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 احساس تنهايی و عملكرد جنسی در دانشجويان،پيشبينی رضايت زناشوئی بر اساس دلزدگی زناشوئی
5دبيری

 سولماز،1پريسا دادو

Predicting the marital satisfaction based on marital burnout, loneliness and sexual
function in married students
Parisa Dadoo1, Solmaz Dabiri2

چكيده
 اما مس له این پژوهش این است که آیا دلزدگی، مطالعات زیادی به اهمیت رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن اشاره کردهاند:زمينه
 هدف از این پژوهش پیشبینی رضایت: احساس تنهایی و عملکرد جنسی میتوانند رضایت زناشویی را پیشبینی کنند؟ هدف،زناشوئی
 روش پژوهش توصیفی و از نوع: روش. احساس تنهایی و عملکرد جنسی دانشجویان مت هل بود،زناشوئی بر اساس دلزدگی زناشوئی
 مشغول16-18  جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن مت هل دانش اه آزاد اسالمی واحد کرج بود که در سال تحصیلی.همبست ی بود
. نفر انتخاب شد311  با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس نمونهای به حجم، دانشجوی زن مت هل0211  از میان.به تحصیل بودند
 احساس تنهایی دهشیری و،)0117(  دلزدگی زناشوئی پاینز،)0118( جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای رضایت زناشوئی انریچ
 نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که: يافتهها.) استفاده شد2111( ) و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران0386( همکاران
 احساس تنهایی با رضایت زناشوئی دارای همبست ی منفی و معنادار و متغیر عملکرد جنسی با رضایت،متغیرهای دلزدگی زناشوئی
02  احساس تنهایی و عملکرد جنسی، همچنین متغیرهای دلزدگی زناشوئی.)p<1/10( زناشوئی دارای همبست ی مثبت و معنادار میباشد
 می توان نتیجه گرفت که متغیرهای: نتيجهگيری.)p<1/10(درصد از تغییرات رضایت زناشوئی دانشجویان زن مت هل را پیشبینی کردند
 دلزدگی: واژه كليدها. احساس تنهایی و عملکرد جنسی نقش مهمی در رضایت زناشوئی دانشجویان زن مت هل دارد،دلزدگی زناشوئی
 رضایت زناشوئی، عملکرد جنسی، احساس تنهایی،زناشوئی
Background: Marital satisfaction is one of the common concepts used for assessing happiness and stability in
a marriage. It is a multidimensional concept that is affected by several factors such as marital burnout ,
loneliness and sexual function. Aims: The purpose of this study was to predict marital satisfaction based on
marital burnout, loneliness and sexual function of married students. Method: The research method was
correlation which is categorized as descriptive research methods. The statistical population included all married
female students of Karaj Islamic Azad University who were studying in the academic year 97-98. Of the 1400
married women students, 300 person selected by convenience sampling method. Data were collected by
Enrich's marital satisfaction questionnaire (1989), Pines's marital burnout (1996), Dehshari's et al. loneliness
(1387) and sexual function of women of Rosen's et al. (2000). Results: The results of statistical analysis showed
that there was a significant negative correlation between marital burnout, loneliness and marital satisfaction,
and a significant positive correlation between sexual function and marital satisfaction (p<0/01). Also, variables
of marital burnout, loneliness and sexual function, 14% of the variance in marital satisfaction of women
married students was explained(p<0/01). Conclusion: It can be concluded that the variables of marital
burnout, loneliness, and sexual function play an important role in the marital satisfaction of married female
students. Key words: Marital Burnout, Loneliness, Sexual Function, Marital Satisfaction
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مقدمه

فشن چی و بستان ( ،)0317تساپالس ،آرون و اورباچ (،)2111

ازدواج به عنوان یکی از مهمترین و عالیترین سنتهای اجتماعی

کبریتچی و محمدخانی ( ،)2107کوکورکان ،نازان و ایلهان ()2106

برای دستیابی به نیازهای ایمنی و عاطفی در بزرگساالن است .ازدواج

در پژوهشهای خود در زمینه ارتباط دلزدگی زناشویی و رضایت

رابطهای انسانی ،پیچیده ،لطیف و پویا و همراه با ویژگیهای منحصر

زناشویی به این نتیجه دست یافتند که بین این متغیرها ارتباط منفی و

به فرد خود است (کبریتچی و محمدخانی .)2107 ،یکی از مهمترین

معناداری وجود دارد.

