افزايش می

؛ ترياس و 3113؛ پدرسن و بلکسان، 3113پيشين )اسپرچر، 

؛ چونگ و 3112اورسبون و کول،  -؛ تيلگمن3111گيسن، 

؛ 3116؛ کريستوفر و اسپرچر، 3191؛ ديمپا، 3112همکاران، 

؛ 3199؛ ليکن بروک و همکاران، 3111کلمنتس و سونسن، 
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؛ وارهايم و بس، 3111؛ موسکو، 3112؛ مسترز، 3113ليو، 

 یمحب، بهرامی و ( همسو است. در ايران نيز شاه سياه3112

(، نشان دادند که بين تعهد زناشويی و رضايت جنسی 9322)

رابطه معنادار وجود دارد. کاهش تعهد بين زوجين باعث بروز 

کاهش رضايت جنسی زوجين  جهيدرنتاختالالت جنسی و 

همبستگی مثبت بين تعهد زناشويی با د. در تبيين شومی

توان گفت که مردان رضايت جنسی و سازگاري زناشويی می

 عنوانبهشان را در زندگی زناشويی کيفيت رابطه جنسی

معياري براي ارزيابی رضايت از رابطه، ميزان عشق و تعهد در 

به هر ميزان که از  جهيدرنت(. 3113گيرند )اسپرچر، نظر می

ود رضايت بيشتري داشته باشند، از رابطه رابطه جنسی خ

تر بوده و عشق و تعهد بيشتري را زناشويی خود نيز راضی

 کنند.تجربه می

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بين صميميت 

زناشويی با رضايت جنسی و سازگاري زناشويی همبستگی 

مثبت معنادار وجود دارد؛ به اين شکل که هر چه صميميت 

يی بيشتر باشد، رضايت جنسی و سازگاري زناشويی نيز زناشو

 هاييابد. اين نتايج با نتايج حاصل از پژوهشافزايش می

؛ بشارت و همکاران، 9319؛ بشارت، 3115پيشين )بايرز، 

؛ چونگ و همکاران، 3193پورتر و ليدون،  -؛ بيرنه9316

؛ روبين و 3116؛ دافی، وتن، لومادو و کامستاک، 3112

؛ گدس، 3199؛ ريمن، رلينی و فاليس، 3193کمپل، 

؛ ليو و 3111جاکوبسن، مکگري، ساور، ليبر و همکاران، 

؛ هنينگ، اوکيف، رندال، 3113؛ مک کارتی، 3195رولوف، 

يشر، ؛ هيمن، النگ، اسميت، ف3111کومر، بيکر و همکاران، 

ها نيز به رابطه صميمت ( که آن3199سند و همکاران، 

سی و سازگاري زناشويی اشاره جنزناشويی با رضايت 

( نشان داده3193اند، همسو است. بطالنی و همکاران )کرده

درمانی از طريق بهبود ارتباطات، افزايش اند که زوج

معنادار رضايت  طوربهتواند صميميت و رضايت از رابطه می

جنسی را افزايش دهد. در تبيين همبستگی مثبت صميميت 

توان گفت که يکی ري زناشويی میبا رضايت جنسی و سازگا

 هرچقدراست.  9هاي اصلی صميميت خودآشکارسازيلفهواز م

صميميت بين زوجين بيشتر باشد خودآشکارسازي نيز بيشتر 

تواند در مورد گيرد که اين خودآشکارسازي میصورت می

؛ بشارت و 9319باشد )بشارت،  یرجنسيغل جنسی يا يمسا

                                                           
1. self-disclosure 

(. زوجينی که 3199؛ ريمن و همکاران، 9316همکاران، 

کنند، صميميت اقدام به خودآشکارسازي جنسی می جهيدرنت

ها و شريک زندگی خود را از نيازها، تمايالت، خواسته

آگاه کرده و بدين وسيله فرصت  ترجيحات جنسی خود

در  کهیدرحالکنند. ارضاي آن را براي همسر خود فراهم می

ل هرگز ابراز نشده و زمينه يميت، اين قبيل مساصمينبود 

-براي نارضايتی جنسی و پيدايش مشکالت جنسی فراهم می

از طرف  (؛9316؛ بشارت و همکاران، 9319شود )بشارت، 

تواند در مورد ديگر خودآشکارسازي غيرجنسی که می

ها، باورها، ها، نگرانیلی از قبيل احساسات، آرزوها، ترسيمسا

ها، تفريحات و مذهبی، تجارب فردي، سرگرمیاعتقادات 

هاي شود زوجين با جنبهها صورت گيرد، سبب میامثال اين

اين شناخت،  جهيدرنتمختلف شخصيت يکديگر آشنا شوند و 

احساس نزديکی و اتحاد بيشتري با يکديگر داشته باشند. 

