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بررسی روابط چندگانه میان رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و رضایت
جنسی با بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و رضایت جنسی
با بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده است .نوع این پژوهش بر اساس هدف،
کاربردی و از نظر روش اجرا ،توصیفی -همبستگی بوده است .جامعه آماری شامل زنان متاهل
شهرستان آباده بوده است که تعداد 150نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسش نامههای رضایت زناشویی انریچ،
رضایت از زندگی دینر ،کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده زناشویی فلیچر و همکاران و عملکرد جنسی
زنان روزن و همکاران استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی
اسپیرمن و مدل معادالت ساختاری انجام گرفت .نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان
داد ،رضایت از زندگی ،ابعاد رضایت زناشویی و ابعاد رضایت از عملکرد جنسی با بهبود کیفیت
زندگی زناشویی زنان به گونه جداگانه رابطهای معنیدار دارد ،ولی نتایج مدل سازی معادالت
ساختاری نشان دادند هیچ کدام از متغیرهای رضایت زناشویی ،رضایت از زندگی و عملکرد جنسی
در چارچوب یک مدل با ابعاد کیفیت ادراک شده زنان ،رابطه چندگانه ندارد.
واژههای کلیدی :رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی ،عملکرد جنسی ،کیفیت زندگی زناشویی،
زنان متاهل.
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پیشگفتار
خانواده به عنوان یکی از نهادهای اصلی جامعه ،مهم ترین مکان پرورش جسم و روح افراد
میب اشد .در این میان روابط زوجین ،اصلی ترین و عمده ترین نقش را بر عهده دارد .در حقیقت،
زمانی که در بین زن و مرد درکی بهینه نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد ،خانواده از استحکام و
دوامی بیشتر برخوردار خواهد بود ( .)ShahSeyah and et al, 2010از جمله عواملی که میتواند
در استحکام خانواده اثربخش باشد ،کیفیت زندگی میباشد .امروزه مفهوم کیفیت زندگی به یکی
از مهمترین مفاهیم رشتههای علوم اجتماعی و انسانی تبدیل شده است و در مباحث مربوط به
توسعه اجتماعی فرهنگی بویژه توسعه پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است.گسترش بی رویه
شهرنشینی و ایجاد مشکالتی مانند شلوغی و ازدحام ،صنعت گرایی بسیاری از کشورها و به وجود
آمدن مسایلی مانند تحلیل رفتن یا حتی تخریب منابع طبیعی و همچنین ،تشدید مسایل زیست
محیطی ،بسیاری از دولتهای کشورهای جهان در حال توسعه را بر آن داشته که توجهی بیشتر
به مسئله کیفیت زندگی شهروندان خود داشته باشند .در این میان ،کیفیت زندگی زناشویی ،یکی
از مهمترین مسایل خانوادگی به شمار می آید ،چرا که موفقیت و نشاط زندگی زناشویی و دست
یابی به اهداف متعالی در پرتو کیفیت مناسب زندگی زناشویی میباشد .به بیان دیگر ،دست یافتن
به یک زندگی رضایت بخش و موفق بدون توجه به موضوع کیفیت زندگی زناشویی و تالش در
راستای بهبود و ارتقای آن ،امکانپذیر نخواهد شد( .)Panahi and Fatehizadeh, 2015زوجینی که
از توانمندیهای الزم برای واکنش مثبت به موقعیتها برخوردار باشند ،میتوانند به رضایتمندی
از زندگی برسند .همچنین ،عواملی چون مهر و رحم ،تعامل مثبت و سازنده ،خوشاخالق بودن،
بردباری در برابر بداخالقی های همسر و ارضای نیاز جنسی همسر میتواند در رضایت مندی از
زندگی زوجین موثر واقع شود.
در این راستا ،عواملی گوناگون در بهبود کیفیت زندگی زناشویی موثر میباشد که شناسایی این
عوامل و مطالعه و بررسی آنها ،تاثیری مهم بر کیفیت زندگی زوجین خواهد داشت .لذا هدف این
پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت زندگی زناشویی بوده است.
کیفیت زندگی ،1به عنوان نتیجۀ کنش متقابل بین شخصیت افراد و پیوستگی رویدادهای
زندگی تعریف میش ود و رویدادهای زندگی در یک مجموعۀ چندبعدی از حوزه های زندگی مانند
آزادی ،دانش ،اقتصاد ،امنیت ،روابط اجتماعی ،مذهب ،محیط زیست و تفریح رخ میدهد و کیفیت
زندگی بر مجموعۀ حوزه های تشکیل دهنده زندگی تأثیرمیگذارد ( .)Hajiran, 2006معموالً
کیفیت زندگی به شکل آشکار یا ضمنی در نقطه مقابل کمیت قرار میگیرد که منظور از آن سال
-Quality Of Life
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های عمر میباشد که ممکن است عالی ،رضایت آمیز یا لذت بخش بوده یا نباشد ( , 2006
.)Frish
کیفیت زندگی حاصل یک ارزشیابی ذهنی است و خود فرد بهتر از هر کسی میتواند در مورد
آن قضاوت کند .این متغیر ،دارای یک ماهیت پویا و چند بعدی است و باید از زوایای گوناگون
سنجیده شود ( .)ShoaKazemi and Javid Momeni ,2009همچنین ،میتوان سازه یاد شده را به
چهار بعد عملکرد :جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی تقسیم کرد(Berger, Portenoy and , 1988
 .) Weissmanسازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را ،درک فرد از موقعیت خویش در زندگی ،در
متن فرهنگی و سامانه های ارزشی که فرد در آن زندگی می کند؛ در رابطه با هدفها ،انتظارات،
استانداردها و عالیق خود تعریف کرده است که ابعاد فیزیکی ،روانشناختی ،سطح استقالل،
ارتباطات اجتماعی ،ارتباط با محیط و معنویت را در برمیگیرد(.)Power , 2007
از سوی دیگر ،متغیر کیفیت زندگی زناشویی 1به عنوان یکی از زیرمجموعه های کیفیت زندگی
و از حیطههای مهم در زندگی زناشویی بشمار میرود که امروزه ،یکی از پیش بینی کنندههای مهم
تداوم ،پایداری و ثبات زناشویی است و در این پژوهش نیز مورد بررسی گرفته است .این مفهوم،
اگرچه به دلیل نبود یک نظریه واحد در مورد چیستی زندگی زناشویی ،دارای تعریف واحد و توافق
شده ای در مورد کیفیت زندگی زناشویی موجود نیست .با این وجود ،برخی از اندیشمندان نظرات
خاص خود را در ارتباط با آن ارایه دادهاند .از نظر ایلس (  ،)Ayles,2004کیفیت زندگی زناشویی،
شامل بسیاری از مولفه های موثر در زندگی زناشویی نظیر :سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،یکپارچگی
و تعهد است .هارپر ،اسچالی و سند برگ ( ،)Harper, Schaalye and Sandber , 2000نیز کیفیت
زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کردند .بنابر دیدگاههای بسیاری از
پژوهشگران سطح رضایت از زندگی خانوادگی به عنوان یکی از عوامل مهم بر رضایت از کل زندگی
و در نتیجه کیفیت زندگی بشمار میرود .پس آن را نباید تنها در مسایل اجتماعی و رفاه اقتصادی
جستجو کرد بلکه نهاد خانواده و رابطه اعضای آن بویژه زن و شوهر ،جایی است که بخشی از
کیفیت زندگی را تأمین میکند .اصطالح رضایت از زندگی میتواند به عنوان قضاوت فرد در مورد
حیطههای زندگی در مقطع خاصی از زمان یا به عنوان یک قضاوت یکپارچه درمورد زندگی شخصی
از بدو تولد تعریف شود .میتوان گفت رضایت زندگی بازتاب این مسئله است که تا چه اندازه
نیازهای اساسی برآورده شدهاند و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف به عنوان اهداف قابل دسترسی
میباشند ( .)Kajbaf and et al , 2010با توجه به این که کیفیت زندگی زناشویی یکی از
زیرمجموعه های بهزیستی و رضایت از زندگی بشمار میرود ،تغییرات در رضایت کلی از زندگی
-marital quality
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سبب تغییر در کیفیت زندگی زناشویی میشود؛ یعنی افرادی که رضایت کلی از زندگی دارند در
حیطه زناشویی نیز رابطهی خود را خوب ارزیابی میکنند و از این رابطه خشنود هستند ( Heydari
.)and Farokhi, 2015
یکی دیگر از عواملی که با کیفیت بهتر زندگی زناشویی ارتباط دارد ،رضایت مندی از روابط
جنسی است (  .)Gheysari and Karimian, 2013رضایت جنسی به عنوان درجه ای تعریف شده
که زوجین از برآورده شدن انتظارات و نیازهای جنسی خود و همسر آگاه میشوند ( Yucel and
 .)Gassanov,2010به باور بسیاری ،رابطهی جنسی زن و شوهر عاملی تعیین کننده در رضایت و
کیفیت زندگی زناشویی است .هماهنگی جنسی از معیارهای اساسی در انتخاب همسر معرفی شده
است .اگر رفتارها و معیارهای جنسی در زن و مرد خیلی با هم متفاوت باشد ،میتواند مشکالت
زیادی ایجاد کند ،اما اگر تمایالت جنسی زوج ،نیاز دو طرف را ارضا کند ،احساس سعادت در روابط
زندگی خانوادگی به وجود میآید .در این صورت عالقه زوج به یکدیگر عالقه واقعی و پایدار میشود
( .)Heydari and Farokhi, 2015روابط جنسی نامناسب و عدم رضایت جنسی در ایجاد تعارضات
زناشویی و از هم پاشیدگی خانواده ها موثر میباشد و افرادی که در روابط جنسی با همسرشان
رضایت باالیی دارند ،نسبت به آنهایی که از روابط جنسی خود رضایت ندارند ،کیفیت زندگی
بهتری دارند .در واقع ،نارضایتی از روابط جنسی میتواند به مشکالت عمیق در روابط زوجین و
ایجاد تنفر از همسر منجر شود و رضایت از رابطه جنسی منجر به رضایت از روابط زوجین و
شادمانی میگردد (  .) Mulavi & et al, 2014بنابراین Tپرداختن به این عامل در بهبود کیفیت
زندگی زناشویی ضروری میباشد.
همچنین ،رضایت زناشویی در حفظ و تعادل زندگی و جو عاطفی خانواده نقش کلیدی داشته و
عاملی موثر برای مقابله با فشارهای روانی و عملکرد مناسب در زتدگی است .رضایت زناشویی
