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مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متأهل ،بر مبنای دوستیهای قبل از ازدواج
راهله فروردین  ، 1ژاله امیرخانی
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چکیده
ارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندگی محسوب میگردد که میتوان آن را با درک نیازهای طرفین به یک
رابطه قراردادی و نظاممند تبدیل نمود .روابط قبل از ازدواج زنان به صورت عاطفی و جنسی با مردان قبل از ازدواج میتواند
روابط با همسر بعد از ازدواج را تحتالشعاع قرار دهد .پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان
متأهل ،بر مبنای دوستیهای قبل از ازدواج انجام گردید .جامعه آماری این تحقیق زنان متأهل شهر کرج بود که براساس
نمونهگیری تصادفی  120نفر مراجعه کننده به کلینیکهای «رازی» و «آریا» بودند ،انتخاب گردید .جهت سنجش نگرش به
ارتباط قبل از ازدواج از الگوی کردلو( )1380و جهت سنجش تعهد زناشویی (تعهد شخصی ،تعهد اخالقی ،تعهد ساختاری) از
پرسشنامه آدامز و جونز ( )1997و جهت سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه اولسون و همکاران ( )1998استفاده شد .روایی
هر کدام از این پرسشنامهها با نظر کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت ،همچنین جهت سنجش پایایی سؤاالت پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر کدام از پرسشنامهها بیشتر از  70درصد شد .یافتههای تحقیق نشان
داد بین تعهد و رضایت زناشویی در روابطهای قبل از ازدواج به طرز معنیداری متفاوت است .بر این اساس ،بیشترین تعهد
زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از ازدواج ،رابطه جنسی با همسر خود داشتهاند و کمترین تعهد زناشویی مربوط به زنانی
است که قبل از ازدواج رابطه جنسی با غیر همسر دارد ،همچنین ،بیشترین رضایت زناشویی مربوط به زنانی است که قبل از
ازدواج رابطه عاطفی با همسر خود داشته اند و کمترین میزان رضایت زناشویی مربوط به مردانی است که روابط جنسی با غیر
همسر خود داشتهاند .در آخر نیز پیشنهادات و محدودیتهایی بر مبنای یافتههای تحقیق آورده شده است.
واژههای كلیدی :تعهد زناشویی ،رضایت زناشویی ،دوستی های قبل از ازدواج
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مقدمه
افراد به برقراری رابطه اجتماعی نیاز ذاتی دارند" .مطالعات بیانگر آن است که مردم ،به طور متوسط 70 ،درصد از اوقات
خود را صرف ارتباط با دیگران میکنند و قسمت اعظم رفتار آنان تحت عنوان رفتار ارتباطی نامیده میشود" (عمراننسب،
 .) 1380این ارتباط در دوره نوجوانی با افراد همجنس اهمیت دارد ،همچنین در حوالی همین سن پیوندهای دوستی با جنس
مخالف نیز شکل میگیرد و ممکن است این پیوندها به ارتباطات عاشقانه منجر و حتی تا مرحله ازدواج پیش برود (ادواردس و
همکاران.)2017 1،
گرچه دوستی و ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج ،در ایران مانند بسیاری از سرزمینها ،به دلیل اینکه به طبیعت
انسانی و کشش متقابل دو جنس برمیگردد ،سابقه طوالنی دارد ،اما افزایش نوجوانانی را که چنین رابطهای را برقرار میسازند،
