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چکیده:
عنوان یکی از متغیرهاي کلیدي در تواند بهمندي زناشویی میرضایت

فردي و کیفیت زندگی زوجین تأثیرگذار بوده و سبب بهبود روابط بین
شان باشد. هاي کاريهاي اجتماعی از سوي افراد در محیطپذیرش مسئولیت

گرایانه رضایت ي نقش مداخلهمطالعهاین اساس هدف کلی این پژوهشبر
ورزي بر رضایت زناشویی است. روش تحقیق از جنسی در تأثیرگذاري عشق

هاي استاندارد است. ها پرسشنامهآوري دادهنوع پیمایشی بوده و ابزار جمع
ي کارکنان متأهل دانشگاه تبریز به ي آماري مورد مطالعه شامل کلیهجامعه
ر با استفاده از فرمول کوکران و به نف261نفر است که از این تعداد 821تعداد 

اساس نتایج بر. شده استاي متناسب انتخابگیري تصادفی طبقهروش نمونه
ي داراي رابطهورزيعشق جنسی و رضایت ،تحقیق حاضربه دست آمده از 

ورزي از همچنین متغیر عشقداري با رضایت زناشویی هستند؛عنیمثبت و م
تغیر رضایت جنسی موجب افزایش رضایت طریق تأثیرگذاري مثبت بر م

ورزي و رضایت ها، عشقشود. نتیجه آنکه با توجه به یافتهزناشویی می
تواند باعث افزایش رضایت زناشویی جنسی و آگاهی زوجین در این موارد می

تبع آن استوارتر شدن بنیان خانواده در جامعه گردد.ي ابعاد و بهدر همه
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مسألهیانبودمهمق
گرفته است. بحث ازدواج قراريترین نهاد اجتماعی است که بر پایهخانواده مهم

شناسان مطرح بوده است. شناختی، در بین نخستین جامعهخانواده از ابتداي تفکر جامعه
امل است و از سوي دیگر تر در تعي بزرگسو با جامعهخانواده نهادي است که از یک

نظران مستقیماً با فرد در ارتباط است. اهمیت این نهاد به حدي است که برخی از صاحب
ي سالم را در گرو دستیابی آورند و تحقق جامعهحساب میآن را از ارکان اساسی جامعه به

Bernstein & Bernstein,2001 as cited inپندارند (اي سالم میبه خانواده Afzali

Grouh, اي، بیش از هر چیز، رضایت و خشنودي فردي هستهيدر خانواده).2007
یافته است و ویژه در جوامع صنعتی نوین افزایشاهمیت دارد. کارکرد عاطفی خانواده، به

,Segalenهم بودن دارد (فرهنگ نوین تأکید بیشتري بر همزیستی و با ). در126 :1991
اي در جامعه هستهيگذرد و تبلور خانوادههاي گسترده مینوادهچه از عمر خاواقع هر

عنوان ارکان اصلی ویژه زن و شوهر بهشود، اهمیت روابط بین اعضاي خانواده بهبیشتر می
بر ترین عوامل اثرگذارگردد. در این میان، رضایت زناشویی، یکی از مهمتر میخانواده واضح

,Rezazadehعملکرد خانواده است ( عنوان تواند بهمی1مندي زناشوییرضایت).2002:28
، تأثیري مهم بر آن داشته باشد. در همین 2هاي اساسی در کیفیت زندگییکی از شاخص

رابطه، دو نظریه در روانشناسی اجتماعی وجود دارد که باور دارد ابعاد گوناگون زندگی یک 
، که مدعی 3ي جبراننظریه؛استجمله زندگی شغلی و خانوادگی به هم مرتبطفرد، از

مندي ي زندگی ناخرسند است، به دنبال کسب رضایتاست شخصی که از یک جنبه
، که مدعی است ناخشنودي 4تسريي آید. نظریههاي زندگی برمیجبرانی، در دیگر زمینه

,Oskampگذارد (از یک جنبه، بر کل زندگی فرد تأثیر می 1990: با توجه به اینکه). 278
هاي اجتماعی یک از آسیبترین نهاد جامعه است و هیچخانواده ارزشمندترین و اثربخش

هاي فارغ از تأثیر خانواده نیست، کاهش رضایت زناشویی از عوامل خطرساز بروز آسیب
واقع زیربناي ساالن است و نظام خانواده را که درشناختی در کودکان و بزرگروان

,Sarukhaniدهد (قرار میدیدسالم است مورد تهيجامعه 1991: که آنجا). از82
ي ایران را باهاي ناهماهنگ اجتماعی، جامعهتحوالت ساختاري و ارزشی جامعه و ارزش

توان به افزایش روزافزون میزان جمله نتایج آن میهایی مواجه کرده است که ازچالش

1 marital satisfaction
2 quality of life
3 Compensation theory
4 Spill-Over theory
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اج و رضایت از زندگی زناشویی در طالق اشاره کرد، توجه به عوامل مؤثر در ثبات در ازدو
اي پیدا جهت کاهش تعارضات خانوادگی و افزایش رضایت از زندگی زناشویی اهمیت ویژه

مندي زناشویی، به چند دلیل اهمیت دارد. ي رضایتبنابراین پژوهش در مسئلهکند. می
ي دارد، برخی برخی از این دالیل مربوط به اهمیتی است که نهاد خانواده، در جوامع امروز

تواند بر سایرمندي زناشویی میدیگر در ارتباط باکیفیت زندگی و تأثیري است که رضایت
,Seyfهاي زندگی داشته باشد (جنبه جمله موضوعات ). رضایت زناشویی از13 :1989
اي است، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در تحقیق حاضر سعی بر آن رشتهمیان

شناختی به این مسئله پرداخته شود. سؤال اساسی در این تحقیق بعد جامعهاست که از 
ورزي بر رضایت زناشویی تأثیر دارد؟ و در صورت این است که آیا رضایت جنسی و عشق

ورزي از طریق متغیر رضایت جنسی بر دار بین این متغیرها، نقش عشقوجود رابطه معنی
رضایت زناشویی چگونه است؟

پژوهشري چارچوب نظ
احساسات عینی از خشنودي، «کند: هاکینز رضایت زناشویی را چنین تعریف می

هاي ازدواجشان را در جنبهيشده توسط زن و شوهر، موقعی که همهو لذت تجربهرضایت
یابد. که در صورت عدم وجود این خشنودي و رضایت اختالفات بروز می؛»گیرندنظر می

ي فرد به کیفیت رابطه بستگی دارد. اگر عتقدند رضایت از رابطهکارلسون و همکاران وي م
بخش خواهد بود. اي رضایترابطه مطلوب بوده و با امیدها و انتظارها هماهنگ باشد، رابطه

دهد، اما در این مندي را تحت تأثیر قرار میالبته ادراك فرد از مطلوبیت یک رابطه، رضایت
بخش هم براي فرد داشته باشد ولی او رابطه را رضایتمنافعی يمیان ممکن است رابطه

).Sears, 1988نداند (
ها معتقدند که رضایت جنسی براي هر دو طرف رابطه اهمیت دارد و تبلور فمینیست

شود که ازدواج را نوعی مشارکت جنسی این بحث در تصویري آرمانی خالصه می
,Mahdavi & Nasimiداند (بخش میضایتر ها معتقدند مؤانست مینیست). ف2008

شود، یعنی زنان باید از تماس دخولی مردان با معیارهاي مردانه تعریف میجنسی معموال
آید، نه ایراد حساب میمزاجی معموالً مشکل زن بهاند. سردلذت ببرند، وگرنه سردمزاج

الحات ها براي تعریف تمایالت جنسی نیز از اصطشریک رابطه او. به اعتقاد فمینیست
شود که میل جنسی در زن ضعیف است، اما باید شود. مدام گفته میمردانه استفاده می

انگیز خود را هاي هوسسوي خود بکشد و از همین رو نیاز دارد که با خرید لباسمرد را به
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دهند نظر جنسی فاعل و مهاجم و اسیر شهوتی مهارناپذیر جلوه میخوشگل کند. مرد را از
نظر از اینکه زن مایل باشد یا نباشد. شود صرفکامیابی از زن سیراب میکه فقط با

زن را لگونه پیشروي جنسی مرد برخالف میاند که هرها مدعیرادیکال فمینیست
واقع گیرد و درما آن را نادیده میيحساب آورد که جامعهتوان شکلی از تجاوز بهمی

