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 مقدمه  
 جوامع و هافرهنگ تمام در که عاداتی و سنن ترینمهم از
 سایر نظیر انسان در که است ازدواج دارد، رواج بشری

 و شناخت اساس بر وی اجتماعی هایفعالیت و ارتباطات
 است، مهم ازدواج در [آنچه1] گیردمی انجام خاص عاداتی
 میزان عنوان به زناشویی رضایت. است 1زناشویی رضایت
آن نیازهای و تمایالت شانزندگی شریک اینکه از زوج ادراک

 زناشویی، [. رضایت2شود ]می تعریف سازد،می برآورده را ها
و در  فرد خود توسط تنها که است شخصی یتجربه یک

 ند،کزناشویی احساس می یرابطه ی میزان لذتی که ازنتیجه
 زیادی پژوهشگران گذشته یدهه [. در3است ] ارزیابی قابل

 زناشویی رضایت و پایداری در کارساز علل بررسی به
 برداشت چنین توانمی هاپژوهش این برآیند از که اندپرداخته

 عوامل تأثیر تحت زناشویی زندگی از رضایت که کرد
 همسر، مصرف مواد به وابستگی مانند منفی زایآسیب

 دینی، و فرهنگی هایناهمسانی اقتصادی، و مالی مشکالت
 ندمان مثبت زایتنش علل و الزم ارتباطی هایمهارت نداشتن

 اشتغال و شغلی کامیابی فرزندان، شمار شدن، والد به گذر
 اخیر هایسال لذا با توجه به اینکه در [.4] گیردمی قرار زنان

 خانواده ساختار ایران، جمله از جهان هایکشور بیشتر در
 هر خانوادگی هایخشونت و طالق آمار است و کرده تغییر
 خیبر که است حدی تا افزایش این و است افزایش به رو ساله

 در بنابراین [،5است ] کرده مواجه بحران با را هاکشور از
 انجام و زناشویی رضایت بر مؤثر عوامل به توجه صورت

 اب که داشت انتظار توانمی زمینه، این در نوین هایپژوهش
 روانی، مشکالت از بسیاری زناشویی، رضامندی افزایش
 [.6یابد ] کاهش جامعه کل، در و خانواده اجتماعی و عاطفی
 زناشویی روابط ارتقاء بمنظور که رویکردهایی جمله از
 خالصه طور به. است 2ارتباط سازی غنی رویکرد است، مطرح

 به که شوندمی داده آموزش هاییمهارت رویکرد این در
 وفاداری، تعلق، عشق، مانند خانواده اساسی نیازهای ارضای
 تئوری با [. همچنین مطابق7کند ]می کمک لذت و امنیت

 که برایتا جایی باید زناشویی، روابط بهبود جهت انتخاب
[. 8نیازهای یکدیگر را تأمین کنند ] دارد، امکان همسران

 ینظریه نظرانصاحب از یکی عنوان به ،3کلمن این بر عالوه
 ترینمهم از یک عنوان به خانواده نقش بر ،4اجتماعی سرمایه

                                                           
1 Marital Satisfaction 
2 Approach on compatability of married  
3 Coleman 
4 Social Capital Theory 
5 Theory of Equal partnership 
6 Sensation seeking 
7 Eysenck 
8 Rotter 

 هایآسیب از پیشگیری در اجتماعی سرمایه تولید منابع
 نظریه به توجه با [. همچنین9کند ]می تأکید اجتماعی
 و صفات نظر از همسان فرد دو ازدواج 5همسریهمسان
 شود،می باعث آوردهادست و تجارب و شخصی هایویژگی

 ترآسان را همدیگر بینیجهان و واحساسات هااندیشه هاآن
 آن عواملی که همسانی زوجین در جمله [. از10دریابند ]

 خواهیهیجان. است 6خواهیهیجان است، اهمیت حائز
 هایویژگی از یکی عنوان به 7آیزنک ابتدا که است ایسازه

 انواع ،8کرد  و بعدها راتر مطرح برونگرایان شخصیتی
 خواهی[. هیجان11کرد ] مطرح را بد و خوب خواهیهیجان

 داشتن به زیستی،-عصبی منشاء با نیاز یک عنوان به
 خطرناک و پیچیده جدید، متنوع، هایتجربه و احساسات

 رد پویا، شخصیتی یسازه یک عنوان شود که بهمی تعریف
 خود به متفاوتی هایشدت و هاشکل تواندمی آدمی عمر طول
 به خود، هایتجربه و جنسیت نوع حسب بر افراد و بگیرد
-زیاد هیجان [. افراد12] دهندمی بروز را آن متعدد هایشکل

 خود زندگی در تازه هایمحرک جستجوی در دائما خواه
 رقرا خطر معرض در سنگین بهای به را آن حاضرند و هستند

 و جسمانی سالمت حتی و اجتماعی اعتبار و حیثیت دادن
هیجان [. از آنجایی که سطح11آورند ] دست به خود حیات