پایین آمدن سن برقراری اولین ارتباط و برخورد آشکار نوجوانان با این موضوع به عنوان هنجار اجتماعی با وجود همه
محدودیتهای قانونی و فرهنگی در سالهای اخیر ،هم تحلیلگران اجتماعی را دچار شگفتی کرده و م پدران و مادران و
متولیان امور دینی و سیاسی را در نگرانی و سرگشتگی فرو برده است (گلزاری .)1384 ،با این حال ،امروزه در کشور ما
برخالف اینکه روابط دختر و پسر قبل از ازدواج چه از لحاظ فرهنگی و چه شرعی و قانونی منع شده است اما شاهد رشد
روزافزون این روابط هستیم به طوری که عده زیادی از نوجوانان ( 20-60درصد گروه سنی  14-18سال) با یک یا چند نفر از
جنس مخالف ارتباط عاطفی و گاه پیشرفتهتر برقرار کردهاند (خلجآبادی فراهانی و همکاران.)1390 ،
معاشرت و دوستی آزادانه دختر و پسر میتواند مشکالت و گرفتاریهای چندی را برای آنان ایجاد کند و آنان را از مسیر
عادی زندگی شان دور سازد .در این رهگذر دختران به مراتب بیشتر از پسران آسیبهای روانی و اجتماعی و گاه جسمی و
بهداشتی میبینند که بر زندگی شخصی ،خانوادگی و سالمت جسمی آنان اثرات منفی بر جای میگذارد و گاه موجب از هم
پاشیدگی زندگی آنان میشود (گلزاری.)1384 ،
در سالهای اخیر تجددگرایی و برخی تظاهرات آن در جامعه به چشم میخورد به طوری که به نظر میرسد سنت و
فرهنگ جامعه در برخی زمینهها در حال تأثیرپذیری از سایر فرهنگها است .یکی از این زمینهها روابط با جنس مخالف قبل از
ازدواج می باشد .افزایش سوادآموزی و تحصیالت دانشگاهی در بین جوانان ،دسترسی به رسانههای جهانی ،مهاجرت به شهرها و
همچنین دسترسی گسترده به فنآوریهای نوین ارتباطی موجبات تسهیل در ارتباطات و دسترسی به سایر فرهنگها را فراهم
نموئه (الدن و ادیبراد.)1383 ،
با همه این ها روابط دختران و پسران پیش از ازدواج همواره موضوعی مهّم و با این حال ،پوشیده از ابهام و همراه با شک و
تردید و اضطراب بوده است .از طرفی فشارها و تنشهای غریزی باعث میشود که نوجوانان خود به خود به سمت جنس مخالف
گرایش پیدا کنند و از طرف دیگر مالحظات اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی به عنوان موانعی سر راه آنان عمل کردهاند .این
حالت های متضاد و متناقض در جامعه همواره برای نوجوانان و جوانان و همچنین اولیا و مسؤالن آموزش و پرورش مسئلهساز و
بغرنج بوده و وضعیت نامعلوم و سردرگمی را از لحاظ کنار آمدن با این مشکل ایجاد کرده است (کوثری و اشعارینژاد.)1383 ،
روابط قبل از ازدواج
ارتباط یا رابطه با جنس مخالف ارتباطی نامیده میشود که غیر از ازدواج ،عقد و نامزدی رسمی و نیز ارتباطی خارج از حد
همکالسی ،همکاری و یا آشنایی معمولی در فامیل است ،بلکه این رابطه ،رابطه عاطفی و صمیمانه که اغلب دور از چشم
خانواده صورت میپذیرد .همچنین رابطه با جنس مخالف از ارتباط غیرحضوری تا ارتباط جنسی را شامل میشود .ارتباط با
جنس مخالف از دیرباز تاکنون تحت عنوان عمومی و متعارف ازدواج شناخته شده و رسمیت یافته است .به این شکل که یک
مرد با یک زن قراردادی برای ارتباط ،صمیمیت و زندگی برای مدت نامحدود برقرار میسازد (زمانی.)1392 ،