موقعیت حاکی از احساس خوشبختی و رضایت نسبی از زندگی زناشویی در زوجین است .چنین
رضایتی به واسطه تفاهم و درک متقابل ،پذیرش و توجه به نیازهای یکدیگر بدست میآید و بیانگر
مقدار شادکامی و احساس خوشبختی همسران از روابط زناشویی است( Dehshiri and Musavi,
.)2014
با توجه به تحقیقات انجام شده رضایت زناشویی نیروی تامین کننده ثبات و امنیت خانواده است
و بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر میگذارد .در واقع ،رضایت زناشویی باالتر با کیفیت زندگی
زناشویی بهتر ارتباط دارد (.)Tafazoli and et al, 2015
در حالی که پژوهشهای بسیاری در کشورهای غربی در ارتباط با مفهوم کیفیت زندگی زناشویی
انجام شده است ،ولی پژوهشهای داخلی در این زمینه بسیار کم است .هاجیران (،)Hajiran, 2006
پیشنهاد می کند که ارزیابی وسیع از کیفیت زندگی زناشویی متکی بر اندازهگیری متغیرهای
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نامحسوس از احساسات است که در شادی وجود دارد .شادی میتواند سالمت جسمانی و روانی را
بهبود بخشیده و به بهبود کیفی زندگی مردان و زنان منجرشود ( .)Meyrs , 2000در پژوهش فاین
و لوی ( )Fan and Lui, 2004نتیجه نشان داد که رضایت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی رابطه
مستقیم دارد؛ یعنی رضایت جنسی موجب افزایش کیفیت زناشویی میشود که در برابر نارضایتی،
سبب کاهش بیثباتی در ازدواج میگردد .فان و لویی( ،)Fan and Lui, 2004در پژوهشی با عنوان
رابطه بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زناشویی ،نشان دادند که رضایت زناشویی رابطه
معنیداری با کیفیت زندگی زناشویی داشت .پترسون ،پارک و سلیگمن (Peterson, Park , 2005
 ،)and Seligmanنشان دادند که شاد بودن رابطه معنیداری با کیفیت زندگی زناشویی دارد .از
سویی برخی از پژوهشها رابطه مثبت بین بهبود کیفیت زندگی زناشویی و افزایش سالمت روانی و
استرس را تایید کرده است .برخی دیگر از پژوهشها ،از داشتن رابطه بین رضایت جنسی و کیفیت
زندگی زناشویی حکایت داشته است ( .)Bookwala , 2005در مجموع الگوهای گوناگون اندازهگیری
رابطه متغیرها در بین اندیشمندان ،از رابطه بین مفاهیم رضایت زندگی ،رضایت زناشویی ،رضایت
جنسی و سنجههای جدا شده هر یک از این متغیرها با کیفیت زندگی زناشویی حکایت داشته
است .حفاظی طرقبه و همکاران(  ،)Hefazi Torghabeh and et al, 2006در پژوهشی با عنوان
رابطه بین رضایت زناشویی با بهبود کیفیت زندگی زناشویی نشان دادند که بین سنجه های کیفیت
ابعاد رابطه ادراک شده (صمیمیت ،شور و اشتیاق و تعهد) ،با کیفیت زندگی زناشویی رابطه وجود
دارد .بخشایش و مرتضوی ( ،)Bakhshaiesh and Mortazavi, 2009در پژوهشی با عنوان تعیین
رابطه رضایت جنسی با سالمتعمومی ،کیفیت زندگی و رضایت زناشویی نشان دادند ،همبستگی
بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مثبت است.
شیخاالسالمی و همکاران( )ShykhAlaslamy and et al, 2011نشان دادند که روابط زناشویی،
رضایت از زندگی و عاطفه منفی زنان را به گونهای معنادار پیشبینی میکند با افزایش کیفیت
روابط زناشویی رضایت از زندگی زنان افزایش و عواطف منفی آنها کاهش مییابد.
رحمانی و همکاران( )Rahmani and et al, 2011دریافتند که رضایت از زندگی زناشویی با
رضایت جنسی ارتباط معنادار دارد .در مطالعه محمدی و علمدار ( Mohammadi and Alamdar,
 ) 2012مشاهده شد افرادی که تجربه ارگاسم داشتند رضایت جنسی و خشنودی زناشویی بیشتری
را ابراز کردند.
یافتههای پژوهش نقش انتظارات زناشویی و ارتباطهای سالم در پیشبینی کیفیت زندگی که به
وسیله بخشوده و همکاران (  )Bakhshoode and et al, 2013انجام شد ،بیانگر این است که
نداشتن ارتباط مناسب بین زوجین و سطح انتظارات زناشویی باال و مبتنی بر باورهای غیرواقعی و
آرمانی میتواند در کاهش کیفیت زندگی زوجین مؤثر باشد.
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حجتپناه و رنجبرکهن ( )Hojjatpanah and Ranjbarkohan, 2013در پژوهشی که در مورد 50
زوج در اصفهان انجام دادند رابطه مثبت و معنادار بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی مشاهده
کردند .قیصری و کریمیان ( )Ghaisari and Karimiyan, 2013در بررسی رابطه علی رضایت
جنسی به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زناشویی و تعامالت جنسی رابطه مثبت وجود دارد.
همچنین ،نتایج این پژوهش نشان داده است که اضطراب ارتباط جنسی با رضایت جنسی رابطه
منفی دارد .افزون بر این ،بین کیفیت زناشویی با رضایت جنسی و فراوانی آن رابطه مثبت وجود
دارد.
راستگو و همکاران ( )Rastgoo and et al, 2014در پژوهشی با عنوان اثربخشی افزایش دانش
جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل دریافتند که افزایش دانش جنسی سبب افزایش رضایت
زناشویی زنان متأهل میشود.
گلپرور و همکاران( ) Golparvar and et al, 2014در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند
که رضایت از زندگی باالترین ضریب استاندارد برای رضایت زناشویی است؛ بدین معنا که رضایت از
زندگی بیشترین سهم را در تبیین رضایت زناشویی دارد.
کراسبی و همکاران( )Crosby and et al, 2014در پژوهشی با عنوان کیفیت زندگی زناشویی و
رضایت جنسی عنوان داشتند که رابطه مثبتی بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی زناشویی وجود
دارد .همچنین ،کاهش رضایت جنسی ،کاهش رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و کیفیت زندگی
زناشویی را در پی دارد.
بالل و کوییرک ( )Balel & Kuerk , 2015در پژوهشی با عنوان آزمون و توسعه تست
پرسشنامه رضایت جنسی در زنان ایاالت متحده نشان دادند که یکی از مهم ترین عوامل کیفیت
زندگی زناشویی در زنان ،رضایت جنسی است.
شاهسیاه و همکاران ( )ShahSeyah and et al, 2010به بررسی همبستگی بین بهزیستی ذهنی با
کیفیت زندگی زناشویی زوج ین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین رضایت از زندگی با
کیفیت زندگی زناشویی رابطه مثبت وجود دارد( .)Panahi and Fatehizadeh, 2015
بررسی مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی زناشویی ،همچنین ،راههای بهبود این کیفیت،
هدف اصلی این پژوهش بشمار میرود .اساساً آن چه در این پژوهش پژوهشگر در پی رسیدن به آن
است ،راهکارهای بهبود کیفیت زندگی زناشویی و مسیری است که بتواند زنان متاهل را در زندگی
به موفقیت و شادکامی برساند .پژوهشگر در این مطالعه به دنبال آن است که مهمترین عوامل موثر
بر بهبود کیفیت زندگی زناشویی را شناسایی کرده و ضمن بسط اثربخشی بهبود کیفیت زندگی
زناشویی در رضایت از زندگی و ...از نقش موثر مولفههای گوناگونی پرده بردارد که به بهبود کیفیت
زندگی زناشویی یاری میرساند.
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فرضیههای پژوهش
 .1بین رضایت از زندگی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان متاهل شهرستان آباده
رابطهای معنیدار وجود دارد.
 .2بین مولفههای رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان متاهل شهرستان
آباده رابطهای معنیدار وجود دارد.
 .3بین مولفه های رضایت از عملکرد جنسی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان متاهل
شهرستان آباده رابطهای معنیدار وجود دارد.
 .4بین رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و رضایت از عملکرد جنسی با بهبود کیفیت زندگی
زناشویی در زنان متاهل شهرستان آباده روابط چندگانه وجود دارد.
ابزار و روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق ،به لحاظ ماهیتی ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
این پژوهش ،شامل زنان متاهل شهرستان آباده به تعداد150نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه
ای چند مرحله ای انتخاب شدند .شهر آباده به ده منطقه تقسیم شد و سپس از هر منطقه  15نفر
انتخاب شدند و برای توزیع ابزار گردآوری داده ها بین آن ها اقدام شد .گردآوری دادهها از راه
مراجعه مستقیم پژوهشگر به نمونه مورد نظر و ارایه پرسش نامه به آنها انجام گرفت .مشخصات
پرسش نامهها عبارت بودند از:
پرسش نامه رضایت زناشویي انریچ ( :)Enrich, 1989این پرسشنامه که به وسیله فاورز و
اولسون1در سال)Fowers & Olson, 1989( 1989گسترش یافت موسوم به پرسشنامه انریچ است
که در سال های پیش از آن این پرسشنامه را نوشته و طراحی کرده بود .پرسشنامه یاد شده
از 12مقیاس تشکیل شده که شامل پاسخ قراردادی ،رضایت زناشویی ،موضوعات شخصیتی ،ارتباط
زناشویی ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ،روابط جنسی ،ازدواج و
بچه ها ،بستگان و دوستان ،نقش های مربوط به برابری زن و مرد و سوگیری عقیدتی است .در این
طرح از فرم کوتاه پرسشنامه حاوی  35سوال استفاده شده است .مقیاس های این پرسشنامه شامل
تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی ،ارتباطات و حل تعارض میباشد .فاورز و اولسون مجموع آلفای
کرونباخ را برای این پرسشنامه یک بار  0/71و بار دیگر  0/74محاسبه کردند .در این پژوهش
ضریب آلفای پرسشنامه برای کل پرسشنامه  0/74و خرده مقیاسهای رضایت زناشویی ،ارتباط،
حل تعارض ،و تحریف آرمانی به ترتیب  0/84 ،0/80 ،0/86و  0/83بوده است.
1