کشی جنسی از زنان و دختران در خانه، اس بهرهکند. به همین قیتجاوز را نهادینه می
جنسی مهارناپذیر و زنان را قربانی ل محصول همان تصویري است که مردان را صاحب امیا

رو بسیاري ایناند. ازکشان غالباً با مردان و قربانیان اغلب زنانکند زیرا بهرهآن معرفی می
شود در پرداخته میوجنسی ساختههایی که براي روابط ها معتقدند شکلاز فمینیست

آن در ایدئولوژي خانواده و تجربیات زندگی يخدمت تعیین هویت زنان است و ریشه
,Abbote & Wallaceخانوادگی است ( 2001: 134.(

فروید آغاز يجنسی و تمایالت جنسی از نظریهيهاي جدي در مورد رابطهتئوري
کند. به اعتقاد فروید سان را تمایل جنسی معرفی میهاي روانی انشد. فروید منشأ فعالیت

طلب دیگر انسان موجودي لذتعبارتانگیزش اساسی رفتار انسان، ماهیت جنسی دارد. به
طلبی هاي عرف حاکم بر جوامع، مانعی بر سر راه میل لذتاست. از سوي دیگر، محدودیت

,Shafiabadiانسان است ( زندگی، عشق را یکی از غرایز ). فروید در بررسی غرایز 2010
گوید: در نظر ما منظور از عشق، آن عالقه و محبتی است معرفی کرده، در تعریف عشق می

,Freudانجامد (هاي جنسی میآمیزشکه قسمتی از آن به  ). از نظر فروید 164 :1964
دقت گیرد. فکر زیاد،عوامل برانگیختگی میل جنسی، عوامل درونی و بیرونی را در برمی

جمله عوامل درونی برانگیختگی میل جنسی و اندازه بر یک موضوع جنسی، ازازبیش
جمله عوامل بیرونی میل جنسی بهزمانی و اجتماعی ازـ احوال مکانیوشرایط و اوضاع

,Kajbafآیند (حساب می 2002: 55.(
انسته و بر آن نوع از نیازهاي انسان را اساسی د5در کتاب انگیزش و شخصیت مازلو

ها اصوالً براي افراد تر و ضرورت تأمین آناست که تا این نیازها ارضا نشود، نیازهاي متعالی
مراتب اشاره دارد مطرح نخواهد شد. او همچنین در میان این نیازها به وجود نوعی سلسله

تر و اساسیو مدعی است که بروز هر دسته از این نیازها صرفاً به دنبال ارضا شدن نیازهاي
,Maslowاز خود ممکن است (» فروتر« به نظر مازلو اگر نیازهاي طبقات ). 69 :1988

کند، اگر نیاز به پایین برآورده شود فرد از لحاظ جسمانی و عاطفی احساس امنیت می
تعلق، محبت پیوستگی و پذیرش برآورده شده باشد و فرد به احترام، پیشرفت و اعتبار و 

برسد، نیازهاي شناختی و علمی الزم را کسب کند، به نیازهاي زیبایی، نظم مقام الزم خود
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کند (محسنی مل را تجربهتواند رضایت کاو هنر پاسخ بدهد، به خودشکوفایی رسیده و می
کند: ارضاي نیاز هر چه که باشد، مادام که این همچنین او بیان می؛)14:1382،و دیگري

1نژندآید نه نیازي کاذب و رواني نیازي اساسی به شمار میارضا حقیقی باشد، یعنی ارضا

گونه ارضاي حقیقی نیاز فردا در عالوه هرگیري شخصیت کمک خواهد کرد، بهبه شکل
گونه نیاز دهد، یعنی ارضاي هرجهت پیشرفت، تقویت و رشد سالم جامعه سوق می

ت در مسیري سالم کتی اسطور مجزا مطرح کنیم حراساسی، مادام که بتوانیم آن را به
)Maslow, 1988: 104 .(

داند، بلکه کامیابی جنسی را ي رضایت کافی جنسی نمیاریک فروم عشق را نتیجه
دهد و ي مشکالت جنسی این موضوع را نشان میشناسد. او در مطالعهي عشق مینتیجه

زن و ناتوانی مزاجی ترین مشکالت جنسی، یعنی سردي یکی از متداولگوید مطالعهمی
هاي دهد که علت واقعی این مشکالت، ناآگاهی از روشجنسی مرد نشان میـروانی

سازد. ممکن میهایی است که عشق را غیردرست جنسی نیست، بلکه علت واقعی منع
شود شخص خودش جنس اساس این مشکالت است که موجب میترس یا تنفر از غیر هم

پیرایه عمل نکند، به شریک جنسی خود در ل نگذارد، بیرا کامالً در اختیار طرف مقاب
آغوشی اعتماد نکند. کسی که از نظر جنسی دچار منع شده است، اگر صمیمیت و هم

نتیجه در عشق ورزیدن توانا شود، مشکالت بتواند خود را از ترس یا تنفر برهاند و در
حاصل وده باشد بیسی آزمچه در روابط جنو اگر نتواند، هرخواهد شدجنسی وي نیز حل

,Kajbafاست ( 2002: 55-59.(
دارد: اگر ؟ اظهار می»داشته باشد«تواند عشق فروم در این مورد که آیا انسان می

توان آن را صاحب شد. یا جسمی باشد که میءپس عشق باید شی» داشته باشیم«بتوانیم 
زندانی کردن و کنترل تجربه شود داللت بر محدود کردن،» داشتن«اگر عشق در شکل 

چنین عشقی وحشتناك، ». دوست دارد«کردن چیزي خواهد داشت که شخص آن را 
,Frommبخش (آور است، نه زندگیآور و مرگکشنده، خفقان 1984: 64.(

فروم بر این عقیده است که عشق اساساً باید یک عمل ارادي، یک تصمیم براي وقف 
طورکلی غلط باشد. در فرهنگ غرب این عقیده بهکامل زندگی خودم براي زندگی دیگري

رسد. در این فرهنگ، در عشق زن و مرد، یک عامل بسیار مهم نادیده انگاشته به نظر می
شود و آن، اراده است. عاشق کسی بودن تنها یک احساس شدید نیست، بلکه تصمیم می

نی غرب، عشق ضرورتاً گوید در دنیاي کنوحال او میایناست، قضاوت است، قول است. با

1 Neurosis
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ها گرفته است، نه به سبب اینکه گرفتاريکارهاي دیگر قرارياي است که در حاشیهپدیده
گذارد، بلکه روح اجتماعی ي عاشقانه باقی نمیو کارهاي فراوان فرصتی براي پیدایش رویه

ست که فرماست، روحی اتمرکز تولید و حرص تولید و مصرف کاال که بر زندگی افراد حکم
ها، اساساً همانند روابط با آنجایی براي عشق ورزیدن نیست. در چنین فضایی روابط انسان

,Frommبیگانه است (خودهاي مصنوعی ازآدمک ). از دید فروم حصول 110 :1988
شنود کنند. وهم گفتعشق واقعی زمانی امکان دارد که دو نفر از کانون هستی خود با

گونه خود را در کانون هستی دیگري درك و تجربه کند. عشقی که اینیعنی هر یک بتواند 
هم کار اي دائمی است، رکود نیست، بلکه حرکت است، رشد است و بادرك شود، مبارزه

کردن است. حتی اگر بین دو طرف هماهنگی یا تعارض، غم یا شادي وجود داشته باشد. 
باط، سرزندگی و نشاط هر دو طرف. کند، عمق ارتچیز وجود عشق را اثبات میفقط یک
).Ibid: 130اي است که عشق با آن شناخته شود (این میوه

يبا اتخاذ یک رویکرد منتقدانه به مدرنیته» 1عشق سیال«زیگمونت باومن در کتاب 
هاي گیدهد و با برشمردن ویژانتقاد قرار میهاي امروزي را موردشدت عشقسیال، به

داند. داري میمناسبات نظام سرمایهيبند امروزي را نتیجهنیمههايعشق راستین، عشق
)Bauman, ). باومن معتقد است در دنیاي مدرن قواي نیرومند بازار مصرفی، 27 :2008

نتیجه به نظر ها را به جزئی از رفتار روزانه تبدیل کرده است. درعمل بر اساس خواسته
دشوار و تعهد عاشقانه کاري نامطمئن، سويرسد که هدایت پیروي از شهوات بهمی