 نظام که رسدمی بنظر است، متفاوت بسیار افراد در خواهی
 خصیصه این مبنای بر قاعدتا فرد هر عاطفی و شناختی

 ینب باالیی همبستگی که است لذا الزم. شودمی سازماندهی
 کنند،می ازدواج هم با که مردانی و زنان خواهیهیجان میزان
 رد مشابه اندازی چشم با بتوانند دو هر تا باشد داشته وجود

 یک عنوان به خواهیهیجان واقع در. کنند حرکت مسیر یک
 بر یانکار قابل غیر نتایج و مشهود آثار شخصیتی، خصیصه

 [. 13دارد ] زوجین میان عاطفی روابط
 باعث زوجین خواهیهیجان در همخوانی فقدان احتماال

شود می هاآن زناشویی روابط در بازداری و عالقگیبی ایجاد
های متعددی مورد بررسی [، که این احتمال طی پژوهش14]

[ 15] سهرابی و بهزادپور قرار گرفته است. از جمله مطهری،
 و  آوریتاب که یافتند دست نتیجه این به پژوهشی در

 .دارند ارتباط زناشویی خواهی با تعارضهیجان
 و خواهیهیجان ها نشان داد کهنتایج پژوهش آن 
 .کندمی تبیین را زوجین در زناشویی تعارض آوری،تاب
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 همبستگی  که دریافتند [ نیز16] کرمی و حشمتی بایرامی،
 دوجو زناشویی رضایت و خواهیهیجان بین معناداری و مثبت
 داد نشان پژوهشی در نیز [17] 1استگمن براین،عالوه. دارد
 کردند، گزارش را خواهیهیجان باالتر سطوح که افرادی که

 پژوهش نتایج. کنندمی تجربه را کمتری زندگی از رضایت
 در زوجین شباهت که داد نشان نیز [18] 2دنالدسون

 هاآن رضایت زناشویی و جنسی رضایت با خواهیهیجان
   .دارد معناداری یرابطه

 به توانمی زناشویی رضایت زمینه در که دیگری یمؤلفه
 جنسی است. دانش فرد 3جنسی دانش و آگاهی پرداخت، آن

 مورد در فرد و آگاهی دانش معلومات، مجموعه از است عبارت
 ولیدت فیزیولوژی، هایجنبه جمله از جنسی مسائل و جنسیت

[. دانش 19فردی ] بین و فردی جنسی رفتار و عملکرد مثل،
 نزوجی زندگی تعامالت و ارتباطات یهمه بر تواندمیجنسی 

 ریبیشت شناخت خود زندگی در زوجین اگر. باشد تأثیرگذار
 ودب خواهند قادر باشند، داشته رابطه مهم بعد این به نسبت

 حل هنگام در و بخشند بهبود را خود ارتباطی هایشیوه که
 بگیرند پیش در را سازنده حل راه یک زناشویی تعارضات

 مشکالت ترینمتداول ،4فروم اریک نظر بنابر [. اما20]
 مرد، جنسی -روانی ناتوانی و زن مزاجی سرد یعنی جنسی،

 از ناآگاهی مشکالت، این واقعی علت که دهدمی نشان
 معنایی واقعی، علت بلکه نیست، جنسی درست هایروش
 اساس بر طرفی، [. از21سازد ]می ممکن غیر را عشق که است

 به که دهدمی رخ زمانی فرد جنسی مشکالت ،5پرلز دیدگاه
 و او تمامیت و بماند باقی فرد در ناتمام وضعیت یک عنوان

 افراد پرلز، اعتقاد به. اندازد مخاطره به را انسانی وجود کل
 باید که اندآموخته خویش فرهنگ و مادر و پدر از زیادی
 بیم هاانگیزه بیان از نتیجه در و نشانند فرو را خود هایانگیزه
 دناپدی سادگی به شده سرکوب هایجوشش حال، این با دارند
[. 22سازند ]می نمایان را خود دیگری هایراه از و شوندنمی

 صحیح جنسی [ آگاهی23همکاران ] و 6یاپ دیدگاه با مطابق
 التتحصی و کار توسعه و فرد رشد بر سازنده اثر یک تواندمی
 تاس ممکن اشتباه جنسی آگاهی که درحالی باشد، داشته او

 فرد توسعه و رشد و تحصیل و کار زمینه در منفی اثرات
 و رمج اصلی علل از یکی به تبدیل تواندمی حتی و بگذارد
 الزم هایزمینه ایران با این وجود، در. گردد جنسی جنایت
 ازدواج، از بعد حتی و قبل صحیح جنسی روابط آموزش جهت

                                                           
1 Stegman 
2 Donaldson 
3 Sexual knowledge 
4 Fromm  
5 Perls 
6 Yap 
7 Park, Kang & Park 

 نیمی به نزدیک[. 24] نیست فراهم مناسبی و مطلوب نحو به
 مؤثر نقش مورد در اطالعی مردان چهارم یک حدود و زنان از

 تواندمی امر این که ندارند صحیح جنسی روابط در معاشقه
 و بشود افراد در جنسی روابط بخشی لذت کاهش به منجر