- Fowers & Olson
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شام و همکاران ( )Schumm and et al,2006آلفای کل پرسشنامه را برابر با  0/81و خرده
مقیاسهای رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل تعارض ،و تحریف آرمانی را به ترتیب برابر با ،0/79 ،0/84
 0/83و  0/79بدست آوردند .در میان پژوهشهای داخلی نیز عابدی و همکاران ( Abedi and et al,
 )2015آلفای کل پرسشنامه را  0/87و آلفای خرده مقیاسهای رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل
تعارض ،و تحریف آرمانی را به ترتیب برابر با  0/71 ،0/84 ،0/88و  0/91بدست آوردند.
پرسش نامه رضایت از زندگي دینر ( :)Diener , 1985این پرسشنامه از  5گزاره که مولفه
شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند ،تشکیل شده است .آزمودنیها اظهار میدارند که
برای مثال چقدر از زندگی خود راضیاند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.
برای بررسی پایایی و روایی مقیاس رضایت از زندگی  109دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
آزادشهر این مقیاس را تکمیل کردند .پایایی مقیاس رضایت از زندگی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/83و با روش بازآزمایی  0/69بدست آمد .روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی از راه
روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد ،1فهرست افسردگی بک ،2برآورد شد .این
مقیاس همبستگی مثبت با فهرست شادکامی آکسفورد و همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک
نشان داد .براساس نتایج این پژوهش ،مقیاس رضایت از زندگی یک مقیاس مفید در پژوهشهای
روانشناختی ایرانی است .در این پژوهش آلفای کرونباخ معادل 0/70برای زنان بدست آمد.
پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده زناشویي فلیچر و همکارانFletcher and et ( 3