دوم يي نیمههاي مدرنیتهگرایی را از مشخصه). او مصرفIbid: 35کننده باشد (ناراحت
ي زندگی این عصر با اعصار گذشته داند که باعث تمایزي اساسی بین نحوهقرن بیستم می

خ کرده است. این در ماهیت متغیر روابط بین شخصی رسو"گراییروح مشتري"شود و می
شود، به حدي که حتی امروزه تلون مزاج و اي وابسته به بازار میطور فزایندهروابط به

Baumans, 2001کند (ار را منعکس میناپذیري بازبینیپیش as cited in Alipour,

2012 .(
جزء » گریزندهایی که از چنگ عقالنیت میامیال و خواسته«در الگوي رمانتیک 

هاي جنسی، مثل دیگر فعالیتيجنسی بودند، زیرا رابطهيک و یکدستی از رابطهالینف
کرد. در این الگو عشق به معنی پل زدن انسانی، از الگوي زندگی فرد تولیدکننده پیروي می

یک زائد ناپذیر هیچو تعهدات برگشت» اسیر سرنوشت شدن«به ابدیت، رضایت دادن به 
غرایز «ها که دست و پاگیر و ظالمانه به شمار روند. برعکس، آننبودند، تا چه رسد به این

1 liquid love
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طور که حاال به همان اندازه مخالف غرایز طبیعی بودند، همان» طبیعی انسان تولیدکننده
که شمار بیشتري از مردم جاي آنکننده هستند. ولی با افول این مفهوم، بهانسان مصرف

زین واالي عشق ارتقاء دهند، این موازین را پایین دفعات بیشتري خود را تا سطح موابه
کند؛ و در تعهد اند. عقل سیال مدرن در تعهدات پایدار نوعی ظلم و ستم کشف میآورده

بیند. این عقل، حق پیوندها و تعهدها، خواه زمانی و خواه بادوام، وابستگی عاجزکننده را می
کنندگان، هیچ نیازي به پیوندها و کند. عقالنیت سیال مدرن مصرفمکانی، را نفی می

ها را توجیه کند. از تواند آنداند و بنابراین نمیفایده میها را بیتعهدها متصور نیست و آن
جنسی با عشق، امنیت، تداوم و جاودانگی از يدید او پیوندهاي نزدیک و عمیق رابطه

فایده کردند بیند و احساس میکردقدرها که فکر میوجه آنهیچطریق استمرار خانواده به
ید جنسی شايي رابطهالظاهر از مد افتادهو آزاردهنده نبودند. همراهان قدیمی و علی

,Baumanحامیان ضروري آن بودند ( 2008: 85-87.(
روندهاي اجتماعی سکس، عشق و صمیمیت را در طول زمان 1992گیدنز در سال 

است که 1دهد که عشق یک ساختار اجتماعییداد. دیدگاه او نشان مبحث قرارمورد
وسطی را یافته است. او ظهور عشق رمانتیک در غرب پس از قرونطور تاریخی تکاملبه

هاي مردانه را منتشر نمود و ترسیم نمود و استدالل کرد که این ایدئولوژي عاشقانه ارزش
,Lee & Sprecher, 2006 as cited in Alipourک کرد (به انقیاد شدید زنان کم

2012.(
ي ي آن با تمایالت جنسی را با تحوالت در حوزهاو تغییر در ماهیت عشق و رابطه

هاي عشق رمانتیک در همان زمانی پدیدار دارد آرمانداند. وي بیان میخانواده مرتبط می
هاي اني پدرساالري، آرماش را از دست داد. در خانوادهگردیدند که ازدواج، اساس اقتصادي

ها بیشتر بر وظیفه تأکید جدید عشق و محبت برجسته گردید، اما هنوز این آرمان
"روابط شخصی"عالوه، با جدایی خانه از محل کار، کردند تا بر دلبستگی رمانتیک. بهمی

ي کار متمایز گردید. فردگرایی عاطفی پدیدار گردیده، در خانواده، آشکارا از روابط در حوزه
اصلی ازدواج را تشکیل داد و روابط مردان و زنان را دگرگون ساخت. با آغاز قرن ي شالوده

یا ـخانواده یک قلمرو ارضاي شخصی استکلی به وجود آمد که طوربیستم، این اعتقاد به
ي اول باید باشد که در آن صمیمیت و نزدیکی عاطفی و جنسی میان زن و شوهر در درجه

,Giddensاهمیت قرار دارد ( ). گیدنز بر این باور است مفهوم عشق رمانتیک 431 :1997
هاي دیگر هرگز تقریباً تا پیش از دوران اخیر در غرب رواج نیافته بود و در اکثر فرهنگ

1 social structure
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وجود نداشته است. تنها در دوران نوین است که عشق، ازدواج و تمایالت جنسی در پیوند 
ق گوید: عشدر توصیف عشق رمانتیک میشوند. او نزدیک با یکدیگر در نظر گرفته می
است (اما از تحریک جنسیـیا عشق در اولین نگاهـرمانتیک نوعی کشش آنی و تلویحی

/ شهوانی متمایز است). نگاه اول نوعی اداي ارتباطی است. نوعی درك شهودي ویژگی افراد 
ي را تکمیل کند. تواند زندگی دیگردیگر است، فرایندي از جذابیت براي کسی است که می

کلی طوري تغییرات دنیوي است که زندگی اجتماعی را بهکنندهعشق رمانتیک هم بیان
).Ibid: 33ي این تغییرات است (کنندهلدهد و هم تسهیتحت تأثیر قرار می

با نگاهی انتقادي به بررسی » عشق بحثی غیر عاشقانه«مري ایوانز در کتاب 
پردازد. او در این کتاب چگونگی سال گذشته می200در غرب در » عشق«يتاریخچه

دهد. از دید او پس از قرن بررسی قرار میعشق ورزیدن را مورديتغییر عشق و دامنه
هجدهم براي نخستین بار عشق رمانتیک در جامعه عمومیت یافت و مشارکت فعال زنان 

اي از زیادي به مجموعههاي عاطفی آشکار شد. عشق فردیت یافته آزاد، تا حد در زمینه
رهایی، آزادي انتخاب فردي، مالکیت خصوصی و يهاي مطرح در آن زمان شامل ایدهایده

ها همراه بود. قبل از این دوران، ازدواج به خاطر تولیدمثل وگزینش شخصی مربوط و با آن
از داري، خانواده و مراقبت نتیجه جامعه به شکل معنیگرفت، دربقاي نسل صورت می

,Evansشناخت (کودکان را به رسمیت می 2007: 110.(
ي حیاتی، عاشقانه پنداشتن ازدواج است که در قرن نوزدهم باب از دید ایوانز نکته

کاهد و بر اهمیت تدریج از اهمیت ازدواج میشود. تعبیري که برخالف ظاهرش بهمی
داري، ي سرمایهغربی به جامعهي افزاید. از دید وي با تغییر جامعهي عاشقانه میرابطه

یافته است که افراد توان ارضاي نیازهاي سریع، شدید و فوري خود را دارند. جهانی ساخت
اي که مصرف، اولویت اولیه زندگی افراد است، ازدواج و روابط درازمدت به در چنین جامعه

ها ان بخشید. رسانهها پایتوان به آنسادگی میشوند که بههاي مصرفی تبدیل میانتخاب
یابی مصرفی است. صنعت کنند که مبتنی بر هویتاشکالی از روابط جنسی را تبلیغ می

کند که وابسته به ارضاي جنسی است که عشق در این فرهنگ تعریفی از عشق را ارائه می
:Ibidشده است (نه توسط بازار خلقآگاها 78.(

شخصی شده است و بر اساس تمناياز دید وي در دویست سال گذشته عشق کامالً 
شده و این فرایند، تا حد زیادي علت اصلی از میان رفتن احساس تعهد افراد جنسی تعریف

به حس اجتماعی و درك و تفاهم افراد نسبت به یکدیگر و پذیرش سهمی است که باید در 
سط پیدا حیات اجتماعی ایفا کنند. عشق ظاهراً احساسی است که ما براي گشوده شدن و ب
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کردن بدان نیاز داریم. ولی پیشنهاد ایوانز این نیست که عشق را از توجه، مراقبت و 
پردازانه و تجاري آن را کنار احساس تعهد تهی سازیم بلکه باید شکل دروغین و خیال

