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پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه
طاهره همتی

1

 1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد کرمانشاه،ایران

چکیده
این پژوهش با هدف پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به
مراکز مشاوره شهر کرمانشاه  9انجام گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش تمام زوج
های جوان بین  30تا  40سال شهر کرمانشاه می باشد که از این میان تعداد  80زوج یعنی  160نفر( 80زن و  80مرد) به
عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.در این مطالعه از پرسشنامه های صمیمیت جنسی
(باگاروزی ،)،پرسشنامه سازگاری زناشویی (گراهام بی .اسپانیر )1976،و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
استفاده شد.دادهای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  spss-19و روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که بین صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی با کیفیت زندگی
رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگ رسیون نشان داد که صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی
توانایی پیشبینی کیفیت زندگی در زوجین را دارد.
واژههای کلیدی :صمیمیت جنسی ،سازگاری زناشویی ،کیفیت زندگی
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مقدمه
رضایت جنسی یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت و پایداری رابطه زوجین اثر میگذارد (اسپرچر و کیت )2004 ،یک
ازدواج موفق در اغلب موارد با رضایت طرفین از رابطه جنسی همراه است (چونگ ،ونگ ،لیو ،ییپ ،فن و همکاران،
)2008رضایت جنسی عبارت است از پاسخ عاطفی هیجانی برخاسته از ارزیابی های ذهنی مثبت و منفی فرد از رابطه جنسی
اش با فرد دیگر (الرنس و بایر.)1995 ،
مطالعات نشان داده اند که رضایت جنسی باعث افزایش ،رضایت از زندگی ،قابلیت عشق ورزی ،حرمت خود ،رضایت رضایت از
رابطه و رضایت عاطفی و احساس شادی در زندگی میشود(بوتزر و کمپل)2008 ،رابطه بین نارضایتی جنسی و زناشویی نشان
می دهد که رضایت زوجین از رابطه جنسیشان یکی از مهمترین ابعاد رضایت به حساب می آید (بوتزر و کمپل)2008 ،رابطه
جنسی به طرق مختلف رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار میدهد .ارتباط جنسی نیازهای زیستی و اجتماعی انسان را ارضا
میکند و در نتیجه کیفیت زندگی را افزایش می دهد .تجربه رضایت جنسی صمیمیت را در رابطه افزایش و تنش جنسی،
صمیمیت های رابطه را کاهش میدهد (نیو و رولف)2015،
سازگاری در زندگی زناشویی یک فرآیند مستمر و درحال تغییر است(منیام و جونیور).2014 ،سازگاری به معنای نداشتن
مشکل در زندگی نیست بلکه به