 :)al, 2000پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد رابطه زناشویی ،توسط فلیچر ،سیمپسون ،و
توماس ( ،)2000تدوین شده است .این پرسشنامه کوتاه و معتبر شامل  18سؤال در ابعاد رضایت،
تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،شور و هیجان جنسی ،و عشق است .از این پرسشنامه برای سنجش متغیر
مالک در این طرح پژوهشی استفاده شده است .در این پژوهش آلفای کرونباخ معادل 0/76برای
زنان بدست آمد .همچنین ،پرالکس ،هلمز و باهلر ( )Proulx, Helms, and Buehler , 2007آلفای
کلی برابر با  0/78را بدست آوردند و برای خرده مقیاسهای رضایت ،تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،شور
و هیجان جنسی و عشق به ترتیب آلفایی برابر با  0/81 ،0/78 ،0/91 ،0/71 ،0/89 ،0/78و 0/83
به دست آمد .در میان پژوهشگران ایرانی نیز ،رضاپورمیرصالح و همکاران (and et al, 2016
 )Rezapurmirsalehآلفای کلی پرسشنامه را  0/87و به ترتیب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
های رضایت ،تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،شور و هیجان جنسی ،و عشق را برابر با ،0/87 ،0/78 ،0/89
 0/82 ،0/88 ،0/94و  0/74بدست آوردند.
1