مختصر و کوك و مراقبت (ممنوعیت) که روزگاري مالزم يبگذاریم. عشق این کلمه
که عقل و منطق دشمنان سرد و رغم آنر در کنار هم قرار گیرند. بهیکدیگر بودند، بار دیگ

ن مدافع عشق در دنیاي بدانیم که یرسند، اما باید آن را بهترتفاوت عشق به نظر میبی
يهاي خودخواهانه و شخصی با مقولهها و درگیريهاي عاشقانه، بوالهوسیپردازيخیال

,Evansمهلک تبدیل کرده است (هاي زودگذر و عشق، آن را به میهمانی 2007.(
پردازد، ها که به تبیین اجزا و انواع عشق میترین نظریهتوجهترین و موردیکی از مهم

2هاي معاصر به نام اشترنبرگاست که توسط یکی از روانشناس1ي مثلث عشقنظریه

توانند که میو به نام خود او مشهور است. وي مفهوم عشق را در سه جزء کلیشدهابداع
که شامل احساس نزدیکی، 3اضالع یک مثلث باشند شرح داده است: جزء صمیمیت

که مبتنی بر 4برقراري ارتباط متقابل و دلبستگی در رابطه است. جزء شور و اشتیاق
مدت که در کوتاه5هاي جسمانی است و جزء تعهد و تصمیمهاي جنسی و جذابیتانگیزش

مدت به شکل تعهد و احساس مسئولیت اري رابطه و در طوالنیبه شکل تصمیم براي برقر
,.Dessner et alیابد (براي حفظ و تداوم آن رابطه تظاهر می . این سه جزء )648 :2004

ها، ویژگیهرکدامآورند که در ترکیب با یکدیگر هشت نوع متفاوت از عشق را به وجود می
برخی از انواع عشق با سطوح باالتري از هکيطوربهمعایب و محاسن خاص خود را دارند، 

ي زوجی همبستگی دارند. نتایج تحقیقات اشترنبرگ نشان داد که مندي در رابطهرضایت
هاي قوي رضایت زناشویی بودند و بعد کنندهتنها ابعاد تعهد و شور و اشتیاق پیشگویی

,.Chapin et alتعهد و تصمیم تنها در طول مدت ازدواج تأثیر داشت ( 2001: 259 .(
گویی عنوان مقیاسی مناسب جهت سنجش اجزاي عشق و پیشمقیاس اشترنبرگ به

,.Hefazi et alاست (رشیموردپذي زوجی در سطح جهان مطرح و مندي از رابطهرضایت

2001: 259.(

1 triangular theory of love
2 Sternberg
3 intimacy
4 passion
5 descision/commitment



98بهار ،3شماره،دهمسیزدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 10

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

ایت جنسی با رضایت ورزي و رضهاي تجربی متعددي بر تأثیر و رابطه عشقپژوهش
توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میجمله آناند که اززناشویی صحه گذاشته

ي رضایت جنسی، ، تحت عنوان رابطه)1388در پژوهشی که بخشایش و مرتضوي (
زوج ساکن 50ي سالمت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین در بین حجم نمونه

ها نشان دادند که همبستگی بین رضایت دادند، یافتهانجام 1387شهرستان یزد در سال 
جنسی و رضایت زناشویی مثبت است، اما این دو متغیر با سالمت عمومی رابطه ندارند. 

ي لحاظ این متغیرها معنادار نبود. رابطههمچنین تفاوت زنان و مردان (زن و شوهرها) از
ایت ازدواج کمتر رضزمانمدتمیزان تحصیالت با رضایت جنسی معنادار بود. افراد با

.جنسی باالتري را گزارش کردند
رضایت جنسی و يرابطهیموردبررسدر پژوهشی در ،)2014(همکارانشاکریان و 

مشکالت زناشویی که در بین زنان متقاضی طالق در شهر سنندج انجام دادند به این نتیجه 
شویی دارد. این رابطه منفی دست یافتند که رضایت جنسی تأثیر منفی بر مشکالت زنا

معنادار بین متغیرهاي مذکور به این معنی است که افرادي که رضایت جنسی کمتري 
شده است، مشکالت زناشویی باالتري دارند. بر این اساس رضایت توسط آنان گزارش

.ویی بین زوجین استمناسبی براي مشکالت زناشيبینی کنندهجنسی پیش

تحت عنوان ارتباط رضایت جنسی )،1390(همکارانحمانی و در پژوهشی دیگر که ر
زن و مرد متأهل انجام دادند به این نتایج 292و رضایت از زناشویی در بین تعداد نمونه 

دار دارد. دست یافتند که رضایت از زندگی زناشویی با رضایت جنسی ارتباط معنی
ازدواج و وضعیت اعتیاد زمانمدتي سنی زوجین، همچنین رضایت جنسی با فاصله

يدار داشت. بین رضایت از زندگی زناشویی و فاصلهارتباط معنیموردپژوهشواحدهاي 
دار دیده شد؛ این در حالی است که بین دیگر متغیرهاي سنی زوجین، ارتباط آماري معنی

داري دیده ارتباط آماري معنیبا رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویییموردبررس
.شدن

)، تحت عنوان بررسی ارتباط بین اجزاي 1385(همکاراندر پژوهشی که حفاظی و 
فرد متأهل ساکن شهر شیراز 123آماري يمندي زوجی بر روي جامعهعشق و رضایت

فارسی آن يانجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقیاس اشترنبرگ براي عشق و ترجمه
ر است و سه جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد با از روایی و پایایی مطلوب برخوردا
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مندي زوجی همبستگی دارند. جزء صمیمیت هم در مردان و هم در زنان باالترین رضایت
مندي در گروه زنان با دهد ولی میانگین نمرات این اجزاي رضایتهمبستگی را نشان می

.داري نداردمردان تفاوت معنی

بین يرابطهيتحت عنوان مطالعه،)2014(همکاراندر پژوهشی که تقوي دینانی و 
هاي عشقی و رضایت زناشویی در بین زنان متأهل انجام دادند به این نتیجه دست نگرش

هاي اروس (عشق پرشور) با ازدواج وجود دارد، یافتند که ارتباطی مثبت و قوي بین نگرش
عنوان یک تواند بهقوي میجذابیت فیزیکی قوي همراه با جذابیت جنسی از سوي دیگر،

.عامل انگیزشی رضایت زناشویی را افزایش دهد

ب) تحقیقات خارجی
عشق و روابط زناشویی در يدر تحقیقی به مطالعه،)2014رافائل هک و دنیز فالک (

ي) با توجه به نظریهنکردهازدواجمتعهد () و غیرکردهازدواجروابط رمانتیک متعهد (
هاي پژوهش و نتایج همبستگی نشان داد که ابعاد عشق بر تند. یافتهمثلثی عشق پرداخ

آورد. براي یک کیفیت زناشویی تأثیر معناداري دارد و شرایط درك متقابل را فراهم می
بخش حضور تمام عناصر عشق الزامی است. همچنین بعد تعهد در افراد رضایتيرابطه

دارد که بر کیفیت روابط زناشویی نکردهازدواجبیشتري نسبت به افراد ينمرهکردهازدواج
تأثیر معناداري داشته است.

تحقیقی تحت عنوان عشق و رضایت زناشویی ،)2016سوزانا محد حسنی و دیگران (
در مقایسه با سه گروه طول عمر ازدواج در ماالیا انجام دادند. نتایج این پژوهش حاکی از 

همچنین تفاوت ؛ بینی رضایت زناشویی استی در پیشآن است که عشق فاکتور مهم
سال و 19سال و 6-18سال، 1- 5میان سه گروه طول عمر ازدواج (يمعناداري در رابطه

داري در رضایت حال، تفاوت معنیاینباالتر) در درك عشق (تعهد و اشتیاق) وجود دارد. با
ژوهش نشان داد که هاي پزناشویی میان سه گروه به لحاظ آماري وجود نداشت. یافته

کند و تحقیقات بیشتري باید عشق و عشق در هر مرحله از ازدواج نقش مهمی ایفا می
سهم آن را در روابط زناشویی بررسی کنند. 