معنای ظرفیت سازگار شدن با مشکالت و توانایی حل آنهاست (ماداتیل و

بنسهوف)2008،سازگاری زناشویی یک فرآیند فعال است که بر اساس آن زوجین با گذشت زمان و پیدا کردن نقشهای جدید
در خانواده ،وظایف مختلف خود را درک میکنند و آن را میپذیرند (امبرسون ،ویلیامز ،پاورز و کمپبل). 2005 ،مطابق با مدل
شکوفایی بین شخصی ریف و سینگر ()2000سازگاری در یک رابطه یکی از همبستههای مهم رضایت از زندگی به حساب می-
آید.تحقیقات همچنین نشان میدهند که سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی طی سالیانی که از ازدواج افراد میگذردهمچنان
همبسته باهم باقی میمانند .از طرف دیگر سازگاری زناشویی هر یک از زوجین میتواند سبب افزایش رضایت اززندگی دیگری
شود (به ،ویسمن و یوبالکر). 2013 ،هدی ،وینهوون و ویرینگ ( )1991نشان دادند که بین سازگاری زناشویی و رضایت از
زندگی علیت دوسویه وجود دارد .حتّی زمانی که مطالعات ازنظر جنس ،سن ،عوامل اقتصادی و اجتماعی برونگرایی و
نورزگرایی افراد کنترل می شود.
از عوامل مهم برای پیش بینی رضایت جنسی و سازگاری زناشویی می توان به کیفیت زندگی اشاره کرد کیفیت زندگی باال
می تواند قدرت سازگاری،رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می دهد .در نتیجه شخص قادرمی شود بدون اینکه به خود یا
دیگران صدمه بزند مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالشها و مشکالت روزمره زندگی به شکل مؤثر
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روبرو شود .برخی از محققان کیفیت زندگی را با رویکرد عینی1تعریف کرده اند و موارد آشکار و مرتبط با معیارهای زندگی از
جمله سالمت جسمانی ،شرایط شخصی (ثروت ،شرایط زندگی و ،)...ارتباطات اجتماعی ،اقدامات شغلی یا دیگر عوامل اجتماعی
و اقتصادی رابا کیفیت زندگی معادل دانسته اند (لیو .)20062،در مقابل این ،رویکرد ،رویکرد ذهنی3وجود دارد که کیفیت
زندگی را مترادف باشادی یارضایت فرد درنظر میگیرد و بر عوامل شناختی درارزیابی کیفیت زندگی تاکید دارد(لیو .)2006،بین
دو رویکردعینی و ذهنی ،رویکرد جدیدی به نام رویکرد کل نگر وجوددارد که نظریه پردازان آن معتقد هستند کیفیت زندگی
همانندخود زندگی ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است و در بررسی آن هردومؤلفه عینی و ذهنی را درنظر میگیرند (مالکینا
،پیخ و پیخ  .)2008،درحال حاضرکیفیت زندگی یکی از نگرانی های عمده سیاستمداران و متخصصان علم پیشگیری است و به
عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سالمت در تحقیقات شناخته شده و به کارمی رود .به دلیل اهمیتی که مفهوم
کیفیت زندگی پیدا کرده است،سازمان جهانی بهداشت یکی از اهداف عمده خود را تا سال 2010افزایش کیفیت زندگی ذکر
می کند(گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت .)1994،هر چقدر میزان کیفیت زندگی باال تر باشد میزان صمیمیت
جنسی و سازگاری زناشویی نیز افزایش پیدا می کند .بنابراین شناخت عواملی که بتواندرضایت جنسی و سازگاری زناشویی این
قشر را افزایش دهد مهم تلقی شده و باید موردرسیدگی قرار گیرد .بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این
سؤال است که آیابین صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع هدف کاربردی وازلحاظ گرداوری داده ها توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری مورد مطالعه تمام زوج
های جوان بین  30تا  40سال شهر کرمانشاه می باشد که حداقل 2سال از ازدواج آن ها گذشته است ،که از این میان تعداد
 80زوج یعنی  160نفر( 80زن و  80مرد) به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد.

1

- Objective approach

2

- Liu

3

- Mental approach
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ابزار گردآوری داده ها
پرسشنامهی صمیمیت جنسی :با مطالعه ی منابع معتبر علمی و پرسشنامه ی صمیمیت جنسی باگاروزی و پژوهش های انجام
شده در این مورد ،پیشنویس پرسش نامه ی صمیمیت جنسی تهیه شد .در این پی شنویس  30سئوال مطرح گردید و هر
سئوال دارای طیف  4گزینه ای(همیشه ،گاهی اوقات ،به ندرت ،هیچ وقت) با نمره های  1تا  4بود .حداکثر نمره  120و حداقل
آن  30بود .نمره ی باالتر ،نشانگر صمیمیت جنسی بیشتر زوجین است .روایی محتوایی پرسش نامه توسط پنج متخصص
مشاوره و روان شناس در دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان تایید و برای تعیین پایایی بر روی  140نفر ( 70زوج) اجرا
و ضریب آلفای کرونباخ آن  0/81به دست آمد.
مقیاس سازگاری زناشویی)DAS(4
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات از پرسشنامه سازگاری زناشویی استفاده شد .این پرسشنامه توسط گراهام بی.
اسپانیر( ) 19765با هدف ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی تدوین و تنظیم شده است .که دارای  32سؤال است و رابطه زناشویی را
در چهار بعد رضایت زناشویی 6،همبستگی دو نفری 7،توافق دو نفری 8،و ابراز محبت 9به شرح زیر مورد اندازه گیری قرار می
دهد.
جدول  1توزیع سؤال های ابعاد پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
ابعادسازگاری زناشویی