 یناش ناخوشایند احساس یک نمودن تجربه به منجر همچنین
 باوراند این بر [. محققان25] گردد همسر با جنسی روابط از

 کردعمل رفتار، مختلف های جنبه با جنسی نگرش و دانش که
 هایفعالیت از بسیاری و [26] اندارتباط در جنسی رضایت و

 هایمهارت جنسی، دانش فقدان از هازوج نامناسب جنسی
 دانش[. 27] شودمی حاصل ارتباطی هایمهارت یا و جنسی
 و هامحدودیت شناخت جهت زمینه ساختن فراهم با جنسی

 شدن محقق امکان افراد برای جنسی رفتار کالبدشناختی
 صورتی [. در28آورد ]می فراهم را بخشیلذت جنسی روابط

 و جنسی تقاضاهای در خود هایتفاوت به نسبت زوجین که
 د،باشن داشته آگاهی جنسی آمیزش در شانمتفاوت تمایالت

 هب بشود، معضلی دچار شانروابط اینکه از قبل توانندمی
 [.29] بپردازند آن درمان

 یلدال از یکی را جنسی دانش کمبود بسیاری تحقیقات
 بتی،مقار هایبیماری به ابتال خطر، پر رفتارهای افزایش اصلی

 زناشویی نارضایتی و جنین سقط ناخواسته، هایبارداری
ی دانش جنسی و رضایت زناشویی نیز بطه[. را30] دانندمی

های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. از در پژوهش
انجام  [26] همکاران و جمله در پژوهشی که توسط سلطانی

از رابطه،  رضایت و جنسی دانش بین شد، نشان داد که
 نتایج پژوهش پارک،. دارد وجود معناداری و مثبت یرابطه

 بین دانش که نیز حاکی از آن بود  [31] 7پارک و کانگ،
معناداری وجود  و مثبت رابطه زندگی، از رضایت و جنسی

 و آذرنیور االسالمی،شیخ پژوهش هاییافته همچنین. دارد
 واریانس کل از درصد 45 که کرد آشکار [32] محمدی
 صفات و جنسی نگرش و دانش وسیله به زنان زندگی کیفیت

 رانهمکا و ضیغمیان پژوهشی. شودمی بینیپیش شخصیت
 اب را رابطه بیشترین جنسی آگاهی که داد [ نیز نشان33]

[ 34] همکاران و نتایج پژوهش فتاحی. دارد زناشویی رضایت
 و جنسی نگرش و دانش کمک به توانمی که داد نیز نشان

 رد.ک بینیپیش را زناشویی رضایت دلبستگی، هایسبک
 داد [ نشان35گودرزی ]محمدی، عضوخوبان و  هایپژوهش

 وییزناش رضایت افزایش بر معناداری تأثیر جنسی، آموزش که
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 نیز طی پژوهشی دریافتند [36]1لین و سانگ .دارد زوجین 
 به تواندمی جنسی درمان جنسی و بهداشت آموزش که

 کشف و هاآن جنسی دانش افزایش در پرستاری دانشجویان
 ایجنت .کند ایفا مهمی نقش خود، جنسی تمایالت و احساسات

 تأثیر از [ حاکی37وشکی و همکاران ]خانجانی پژوهش
 افزایش و کیفیت بهبود بر جنسی دانش آموزش معنادار
 است.    زناشویی رضایت و جنسی رضایت

شد، پژوهشگر احتمال  گفته آنچه گرفتن نظر در با
خواهی باال منجر به جستجوگری بیشتر در دهد که هیجانمی

گردد و همین امر باعث افزایش مسائل جنسی نیز می زمینه
خواه و در نتیجه افزایش سطح دانش جنسی افراد هیجان

اینکه  به توجه ها گردد. همچنین بارضایت زناشویی آن
 مشابه کامال مالک و بینپیش متغیرهای در که پژوهشی
 های پیشین نقشنشد و در پژوهش یافت باشد، حاضر پژوهش

خواهی و دانش هر یک از متغیرهای انتخابی )هیجانیا ارتباط 
جنسی( با رضایت زناشویی بطور جداگانه مورد بررسی قرار 

ویی بینی رضایت زناشاند و به سهم هر دو متغیر در پیشگرفته
رو، محقق، پژوهش در این حیطه پرداخته نشده است، ازاین

 در متعدد تحقیقات براین، انجامرا مورد نظر قرار داد. عالوه
پژوهش در مناطق  از حاصل نتایج یمقایسه و زمینه این

تواند در دستیابی به علل متعدد جغرافیایی مختلف می
نارضایتی زناشویی و راهکارهایی جهت ارتقاء سطح رضایت 

 شنق بررسی هدف با حاضر لذا پژوهش باشد. زناشویی مفید
 شوییزنا رضایت در جنسی دانش و خواهیهیجان هایمؤلفه
 رتصو بدین پژوهش یفرضیه اساس این بر که شودمی انجام

 رضایت توانندمی جنسی دانش و خواهیهیجان: باشدمی
 .نندک بینیپیش اردکان شهرستان متأهلین در را زناشویی