عوامل مؤثر بر کارکرد خانواده ،رضایت و توافو زوجین است

دی ر عاملی که در زمینه عوامل اثرگذار بر رضایت زناشویی می

(رضاحاجی بیدگلی و تمناییفر .)2106 ،رضایت زناشویی یکی از

توان مطرح کرد ،احساس تنهایی است .تنهایی یك تجربه عاطفی

مفاهیم متداول برای ارزیابی شادی و ثبات در یك ازدواج است .در

ناخوشایند است که با افزایش سن و گذشتن سالهایی از زندگی

حقیقت آنچه که حتی از خود ازدواج مهمتر است ،موفقیت ازدواج

مشترک احتمال وقوع آن افزایش پیدا میکند .تنهایی در نتیجه

و رضایت زوجهای مت هل است که جوی سرشار از احترام ،تعهد و

اختالف بین انتظارات افراد و آنچه در واقعیت اتفاق میافتد و به دست

مسئولیت بر آن حاکم است (امیدیان ،رحیمیان بوگر ،طالع پسند،

میآورند ،روی میدهد (شریعت پناهی ،حسینزاده ،رزاقپور و

نجفی و کاوه2101 ،؛ زارعی نژاد ،پورحسین و رحیمینژاد0317 ،؛

حسینی .)2108 ،در حالیکه تنهایی را میتوان معادل فاعلی انزوا

توکل ،نیك بخت نصرآبادی ،صالحینیا و رضایی .)2106 ،رضایت

اجتماعی دانست ،تنهایی فقط در برگیرنده افرادی نیست که به معنای

زناشویی یعنی داشتن ذهنیت خوشایند در بین زوجین از جنبههای

واقعی و بیرونی تنها باشند ،در واقع تجربه تنهایی ممکن است تا حدود

مختلف ازدواجشان که مستقیما بر کیفیت زندگی آنها ت ثیر میگذارد

زیادی ناشی از درک نواقص در روابط اجتماعی فرد و به ویژه در

(جعفرب لو ،مومنیان و خاکی .)2101 ،رضایت زناشویی از جمله

صمیمیترین این روابط که ازدواج است باشد .ازدواج به عنوان یك

مهمترین عواملی است که بر خانواده اثر میگذارد و باعث حفظ

موقعیت اجتماعی ،یکی از قویترین عوامل محافظت کننده در برابر

زندگی زناشویی میشود و همچنین تحت ت ثیر عوامل مختلفی مانند

تنهایی در بزرگساالن است .با این حال احساس تنهایی در افراد مت هل

خصوصیات شخصی افراد ،بلوغ فکری ،رضایت جنسی ،دلزدگی

نیز امری متداول است ،بنابراین کیفیت ازدواج امری تعیین کننده

زناشویی و ...قرار میگیرد (زارعی و همکاران.)2101 ،

خواهد بود که ازدواج محافظت کننده است یا برعکس ایجادکننده

امروزه افراد ،برخی عوامل ،از جمله عشو ،برآورده کردن

تنهایی است (استوکز .)2106 ،پژوهشها در این زمینه حاکی از آن

نیازهای روحی و هیجانی ،افزایش شادی و رضایت را به عنوان دالیل

بوده که بین رضایت زناشویی و احساس تنهایی رابطه منفی وجود

ازدواج میدانند ،به عبارت دی ر جاذبههای عاشقانه و نیازهای

دارد ( بردوده ،راه نجات ،ربیعی و کیانیمقدم0317،؛ جعفریفاضل،

برآورده نشده افراد به دلیل تحوالت اجتماعی و اقتصادی به پای اهی

دهشیری و موسوی0313 ،؛ برونز ،هانسن و هیر2101 ،؛ شریعت پناهی

برای ازدواج و انتخاب همسر تبدیل شده است .اگرچه عشو دلیل

و همکاران2108 ،؛ استوکز2106 ،؛ کرناس زوسکا  -پوالک،

رایج برای ازدواج است اما برای یك ازدواج موفو کافی نیست .اگر

.)2107

انتظارات عاشقانه برآورده نشود ،ناامیدی نسبت به همسر غالب می

خانواده ،این واحد اجتماعی که به نظر کوچك میرسد ،یکی از

شود که مستقیما باعث کاهش عشو و تعهد میشود و در این زمان

ستونهای اصلی هر جامعه است و نیازهای جنسی نیز یکی از نیازهای

است که دلزدگی زناشویی بروز پیدا میکند (کبریتچی و

پذیرفته شده و از ارکان اساسی هر خانوادهای است ،همان گونه که

محمدخانی .)2107 ،دلزدگی زناشویی متشکل از عالئم جسمی