هاي رضایت زناشویی ازشاخصيدر پژوهشی به مطالعه،)2015کاران دانگ و گودا (
هاي این رگ پرداختند. یافتهبت عشق اشترنبجمله عناصر عشق با استفاده از مقیاس مث

مثبت و بسیار قوي بین سطح صمیمیت و رضایت يدهد که رابطهتحقیق نشان می
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زناشویی در بین پاسخگویان (زن و مرد) وجود دارد و همچنین در سطوح شور و اشتیاق و 
اي مثبت با رضایت زناشویی وجود دارد. تعهد و تصمیم نیز رابطه

)، تحت عنوان رضایت زناشویی و جنسی در 2005(در پژوهشی که گو و هانگ
هاي چینی: بررسی اثرات تعدیل؛ انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که با خانواده

ها بر رضایت زناشویی دارد. آنيامالحظهقابلکنترل سایر متغیرها، رضایت جنسی تأثیر 
بر اساس جنسیت و همچنین دریافتند که اثرات رضایت جنسی در رضایت زناشویی،

ازدواج، با تأکید بر يشود. این مطالعه نشان داد که مشاورهپرورش تعدیل میوآموزش
هاي تواند در پرداختن به مشکالت زناشویی در خانوادهارتقاي آگاهی از کیفیت جنسی می

چینی مفید باشد.
سی میان مندي جن)، در پژوهشی تحت عنوان میزان رضایت1995(سانگ و همکاران

جنسی خود يهمسران به این نتیجه رسیدند که شوهران بیش از زنان از کیفیت رابطه
، نگرش مثبت و همدلی زن و شوهر با ارضاي جنسی بهتر و نفسعزترضایت دارند. میزان 

ترها همبستگی بیشتري مندي جنسی در جوانشده و با رضایتتر مرتبط شناختهکامل
کاست.ها میوت فرهنگی زن و شوهر از میزان رضایت جنسی آنداشته است. همچنین تفا

مندي زوجی در بین )، پژوهشی تحت عنوان مسائل زوجی و رضایت2008(نالو نانس
ترین مسائل دهد که مهمآمده نشان میدستهاي برزیلی انجام داده است. نتایج بهزوج

جنسی، حسادت زن یا شوهر و يزندگی این همسران به ترتیب اقتصاد، فرزندان، رابطه
هاي زنان و هایی در بین پاسخهاي اصلی زوجین است. همچنین تفاوتمسائل خانواده

جنسی خود با يکه، زنان مسائل مربوط به رابطهجمله اینمردان وجود داشته از
يمردان دخالت خانوادهکهیدرحالاند، همسرشان را یکی از مشکالت خود عنوان کرده

همچنین این پژوهش نشان داده است که ؛اندرا بیشتر از زنان بیان کردهخودهمسر 
مندي زوجین تأثیر مثبت یا منفی یتبسیاري از مسائل موجود در زندگی مشترك بر رضا

مندي یا عدم طور مستقیم بر رضایتجمله مسائلی است که بهجنسی ازيدارد. رابطه
گذارد.مندي زوجین اثر میرضایت

مندي جنسی در در رابطه با رضایت،)2004پژوهشی که شري آدامز کرنستنسن (در 
زمان طرفین دهد رضایت همبین گروهی از زنان انگلستان انجام داده است، نتایج نشان می

از روابط جنسی از اهمیت خاصی برخوردار است، همچنین ارتباط مستقیمی بین دفعات 
جین وجود دارد. مندي جنسی زوي جنسی و رضایترابطه
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اي که به بررسی کیفیت زناشویی با رضایت )، در مطالعه2000یانگ و دیگران (
زناشویی ارتباط يجنسی پرداختند نشان دادند سطح رضایت جنسی با کل کیفیت رابطه

دارد. 
عمر و يبررسی مشکالت زناشویی در میانهمنظوربهتحقیقی ،)2004هنري و میلر (

اند نتایج تحقیق نشان داده است که در مندي زناشویی انجام دادها بر رضایتهمیزان اثر آن
گیري، صمیمیت عاطفی و موضوعات جنسی ها، ارتباط، تعهد، تصمیماین میان ارزش

اند.ترین اثر منفی را بر رضایت زناشویی داشتهقوي

مدل تحلیلی پژوهش
حول محور شدهانجامي تجربی هاو پیشینهشدهمطرحهاي با در نظر گرفتن تئوري

ترسیم گردیده است. رضایت زناشویی 1رضایت زناشویی، مدل تحلیلی پژوهش در نمودار 
بعد: مسائل شخصیتی، فرزندپروري، 7تحقیق است که داراي يعنوان متغیر وابستهبه

گیري مذهبی، گذران فراغت، امور مالی، تحریف آرمانی و ارتباطات است. متغیرهايجهت
ها استخراج تجربی سایر پژوهشيهاي نظري و پیشینهمستقل تحقیق که از تئوري

ورزي با سه بعد: صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد و گردیده است شامل متغیرهاي عشق
تصمیم است و متغیر دیگر رضایت جنسی است.

متغیرهاي تحقیقيمدل تحلیلی رابطه: 1شکل 
Figure 1: Analytical Model of Relationship between Research Variables
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مطالب ذکرشده در بخش چارچوب نظري و مدل تحلیلی تحقیق وبا توجه به
گردد:تجربی، فرضیات تحقیق به این صورت مطرح میيپیشینه
بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.-1
ورزي و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.بین عشق-2
ورزي از طریق تأثیرگذاري بر رضایت جنسی بر رضایت زناشویی تأثیر دارد.عشق-3

پژوهششناسی روش
پژوهش حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی، به لحاظ ماهیت 

ي آماري پژوهش حاضر را کارکنان متأهل است. جامعهکاربردي و به لحاظ وسعت پهنانگر 
شده توسط ها بر اساس آمار ارائهدهند که تعداد آن(زن و مرد) دانشگاه تبریز تشکیل می

) نفر است که از 821، (1391دانشگاه تبریز در سال یعلمئتیهي کارگزینی غیر اداره
که از این میان با استفاده دهند نفر را مردان تشکیل می613نفر را زنان و 208این تعداد 

261درصد، حجم نمونه 5درصد و دقت احتمالی 95از فرمول کوکران با سطح اطمینان 
ي جامعهکهآنجاازنفر زن بودند، مشخص گردید. 74نفر مرد و 187نفر که از این تعداد 

واحد که دانشگاه تبریز از چندین دانشکده وي ناهمگن است، چرایک جامعهیموردبررس
اي گیري تصادفی طبقهلذا در پژوهش حاضر از روش نمونه؛شده استسازمانی تشکیل
شده است. در این پژوهش سعی شده است که تعداد نمونه در هر واحد متناسب استفاده

آوري ي آماري هر دانشکده و یا واحد سازمانی باشد. ابزار جمعمتناسب با حجم جامعه
پرسشنامه است. جهت سنجش متغیر رضایت جنسی از مقیاس اطالعات در این پژوهش 

شده است. جهت سنجش استفاده1احقاق جنسی و نیز مقیاس رضایت زناشویی انریچ
شده است و نیز براي سنجش ورزي از مقیاس مثلث عشق اشترنبرگ استفادهمتغیر عشق

شده است. در مواردي که متغیر رضایت زناشویی از مقیاس رضایت زناشویی انریچ استفاده
پذیري شد تا جایی که به مفهوم بازیافتشده است سعیهاي آماده استفادهاز پرسشنامه

که با شرایط نحويها را بومی کرده و ساختار جمالت آن را بهها صدمه نزند آنسؤال
ر و نامأنوس نباشد برگردانیم. براي دقت بیشتپژوهشموردي فرهنگی و اجتماعی جامعه

باال بردن اعتبار پرسشنامه از طیف لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد و از کامال مخالفم تا 
80در این پژوهش حاوي استفادهموردي شده است. پرسشنامهکامالً موافقم) استفاده

1 Enrich Marital Satisfaction
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هاي عمومی پاسخگو بوده است که برخی سؤال ابتداي آن ویژگی13سؤال است که 
صورت پرسش بسته مطرح گردید و سایر سؤاالت برخی دیگر بهصورت پرسش باز و به
هایی راز اعتبار و پایایی سعی شد گویهاي و بسته طراحی شدند. جهت احگزینه6صورت به

هاي تحقیقات پیشین استخراج شوند و یا از سنجند از گویهیرهاي تحقیق را میکه متغ
ها قبل از تنظیم و تکثیر نهایی، نامهتید امر کمک گرفته شود. پرسشنظرات محققان و اسا
گرفته و پس از اعمال نظرات آنان از اعتبار نظر مورد بازبینی قرارتوسط اساتید صاحب