 روش
 نوع پژوهش

 طرح. بنیادی است هدف، نظر از و کمّی حاضر پژوهش
 است.  همبستگی نوع از توصیفی پژوهش حاضر،

 آزمودنی 

 جامعه آماری:الف( 
 متأهلین تمامی شاملپژوهش  این آماری یجامعه
 سرشماری آمار آخرین به توجه با که بود اردکان شهرستان

 شامل( 1390 سال در) اردکان شهرستان مسکن و نفوس
 .بودند نفر 41373

 از نفر 381 شامل نظر مورد ینمونه پژوهش: نمونهب( 

                                                           
1 . Sung & Lin  

2 . Enrich Couple Scales 
3.  Fowers & Olson 

اردکان، با سطح سواد زیر دیپلم تا  شهرستان ساکن متأهلین
 از ادهاستف با که های متعدد بود،فوق لیسانس و باالتر و شغل

در دسترس  گیرینمونه روش به و مورگان و کرجسی جدول
خش سه ب به اردکان شهرستان منظور بدین شدند که انتخاب
( اردکان و احمدآباد) مرکزی و ،(خرانق) غربی ،(عقدا) شرقی
 نوانع به اردکان شهرستان مرکزی بخش سپس و شد تقسیم
 رخیب به و گردید انتخاب تصادفی طور به نظر، ی موردمنطقه

 اهداف توضیح با و شد رجوع متأهل، افراد حضور مراکز از
 شرکت پژوهش این در تا درخواست شد متأهل افراد از طرح
 خرید، مراکز مانند هاییمکان در گیرینمونه لذا. کنند

 هب گروهی مشاوره ارائه به که مراکزی و هاآرایشگاه ها،باشگاه
 لمناز درب به مراجعه با این بر عالوه و پردازندمی متأهل افراد

 مانجا انتخابی ینطقهم از مختلفی نواحی در افراد، شخصی
باعث شد تا در جهت حفظ صحت  که ریزش افراد نمونه شد

 176زن و  205گیری، در نهایت کار و کاهش خطای نمونه
های ورود مرد، گروه نمونه را تشکیل دهند. مالک

ر ی زناشویی و حداکثکنندگان، داشتن یکسال سابقهشرکت
 سال بود. 60سن 

 های پژوهشابزار
 حاضر از سه پرسشنامه استفاده کردید: در پژوهش

 بمنظور بررسی: ( 1989) 2اینریچ زوجی پرسشنامه (1
. داستفاده ش  اینریچ زوجی از مقیاس زناشویی، رضایت میزان
 ییزناشو رضایت بررسی برای پرسشنامه این از 3السون و فورز

 35 مقیاس خرده 4 شامل مقیاس این. اندکرده استفاده
 کلی گیریاندازه یک اینریج زوجی مقیاس. باشدمی ایماده

 زناشویی، رضایت آرمانی، تحریف شامل زناشویی روابط از
 مالی، مدیریت تعارض، حل ارتباطات، شخصیتی، مسائل

 و فرزندان جنسی، رابطه فراغت، اوقات فعالیتهای
 هب مربوط مساواتطلبی نقش دوستان، و خانواده فرزندپروری،

 تغییرات و ها زوج همبستگی مذهبی، گیریجهت مرد، و زن
 [.38] شودمی شامل را زناشویی

 ایگزینه پنج صورت به پرسشنامه این به پاسخدهی
 تعلق سوأل هر به 5 تا 1 از اینمره و باشدمی( لیکرت)

 نالسو دیوید توسط اینریچ زوجی [. پرسشنامه39گیرد ]می
 اجرا متأهل زوج 25501 روی 2000 سال در السون امی و

 هایمقیاس خرده برای کرونباخ پرسشنامه آلفای ضریب. شد
 آرمانی تحریف و تعارضات، حل ارتباطات، زناشویی، رضایت

 اعتبار ، بوده و83/0 ،84/0 ،80/0 ،86/0: برابر با از ترتیب به
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 ،86/0 ترتیب به مقیاس خرده هر برای پرسشنامه بازآزمایی
 در پرسشنامه آلفای ضریب است. بوده ،92/0 ،90/0 ،81/0

 با) 68/0 ترتیب به زوج 365 تعداد [ با39] آسوده پژوهش
 به 0،/77و 62/0 ،78/0 ،(شودمی 78/0 آلفا 24 سوال حذف
 از فوق یاعتبار پرسشنامه نیز حاضر پژوهش در. آمد دست
 که گرفت قرار بررسی مورد کرونباخ آلفای ضریب طریق
 رضایت هایمقیاس خرده برای پرسشنامه آلفای ضریب

 یبترت به آرمانی تحریف و تعارضات حل ارتباطات، زناشویی،
 آلفای ضریب و 69/0 ،78/0 ،68/0 ،58/0 با است برابر

 سؤاالت حدف با که آمد دست به 65/0مقیاس کل کرونباخ
   .آمد دست به 70/0 آلفای ضریب 19 و ،13 ،10