حضور خانواده برای جامعه مهم است ،رضایت جنسی نیز برای بقای

(احساس خست ی ،بیحالی ،سردردهای مزمن و ،)...عالئم عاطفی

خانواده مهم است (پوراکبریان و امین یزدی .)2103 ،در زمینه

(احساس اضطراب ،غم ،ناامیدی ،افسردگی) و عالئم روانی (بی معنی

عملکرد جنسی نیز ،پاک نیت و روشن چسلی ( ،)0316کرمی ،شالنی

بودن ،احساس خالی بودن ،بیهودگی و حتی افکار خودکشی و)...

و هویزی ( ،)0317زارعی و همکاران ( ،)2101توکل و همکاران

است که در نتیجه اختالف بین انتظارات و واقعیتها شکل می گیرد

( ،)2106پوراکبریان و امین یزدی ( ،)2103عصاری ،مقانی لنکرانی،

(علیمحمدی و گلمحمدیان .)2108 ،پژوهش رانی همچون

احمدی و کاظمی صالو ( )2102به این نتیجه رسیدند که عملکرد
444

پیشبینی رضایت زناشوئی بر اساس دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی و...

پریسا دادو و سولماز دبیری

جنسی با رضایت زناشویی رابطه داشته و می تواند رضایت زناشویی

پرسشنامه دلزدگی زناشویی :مقیاس دلزدگی زناشویی یك ابزار
خودسنجی است که توسط پاینز ( )0117با هدف اندازهگیری درجه

را پیشبینی کند.
رضایت زناشویی از جمله مهمترین جنبههای سالمت افراد است،

دلزدگی زناشویی در بین زوجین ساخته شده است .این پرسشنامه

بنابراین شناخت عوامل مرتبط با آن میتواند یاری ر زوجین در بهبود

شامل  21ماده است که  06ماده آن شامل عبارتهای منفی مانند

روابط خود و ارتقاء سطو رضایت و کیفیت زندگی زناشویی باشد،

خست ی ،ناراحتی و بیارزش بودن و  2ماده آن شامل عبارات مثبت

به همین منظور سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا دلزدگی

مانند خوشحال بودن و پر انرژی بودن است .نمرهگذاری این مقیاس

زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی می توانند رضایت

در یك مقیاس  6درجهای لیکرت در دامنهای بین (0هرگز) تا

زناشویی را در دانشجویان مت هل خانم پیشبینی کنند؟

(6همیشه) میباشد .قابلیت اعتماد مقیاس با روش بازآزمایی در یك
دوره یك ماهه برابر  1/67محاسبه شد .همچنین قابلیت اعتماد این

روش
این پژوهش توصیفی ،از نوع همبست ی بود .در این پژوهش

مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنهای بین  1/10تا

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن مت هل دانش اه آزاد اسالمی

 1/13محاسبه شده است (پاینز0117 ،؛ به نقل از نادری ،افتخار و

واحد کرج بود که در سال تحصیلی  16-18مشغول به تحصیل بودند.

آمالزاده .)0388 ،عطاری ،حسینپور و راهنورد ( )0388قابلیت

از تعداد  0211دانشجوی زن مت هل ،با استفاده از روش نمونهگیری

اعتماد این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/61گزارش

در دسترس و جدول مورگان  -کرجسی ،نمونهای به حجم  311نفر

کردهاند .در پژوهش نادری و همکاران ( )0388از روش آلفای

انتخاب شد .دامنه سنی شرکتکنندگان بین  21تا  30سال با میان ین

کرونباخ و تنصیف به منظور سنجش قابلیت اعتماد این مقیاس استفاده

 32/21و انحراف معیار  8/63بود.

شد که به ترتیب  1/68و  1/80محاسبه شده است .شمشیرگران و

ابزار

هائی ( )0316ضریب آلفای کرونباخ  1/87و خورشیدی و دشت

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :این پرسشنامه در سال 0112

بزرگی ( )0318ضریب آلفای کرونباخ  1/83را برای این پرسشنامه
گزارش کردهاند.