تعداد سوالها

شماره سوالها

توافق دونفری

13

15ـ14ـ13ـ12ـ11ـ10ـ 9ـ  8ـ7ـ  5ـ3ـ2ـ1

4

). dyadic Adjustment Scale (DAS

5

. Graham B. Spanier

6

. Dyadic saticfaction

7

. Dyadic choesion

8

. Dyadic consesus

9

. Affectional expression
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ابراز محبت

4

30ـ  29ـ 6ـ4

رضایت زناشویی

10

32ـ31ـ23ـ22ـ21ـ20ـ 19ـ 18ـ 17ـ16

همبستگی دو نفری

5

28ـ27ـ26ـ 25ـ 24

نحوه نمره گذاری مقیاس :نمره کل مقیاس که شامل مجموع نمرات کسب شده در جدول فوق است ،نشان دهنده سطح
سازگاری زناشویی است .حداقل نمره که آزمودنی در این مقیاس می تواند کسب کند صفر و حداکثر  151است هر چه نمره به
صفر نزدیکتر شود نشان دهنده سازگاری پایین تر و هر چه نمره به  151نزدیکتر شود نشان دهنده سازگاری زناشویی
بیشتراست .سواالت در طیف  6درجه ای از  0تا  5نمره گذاری می شود به جز سواالت  23و 24که در یک طیف  5درجه ای از
 0تا  ،4سواالت  29و  30دارای دو گزینه  0و  1و سواالت  31در یک طیف  7درجه ای از  0تا  6نمره گذاری می شود.

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
ایـن پرسـشنامه در ایران روا و پایا شده (( 20،21و دارای  26سوال اسـت کـه کیفیــت زنــدگی را در چهــار حیطــه
ســالمت جــسمانی ( 7سوال) ،سـالمت روانـی ( 6سـوال) ،روابـط اجتمـاعی ( 3سؤال) و سالمت محیط ( 8سـوال) در طیـف
لیکـرت  5حالتی میسنجد .سـؤاالت شـماره  1و  2نیـز سـواالتی کلـی از شـخص در خــصوص ارزیـابی شخــصی وی از
کیفیـت زنـدگی ورضـایت از سـالمت خـود مـیباشـد .سواالت  4، 3و  26بهطور معکوس نمره دهـی مـیشـوند .نمـرات بـا
توجـه بـه دسـتورالعمل اسـتاندارد نمـره دهـی سازمان جهانی بهداشت از صفر تا  100برای هر حیطه به تفکیک محاسبه شد.
امتیـاز بـاالتر در ایـن پرسـشنامه ،نشاندهنده کیفیت زندگی بهتراست.
در این پژوهش ،جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی جهت رد یا تأیید فرض صفرازآزمون
رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد وبرای تجزیه وتحلیل دادها ازنرم افزار  SPSSاستفاده گردید.
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یافته های پژوهش
الف) داده های توصیفی
توزیع سنی آزمودنی ها در محدوده سنی  30-40سال هستند و میانگین سنی گروه نمونه  34/62سال ،با انحراف معیار4/96
می باشد .
سطح تحصیالت آزمودنی ها به این صورت بود که در سطح دیپلم  76نفر (  47/5درصد)  ،در سطح فوق دیپلم  19نفر ( 11/9
درصد) و در سطح لیسانس  65نفر (  40/6درصد) می باشد که بیشترین درصد مربوط به سطح تحصیالت دیپلم با ()47/5
درصد می باشد .
توزیع مدت زمان تأهل در آزمودنی های 1تا10سال  123نفر ( 77درصد)  11 ،تا  20سال  28 ،نفر ( 17/4درصد) و بین 21
تا  30سال  9نفر ( 5/6درصد ) بوده است .و بیشترین مدت زمان تاهل مربوط به آزمودنی های  1تا  10سال با  123نفر (77
درصد) دارای باالترین فراوانی می باشد .میانگین مدت زمان تأهل گروه نمونه 13/05سال ،با انحراف معیار 6/3می باشد.
جدول  :1بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها

نوع آزمون

z

سطح معناداری0/05

صمیمیت جنسی

1/03

0/123

سازگاری زناشویی

1/22

0/101

کیفیت زندگی

1/22

0/101

همانطور کـه در جـدول ( )1نتـایج آزمـون (وان سـمپل کولمـوگروف اسـمرنوف) نشـان میدهـد توزیـع نمـرات  ،صـمیمیت
جنسی،سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی در گروه نمونه نرمال میباشد.
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ب) یافته های استنباطی
-صمیمیت جنسی با کیفیت زندگی رابطه معناداری دارد.

جدول ( )2ضریب همبستگی صمیمیت جنسی و کیفیت زندگی
همبستگی

r

sig

N

صمیمیت جنسی  -کیفیت زندگی

0/347

 0/01معنادار است

160

همانطور که در جدول( )2مشاهده می شود بین نمره صمیمیت جنسی و کیفیت زندگی در سـطح ) r=0/347( ، 0/01رابطـه
معنی دار آماری وجود دارد.) p <0/01 ) .
سازگاری زناشویی با کیفیت زندگی رابطه معناداری دارد.جدول ( )3ضریب همبستگی سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی
همبستگی

r

sig

N

سازگاری زناشویی با کیفیت زندگی

0/630

 0/01معنادار است

160

همانطور که در جدول( )3مشاهده می شود بین نمره سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی در سـطح ) r=0/630( ، 0/01رابطـه
معنی دار آماری وجود دارد.) p <0/01 ) .
 پیش بینی کیفیت زندگی براساس صمیمیت جنسی و سازگاری زناشوییجدول  4نتایج رگرسیون برای پیش بینی کیفیت زندگی براساس صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی در زوجین
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منابع تغیر

SS

df

Ms

رگرسیون

1135/7

5

141/9

باقی مانده

4600/2

155

34/07

کل

5735/9

160

F

4/16

R

0/44

R2

0/19

Sig

0/001

برای پیش بینی بینی کیفیت زندگی براساس صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی از تحلیل رگرسیون استفاده شد :نتایج
نشان داد که  Fمشاهده شده معنادار است ( )F=4/16و متغیرهای پیش بین باهم  0/19واریانس کیفیت زندگی را تبیین می
کنند .همبستگی چندگانه بین متغیرها نیز )R=0/44(0/44به دست آمد.

نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر پیش بینی صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی براساس کیفیت زندگی در زوجین مراجعه کننده به
مراکز مشاوره شهر کرمانشاه بود در ذیل نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .بین رضایت جنسی و کیفیت
زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد .نتایج این پژوهش تا حدودی با نتایج پژوهش عارفی و محسن زاده( )1391همخوانی دارد.
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 می تواند مشکالت زیادی ایجاد کند اما اگر تمایالت جنسی زوج ،نیاز دو طرف را ارضا کند احساس سعادت در
روابط زندگی خانوادگی بهوجود میآید .در تبیین این نتایج می توان گفت که ابعادی همچون :صمیمیت ،توافق ،صادق بودن،
محبت و پایبندی زوجین میتواند به گونه طبیعی به دلیل افزایش احتمال حل مسئله و کاهش احساسات منفی ناشی از ناتمام
ماندن حل مشکالت ،کیفیت زندگی را بهبود ببخشد .لذا طبیعی است زوجینی که از صمیمیت باالتری برخوردار باشند و
بهگونهای منطقی و به دور از توقعات بیجا و هم چنین اجتناب غیرمنطقی از بحث و تعارض با هم ارتباط دارند ،کیفیت زندگی
باالتری خواهند داشت .در تبیین این رابطه میتوان گفت ،اگر بتوان کیفیت زندگی را بهعنوان مجموعهای از سالمت روانی،
جسمانی ،اجتماعی و محیطی که به وسیله شخص یا گروهی از افراد تعیین میشود در نظر گرفت ،افرادی که از رضایت جنسی
بیشتری برخوردار باشند کیفیت زندگی باالتری دارند و در نتیجه سالمت روانی و بهزیستی روانشناختی باالتری دارند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین سازگاری زناشویی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .
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نتایج این پژوهش با یافته های باقر زاده سکه و اسکندری( ،)1394همسو می باشد.
در تبیین این یافته می توان اظهار داشت که انسان موجودی است چند بعدی که برای رسیدن به سازگاری و کیفیت زندگی
نیازمند درک همه ابعاد وجودی خود و فهمیدن موقعیت های مختلفی است که در ان قرار گرفته است کیفیت زندگی بر اساس
برداشت و درک فرد از وضعیت زندگی خود در ارتباط با عوامل فرهنگی ،اهداف ،عقاید و باورهای او تعیین می شود .کیفیت
زندگی ،تحت تأثیر عواملی است که به زندگی ارزش داده و به ایجاد تجارب مثبت کمک می کند و برای افراد مختلف ،معانی
متفاوتی دارد .کیفیت زندگی یک فرد ،نظر شخصی وی بوده و توسط خود فرد تعیین می شود (سیام ،حیدرنیا و
طوافیان )1391،در این باره می توان بیان داشت که سازگاری زناشویی را می توان به عنوان منبع نظام خانواده یا حتی بخشی
از نیروهای تأمین حیات و احیا کننده خانواده دانست ( مالزاده و همکاران .)1381 ،لی مسترز سازگاری را توان انطباق و توان
حل مسأله تعریف میکند (لی مسترز  ،1959 ،به نقل از لین و همکاران . )2010 ،لیدرر( )1999در تعریف سازگاری می گوید
 :سازگاری عبارت است از رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطابق با محیط فیزیکی و روانی به گونه ای که تنها با تغییرات محیط
همرنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن بسنده نمی کند  ،بلکه خود نیز می تواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را به گونه ای
مناسب تغییر دهد (به نقل از بدر و آستیلی.)2008 ،بنابراین سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی
تأثیر میگذارد .سازگاری زناشویی ،زیربنای عملکرد خانواده است و ایفای نقش والدینی را آسان میسازد و باعث افزایش سالمتی
و توسعهی اقتصادی و کیفیت بیشتر از زندگی میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که صمیمیت جنسی و سازگاری زناشویی توانایی پیش بینی کیفیت زندگی را دارد.
نتایج این پژوهش با یافته های ژیان ،نوابی نژاد و گروسی( )1395همسو می باشد.
در تبیین این یافته می توان بیان داشت که عوامل مختلفی می تواند بر کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد از جمله این عوامل
رضایت جنسی و سازگاری زناشویی است خانواده در حکم یک واحد اجتماعی در برگیرنده بیشترین ،عمیق ترین و اساسی
ترین مناسبات انسانی است که بر اساس ازدواج و زندگی زناشویی شکل می گیرد .روی هم رفته ،ازدواج را میتوان ارتباطی
دانست که دارای تمامیت بی نظیر و گسترده ای است؛ ارتباطی که دارای ابعاد زیستی ،عاطفی ،روانی ،اقتصادی و اجتماعی
است (اولیا ،فاتحی زاده و بهرامی )1311،زمانی که پیوند ازدواج میان زن و مرد برقرار میشود همزمان با آن کنشوری میان آنها
نیز آغاز میگردد .یکی از کنشوریهای مهم ،برقراری روابط جنسی میان زن و مرد است که می تواند سبب سالمت روانشناختی و
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جسمی هر دو آنها شود ( بایرز .)200610،فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن به منزله یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی
انسان در نظر گرفته می شود .رضایت جنسی به منزله یکی از نیازهای فیزیولوژیکی است که موجب سالمتی انسان می شود
(لیتزینگر و گوردن.)200511،از طرفی سازگاری زناشویی نیز با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی ،ارتباط آن با
کیفیت زندگی و تاثیرگذاری بر جنبههای گوناگون مانند سالمت جسمی و روانی از دهه  1990مورد توجه قرار گرفته
است .بنابراین با توجه به آنچه که بیان شد رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر کیفیت زندگی تاثیر گذار می باشد.
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