(: 1978) 1زاکرمن خواهیهیجان پرسشنامه( 2
 مقیاس نام به ایماده 40 پرسشنامه  زاکرمن ماروین
است  کرده طراحی 1978 سال در را  زاکرمن  خواهیهیجان

 .است شده تشکیل جرء دو از پرسشنامه این از ماده [. هر40]
 .است داده پاسخ جزء دو از یکی به شرکت کننده حتما که
 نآ ازای به باشد، گذارینمره کلید با هماهنگ وی پاسخ اگر
 اندتوشرکت کننده که می ینمره. کندمی دریافت نمره یک

 فرد خواهیهیجان میزان باشد، داشته نوسان چهل تا صفر از
 اساس بر توانمی را فرد نمره سپس. کندمی مشخص را

 کل واریانس. کرد تبیین مقیاس استاندارد انحراف و میانگین
آزمون  کل واریانس ،5772/8 با این پرسشنامه برابر سؤاالت

 مقیاس استاندارد انحراف ،02/21 آزمون، میانگین ،93/38
 کل آزمون استاندارد خطای و ،781/0آزمون کل اعتبار ،24/6

 پرسشنامه، این اعتبار برآورد منظور به [.41] است 92/2 برابر
کرد  استفاده کرونباخ آلفای فرمول از [41شیرازی ] محوی

 اعتبار. بودند معنادار تشخیص، قدرت نظر از هاماده تمام که
 را مردان و زنان جمعیت در آزمون کل در پرسشنامه درونی
 اعتبار: است کرده گزارش زیر شرح به ،1978سال در کروال

بود 86/0 زنان برای و ،83/0 مردان برای آزمون کلی درونی
 مقیاس کل پایایی بررسی جهت نیز حاضر پژوهش [. در42]
 65/0آلفای  ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از
 آلفای ضریب 35-4-19 سؤاالت حذف با که آمد دست به

 .رسید72/0 به پرسشنامه

: ( 1992) 2هوپرآن جنسی دانش پرسشنامه( 3
  ایمؤلفه تک صورت [ به43] هوپرآن جنسی دانش پرسشنامه
 زنان جنسی مسائل پیرامون سوال 15 دارای و 72/0با اعتبار 

 دو به. دارد کارایی جنس دو هر برای رو این مردان است، از و
 هایمؤلفه براساس. 1: کرد پرسشنامه را تحلیل توانمی طریق

                                                           
1 Zuckerman Sensation Seeking Scale  
2 Ann Hooper Sexual knowledge scale 
3 Spss 

. آمده بدست نمره میزان اساس بر تحلیل. 2 پرسشنامه و
 تاس صورت این به شده کسب نمره میزان اساس بر تحلیل

 ادهد پاسخ غلط و درست صورت به پرسشنامه این سؤاالت که
 اینمره غلط سؤال به و امتیاز یک درست سؤال به و شودمی

 حداقل و 15 آزمون نمره حداکثر رو این از. گیردنمی تعلق
 و بهرامی عشقی، پژوهش در آزمون است. این صفر آن نمره

 یدرون همسانی تعیین برای شد که [ استفاده44] زادهفاتحی
 روایی شد و استفاده 72/0 کرونباخ آلفای ضریب از آن

 متخصص پزشک و مشاور متخصص پنج توسط آن محتوای
 برای حاضر نیز پژوهش در شد. همچنین تأیید زایمان و زنان

 ردیدگ استفاده کرونباخ آلفای ضریب از درونی همسانی تعیین
 است.  آمده بدست 72/0 برابر ضریب این که

 شیوه انجام پژوهش
مشخص کردن تعداد  از پس پژوهش، این اجرای منظور به

افراد گروه نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و 
 نسخه از 400 انتخاب تصادفی بخش مرکزی اردکان، تعداد

 تمامی افراد متأهل بین در پژوهش به مربوط هایپرسشنامه
 سال 60 حداکثر و زناشویی زندگی سابقه یک سال حداقل با

 باز یا و دادن تحویل ناقص علت به که شد سن، پخش
 تعداد افراد، سوی از هاپرسشنامه از تعدادی نگرداندن

 تعدادی مجددا بنابراین،. بود مورد 381 از کمتر هاپرسشنامه
 عدادت تکمیل برای نهایت در که شد پخش و تهیه پرسشنامه

 توزیع پرسشنامه 420، (نفر 381) نظر مورد نمونه گروه افراد
 و تجزیه مورد شده، تکمیل و معتبر یپرسشنامه 381 و شد

 و میدانی هاداده گردآوری بنابراین، روش. گرفت قرار تحلیل
 شده هنجار هایپرسشنامه از استفاده اطالعات، گردآوری ابزار
 روش یک را پژوهش این اجرای روش توانمی رو این از. است

 اب گردآوری، از بعد هاداده نهایت در. کرد محسوب پیمایشی
 قرار تحلیل و تجزیه مورد مناسب آماری هایروش از استفاده
   .شد پرداخته نتایج تبیین به نیز انتها در و گرفتند