توسط اولسون برای ارزیابی میزان رضایت زناشویی تهیه شده است.
چون نسخه اصلی  003سؤالی پرسشنامه باعث خست ی پاسخ دهنده

پرسشنامه احساس تنهایی :این پرسشنامه توسط دهشیری،

ها میشد ،فرم  26سؤالی آن توسط اولسون ( )0118تهیه شد .این فرم

برجعلی ،شیخی و حبیبی ( )0386ساخته شده است و شامل  38سؤال

 1بعد رضایت زناشویی را میسنجد .این  1بعد عبارتند از :موضوعات

با مقیاس لیکرت  3درجهای خیلی زیاد تا خیلی کم است .این مقیاس

شخصی ،ارتباط زناشویی ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای

شامل سه خرده مقیاس تنهایی در روابط با خانواده ،تنهایی در روابط

اوقات فراغت ،روابط جنسی ،ازدواج فرزندان ،اقوام و دوستان و

با دوستان و نشانههای عاطفی احساس تنهایی است .قابلیت اعتماد

جهتگیری مذهبی .مقیاس این پرسشنامه از نوع لیکرت است و در

مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر

طیف 0تا  3از کامال مخالفم تا کامال موافقم رتبهبندی میشود .در

با  1/10و  1/83گزارش شده و ضریب درستی هم رای مقیاس از

فرم اصلی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ قابلیت اعتماد پرسشنامه

طریو همبست ی با مقیاس احساس تنهایی و پرسشنامه افسردگی بك

به روش ضریب آلفای کرونباخ 1/12گزارش شده است (اسماعیل

برابر  1/71و  1/37است (دهشیری و همکاران .)0386 ،طریقی و

پور ،خواجه و مهدوی .)0312 ،رضائیان و همکاران ( )0383ضریب

همکاران ( )0312ضریب آلفای کرونباخ  1/81را برای کل مقیاس،

آلفای کرونباخ  1/12و محمدی و همکاران ( )2102آلفای کرونباخ

 1/68را برای تنهایی در روابط با خانواده و  1/82را برای تنهایی در

1/13را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند .طریقی ،پورشهریار و

روابط با دوستان گزارش کردهاند .نجفی ،دبیری ،دهشیری و جعفری

شکری ( )0312برای هر کدام از ابعاد  1گانه این پرسشنامه به ترتیب

( )0312ضریب آلفای کرونباخ  1/86را برای این مقیاس گزارش

آلفای کرونباخ 1/70 ،1/62 ،1/82 ،1/72 ،1/62 ،1/82 ،1/68 ،1/61

کردهاند.
پرسشنامه عملکرد جنسی :این مقیاس توسط روزن و همکاران

و  1/61را گزارش کردهاند.

( )2111ساخته شده است .این پرسشنامه عملکرد جنسی زنان را توسط
444
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جدول .2مقادیر کجی و کشیدگی هریك از متغیرها

 01سؤال مورد بررسی قرار میدهد .با جمع کردن نمرات ،نمره کل

متغیرها

کجی

کشیدگی

که نمره بیشتر نشان ر کارکرد بهتر جنسی است .ضریب قابلیت اعتماد

رضایت زناشوئی

-1/32

-1/73

دلزدگی زناشوئی

+1/32

-1/82

کلی آزمون با دو روش تصنیف و بازآزمایی به ترتیب  1/68و 1/63

عملکرد جنسی

+1/21

-1/70

و برای خرده آزمونها با روش تصنیف بین  1/73و  1/63و با روش

احساس تنهایی(کل)

+1/08

-1/11

بازآزمایی بین  1/61تا  1/80گزارش شد (منصوریان .)0383 ،قابلیت

احساس تنهایی مربوط به خانواده

-1/16

-1/20

احساس تنهایی مربوط به دوستان

+1/60

-1/62

اعتماد شاخص عملکرد جنسی در ایران توسط محمدی ،حیدری و

احساس تنهایی عاطفی

+1/37

-1/71

مقیاس به دست میآید .به این ترتیب نمرهگذاری به گونهای است

فقیه زاده ( )0386مورد ت یید و آلفای کرونباخ آن  1/61به دست آمده

همچنین پیش فرض استقالل خطاها با شاخص دوربین واتسون

است.

سنجیده شد که مقادیر آن در هر تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیهها

يافتهها

در بازه  0/3تا  2/3قرار گرفت که حاکی از عدم همبست ی بین خطاها

در جدول  0آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش اعم
از میان ین ،انحراف معیار ،تعداد ،کمینه و بیشینه ارائه شده است.