1

- Edwards et al
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تعهد زناشویی
تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلندمدتی روی ازدواجشان دارند ،یا برای رابطه فداکاری میکنند ،برای
حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم برمیدارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداشدهنده نیست ،می-
مانند (هارمون ،)2005 ،همچنین تعهد به واسطه تجربه جذابیت ،به صورت رفتار شایسته ،مناسب و اعتماد ظاهر میشود و به
مجرد زیاد شدن آن روابط ،پایداری بیشتری پیدا میکند( .جانسون. )1985 ،
انواع تعهد زناشویی
اگرچه تعهد یا قصد برای ادامه رابطه ،اغلب سازهای کلی در نظر گرفته میشود ،صراحتاً به سه نوع متمایز تقسیم میگردد
(آدامز و جونز1977 ،؛ جانسون و همکاران.)1999 ،
تعهد به همسر (تعهد شخصی)
شخص ممکن است احساس کند که به صورت شخصی متعهد است چون به شریک رابطهاش ،خود رابطهاش و هویت
زوجی دلبسته است (تانگ ،)2006 ،تعهد شخصی از طریق درک مواهب مثبت در همسر برانگیخته میشود که تمایل به در
تماس بودن را افزایش میدهد .یک فرد دارای تعهد شخصی به این خاطر رابطه را ادامه میدهد که :الف) به عنوان یک نیاز
شخصی به این رابطه گرایش دارد؛ ب) همس رش را دوست دارد و به سوی او کشش دارد؛ ج) یک هویت متقابل در این رابطه
وجود دارد که ارضاءکننده است (همان منبع).
تعهد به ازدواج (تعهد اخالقی)
ازدواج یکی از قدیمیترین بنیادهای بشری است و حتی قبل از ثبتهای موجود ما از تاریخچه اجتماعی ،قانونی و مذهبی
نیز وجود داشته است .تعهد به ازدواج به عنوان یک بنیاد این احساس را در افراد شدت میبخشد که ملزم به حفظ ازدواج به
عنوان یک وظیفه اخالقی و اجتماعی هستند (آدامز و جونز.)1997 ،
تعهد اجباری (تعهد ساختاری)
موقعیتهایی وجود دارد که شخص احساس رضایتمندی ندارد اما به دلیل اجبارهای بیرونی مجبور است در رابطه بماند
(تانگ ،)2006 2،این نوع تعهد ارزیابی هزینههای فسخ رابطه را شامل میگردد که این هزینهها دلیلی است که افراد احساس
میکنند که مجبورند در رابطه بمانند (به نقل از هریس.)2005 ،
موانع بیرونی یا اجبارها شامل سرمایهها و منابع غیر قابل برگشت (دارایی ،مایملک ،زمان و پول) ،شیوههای سخت خاتمه
دادن (هزینههای قانونی و دادگاه ،تقسیم پیچیده دارایی و مسؤلیت نگهداری از کودکان) ،واکنشهای اجتماعی نامطلوب
همکاران ،خانواده و دوستان ،فقدان جایگزینهای جذاب ( همسر جایگزین ،فقدان حمایت مالی ،تغییر سبک زندگی ،یا فرصت-
های شغلی بادوام) و استرسهای بالقوهای که بر روی بچهها وارد میشود (جانسون.)1985 ،
رضایت زناشویی
رضایت زناشویی احساس خشنودی و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر استریال به هنگامی که همه جنبههای
ازدواجشان را مدنظر قرار میدهند (گلدنبرگ و گلدنبرگ.)2000 3،
علیائی زند( ،)1382عوامل زمینهساز رضامندی از زندگی زناشویی را اینگونه عنوان میکند :تفاهم و توافق ،احساس محبت
و ابراز عالقه ،احترام گذاشتن به همسر ،مسؤلیتپذیری ،آشنا بودن با ظرافتها و هنر لذت بردن از رویدادهای کوچک زندگی،
سرزندگی  ،غنیمت شمردن فرصت برای همکاری و هم صحبتی با همسر ،انعطافپذیری ،آشنا بودن با روش سازنده حل مسائل
و مشکالت مالی و رضایت از رابطه جنسی.
2