)- oxford happiness inventory (OHI
)- Beck Depression Index (BDI
3
)-The Perceived Relationship Quality Component (PRQC
2
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پرسش نامه عملکرد جنسي زنان روزن و همکاران( :)Rosen and et al, 2000این
پرسشنامه ،دارای18گویه و شش سنجه میل جنسی ،تهییج جنسی ،رطوبت مهبلی ،اوج لذت
جنسی ،رضایتمندی و درد است که در پنج طیف طراحی شده است .این پرسشنامه به لحاظ
ضرایب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی در خارج و داخل کشور محاسبه شد که به نمونه خارج
از کشور آن پژوهشهای روزن و همکاران (  )Rosen and et al, 2000را میتوان مطرح کرد .در این
پژوهشها روزن و همکارانش برای شش سنجه میل جنسی ،تهییج جنسی ،رطوبت مهبلی ،اوج
لذت جنسی ،رضایتمندی و درد :ضرایب  0/79 ،0/88 ،0/88 ،0/89 ،0/75و  0/88و پایایی کلی
 0/84را اشاره داشت .همچنین ،ویگل ،مستون و روزن( )Wiegel, Meston and Rosen, 2005پایای
کلی پرسشنامه را برابر با  0/76و پایایی خرده مقیاسهای شش سنجه میل جنسی ،تهییج جنسی،
رطوبت مهبلی ،اوج لذت جنسی ،رضایتمندی و درد را به ترتیب برابر با 0/81 ،0/79 ،0/88 ،0/76
و  0/83بدست آوردند .در پژوهشهای داخلی نیز میتوان به پژوهشهای محمدی ،حیدری و فقیه
زاده ( )Mohamadi, Heydari, and Faghehzadeh, 2008اشاره داشت که برای شش سنجه یاد
شده به ترتیب پایایی  0/76 ،0/91 ،0/90 ،0/90 ،0/70و  0/88را گزارش کردند و پایایی کلی را
نیز 0/92بدست آوردند .در این پژوهش آلفای کرونباخ معادل  0/83برای پایایی کلی این
پرسشنامه بدست آمد.
در این پژوهش ،دادههای گردآوری شده به وسیله دو نرم افزار SPSS 24و PLS 2در دو سطح
آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل
معادالت ساختاری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
یافتههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در جدول ،1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارایه شده است.
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جدول -1میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودني ها در متغیرهای پژوهش.
میانگین