بود .همچنین شاخص تحمل جهت بررسی همخطی چندگانه بین

جدول .0آمارههای توصیفی متغیرها

متغیرها بررسی شد که تمام مقادیر آن بیشتر از  1/0بدست آمدند که

متغیرها

تعداد

میان ین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

رضایت زناشوئی
دلزدگی زناشوئی
عملکرد جنسی

213
213
213

031/33
80/62
08/12

07/72
01/38
3/21

000
33
8/31

078
008
26

احساس تنهایی (کل)
احساس تنهایی مربوط

213

003/06

01/32

13

022

213

28/20

3/27

33

72

به خانواده
احساس تنهایی مربوط
به دوستان
احساس تنهایی عاطفی

حاکی از عدم وجود هم خطی چندگانه بین متغیرها بود .ضرایب
تحمل و شاخص تورم واریانس در جداول مربوط به نتایج رگرسیون
در جداول مربوطه گزارش شدهاند.
جدول .3ضرایب همبست ی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

رضایت زناشوئی

213

37/27

3/66

23

31

دلزدگی زناشوئی

**-1/33

213

30/03

3/71

07

31

عملکرد جنسی

**+1/22

احساس تنهایی (کل)

**-1/21

احساس تنهایی مربوط به خانواده

**-1/08

احساس تنهایی مربوط به دوستان

**-1/03

احساس تنهایی عاطفی

**-1/33

بر اساس آنچه در جدول باال قابل مشاهده است میان ین متغیرهای
رضایت زناشوئی ،دلزدگی زناشوئی ،عملکرد جنسی ،احساس تنهایی
(کل) ،به ترتیب  08/12 ،80/62 ،031/33و 003/06انحراف معیار

**p< 1/10

آنها به ترتیب  01/38 ،07/72و  3/21و  01/32بدست آمد.

چنانچه در جدول  3مشاهده میشود متغیرهای دلزدگی زناشوئی،

جهت بررسی ارتباط رضایت زناشویی با دلزدگی زناشویی،

احساس تنهایی و مؤلفههای آن با رضایت زناشوئی دارای همبست ی

احساس تنهایی و عملکرد جنسی و همچنین پیشبینی رضایت

منفی و معنادار و متغیر عملکرد جنسی با رضایت زناشوئی دارای

زناشویی بر اساس این متغیرها از ضرایب همبست ی پیرسون و آزمون

همبست ی مثبت و معنادار است (.)p< 1/10

تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که قبل از آن پیشفرضهای

برای بررسی رابطة چندگانه بین مؤلفههای احساس تنهایی با

این تحلیل بررسی شدند .مقادیر کجی و کشیدگی بدست آمده

رضایت زناشوئی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان

هریك از متغیرها و مؤلفههای آنان که در جدول  2ارائه شده است

استفاده شد .در این روش مؤلفههای احساس تنهایی به عنوان

حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرها و مناسب بودن آنها جهت انجام

متغیرهای پیشبین و رضایت زناشوئی به عنوان متغیر مالک وارد

تحلیل رگرسیون است.

معادله رگرسیون شدند .نتایج این بررسی در جداول  3 ،2و  7ارائه
شده است.
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بر اساس مندرجات جدول  2در مدل مورد استفاده ،مؤلفههای

برای بررسی رابطة چندگانه بین دلزدگی زناشوئی ،احساس

احساس تنهایی  07درصد از تغییرات رضایت زناشوئی را تبیین

تنهایی و عملکرد جنسی با رضایت زناشوئی از تحلیل رگرسیون

میکند.

چندگانه به روش همزمان استفاده شد .در این روش دلزدگی

نتایج جدول  3حاکی از این است که مدل مورد استفاده در

زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی به عنوان متغیرهای پیش

تحلیل رگرسیون رضایت زناشوئی بر اساس مؤلفههای احساس تنهایی

بین و رضایت زناشوئی به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون

معنادار است (.)p>1/10

شدند .نتایج این بررسی در جداول  8 ،6و  1ارائه شده است.

با توجه به آنچه در جدول  7مشاهده میگردد تمام مؤلفههای

بر اساس مندرجات جدول  6در مدل مورد استفاده ،متغیرهای

احساس تنهایی به طور معناداری قادر به پیشبینی رضایت زناشوئی

دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی  02درصد از

هستند ( .)p>1/10بدین صورت که تغییر یك واحد در مؤلفههای

تغییرات رضایت زناشوئی را تبیین میکند.