 شیوه تحلیل داده ها
 3اس. پی. اس. اس. افزار آماریاز نرم استفاده با هاداده

 از توصیفی بخش در. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد
 در و شد استفاده معیار انحراف و میانگین درصد، فراوانی،

 ونرگرسی و پیرسون همبستگی ضریب از استنباطی بخش
 .گردید استفاده گام به گام روش به چندگانه
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 نتایج 
پژوهش و  متغیرهای توصیفی هایدر این بخش، شاخص

 های پژوهش ارائه شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 جمله ازهای توصیفی متغیرهای پژوهش، شاخص
 در نمرات  حداکثر و حداقل استاندارد، انحراف میانگین،

.است شده داده نشان جنسیت تفکیک به 1 جدول شماره
 های توصیفی متغیرهای پژوهش با تفکیک جنسیت. شاخص1جدول

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها جنسیت

 14 6 55/2 44/9 دانش جنسی 

 26 6 95/4 85/18 یخواهجانیه زن

 161 74 26/19 91/115 رضایت زناشویی 

 14 6 37/2 87/9 دانش جنسی 

 26 6 66/4 96/16 یخواهجانیه مرد

 160 74 63/16 03/120 رضایت زناشویی 

 نمونه کل در مالک و بینپیش متغیرهای بین . همبستگی2جدول 

 رضایت زناشویی خواهیهیجان دانش جنسی متغیرها

   1 دانش جنسی

  1 62/0* خواهیهیجان

 1 73/0** 82/0*** رضایت زناشویی

 3/0، *** دارای همبستگی باالتر از 3/0، ** دارای همبستگی باالتر از 3/0*دارای همبستگی باالتر از 

ن بیدهد که بین متغیرهای پیشنشان می 2نتایج جدول 
 با متغیر مالک همبستگی قوی، مثبت و معناداری وجود دارد.

متر ک همبستگی رابطه نیز بینپیش متغیر دو بین همچنین
 رگرسیون تحلیل در متغیرها همه بنابراین دارد، وجود 7/0از 

  .شوندمی وارد

 رگرسیون ی پژوهش نتایجبه مظور بررسی فرضیه
 انجام از بعد. است گردیده ارائه 5و  4 جداول در گامبهمگا

 امگ در زناشویی رضایت که شد مشخص رگرسیون تحلیل
 خواهیهیجان و جنسی دانش متغیر دو توسط و دوم

  .شودمی بینیپیش

 زناشویی رضایت بینپیش متغیرهای واریانس تحلیل . نتایج3جدول

 سطح معناداری Fتغییرات میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات رگرسیونمدل 

1 

 94/78644 1 94/78644 رگرسیون

 55/108 380 75/38426 خطا 001/0 5/724

  381 69/117071 کل

2 

 41/44032 2 83/88064 رگرسیون

 17/82 379 85/29006 خطا 001/0 85/535

  381 69/117071 کل

 دوم، گام در شود،می مالحظه 3 جدول در که طورهمان
F 001/0 سطح در( 85/535) آمدهدستبه>P است معنادار 
یم و است معنادار رگرسیون که است آن گویای مطلب این و

هیجان و جنسی دانش متغیرهای از را زناشویی رضایت توان
 .  کرد بینیپیش خواهی

ی آماره مقدار دهد،می نشان 4 جدول که طورهمان
 و 5/1 فاصله در چون و است 84/1 با دوربین واتسون برابر

 هاباقیمانده بین همبستگی وجود عدم فرض دارد، قرار 5/2

 یبررس کرد. برای استفاده رگرسیون از توانمی و شودنمی رد
 استفاده برش نقاط از دادها بودن خطی چندهم مفروضه

 VIF مقدار و 1/0 از کمتر نباید تحمل یآماره مقدار) شودمی
 برای تحمل یآماره مقدار جا این در(. باشد 10 از بیشتر نباید

 مقدار همچنین. باشدمی بیشتر 1/0 از بینپیش متغیر هر
VIF مفروضه از بنابراین. نیست 10 از بیشتر متغیر هر برای 
 مقدار 5 جدول نتایج توجه با.است نشده تخطی همخطی چند

 اردشدهو بینپیش متغیرهای بین چندگانه همبستگی ضریب
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 ضریب مقدار و است 86/0 با برابر مالک متغیر و مدل به
 حدود که است آن بیانگر مقدار این. است 70/0 با برابر تعیین

 معنادار متغیرهای توسط مالک متغیر تغییرات از درصد 70
 شود. می تبیین مدل در شده

 بینپیش متغیرهای اساس بر مالک متغیر بینیپیش رگرسیون مدل . خالصه4جدول

مدل 
 رگرسیون

ضریب 
همبستگی 

 چندگانه

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 

 تعدیل شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد

سطح 
 معناداری

دوربین 
 واتسون

 یآماره
تحمل دانش 

 جنسی

تحمل  یآماره
 خواهیهیجان

 -تحمل یآماره
VIF  دانش

 جنسی

 -تحمل یآماره
VIF خواهیهیجان 

2 86/0 70/0 70/0 06/9 001/0 84/1 6/0 6/0 65/1 65/1 

 زناشویی رضایت بینپیش متغیرهای به مربوط بتا ضرایب . نتایج5جدول

 نبیمتغیرهای پیش مدل رگرسیون
 T استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده

 
 سطح معناداری

B خطای استاندارد Beta 

1 
 001/0 95/26  22/2 91/59 مقدار ثابت

 001/0 91/26 82/0 22/0 01/6 دانش جنسی

2 

 001/0 29/25  06/2 19/52 مقدار ثابت

 001/0 3/17 59/0 25/0 32/4 دانش جنسی

 001/0 7/10 36/0 13/0 36/1 خواهیهیجان

 بینپیش متغیرهای بین از اینکه شدن مشخص برای
 مؤثر مالک متغیر بینیپیش در یککدام مدل به واردشده
 متغیر ،5جدول به توجه با. شد استفاده t آزمون از هستند،

 متغیر ،p<001/0 سطح در =3/17t مقدار با جنسی دانش
 رضایت با >001/0p سطح در =7/10t خواهیهیجان

 مالک متغیر بینیپیش در و دارند داریمعنی رابطه زناشویی
 برای متغیرهای شده استاندارد همچنین ضرایب. دارند نقش
 این. است 36/0 ،59/0 ترتیب به مدل به وارد شده بینپیش

 نقش بیشترین جنسی دانش متغیر که است آن گویای نتیجه
 .دارد مالک متغیر بینیپیش در را

 گیری بحث و نتیجه
 ر،حاض تحقیق پژوهشی یپیشینه بررسی به توجه با

 و جنسی که در تحقیقات پیشین نقش دانش شد مشخص
 بطور جداگانه و زناشویی رضایت بینیپیش خواهی درهیجان

ی استان همراه با دیگر متغیرها بررسی شده است و در حوزه
 .تنگرفته اسیزد نیز تحقیقات مشابهی در این زمینه صورت 

لذا پژوهشگر متمایل به بررسی نقش هر دو متغیر در میزان 
ی جغرافیایی رضایت زناشویی افراد متأهل در محدوده

-شهرستان اردکان شد. نتایج پژوهش نشان داد که هیجان

توانند رضایت زناشویی را در خواهی و دانش جنسی می
ن دو یبینی کنند. از بین امتأهلین شهرستان اردکان پیش

بین، دانش جنسی بیشترین نقش را در تبیین متغیر پیش
 جهای پژوهش حاضر با نتایکند. یافتهرضایت زناشویی ایفا می

[؛ 31[؛ پارک، کانگ و پارک ]26پژوهش سلطانی و همکاران ]
[؛ ضیغمیان و همکاران 32االسالمی، آذرنیوز و محمدی ]شیخ

وخوبان و [؛ محمدی، عض34[؛ فتاحی و همکاران ]33]
[؛ 15] سهرابی و بهزادپور [؛ مطهری،35گودرزی ]

[؛ بایرامی، 17[؛ استگمن ]37وشکی و همکاران]خانجانی
 [ همسو18[؛ و پژوهش دونالدسون ]16حشمتی و کرمی ]

 است.
 متغیر یک زناشویی رضایت گفت تواننتایج می تبیین در

 اختصاص خاص یحوزه یک به تنها که است بعدی چند
 بیردیا مختلف، هایحیطه در را آن تأثیر توانمی بلکه ندارد،

 هب زناشویی رضایت در مؤثر عوامل گفت توان[. می45نمود ]
 یفردمیان فرآیندهای اول دسته. شوندمی تقسیم دسته دو

 یمحیط شامل دوم دسته. افتدمی اتفاق زوجین بین که است
 جمله [. از46کنند ]می زندگی آن در زوجین که است

 زوجین هایمناسبت و ارتباطات در که فردیمیان فرایندهای
 اشاره جنسی رضایت و خواهیهیجان به توانمی دارد، جریان
 انسان زندگی مختلف هایجنبه با خواهیهیجان [.47کرد ]
 و ها،حرفه بندیاولویت اجتماعی، و زناشویی روابط مانند

-یافته از یکی است. ارتباط در خوردن عادات و غذاها انتخاب

مربوط به  تحقیقات از خواهیهیجان مورد در جالب های
 خواهی،هیجان همسانی در صفت به توجه با همسر انتخاب
 کسانی رسد افراد باآمده است. بطوری که بنظر می بدست

 ها،نگرش و باورها ها،فعالیت در که شوندمی رابطه وارد
 حوادث مقابل در بردباری تمایالت جنسی، انتخاب دوستان،

 [.48] هستند هاآن مشابه غیره و روزمره زندگی
 هایجنبه که است این بر عالوه براین، اعتقاد  

. دطلبنمی را یکسانی هایمهارت رابطه، جنسی غیر و جنسی
 حیطه، دو هر در رضایت که نیست تعجب بنابراین، جای