ثمره اين احساس نزديکی، سازگاري بيشتر در زندگی 

 اي حفظ و تداوم اين رابطه خواهد بود.زناشويی و تالش بر

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بين دانش و 

نگرش جنسی با رضايت جنسی و سازگاري زناشويی 

همبستگی مثبت معنادار وجود دارد، به اين شکل که هر چه 

تر باشد، رضايت دانش جنسی بيشتر و نگرش جنسی مثبت

ر خواهد بود. اين نتايج جنسی و سازگاري زناشويی نيز بيشت

هاي پيشين )استفنسون و متسون، با نتايج حاصل از پژوهش

؛ بشارت و رنجبر کالگري، 3116بيرن،  ؛ بارون و3191

؛ متسون و 3111؛ لو، ما، چان و هی، 3113؛ ترودل، 9313

؛ هيگينز و 9324، ؛ نورانی پور و همکاران3191آهرولد، 

همسو است. در تبيين همبستگی مثبت  (3191همکاران، 

بين دانش و نگرش جنسی با رضايت جنسی و سازگاري 

توان گفت که دانش جنسی باال و نگرش جنسی زناشويی می

توان به مثبت پيامدهايی به دنبال دارد که از آن جمله می

افزايش رفتارهاي جنسی سالم، منظم بودن و انسجام داشتن 

در برخورد  3ايهاي مقابلهايش توانايیبرنامه روابط جنسی، افز

سر با اختالالت جنسی، افزايش آگاهی نسبت به نيازهاي هم

هاي همسر اشاره ها و ناتوانیو افزايش درک نسبت به توانايی

رفتارهاي جنسی سالم،  جهيدرنت(. 3119کرد )استيوارت، 

منظم بودن و انسجام داشتن برنامه روابط جنسی و افزايش 

تالالت جنسی، رضايت اي در برخورد با اخهاي مقابلهتوانايی

                                                           
2. coping abilities 
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مين خواهد شد. از طرف ديگر آگاهی اجنسی زوجين ت

ها و ناتوانیداشتن نسبت به نيازهاي همسر و درک توانايی

تواند به سازگاري زناشويی هرچه بيشتر در هاي او نيز می

 زوجين منجر شود.

، درآمددر پاسخ به پرسش اول پژوهش که آيا متغيرهاي 

توانند رضايت تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی می

بينی کنند، نتايج حاصل جنسی و سازگاري زناشويی را پيش

، صميميت شده یبررسنشان داد که از بين متغيرهاي 

بينی ميزان زناشويی و دانش و نگرش جنسی قابليت پيش

کارمندان را دارند. در مورد سازگاري زناشويی رضايت جنسی 

توانند نيز نتايج نشان داد که تعهد و صميميت زناشويی می

بينی کنند و ساير ميزان سازگاري زناشويی کارمندان را پيش

در مورد نقش هر يک از  متغيرها اين قابليت را ندارند.