احساس تنهایی مربوط به دوستان ،خانواده و تنهایی عاطفی به ترتیب

نتایج جدول  8حاکی از این است که مدل مورد استفاده در

منجر به تغییر  1/02 ،1/32 ،1/03انحراف معیار در متغیر رضایت

تحلیل رگرسیون رضایت زناشوئی بر اساس متغیرهای دلزدگی

زناشوئی میشود.

زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی معنادار است (.)p>1/10
جدول .2آزمون معناداری رگرسون همزمان رابطة چندگانه بین مؤلفههای احساس تنهایی با رضایت زناشوئی
مدل

R

R2

 R2تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

دوربین واتسون

مؤلفههای احساس تنهایی

1/21

1/07

1/03

1/63

0/86

جدول .3نتایج تحلیل واریانس مدل پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس احساس تنهایی
مدل

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

F

سطو معناداری

رگرسیون

3276/12

3

0822/32

01/03

1/110

باقیمانده

26602/23

210

13/03

-

-

کل

33061/31

212

-

-

-

جدول .7نتایج رگرسیون همزمان رضایت زناشوئی بر اساس مؤلفههای احساس تنهایی
متغیر پیش بین

B

خطای معیار

β

T

p

آماره تحمل

آمارهVIF

مقدار ثابت

082/01

7/66

-

27/88

1/110

-

-

تنهایی دوستان

-1/28

1/11

-1/03

-2/10

1/112

1/11

0/17

تنهایی عاطفی

-1/71

1/01

-1/32

-3/16

1/110

1/16

0/12

تنهایی خانواده

-1/26

1/01

-1/02

-2/31

1/10

1/17

0/13

جدول .6آزمون معناداری رگرسون همزمان رابطة چندگانه بین دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی با رضایت
زناشوئی
مدل

R

R2

 R2تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

دوربین واتسون

دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی

1/38

1/02

1/03

1/83

0/61
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جدول .8نتایج تحلیل واریانس مدل پیشبینی رضایت زناشوئی بر اساس دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد
جنسی
مدل

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

رگرسیون

2100/13

3

0736/10

سطو معناداری

F

0/83
7

1/110

باقیمانده

28278/23

210

16/02

-

-

کل

33061/31

212

-

-

-

جدول .1نتایج رگرسیون همزمان رضایت زناشوئی بر اساس متغیرهای دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی و عملکرد جنسی
متغیر پیش بین

B

خطای معیار

β

T

p

آماره تحمل

آمارهVIF

مقدار ثابت

071/86

1/18

-

08/71

1/110

-

-

احساس تنهایی

-1/03

1/172

-/031

-2/31

1/103

1/13

0/12

دلزدگی زناشوئی

-1/23

1/131

-1/23

-2/37

1/110

1/82

0/83

عملکرد جنسی

1/26

1/01

1/02

2/26

1/102

1/86

0/03

با توجه به آنچه در جدول  1مشاهده میگردد تمام متغیرها به

انرژی کمی که برایشان باقی مانده را صرف خود یا فرزندانشان

طور معناداری قادر به پیشبینی رضایت زناشوئی هستند (.)p>1/13

کنند و به این دلیل که سعی نمیکنند شرایط را تغییر دهند فاصله

بدین صورت که تغییر یك واحد متغیرهای دلزدگی زناشوئی،

بینشان بیشتر شده و در نهایت ،این شرایط ،عدم رضایت و تعارض

احساس تنهایی و عملکرد جنسی به ترتیب منجر به تغییر 1/23 ،1/03

زناشویی را در پی دارد (کاپری2103 ،؛ پینز ،نیل ،هامر و لکسون،

و  1/02انجراف معیار در متغیر رضایت زناشوئی میشود.

 .)2100دلزدگی زناشویی کاهش تدریجی دلبست ی عاطفی به همسر

بحث و نتيجهگيری

است که با احساس بی ان ی ،بیعالق ی و بیتفاوتی زوجین به

نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای دلزدگی زناشوئی،

یکدی ر و جای زینی عواطف منفی با عواطف مثبت همراه می باشد

احساس تنهایی با رضایت زناشوئی دارای همبست ی منفی و معنادار و

و باعث از دست دادن شور و شوق اولیه ،وابست ی عاطفی و تعهد

متغیر عملکرد جنسی با رضایت زناشوئی دارای همبست ی مثبت و

میشود (خورشیدی و دشت بزرگی .)0318 ،دلزدگی به نوعی

معنادار میباشد .همچنین متغیرهای دلزدگی زناشوئی ،احساس تنهایی

احساس خمودی در زندگی مشترک است و این در حالی است که

و عملکرد جنسی  02درصد از تغییرات رضایت زناشوئی دانشجویان

مطالعاتی ثابت کردهاند که شور و هیجان باعث تسهیل روابط میان

زن مت هل را پیش بینی کردند.