انحراف ستاندارد

تحریف آرمانی زنان
ارتباط زنان
حل تعارض زنان
راضی بودن در زنان
میل جنسی زنان
تهییج جنسی زنان
رطوبت مهبلی زنان
ارگاسم
رضایت جنسی زنان
درد مقاربتی زنان

3/335
3/057
3/157
3/381
3/065
4/284
3/282
4/004
4/083
2/780

0/398
0/441
0/417
0/719
0/842
1/086
0/807
0/957
1/074
0/888

کیفیت زندگی

3/901

0/666

بر اساس جدول  ، 1از منظر میانگین در جامعه زنان باالترین شاخص مرتبط به شاخص تهییج
جنسی با رقم 4/284و پایین ترین رقم نیز برابر با  2/780به شاخص درد مقاربتی اختصاص دارد.
جدول -2آزمون بررسي نرمالیتي داده شاخص ها و متغیرها.

آماره Z

سطح معنی داری

حل تعارض زنان

1/198

0/113

راضی بودن در زنان

1/192

0/117

میل جنسی زنان

2/741

0/000

تهییج جنسی زنان

1/954

0/001

رطوبت مهبلی زنان

1/718

0/005

ارگاسم

2/066

0/000

رضایت جنسی زنان

1/854

0/002

درد مقاربتی زنان

2/053

0/000

کیفیت زندگی زنان

0/852

0/008
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بر اساس جدول  ،2آزمون بررسی نرمالیتی داده شاخص ها و متغیرهای جامعه زنان ،با توجه به
این که سطوح معناداری در بیشتر شاخصها و متغیرها ،از مقدار خطای آزمون یعنی 0/01کمتر
است ،پس فرض نرمال بودن میانگین نمره فرضیههای پژوهش در سطح خطای 0/01رد میشود.
بنابراین ،برای آزمون همبستگی نمرات نمیتوان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کرد .از این رو،
پژوهشگر با وجود شبه فاصلهای بودن متغیرهای وارد در فرضیههای این مطالعه ،به استفاده از آزمون
معادل ناپارامتری آن یعنی اسپیرمن ناگزیر بوده است.
آزمون فرضیه ها(نخست تا سوم)
فرضیه نخست :بین رضایت از زندگی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان متاهل
شهرستان آباده رابطهای معنیدار وجود دارد.
جدول -3ضریب همبستگي اسپیرمن بین رضایت از زندگي و بهبود کیفیت زندگي زناشویي در
زنان متاهل.
رضایت از
زندگی

شاخص ها

بهبود کیفیت زناشویی در زنان متاهل

ضریب همبستگی

0/404

سطح معناداری

0/000

نتایج جدول 3نشان میدهد ضریب همبستگی بین رضایت از زندگی و بهبود کیفیت زناشویی
در زنان برابر با  0/404میباشد .این ضریب همبستگی از لحاظ آماری معنیدار است) .(P<0/01لذا،
فرضیه نخست پژوهش تایید میشود و با توجه به ضرایب بدست آمده نتیجه گرفته میشود با
افزایش مقدار رضایت از زندگی در جامعه زنان ،کیفیت زندگی زناشویی نیز بهبود مییابد .مقدار این
افزایش حدود 40درصد بوده است.
فرضیه دوم  :بین مولفه های رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل
شهرستان آباده رابطهای معنیدار وجود دارد.
فرضیه سوم :بین مولفه های رضایت از عملکرد جنسی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان
متاهل شهرستان آباده رابطهای معنیدار وجود دارد.
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جدول -4ضریب همبستگي بین متغیرهای فرضیه دوم و سوم
تحریف آرماني

حل تعارض

ارتباط

زنان

راضي

کیفیت

بودن

ادراک شده

تحریف آرماني زنان
ارتباط زنان

0/013

حل تعارض زنان

0/132

**0/293

راضي بودن در زنان

**0/325

0/041

*0/188

کیفیت زندگي زنان

**0/556

** -0/218

**0/180

میل

تهییج

رطوبت

ارگاسم

رضایت
جنسی

** 0/330

درد مقاربتی

کیفیت

میل جنسی زنان
تهییج جنسی
زنان

**0/584

رطوبت مهبلی
زنان

**0/285

**0/311

ارگاسم

**0/324

**0/618

**0/649

رضایت جنسی

**0/285

**0/595

**0/368

**0/742

0/068

-0/070

** 0/380

0/094

* -0/19

**0/446

**0/619

*0/159

**0/493

**0/66

درد مقاربتی
زنان
کیفیت زندگی

**-0/204

نتایج جدول 4نشان میدهند ضریب همبستگی بین تمامی مولفه های رضایت زناشویی و بهبود
کیفیت زناشویی زنان با توجه به سطوح معنیداری موجود که همگی پایین تر از خطای استاندارد
تعریف شده در سطح اطمینان 99درصد) (P<0/01است ،ضریب همبستگی بین مولفههای متغیر
پیش بین و متغیر مالک از لحاظ آماری معنیدار است .لذا ،فرضیه دوم پژوهش تایید میشود و با
توجه به ضرایب بدست آمده نتیجه گرفته میشود ،با افزایش مقدار مولفه های رضایت از زندگی،
کیفیت زندگی زناشویی نیز بهبود می یابد .همچنین ،نتایج جدول نشان میدهد ضریب همبستگی
بین تمامی مولفه های رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زناشویی زنان با توجه به سطوح معنیداری
مو جود که همگی پایین تر از خطای استانداردتعریف شده در سطح اطمینان 99درصد)(P<0/01
است ،ضریب همبستگی بین مولفه های متغیر پیش بین و مالک از لحاظ آماری معنیدار است .لذا
فرضیه سوم پژوهش تایید میگردد و با توجه به ضرایب بدست آمده نتیجه گرفته میشود با افزایش
مقدار مولفههای رضایت از زندگی در جامعه زنان ،کیفیت زندگی زناشویی نیز بهبود مییابد.
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آزمون فرضیه چهارم :بین رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و رضایت از عملکرد جنسی بر
بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان متاهل شهرآباده روابط چندگانه وجود دارد .جدول 5
معناداری مقادیر  R2متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول -5ضریب  R2بر اساس خروجي.
0/919
0/420
0/909
0/358
0/919
0/947
0/889
0/877
0/895
0/937
0/901
 0/815میانگین