ميميت و دانش و نگرش جنسی متغيرهاي شغلی، تعهد، ص

تر بينی رضايت جنسی و سازگاري زناشويی پيشدر پيش

اي که در اين پرسش نياز به تبيين دارد اين لهابحث شد. مس

بينی رضايت جنسی است که چرا تعهد زناشويی قابليت پيش

بينی تواند سازگاري زناشويی را پيشمی کهیدرحالرا ندارد، 

ند کند. طبق نظريه تعهد زناشويی، افراد متعهد افرادي هست

دانند و اعتقاد دارند با می حل قابلکه مشکالت زناشويی را 

توانند مشکالت را از پيش رو بردارند )استنلی، تالش می

(. در مقابل، افرادي که تعهد کمتري 3191رودس و ويتون، 

 حل قابلبه زندگی زناشويی خود دارند مشکالت را کمتر 

را که با مشکل و احتمال بيشتري دارد که ازدواجی  دانندیم

(. از طرف 3119مواجه شده است، ترک کنند )آماتو و دبوير، 

ر ظرفيت سازگا صورتبهديگر محققان سازگاري زناشويی را 

کنند )ماداتيل ها تعريف میشدن با مشکالت و توانايی حل آن

، افراد متعهد و سازگار، مشکالت جهيدرنت(. 3112و بنسهوف، 

کنند تا آنها را دانند و تالش میمی حل قابلزناشويی خود را 

برطرف کرده و زندگی زناشويی خود را از اين طريق حفظ 

کنند و تداوم بخشند. بنابراين، با توجه به ارتباط تنگاتنگ 

تعهد و سازگاري زناشويی، دور از انتظار نيست که تعهد 

 بينی کند.پيش یخوببهبتواند سازگاري زناشويی را 

 کيکدام کهنيادر پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بر  

، تعهد، صميميت و دانش و نگرش جنسی درآمداز متغيرهاي 

بينی رضايت جنسی و سازگاري قدرت بيشتري در پيش

زناشويی دارند، نتايج نشان داد که صميميت زناشويی 

و تعهد  بينی رضايت جنسیبيشترين سهم را در پيش

بينی سازگاري زناشويی هم را در پيشزناشويی بيشترين س

بينی کننده تعهد در پيشداشتند. در مورد نقش تعيين

اي لهايی در تبيين پرسش اول بحث شد. مسسازگاري زناشو

نياز به تبيين دارد اين است که چرا از بين  نجاياکه در 

صميميت و دانش و نگرش جنسی سهم صميميت در پيش

است. داشتن دانش جنسی باال و بينی رضايت جنسی بيشتر 

نگرش جنسی مثبت در مقايسه با رابطه صميمی با همسر 

اگر  چراکهکنند سهم کمتري در رضايت جنسی ايفا می

دانش و نگرش جنسی در سطح بااليی باشد ولی  ازنظرفردي 

رضايت  شته باشد، مسلمارابطه زناشويی فاقد صميميت دا

بطه صميمی با جنسی کمتري را نسبت به فردي که را

همسرش دارد، تجربه خواهد کرد. از طرف ديگر دانش و 

ذهنی  صورتبهاست که فرد  9نگرش جنسی مفهوم شناختی

صميميت تجربه  کهیدرحالکند و عقلی آن را تجربه می

شود. در آن درگير می شدتبهاست که عواطف فرد  3هيجانی

تظار نيست که قدرت صميميت در دور از ان جهيدرنت

بينی رضايت جنسی بيش از دانش و نگرش جنسی يشپ

 .باشد
استفاده از  به توانیمپژوهش  يهاتيمحدود ازجمله

دسترس اشاره کرد که تعميم نتايج به گيري درروش نمونه

جامعه و روايی بيرونی پژوهش را با محدوديت مواجه 

شامل کارمندان  . گروه نمونه در اين پژوهش صرفاسازدیم

اقماري جزيره الوان و منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبی 

)عسلويه( بودند و امکان دسترسی به کارمندان اقماري ساير 

مناطق عملياتی وجود نداشت. درنتيجه تعميم نتايج به 

جامعه با محدوديت روبرو است. استفاده از طرح همبستگی 

ختی از نتايج را در پژوهش حاضر امکان تفسيرهاي علت شنا

-شود در پژوهشسازد. پيشنهاد میبا محدوديت مواجه می

گيري تصادفی و از کارمندان اقماري هاي آتی از روش نمونه

کليه مناطق عملياتی استفاده شود تا امکان تعميم بيشتر 

آينده،  يهاپژوهشدر  شودیمنتايج فراهم گردد. توصيه 

 نفساعتمادبه ازجملهشناختی رابطه ساير متغيرهاي روان

هاي جنسی، چگونگی مهارت برقراري ارتباط زوجين، ويژگی

شخصيتی و عوامل خانوادگی با رضايت جنسی و سازگاري 

                                                           
1. cognitive 

2. emotional 
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زناشويی مورد بررسی قرار گيرد. عالوه بر اين، با توجه به 

ها و مراکزي شود که سازماننتايج اين پژوهش، پيشنهاد می

برند، کاري به سر میت که کارمندان آنها در شرايط سخ

مين سالمت روانی و بهبود زندگی زناشويی ات منظوربه

 کارمندان از مشاوران و روان شناسان کمک گيرند.
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