زوجین میشود و خود این امر باعث نزدیکی هر چه بیشتر افراد به

یافتههای این پژوهش در رابطه با دلزدگی زناشویی با یافتههای

یکدی ر شده که محصول نهایی این شرایط افزایش سطو رضایت

فشن چی و بستان ( ،)0317تساپالس و همکاران ( ،)2111کبریتچی

افراد در بلند مدت است .در واقع این نزدیك بودن میان زوجین از

و محمدخانی ( ،)2107کوکورکان و همکاران ( )2106همسو است.

طریو سازوکارهای شناخته شدهای همچون تعهد ،پاسخگویی به

این پژوهش ران به این نتیجه رسیدند که بین دلزدگی زناشویی و

شریك زندگی ،اعتماد و ...باعث ارتقا سطو رضایت زوجین می شود

رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

و نکته مهم این است که زوجین میتوانند از طریو فعالیتهای هیجان

در تبیین این یافته میتوان گفت که دلزدگی زناشویی در اثر

ان یز و ایجاد نشاط در روابط خود ،سطو دلزدگی را کاهش دهند

برخی توقعات غیرمنطقی ،بیتوجهی زوجین به نیازهای یکدی ر و...

(تساپالس و همکاران .)2111 ،یکی از ابعاد مهم فرسودگی زناشویی،

به وجود میآید و دارای عالئم جسمی ،روانی و هیجانی است .افراد

عدم حمایت و همدردی ادراک شده توسط همسر است .در حقیقت

مبتال به این نشان ان احساس تباهشدگی در زندگی دارند و دید

افرادی که از فرسودگی زناشویی رنج میبرند ،برخی از مشکالت

بدبینانهای نیز نسبت به همسر خود دارند و احساس میکنند که نمی

خاص را در زندگی زناشویی خود تجربه میکنند و تجربه همین

توانند این شرایط را تغییر دهند به همین دلیل تصمیم میگیرند تا

مشکالت باعث میشود رضایت خود را در روابط زناشویی از دست
440
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دهند و سطو رضایت زناشویی آنها کاهش یابد (کبریتچی و