بر اساس جدول خروجی  ،5چون تقریباً تمامی ضرایب باالتر از  0/4است ،بنابراین ،مقادیر R2
معنیدار میباشند.
شاخص  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص می سازد و در صورتی که مقدار آن،0/15 ،0/02 ،
و  0/35باشد ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی مدل در مورد سازه درونزا
را دارد .جدول  6مقدار  Q2متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  -6مقدار  Q2متغیرهای پژوهش.
1-SSE/SSO
0/2509

تحریف آرمانی

0/2419

ارتباط

0/1069

حل تعارض

0/2187

راضی بودن

0/7789

میل جنسی

0/7857

تهییج جنسی

0/6604

رطوبت مهبلی

0/8981

ارگاسم

0/8008

رضایت جنسی

0/9401

درد مقاربتی

0/7815

کیفیت ادراک شده

بر اساس ارقام بدست آمده در جدول  ،6چون مقادیر همگی باالی  0/15است ،بنابراین معیار یاد
شده برای همه مولفهها قابل قبول است.

شکل -1مدل خروجي به همراه ضرایب معناداری .z

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1396

219

ترسیم مدل برای اندازه گیری ضرایب معناداری  Zشاخص های بدست آمده روی فلش بین
متغیرهای مرتبه دوم تا نخست و بین مرتبه نخست با شاخصها تقریباً همگی زیر  1/96است.
مطابق شاخص بین متغیر درون زا و برون زای مدل نشان از رابطه و تاثیر متغیر برون زا بر درون زا
داشته است .بر اساس مدل خروجی ،هیچ کدام از متغیرهای رضایت زناشویی ،رضایت از زندگی و
عملکرد جنسی بر ابعاد کیفیت ادراک شده زنان تاثیری معنیدار ندارد .عدد زیر  1/96مقدار پایین
تر از حد استاندارد ،عدم تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته را تایید میکند و بنابراین ،فرضیه
چهارم این مطالعه که داشتن روابط چندگانه بین رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و رضایت از
عملکرد جنسی با بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرآباده را مد نظر قرار داده بود ،رد
میشود ،یعنی با وجودی که در فرضیههای نخست تا سوم ،روابطی معنیدار به گونه جداگانه بین
متغیرهای رضایت از زندگی ،رضایت زناشویی و رضایت از عملکرد جنسی با بهبود کیفیت زندگی
زناشویی زنان متاهل شهرآباده وجود داشت ،ولی زمانی که متغیرهای باال در چارچوب یک مدل
قرار گرفتند و تشکیل یک رابطه چندگانه را دادند ،این رابطه رد شد و فرضیه چهارم مورد قبول
نیست .با توجه به این که تمامی روابط در مدل رد میشود ،لذا از ترسیم و تفسیر علمی خروجی
نهایی ضرایب مسیر  R2خودداری شده است.
محاسبه برازش کلي مدل
برای بررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل میکند،
از معیار  GoFاستفاده میشود .جدول  7محاسبه مقادیر اشتراکی متغیرها را نشان میدهد.
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جدول  -7محاسبه مقادیر اشتراکي متغیرهای مرتبه نخست.
مقادیر اشتراکی
0/2509

تحریف آرمانی

0/2419

ارتباط

0/1069

حل تعارض

0/2187

راضی بودن

0/7789

میل جنسی

0/7857

تهییج جنسی

0/6604

رطوبت مهبلی

0/8981

ارگاسم

0/8008

رضایت جنسی

0/9401

درد مقاربتی

0/7815

کیفیت زندگی

0/3360

رضایت از زندگی
میانگین0/566 :