تا حد زیادي به اعتبار محتوایی تینهادرصوري پرسشنامه اطمینان حاصل گردید و 
شده و ي موردنظر، آزموننفر از نمونه30شد. سپس پرسشنامه بر روي افتهیدست

ي نهایی تحقیق، تنظیم و در نارسایی و ابهام موجود در سؤاالت رفع گردیده و پرسشنامه
گیري (پایایی)، از منظور سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهاختیار پاسخگویان قرار گرفت. به

برآورد شده 70/0که براي کل پرسشنامه باالتر از شده است ضرایب آلفاي کرونباخ استفاده
است، که گویاي این واقعیت است که سؤاالت پرسشنامه از انسجام درونی مناسبی 

.برخوردار هستند

هانتایج تحلیل پایایی گویه:1جدول 
Table 1: Results of the Reliability Analysis of the Items

ضریب آلفاي کرونباخمتغیر
VariableCronbach’s Coefficient Alpha
0/91تیمسائل شخصی

083امور مالی

0/87گذران فراغت

0/73پروريفرزند

0/79گیري مذهبیجهت

0/86تحریف آرمانی

0/75ارتباطات

0/70رضایت جنسی

0/90صمیمیت

0/85شور و اشتیاق

0/87تعهد و تصمیم
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پژوهشهاي یافته
% مرد و 6/71یموردبررسي دهد که از کل نمونهنتایج توصیفی تحقیق نشان می

است که کمترین میزان سنی 82/37% زن هستند. میانگین سنی پاسخگویان برابر با 4/28
سال است که کمترین 38/26است. میانگین سن ازدواج 57و بیشترین میزان برابر با 24

، یموردبررسيسال است. از کل نمونه38سال و بیشترین مقدار برابر با 16مقدار برابر با 
% مصلحتی بوده است. میانگین تفاوت 13% اختیاري و 7/84% اجباري، 3/2ع ازدواج نو

شترین مقدار باشد و کمترین مقدار برابر با صفر و بیمیسال56/4سنی با همسر برابر با 
سال، کمترین و 59/11ازدواج برابر زمانمدتهمچنین میانگین ؛سال است13برابر با 

تحصیالت یموردبررسيسال است. از کل نمونه33و 1برابر بیشترین مقدار به ترتیب 
لیسانس و باالتر است. % فوق1/26% لیسانس و 9/42، پلمیدفوق% 9/14% دیپلم، 1/16

% خدماتی است. درآمد 6/4% اداري و 2/68% پاسخگویان آموزشی، 2/27ي شغلی رده
1هزار تا 701% بین 8/36هزار تومان، 700تا 400% پاسخگویان بین 9/19ي ماهیانه

% 2/9میلیون و 2تا 5/1% بین 3/10میلیون تومان، 5/1تا 1% بین 8/23میلیون تومان، 
میلیون است. 2باالي 

هاي توصیفی آماره: 2جدول 
Table 2: Descriptive Statistics

حداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگینتعداد گویهمتغیرها
VariablesN of ItemsMeanStd.DeviationMinimumMaximum

384/12850/875461/845/55رضایت زناشویی کل

53/99390/875461/406/00مسائل شخصیتی

54/27131/014201/006/00فرزندپروري

54/31801/104201/006/00گیري مذهبیجهت

63/81420/788441/175/67گذران اوقات فراغت

53/98010/859821/605/60امور مالی

64/13921/304411/006/00تحریف آرمانی

64/36141/254761/006/00ارتباطات

74/37061/261961/006/00صمیمیت

74/39301/372841/006/00شور و اشتیاق

64/78931/374941/006/00تعهد و صمیمیت

103/73180/792531/805/50رضایت جنسی
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متغیرهاي هاي توصیفی متغیر وابسته (رضایت زناشویی و ابعاد آن) و آماره2جدول 
ورزي و ابعاد آن) مربوط به کارکنان متأهل دانشگاه عشق، اصلی تحقیق (رضایت جنسی

عنوان (به84/1دهد. شاخص کلی رضایت زناشویی کارکنان مابین تبریز را نشان می
مندي زناشویی) عنوان باالترین سطح رضایت(به55/5ترین سطح رضایت زناشویی) و پایین

است که با توجه به جایگاه 12/4رضایت زناشویی کارکنان يمتغیر است. میانگین نمره
توان گفت که سطح رضایت زناشویی در بین کارکنان مندي، مییتاین نمره در طیف رضا

ـ نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولمرگوف متوسط به باالست. براي بررسی
نشان داد آمدهدستبهداري شده است. نتایج این آزمون و سطوح معنیاسمیرنوف استفاده

رضایت جنسی با سطح )، Sig=07/0داري (که متغیرهاي رضایت زناشویی با سطح معنی
داراي توزیع )Sig=05/0(داريیورزي با سطح معنو متغیر عشق)Sig=07/0(داريمعنی

باشند.نرمال می
همبستگی باشند لذا براي سنجش اي میاصلههر سه متغیر در این پژوهش در سطح ف

ورزي از ضریب همبستگی بین متغیرهاي رضایت زناشویی با رضایت جنسی و عشق
شده است. پیرسون استفاده

ی با رضایت زناشویی و ابعاد آنآزمون همبستگی پیرسون بین رضایت جنس:3جدول 
Table 3: Pearson Correlation Test between Sexual Satisfaction with

Marital Satisfaction and Its Dimensions
رضایت جنسی

Sexual Satisfaction

تعدادداريسطح معنیضریب همبستگیمتغیرها
VariablesCorrelation CoefficientSig.N

462/0000/0261ایت زناشویی کلرض

350/0000/0261مسائل شخصیتی

396/0000/0261فرزند پروري

233/0000/0261گیري مذهبیجهت

464/0000/0261گذران اوقات فراغت

292/0000/0261امور مالی

509/0000/0261تحریف آرمانی

447/0000/0261ارتباطات



98بهار ،3شماره،دهمسیزدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 18

بین رضایت يدهد که رابطهنشان می3از پژوهش در جدول مدهآدستبهنتایج 
زناشویی و رضایت جنسی به تأیید رسید. با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون، بین 

است، و همچنین با توجه به 46/0میزان رضایت جنسی و رضایت زناشویی که برابر با 
مستقیم ي، رابطه99/0اطمینان ) بین دو متغیر، با ضریبSig=000/0سطح معناداري (

میزان تغییر و واریانس یخوببهداري وجود دارد و میزان رضایت جنسی قادر است معنی
رضایت زناشویی پاسخگویان را توضیح دهد. بدین معنی که با افزایش رضایت جنسی، 

یابد و بالعکس.رضایت زناشویی نیز افزایش می

ورزي با رضایت زناشویی و ابعاد آنن عشقآزمون همبستگی پیرسون بی:4جدول
Table 4: Pearson Correlation Test between Makinglove with Marital

Satisfaction and Its Dimensions

متغیرها

تعهد و تصمیمشور و اشتیاقصمیمیتورزي عشق
Makingloveintimacypassiondescision/commitment

ضریب 
ستگیبهم

طح س
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

Variables
Correlation
Coefficient

Sig.
Correlation
Coefficient

Sig.
Correlation
Coefficient

Sig.
Correlation
Coefficient

Sig.