موجود در زندگیشان روبهرو شوند ،نیاز دارند که احساس تنهایی

محمدخانی.)2107 ،

نکنند و بدانند که از پشتوانههای محکمی برای خودشان برخوردار

یافتههای این پژوهش در رابطه با احساس تنهایی با یافتههای

هستند (آخونالر .)2101 ،کسانی که احساس تنهایی دارند ،دارای

بردوده و همکاران ( ،)0317جعفری فاضل و همکاران ( ،)0313برونز

رضایت و شادمانی کمتری هستند .بر اساس روی آورد شناختی،

و همکاران ( ،)2101شریعتپناهی و همکاران ( ،)2108استوکز

داشتن این احساس به مدت طوالنی منجر به احساس بیکفایتی در

( ،)2106کرناس زوسکا  -پوالک ( )2107همسو است .این

فرد میگردد و خود این احساس بیکفایتی میتواند انبوهی از

پزوهش ران به این نتیجه رسیدند که بین احساس تنهایی و رضایت

احساسات منفی را در فرد بران یزد .افرادی که احساس تنهایی می

زناشویی رابطه وجود دارد .این ارتباط را میتوان بر اساس چند

کنند ،عموما احساسات و هیجانات خود را ابراز نمیکنند و اینگونه

دیدگاه تبیین کرد :اول :بر اساس تئوری ارتباطات ،هیجان و عواطف

تصور میکنند که نمی توانند هیجانات خود را با فرد دی ری در میان

در روابط نزدیك و صمیمی مانند ازدواج نقش اساسی دارند .تجارب

ب ذارند و یا اینکه دی ران قادر به درک این احساسات نیستند و این

عاطفی میان همسران در انزوا از یکدی ر اتفاق نمی افتد ،زوجین به

افکار و احساسات به مرور زمینه دور شدن زوجین از یکدی ر را

یکدی ر وابسته بوده و رفتارشان منوط به انتظاراتی است که از

فراهم میکند ،عالوه براین این افراد عموما از توانشهای اجتماعی

یکدی ر دارند .هن امی که یکی از زوجین ،انتظارات و خواستههای

ناکافی نیز برخوردار هستند که در مجموع باعث عدم رضایت

شریك زندگی خود را نادیده ب یرد یا نقض کند ،باعث شکلگیری

زناشویی در آنها میشود (میری و نجفی0317 ،؛ بردوده و همکاران،

هیجانات منفی در فرد مقابل شده که میتواند بعد از مدتی تبدیل به

.)0317

احساس تنهایی در فرد شود و در نتیجه این اتفاق سطو رضایت فرد

یافتههای این پژوهش در رابطه با عملکرد جنسی با یافتههای پاک

کاهش مییابد .این دیدگاه مطابو با دیدگاه شناختی در رابطه با

نیت و روشن چسلی ( ،)0316کرمی و همکاران ( ،)0317زارعی و

انتظارات نیز است .دوم :نظریه تبادل عاطفی بیان میکند که احساس

همکاران ( ،)2101پوراکبریان و امین یزدی ( ،)2103عصاری و

تنهایی میتواند خودش را از طریو ارتباطات اجتماعی گسترش دهد.

همکاران ( )2102همسو است .این پژوهش ران به این نتیجه رسیدند

بر اساس این دیدگاه احساس تنهایی خود را به شیوههای گوناگون

که بین عملکرد جنسی با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد .در این

آشکار میکند و حتی میتواند ناخودآگاه نیز باشد .احساس تنهایی

زمینه میتوان گفت که فعالیت جنسی یك امر مهم است چرا که عدم

بر روشهایی که افراد با دی ران برخورد می کنند ت ثیر میگذارد و

فعالیت جنسی میتواند نشانهای از مشکالت ازدواج باشد .ارتباط

با رفتارهای اضطرابی ،بی دست و پا بودن و حتی رفتارهای خصمانه

جنسی با رفتارهایی که میتواند باعث تداوم ازدواج شود ،ارتباط

نیز در ارتباط است ،مجموعه این رفتارها باعث فاصلهگیری بیشتر

مثبت داشته و در واقع میتواند یك نمونه مینیاتوری از روابط عمومی

زوجین از هم میشود و هم میتواند این احساس و رفتارها را در زوج

باشد (خزایی ،رستمی و ضریابی .)2100 ،رابطه جنسی برای رضایت-

دی ر نیز به وجود آورد ،بنابراین ،این رفتارها کمکم میتواند باعث

مندی بادوام زندگی بسیار مهم است ،زیرا پیوند مابین افراد را قوی

نارضایتی شود و خود این نارضایتی نیز در یك چرخه معیوب موجب

میکند ،نیازهای عاطفی و روانی افراد را ت مین میکند و شاخص

افزایش احساس تنهایی همسران شود (استوکز .)2106 ،سوم :دیدگاه

خوبی است که نشان میدهد علیرغم همه مشکالت همه چیز به

شناختی نشان میدهد که تنهایی عاطفی زنان و مردان متاهل در درجه

خوبی پیش میرود (پاک نیت و روشن چسلی0316 ،؛ تاجیك

اول با ارزیابی کیفیت روابط زناشویی مرتبط است .در این ارزیابی

اسمعیلی و گیلك حکیم آبادی .)0313 ،با توجه به مطالب ذکر شده

افراد واقعیتها را در برابر انتظارات خود ارزیابی میکنند و اگر بین

به نظر میرسد که توجه به کلیه متغیرهای ت ثیرگذار بر روی رضایت

این دو عامل فاصله زیادی باشد ،احساس تنهایی در افراد بروز پیدا

زناشوئی از ضروریات هر جامعهای بوده که بایستی در دستور کار

میکند و زمینه نارضایتی بین زوجین ایجاد میشود (برونز و

روانشناسان و صاحبنظران امر قرار گیرد تا شاهد کاهش آمار طالق

همکاران2101 ،؛ شریعت پناهی و همکاران .)2108 ،برای این که

در کشورمان باشیم .همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در جامعه

افراد بتوانند احساس رضایت داشته باشند و به درستی با مشکالت

زنان اجرا شده ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این موضوع در
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