 نفیم احساسات همچنین. دارند یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط
 رابطه های غیرجنسیجنبه تعارضات از که همسر به نسبت
 نیز جنسی هایوضعیت به است ممکن اند،گرفته ریشه

بینی سازگاری [. عملکرد جنسی در پیش49شوند ] کشانده
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درمان اختالالت جنسی و  زناشویی نقش دارد، از این رو، 
افزایش اطالعات صحیح در این خصوص به تداوم زندگی 

 توانایی و جنسی مسائل که آنجا [.  از50انجامد ]زناشویی می
 و شخصیت اجزاء از یکی مطلوب، جنسی ارتباط یک برقراری

 عملکرد در فرد که زمانی شود،می محسوب فرد خودپنداره
 جنسی شریک عنوان به را خود شود، مواجه مشکل با جنسی

 و دانش تأثیر به توجه با رو این از. بیندمی صالحیت فاقد
 پژوهشگران جنسی، هاینابهنجاری بروز در جنسی آگاهی

 دانش یارائه از جنسی اختالالت درمان راستای در متعددی
 هایتالش اگرچه [.44اند ]کرده استفاده جنسی اطالعات و

 جنسی مسائل آموزش منظور به زیادی منابع و بسیار
 نوادهخا آموزش رسدمی نظر به اما است، شده داده اختصاص

 افراد، این، وجود با. است شده گرفته نادیده حوزه این در
 توانندمی اینترنت، به ترآسان دسترسی دلیل به امروزه

 شدان نتیجه در و کنند دریافت را بیشتری جنسی اطالعات
 [.51] است افزایش به رو افراد جنسی
 که دهدمی نشان پژوهشی هاییافته اینکه به توجه با

 رفتار هایزمینه تمام در خواهیهیجان رفتاری حاالت
-عادت ورزش، مواد، و الکل مصرف جنسی، رفتار) پذیرریسک

 محقق، نظر از [، لذا48] دارد نقش ،(قمار رانندگی، های
منجر به  تواندجنسی می رفتار زمینه در خواهیهیجان

 دانش نقش که آنجایی از افزایش اطالعات جنسی شود و
 توانیم است، شده ثابت زناشویی رضایت بهبود در نیز جنسی

 رضایت بر جنسی دانش و خواهیهیجان تعاملی نقش به
 یزانم و جنسی بسنده دانش که نحو بدین. برد پی زناشویی
 بهبود باعث نوعی به کدام هر خواهی افراد متأهل،هیجان
 .گرددمی هاآن زناشویی رضایت
 باطاستن این به پژوهشنتایج حاصل از این  کلی، طور به

خواهی باال در افراد متأهل منجر به توجه هیجان که انجامدمی
های هیجانی بیشتردر ابعاد مختلف زندگی، از جمله به فعالیت
گردد که این امر به رضایت ی مسائل جنسی میدر زمینه

شان از زندگی عاطفی و خاطر بیشتر خود و همسران
 جنسی دانش آنجایی که جایگاه انجامد. ازشان میهیجانی

 این است، شده اثبات سالم، جنسی روابط برقراری در افراد،
 فکارا بروز باعث نابسنده جنسی سواد که رسدمی نظر به طور

 افکار این که گردد،می افراد در جنسی نادرست باورهای و
 تانتظارا و جنسی ناخوشایند احساسات به تواندمی نادرست

بیانجامد که این امر خود  سالم جنسی روابط از نامتعارفی
 تهشایس نارضایتی زناشویی را در پی خواهد داشت. بنابراین

 اهمیت به ازدواج برای گیریتصمیم هنگام در افراد که است
-هیجان میزان یزمینه در شانزندگی شریک با خود همسانی

 رضامندی در جنسی دانش نقش همچنین به تأثیر و خواهی

شود در لذا پیشنهاد می واقف باشند. شانزناشویی طرواب از
های جنسی و اهمیت نقش دانش جنسی و زمینه مهارت

-خواهی در رضایت زناشویی، به افراد متأهل آموزشهیجان

-ها و کارگاههایی از طریق تهیه بروشورها و برگزاری همایش

 ازدواج مشاوران درمانگران،خانواده ها، ارائه گردد و همچنین
 با د،دارن فعالیت زناشویی مشکالت با رابطه در که کسانی و

 درمانی هایبرنامه پژوهش این از آمده بدست نتایج به توجه
  .کنند دهیجهت مؤثرتری و ترمناسب طور به را خود

های این پژوهش استفاده از روش از جمله محدودیت
با  نگیری در دسترس بود. لذا بهتر است، تعمیم نتایج آنمونه

 روی بر پژوهش احتیاط همراه باشد. عالوه بر این، این
 نتایج لذا شد؛ اجرا سال 60اردکان تا سن  شهرستان متأهلین

 مناطق سال و سایر 60افراد باالی  به تعمیم قابل آن از حاصل
 .باشدنمی جغرافیایی

 سپاسگزاری
با تشکر از تمامی افرادی که به نوعی در اجرای این 
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