رضایت 
675/0000/0665/0000/0655/0000/0632/0000/0زناشویی کل

مسائل 
570/0000/0553/0000/0554/0000/0531/0000/0شخصیتی

523/0000/0522/0000/0514/0000/0513/0000/0فرزندپروري

گیري جهت
553/0000/0533/0000/0530/0000/0543/0000/0مذهبی

593/0000/0594/0000/05860000/0528/0000/0گذران فراغت

462/0000/0447/0000/0453/0000/0445/0000/0امور مالی

تحریف 
785/0000/0781/0000/0763/0000/0730/0000/0آرمانی

729/0000/0727/0000/0707/0000/0683/0000/0ارتباطات

هاي آن با رضایت ورزي و مؤلفهنتایج آزمون همبستگی بین متغیر عشق4جدول 
ورزي در سه بین رضایت زناشویی با عشقيدهد که رابطهزناشویی و ابعاد آن را نشان می

بعد صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد و تصمیم به تأیید رسید. با توجه به ضریب همبستگی 



19گرایانه رضایت جنسی در ...مطالعه نقش مداخله

)، بین دو متغیر Sig=00/0و نیز سطح معناداري (67/0که برابر است با آمدهدستبه
بیشترین 66/0ابطه مستقیم معناداري وجود دارد. همچنین بعد صمیمیت با ضریب ر

آمده از همبستگی بین دستمیزان همبستگی را با رضایت زناشویی دارد. بررسی نتایج به
دهد که شده است، نیز نشان میارائه7ورزي که در جدول دو متغیر رضایت جنسی با عشق

) بین این دو متغیر Sig=00/0داري (و سطح معنی49/0آمدهدستبا توجه به ضریب به
ورزي، داري وجود دارد، بدین معنی که با افزایش میزان عشقمثبت و معنیينیز رابطه

رود و بالعکس.رضایت جنسی نیز باال می

ورزي و رضایت زناشوییآزمون همبستگی پیرسون بین عشق:5جدول
Table 5: Pearson Correlation between Makinglove and Marital

Satisfaction
يورزعشقمتغیرها

VriaablesMakinglove

499/0ضریب همبستگیرضایت جنسی

000/0داريسطح معنی

ورزي از طریق تأثیرگذاري بر متغیر رضایت جنسی بر سایر نتایج اینکه متغیر عشق
است؛ به این نحو که اثر مستقیم آن بر داري داشته متغیر رضایت زناشویی تأثیر معنی

و مجموع اثرهاي 048/0آن از طریق رضایت جنسی میمستقریغ، اثر 67/0متغیر وابسته 
ها حاکی از آن است که میانگین رضایت زناشویی در همچنین یافته؛بوده است85/0آن 

نان زن برابر و در کارک22/4در بین کارکنان مرد برابر )Sig=001/0داري (سطح معنی
داري بیشتر از طور معنیمیزان رضایت زناشویی در کارکنان مرد بهجهیدرنتاست که 88/3

کارکنان زن است.

ورزي و رضایت جنسی بر رضایت زناشوییخطی تأثیر عشقيداري رابطهآزمون معنی:6جدول 
Table 6: Significance Test Linear Relationship of the Effect of Making

Love and Sexual Satisfaction on Marital Satisfaction
داريسطح معنیFمیانگین مربعاتآزادييدرجهمجموع مربعات

Sum of SquaresdfMean SquareFSig.
681/1522341/76رگرسیون

764/422000/0 588/46258181/0باقیمانده
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بین ازخطی بین متغیر مالك و متغیرهاي پیشيههمچنین براي بررسی وجود رابط
) نشان Sig=00/0داري آزمون (سطح معنی6شده است. مطابق جدول استفادهFآزمون 

داري وجود دارد. خطی معنیيبین رابطهدهد که بین متغیر وابسته و متغیرهاي پیشمی
ها مچنین توزیع دادهاي قرار داشته و هبا توجه به اینکه متغیرها در سطح فاصله

هاي پارامتریک بین متغیرها از آزمونيمنظور سنجش رابطهلذا به؛صورت نرمال بودهبه
شده است.(ضریب رگرسیون) استفاده

ورزي و رضایت جنسی بر رضایت زناشوییضرایب رگرسیون تأثیر عشق: 7جدول 
Table 7: The Regression Coefficients of the Effect of Makinglove and

Sexual Satisfaction on Marital Satisfacion
ضرایب استاندارد 

نشده
ضرایب استاندارد

tشده
سطح 

يدارمعنی
تولرانس

vif Unstandardized
Coefficients

Standardized
CoefficientstSig.Tolerance

BStd. Errorبتا)Beta(
--705/8000/0-166/1134/0مقدار ثابت

037/0038/0033/0960/0338/0751/0332/1رضایت جنسی

622/0025/0858/0699/24000/0751/0332/1ورزيعشق

شدهارائه7شده رگرسیونی که نتایج آن در جدول بر اساس نتایج مدل برازش داده
ورزي تأثیر ونی، متغیر عشقشده در تحلیل رگرسیاست، از میان متغیرهاي مستقل وارد

ورزي داري عشقبا توجه به سطح معنییبه عبارتاش را بر رضایت زناشویی دارد. معناداري
)00/0=Sig) بیانگر این است که تأثیر این متغیر در سطح باالیی 85/0) و ضریب بتاي (

بتاي داري و ضریب دار است. تأثیر متغیر رضایت جنسی با توجه به سطح معنیمعنی
دار شناسایی نشده است.عنوان تأثیر معنی) در مدل رگرسیونی نهایی به033/0(

نمودار تعیین مسیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته (تحلیل مسیر): 2شکل 
Figure 2: Diagram of Determining the Path of Independent on

Dependent Variables (Path Analysis)

ورزيعشقرضایت زناشویی

رضایت جنسی
0/030/04

0/85
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متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته میرمستقیغتعیین چگونگی تأثیر مستقیم و براي 
داري بر متغیر وابسته ورزي تأثیر معنیشده است. متغیر عشقاز تحلیل مسیر استفاده

داري بر متغیر وابسته نداشته است. داشته است و متغیر رضایت جنسی تأثیر معنی
رضایت جنسی يواسطهبهمیمستقریغطور ) به04/0ورزي با ضریب (همچنین متغیر عشق

بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است.

گیريبحث و نتیجه
اي براي اعضاي خود باشد و خانواده کانونی است که باید محیط سالم و سازنده

ها را برآورده کند، اما آنچه از خود ازدواج و تشکیل خانواده نیازهاي جسمانی و روانی آن
با ورود به دوران مدرنیته، تغییرات اجتماعی رسد رضایت زناشویی است. نظر میتر بهمهم

اي، نوعی هستهيشدن، گسترش شهرنشینی و تبلور روزافزون خانوادهناشی از صنعتی
هاي روابط مبتنی بر جنسیت، روابط زناشویی دگرگونی در فرهنگ و خانواده و برخی جنبه

گرفته است؛ لذا در رات بین زنان و مردان از یکدیگر شکلجدیدي از انتظايو نیز مجموعه
ها جنسی و کیفیت آنيشناسی معاصر توجه به مقوالتی چون عشق و رابطهادبیات جامعه

. اي برخوردار استهاي اجتماعی از اهمیت ویژهدر زندگی زناشویی، همچون سایر جنبه
ت جنسی با رضایت ورزي و رضایعشقيپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

هاي توصیفی گرفته است. یافتهزناشویی در بین کارکنان متأهل دانشگاه تبریز انجام
از آمدهدستبهرضایت زناشویی ينشان داد که با توجه به میانگین نمرهآمدهدستبه

توان گفت که سطح رضایت زناشویی در بین است، می12/4پاسخگویان که برابر با 
أهل دانشگاه تبریز متوسط به باالست.کارکنان مت
از تحقیق حاضر نشان داد که بین رضایت زناشویی و ابعاد آن با آمدهدستبهنتایج 

مستقیم و معناداري وجود دارد. به این معنی که با افزایش يورزي و ابعاد آن رابطهعشق
اي حاصل از این هیافتهیابد. ورزي، میزان رضایت زناشویی نیز افزایش میمیزان عشق

مندي تحقیق نشان داد که در بین کارکنان متأهل، بین نمرات سه جزء عشق با رضایت
دار وجود دارد. در پژوهش حاضر باالترین همبستگی بین زوجین همبستگی مثبت و معنی

نمرات اجزاء صمیمیت، سپس شور و اشتیاق و در آخر تعهد و تصمیم با رضایت زناشویی 
است.