=GOF
0/815 ×0/ 566 = 0/679
عدد بدست آمده در برازش کلی مدل مرتبط در جدول ،7چون باالتر از  0/36است ،برازش کلی
مدل بسیار مناسب و مدل به لحاظ برازش کلی نیز در حد بسیار باالیی قابل قبول بوده و کامالً
مورد تایید قرار میگیرد ،اما چون ضرایب معناداری در فرضیه چهارم تائید نشد ،با وجود قابل قبول
بودن برازش مدل ،روابط چندگانه بین متغیرها تائید نشد و در نهایت ،فرضیه چهارم غیر قابل قبول
است.
بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رضایت از زندگی و بهبود کیفیت زندگی زناشویی
در زنان متاهل شهرستان آباده رابطه معنیداری وجود دارد .به بیان دیگر ،با افزایش مقدار رضایت
از زندگی در زنان ،کیفیت زندگی زناشویی نیز بهبود می یابد .نتایج این فرضیه همسو با نتایج
حفاظی طرقبه و همکاران( ،)Hefazi Torghabeh and et al, 2006بخشایش و مرتضوی
( ،)Bakhshaiesh and Mortazavi, 2009شیخاالسالمی و همکاران(and et al, 2011
 ،)ShykhAlaslamyو یافتههای پژوهش شاهسیاه و همکاران( )ShahSeyah and et al, 2010است
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که همگی بر نقش رابطه معنیدار بین رضایت از زندگی و کیفیت زندگی تاکید دارند .همچنین،
ضریب همبستگی بین کلیه مولفه های رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زناشویی در زنان از لحاظ
آماری معنیدار است .لذا ،فرضیه دوم پژوهش تایید میگردد و با توجه به ضرایب بدست آمده
نتیجه گرفته میشود ،با افزایش مقدار مولفه های رضایت از زندگی در زنان ،کیفیت زندگی
زناشویی نیز بهبود می یابد .نتایج این فرضیه ها ،با نتایج پژوهشهای حفاظی طرقبه و همکاران
( ،)Hefazi Torghabeh and et al, 2006بهاری( ،)Bahari, 2007شاهسیاه و همکاران( ShahSeyah
 ،)and et al, 2010و پورمیدانی و همکاران (  )Purmadany and et al, 2014همسو میباشند که
همگی بر رابطه بین رضایت زناشویی و مولفههای آن با بهبود کیفیت زندگی زناشویی در زنان تاکید
داشتند .در تبیین این نتیجه میت وان گفت رضایت زناشویی به لذت از روابط بین زوجین مرتبط
است و به معنای داشتن احساس مطلوب از ازدواج میباشد که میتوان آن را یک موقعیت روان
شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمیآید بلکه مستلزم تالش زوجین میباشد و با
ارتقای سطح رضایت مندی زناشویی و رضایت از زندگی ،زوجین با آرامش بیشتری به زندگی ادامه
خواهند داد و کیفیت زندگی زناشویی نیز به دنبال آن افزایش خواهد یافت .همچنین ،احساس
رضایت زوجین از یکدیگر میتواند از نشانه های خوشبختی و شادکامی آنها باشد.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین تمامی مولفههای رضایت از
عملکرد جنسی و بهبود کیفیت زناشویی زنان از لحاظ آماری معنیدار است .لذا ،فرضیه سوم
پژوهش تایید میشود و با توجه به ضرایب بدست آمده نتیجه گرفته میشود ،با افزایش مقدار مولفه
های رضایت از عملکرد جنسی در زنان ،کیفیت زندگی زناشویی نیز بهبود می یابد .نتایج این
فرضیه ها ،همسو با نتایج پورمیدانی و همکاران ( ،)Purmadany and et al, 2014فان و لویی( ,
 ،)Fan and Lui 2004کراسبی و همکاران ( )Crosby and et al, 2014و بالل و کوییرک( Boolell
 )and Quirk, 2015همسو میب اشند که همگی بر رابطه بین رضایت از عملکرد جنسی و مولفه های
آن با بهبود کیفیت زندگی زناشویی تاکید داشتند .همچنین ،نتایج فرضیه چهارم نشان داد که هیچ
کدام از متغیرهای رضایت زناشویی ،رضایت از زندگی و عملکرد جنسی بر ابعاد کیفیت ادراک شده
زنان تاثیر معنیداری ندارد و عدد زیر  1/96مقدار پایین تر از حد استاندارد ،عدم تاثیرگذاری
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را تائید می کند .بنابراین ،این فرضیه رد میشود.
در تبیین نتایج پژوهش میت وان گفت با توجه به این که کیفیت زندگی زناشویی یکی از زیر
مجموعههای ابعاد روانی کیفیت زندگی بشمار میرود تغییرات در رضایت کلی از زندگی سبب
تغییر در کیفیت زندگی زناشویی میشود؛ یعنی افرادی که رضایت کلی از زندگی دارند در حیطه
زناشویی نیز رابطه خود را خوب ارزیابی میکنند و از این رابطه خشنود هستند .پس باید به آن
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توجه ویژه گردد؛ از جمله اندروز و ویتی )1976( 1سطح رضایت از زندگی خانوادگی را به عنوان
یکی از عوامل مهم بر رضایت از کل زندگی و در نتیجه کیفیت زندگی بشمار میبرند .پس آن را
نباید تنها در مسایل اجتماعی و رفاه اقتصادی جستجو کرد بلکه نهاد خانواده و رابطه اعضای آن به
خصوص زن و شوهر ،جایی است که بخشی از کیفیت زندگی را تأمین میکند .مفاهیم بسیاری
همچون سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،یکپارچگی و تعهد برای کیفیت زندگی زناشویی استفاده شده
است .برخی از روانشناسان کیفیت زندگی زناشویی را به عنوان عامل موفقیت و عملکرد یک ازدواج
توصیف کردهاند و امروزه این بعد را یک پیشبینی کننده مهم تداوم ،پایداری و ثبات زناشویی می
دانند .پژوهشگران بر این باورند که کیفیت زناشویی فرآیندی است که به وسیله درجه تعارض
زناشویی ،رضایت ،نزدیکی و توافق در تصمیمگیری تعیین میشود (and et al, 2010
 .)ShahSeyahعواملی زیادی در کیفیت زندگی زناشویی تأثیرگذار هستند از قبیل جنسیت،
فرزندپروری ،سالمتی ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،مدت ازدواج ،روابط پیش از ازدواج ،درک و
تفاهم همسر ،اعتقادات مذهبی ،رابطه جنسی ،رضایت زناشویی ،رضایت از زندگی و غیره.
رضایت زناشویی متغیری است که خود نیز تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد؛ هر کس با توجه
به نگرش خاص خود و نتایج پژوهش هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می کند .برخی
بلوغ فکری و عاطفی ز وجین ،داشتن تحصیالت و طبقه مشابه و یا داشتن عالقه ،طرز تفکر مشترک
را از جمله عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناشویی میداند که مهم ترین آنها :ابراز محبت و عشق
زوجین به همدیگر ،احترام به همسر ،برقراری روابط اجتماعی ،روابط جنسی ،مسایل اقتصادی-
اجتماعی ،ارتباط با اقوام و اطرافیان ،مسایل ارزشی عقیدتی و مذهبی ،عالیق و طرز تفکر ،مزاج و
شخصیت و ...میباشد .همان گونه که مشاهده میشود یکی از این عوامل ،عوامل مربوط به رابطه
جنسی است .افرادی که در رابطه جنسی خود با همسرانشان رضایت باالیی داشته باشند ،به گونه
قابل مالحظهای کیفیت زندگی بهتری نسبت به آنهایی که رضایت ندارند ،گزارش میکنند .سطوح
باالیی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده که این خود سبب کاهش
بیثباتی زناشویی در طی زندگی میگردد .با این حال ،تأثیرگذاری این عامل بر قضاوت مردان و
زنان در مورد رضایت زناشویی متفاوت است .بر اساس یافتههای پژوهشگران به نظر میرسد در زنان
مسایل جنسی رابطه ای با رضایت زناشویی آنها ندارد و عوامل دیگری تعیین کنندههای اساسیتر
و بنیادیتری در رضایت زناشویی آنها میباشد؛ مثل صمیمیت عاطفی ،تعارضات زناشویی و غیره
عوامل تأثیر گذار در رضایت از زندگی در کل متفاوت از عوامل تأثیر گذار بر حیطههای خاصی از
رضایت مثل رضایت شغلی ،رضایت زناشویی و  ...میباشد .رضایت از زندگی روی هم رفته ،در واقع
-Andrews & Vitey
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ارزیابی شناختی فرد از خود و زندگی خود میباشد ،یکی از عواملی که بر ارزیابی فرد از خود
میتواند مؤثر باشد عملکرد فردی شخص در زمینه های گوناگون و بویژه در مورد زنان در زمینه
عملکرد جنسی میباشد .بدین معنی که ارزیابی شخص از عملکرد جنسی خود ،هنگامی که این
عملکرد دچار بدکارکردی میشود ،میت واند قضاوت فرد را در مورد کل زندگی تحت تأثیر قرار دهد.
همچنان که پژوهشها نشان داده است ،در زنان قضاوت فرد در مورد خود ،عامل تأثیرگذاری بر
هیجانهای منفی و زندگی فرد میباشد .لذا ،گرچه مسای ل جنسی رضایت از زندگی کلی را در زنان
تحت تأثیر قرار میدهد ،ولی میت واند بر ارزیابی فرد از رضایت زناشویی تأثیرگذار نباشد .از سویی
دیگر ،میدانیم که رضایت زناشویی مجموعهای از حیطه های فرعی تر مثل رضایت مالی ،رضایت از
فرزندان ،رضایت از ارتباط با خانواده همسر ،رضایت از شیوخ حل تعارضات و ...میباشد و رضایت
جنسی فقط یک حیطه از مجموع حیطههای رضایت زناشویی است .لذا اثرگذاری آن بر رضایت
زناشویی میتواند ناچیز باشد و در زنان تأثیر حیطههای دیگر ارتباطی بیشتر با رضایت زناشویی
داشته باشد.
روی هم رفته ،رابطه جنسی در اصل یکی از نیازهای اساسی انسان است که باید به گونهای
بهینه به آن پرداخته شود .برای ایجاد رابطه جنسی رضایت بخش در فرد ،الزم است که فرد
احساس اعتماد به نفس ،رهایی از هرگونه تشویش و اضطراب ،محرکهای جسمی و روانی و توانایی
تمرکز کردن روی رفتارها و افکار برانگیزاننده داشته باشد .هرچیزی برای ایجاد این موارد مزاحمت
ایجاد کند ،رابطه جنسی را مختل خواهد کرد .اگر یکی یا چند تا از این موارد وجود نداشته باشد،
مطمئناً مشکالتی برای انجام رابطه جنسی پیش خواهد آمد .اعتماد به نفس باور کردن این است که
شما توانایی برقراری ارتباط جنسی را به خوبی دارید و از نظر شریک جنسی جذابیت های الزم را
دارید .از مواردی که ممکن است باعث کاهش اعتماد به نفس بشود اختالل نعوظ و زود انزالی در
مردان و کمبود میل جنسی ،کمبود تهییج جنسی و اختالل رسیدن به ارگاسم در زنان است که
همه این عوامل منجر به کم شدن رابطه ی جنسی بین زوجین شده چرا که با وجود این مشکالت
آن ها نه تنها لذت و رضایتی از این رابطه ندارند بلکه باعث تشویش و اضطراب در آنها شده و بر
عملکرد جنسی آن ها تأثیر منفی میگذارد .گرچه بیشتر اوقات رابطه جنسی مایه لذت بشمار
میرود ،اما گاهی میت واند سرمنشأ استرس و فشارهای روانی بین شریک های جنسی نیز باشد .اگر
انجام رابطه جنسی در هر دو طرف احساساتی مثبت ایجاد کند ،نتیجه میگیریم که نیازهای هر دو
طرف برآورده شده و رابطه جنسی خوبی دارند و نهایتاً منجر به رضایت از زندگی میشود و مجموع
این عوامل میتواند بر کیفیت زندگی زناشویی تاثیر گذارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و در راستای رفع مشکالت موجود پیشنهادهای زیر
ارایه میشود:
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. 1مشاوره اختصاصی با درمانگر جنسی و تشخیص مشکل اصلی اختالل جنسی ،استفاده از
داروهای مجاز محرک برای زنان ،کاهش استرس روزانه ،رفع مشکالت جسمی مانند دیابت،
اختالالت هورمونی و ...جهت رابطه مناسب جنسی ،تقسیم دوستی و محبت زنان بین
فرزندان و همسرانشان.
 .2درک بهتر مرد و زن از یکدیگر در مسایل جنسی از راه مطالعه کتاب ،مشاوره و یا کالس
های آموزشی و تنوع در رابطه جنسی بین مرد و زن؛
.3برطرف کردن اختالالت موجود جسمی و روانی مانع در ارتباط جنسی بین مرد و زن؛
.4ضرورت آموزش های عمومی و تخصصی پیش از ازدواج جهت افزایش سطح آگاهیهای
عمومی نسبت به زندگی زناشویی؛
.5استفاده از آموزشهای رضایت زناشویی حین زندگی مردان و زنان؛
.6خلوت هرچند وقت یک بار با خویش؛
. 7رفع مشکالت جنسی در مردان و زنان با استفاده از مشاورین خانواده و ارجاع به
کارشناسان مربوطه؛
.8پذیرش ضعف هایی که در ارتباطات کالمی و مناسبات روزانه بوجود میآید؛
.9ارتقای نقش مؤثر و سازنده زنان در جامعه و خانواده؛
.10افـزایش سطح دانش زنان بهعنوان اصلیترین ابـزار حـضور زن در فعالیتهای خـانواده و
رشـد جـایگاه آنان در خانواده؛
.11مداخالت تخصصی خانواده درمانی و زوج درمـانی در بین مردان و زنان متاهلی کـه از
زنـدگی زنـاشویی خـود نـاراضی هستند زیرا ،این نارضایتی در سایر ابعاد زندگینظیر روابط
اجتماعی ،تربیت فرزند ،سالمت روانی و عمومیشان موثر است؛
.12برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مسایل گوناگون زناشویی (شیوههای همسرداری،
تربیت فرزند ،روشهای مقابله با تعارضات زناشویی) به تناسب نیاز زوجها؛
.13ایجاد مرکز مشاوره زناشویی با تأکید بر درمانهای شناختی و با دو هدف آموزش زوجین
پیش از ازدواج و آمـوزش و درمـان به زوجهایی که جدایی و طـالق را آخـرین شیوه رهایی
از مشکالت میدانند.
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