)، 1385حفاظی طرقبه و دیگران ()،2015کاران دانگ و گودا (ي تحقیقاتهایافته
)، هنري و میلر 2016حسنی و دیگران (سوزانا محد)، 2014تقوي دینانی و دیگران (
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ورزي و ابعاد آن مؤید این امر است که عشق،)2014رافائل هک و دنیز فالک (و )2004(
همچنین در پژوهش نظر گرفته شود. تواند شاخص مهمی در رضایت زناشویی درمی

مندي زناشویی بیشترین میزان همبستگی را با رضایت66/0حاضر، بعد صمیمیت با ضریب 
هاي اشترنبرگ نیز بر نقش کلیدي صمیمیت در جمله پژوهشدر مطالعات قبلی ازدارد. 
شور و لیمو و هیل نیز سه جزء صمیمیت، عاشقانه تأکید شده است.يگیري رابطهشکل

مندي ي رضایتکنندهبینیعنوان فاکتورهاي پیشاشتیاق و تعهد تئوري اشترنبرگ را به
گویی در زوجین متأهل بیان کرده و ضمناً جزء صمیمیت را داراي بیشترین قدرت پیش

). همچنین این متغیر از طریق 1385کنند (حفاظی طرقبه، مندي زوجی عنوان میرضایت
ضریب تأثیرگذاري آن هرچنددارد میرمستقیغزناشویی نیز تأثیر رضایت جنسی بر رضایت

ناچیز است. گیدنز عشق و ازدواج و تمایالت جنسی را در دوران نوین، در پیوندي نزدیک با 
یکدیگر در نظر گرفته و با توجه به جدایی خانه از محل کار، فردگرایی عاطفی پدیدار 

داند. مري ایوانز با عاشقانه پنداشتن ازدواج در ه میي اصلی ازدواج و خانوادگشته را شالوده
قرار داده است و روابط زناشویی موردتوجهدوران مدرن، اهمیت آن را در روابط زن و مرد 

پندارد. زیگمونت باومن نیز با رویکردي انتقادي را بیشتر از صرف تولیدمثل و بقاي نسل می
يبند امروزي را نتیجههاي نیمهخته و عشقها پردابه شکنندگی پیوندهاي امروزي انسان

داند. گرایانه جوامع در دوران کنونی میداري و رویکرد مصرفسرمایهيمناسبات جامعه
بین رضایت زناشویی و رضایت ينتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که رابطه

ی، میزان دار است، بدین معنی که با افزایش میزان رضایت جنسجنسی مثبت و معنی
این فرضیه با يهاي این پژوهش دربارهیابد. یافتهمندي زناشویی نیز افزایش میرضایت

یانگ و ، )1388مرتضوي (بخشایش و)،2004یقات شري آدامز کرنستنسن (نتایج تحق
رحمانی و )، 2014شاکریان و دیگران ()، 1995سانگ و دیگران ()،2000همکاران (
) همسو بوده است که 2005) و گو و هانگ (2008نس (نالو نا)، 1390دیگران (

تواند فاکتور مهمی در رضایت زناشویی این امر است که رضایت جنسی میيهدهندنشان
هاي بنیادي زوجین باشد. مازلو شکست در برآورده کردن نیاز به عشق را یکی از علت

نسان، نیاز جنسی را در بندي نیازهاي اداند و در تقسیمناسازگاري در هر خانواده می
ترین سطح نیازهاي بشر قرار داده و معتقد است که چنانچه نیازهاي این سطح ابتدایی

تواند رضایت کامل برآورده شود، فرد ازلحاظ جسمانی و عاطفی احساس امنیت کرده و می
را تجربه کند. 
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یی در بین در تحقیق حاضر اختالف میانگین رضایت زناشوتوجهقابلاز دیگر نتایج 
داري بیشتر از صورت معنیکه رضایت کارکنان مرد بهطوريکارکنان مرد و زن است، به

هاي سنتی مردساالرانه در ي ارزشکارکنان زن است. این تفاوت شاید به علت سلطه
شود که مردان ي ایران باشد که موجب آن میهاي مختلف جامعهها و قومیتفرهنگ

اشند خود را به سطح قابل قبولی از رضایت جنسی و عاطفی و توانایی آن را داشته ب
هاي مذکور نداشته باشند. زناشویی برسانند اما توجهی به رضامندي زنان در زمینه

بیانگر این مطلب است که نتایج شدهانجامهاي پژوهش حاضر با مطالعات همسویی یافته
کاربردپذیر موردمطالعهاري آميتحقیقات پیشین و محتواي نظریات مذکور در جامعه

است.
اي چون عشق مقولهيهگیري کرد که مطالعبحث و نتیجهگونهتوان ایندر پایان می

يهیا اساساً در روابط زناشویی جامعتواند نشان دهد که آمیتنهانهدر زندگی زوجین 
اعی نیز باشد اوضاع اجتميهدهندتواند نشاننه، بلکه خود میامروزي عشق وجود دارد یا 
قرار یموردبررسکه عشق در زندگی زناشویی پذیرد. وقتیکه از این عوامل تأثیر می

نهادهاي اجتماعی مانند يواسطهبهگیرد نباید این مهم را از نظر دور داشت که عشق می
توان از تجلیات اجتماعی گیرد. بنابراین نمیصورتی اجتماعی به خود میيازدواج و خانواده

گذارد غفلت ورزید. همچنین اولویت شق و تأثیري که بر مناسبات و روابط اجتماعی میع
شناسی ناشی از عالقه به زندگی غریزي انسان نیست، شناخت روابط جنسی براي جامعه

مند است که زیربناي این شناسی بیشتر به الگوهاي تفسیري و فرهنگی عالقهبلکه جامعه
و استتمدن سازجنسی و رضایت در این زمینه هم يرابطهپارتودوویلفرزعمبهاند. رابطه

گونه بیان کرد که ساختار سیاسی و اقتصادي جامعه متأثر توان اینپرداز. لذا میساختارهم
طبیعی و اجتماعی، مانع روند ياز این مهم است و تابو پنداشتن و نادیده گرفتن این پدیده

جنسی و يهق، مقولاهد بود. در مواردي چون عشملل و پیشرفت جوامع خويتوسعه
ها به شمار آید، ازدواج، آن چیزهایی که ممکن است احساسات و عواطف طبیعی انسان

پذیرد و درك این مسئله که زندگی، فراگیر از عوامل اجتماعی تأثیر میياگونهبهواقعبه
شناسی حائز براي جامعهکنداجتماعی ما را به چه سان منعکس میيهاي تجربهزمینه

هاي آن در جهت ارتقاء سالمت اجتماعی اهمیت این پژوهش کاربرد یافتهاهمیت است. 
داشتن توانایی در روابط جنسی خوب و ارتباط و يالزمهخانواده و جامعه است، بنابراین 

آموزش و یادگیري است. هایی است که قابلورزي مؤثر بین زوجین، داشتن مهارتعشق
تر به آن هاي زوجین باألخص زنان (با توجه به دالیلی که پیشذا از طریق افزایش مهارتل
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توان میزان سازگاري زناشویی و میزان رضایت از زندگی و ها میاشاره گردید) در این زمینه
تبع آن به استوارتر شدن بهها را افزایش داده و اجتماعی آننهایت سالمت عمومی و در

اده در جامعه مدد رساند و همچنین برخورداري از رضایت زناشویی سبب بهبود بنیان خانو
هاي ها در محیطهاي اجتماعی از سوي آنروابط بین فردي کارکنان و پذیرش مسئولیت

ها پیشگیري هاي شغلی آنشود که این امر در نوع خود از بسیاري کژ رفتاريشان میکاري
در تضمین پویایی و کارآمدي افراد داشته باشد که در تواند نقش مهمی خواهد کرد و می

هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی نیز زمینهيصورت ضعیف بودن این مهم، کارکرد همه
ها، دچار اختالل و آسیب خواهد شد و همچنین زوجین با امیدواري به آینده، اضطراب

گیرند و زندگی همراه با هاي درونی خود را نادیده میها و نگرانیها، دلهرهتشویش
ها دانشگاهيکنند. بنابراین الزم است مسئولین همهسازگاري، آرامش و امید را فراهم می

ها توجه همیشگی به مبحث سالمت اجتماعی و روانی کارکنان جهت عملکرد بهتر آن
قرار دهند.یبررسمورداي طور دورهها را بهداشته باشند و سطح سالمت اجتماعی آن
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Abstract:

Marital satisfaction can be considered as one of the key variables in
the quality of life of couples and can improve interpersonal relationships
and acceptance of social responsibility by individuals in their working
environments. Accordingly, the general purpose of this research is to
investigate the Intervening role of sexual satisfaction in influencing of
lovemakingon marital satisfaction. The research method is survey type
and the data collection tool is a standard questionnaire. The statistical
population of this study consisted of 821 employees of married staff of
Tabriz University of that number 261 people were selected using the
Cochran formula by random sampling method. According to the results
of this study, sexual satisfaction and love-making have a positive and
significant relationship with marital satisfaction. Also, the makinglove
variable through positive impact on the the sextual satisfaction, increases
martpital satisfaction. As a result, due to research finding, lovemaking
and sexual satisfaction and the consciousness of couples in this regard, it
can increase marital satisfaction in all aspects and consequently,
strengthen the family foundation in society.
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