- Tang, Ch

3

- Goldenberg & Goldenberg
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در ادامه به تحقیقاتی چند در حوزه موضوع پژوهش پرداخته میشود.
خلجآبادی و همکاران ( )1394در یک پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه بین معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج و
رضایت زناشویی در زنان و مردان متأهل در تهران به این نتیجه رسید که بیشترین ضریب تأثیر روی رضایت زناشویی مربوط به
میزان شناخت همسر در بدو ازدواج میباشد و پس از آن تجربه معاشرتهای متعدد با جنس مخالف قبل از ازدواج است که
بیشترین ضریب تأثیر منفی را بر رضایت زناشویی دارد .همچنین تعدد رابطههای قبل از ازدواج با جنس مخالف ،میتواند
تعیینکننده رضایت کمتر زناشویی پس از ازدواج باشد .برعکس ،شناخت بیشتر از خصوصیات همسر ،به عنوان عامل مثبت در
رضایت زناشویی شناخته شد.
در تحقیق دیگر توسط حسینی و همکاران ( )1394با عنوان رابطه تعهد زناشویی با ویژگیهای شخصیتی ،معلوم شد
ویژگیهای شخصیتی افراد عامل مهّمی در پیشبینی میزان تعهد زناشویی آنان میباشد .نتایج حاکی از آن بود که ویژگیهای
شخصیتی برونگرایی ،سازگاری و مسؤلیتپذیری رابطه مثبت و معنادار و ویژگیهای شخصیتی روانرنجورخوبی و گشودگی به
تجربه ،همبستگی منفی و معناداری با تعهد زناشویی دارند.
اسپریچر 4و همکاران ( )2013در تحقیق خود با عنوان "بررسی استانداردهای روابط جنسی قبل از ازدواج و تمایالت
اجتماعی – جنسی" انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مردان در روابط خود آزادی بیشتری دارند و تفاوتهای نژادی و
قومیتی در رفتارهای جنسی مردان بیشتر است .همچنین زنان در روابط جنسی خود محدودتر از مرداناند.
موزی و فینکمن ) 2013(5در تحقیقی با عنوان اثر رابطه جنسی قبل از ازدواج در امراض مقاربتی و عفونتهای جنسی و
رفتارهای پرخطر در زنان به این نتیجه رسیدند که زنانی که مدت طوالنیتری قبل از ازدواج رابطه جنسی داشتند از شانس
باالتری هم برای ابتال به ایدز و هپاتیت برخوردار بودند .همچنین این زنان به احتمال بیشتری با شرکای متعدد جنسی بودهاند.
با توجه به اینکه روابط دختر و پسر در جوامع دیگر امری عادی به حساب میآید تحقیقات زیادی در این مورد انجام نشده
است .در ایران نیز به دلیل ماهیت پنهانی این روابط تحقیقات کمی در مورد خود رابطه و تأثیراتی که میتواند روی ازدواج افراد
داشته باشد ،انجام شده است .نکتهای که حائز اهمیت است این است که تأثیر تجربه روابط پیش از ازدواج فقط مربوط به آن
دوره نیست و می تواند دائمی باشد .با ظهور پدیده جذاب اینترنتی و متعاقباً شبکههای مختلف و پرطمطراق اجتماعی درهای
جدیدی به روی روابط دختر و پسر گشوده شده است .در تحقیقات به نظر میرسد ،تعهد و وفاداری یکی از شاخصههای مهّم
رضایت زناشویی برای افراد است .پس با بررسی روابط پیش از ازدواج میتوان به نتایج خوبی رسید و از آن برای آگاهی بخشی
به خانوادهها و نوجوان و جوانانی که درگیر این روابط هستند ،استفاده کرد .بنابراین مسئلهای که در این تحقیق با آن مواجه
هستیم این است که مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متأهل بر مبنای دوستیهای قبل از ازدواج است.
شركتكنندگان و طرح پژوهش:
جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهل استان سمنان هستند که الاقل  5سال از ازدواجشان گذشته و براساس فرمول
نمونهگیری جامعه نامحدود  120نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردید و به تعداد آنها هر یک از پرسشنامههای بررسی
نگرش به ارتباط قبل از ازدواج ،تعهد زناشویی و رضایت زناشویی توزیع گردید .از آنجا که ممکن بود مشکالتی در ورود
پرسشنامهها به تحلیل به دلیل عدم عودت پرسشنامهها ،عدم پاسخ به تمام سؤاالت و  ...پیش آید و ریسک تحلیلها باال رود،
جهت پوشش این ضعف  10پرسشنامه بیشتر از حد تعیین شده به پاسخ دهندگان توزیع داده شد و از بین آنها 120
پرسشنامه (که کاملتر بود) غربال گردید.
4

- Sprecher et al

5

- Musie & Finkeman
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ابزار جمعآوری اطالعات:
الف) پرسشنامه بررسی نگرش به ارتباط قبل از ازداواج :این پرسشنامه توسط کردلوو (1380؛ بوه نقول از دهقوان تنهوا و
همکاران ) 1392 ،ساخته شده است که نگرش و میزان موافقوت افوراد را بورای ارتباطوات خوارج از چوارچوب بوا دوسوتان غیور
همجنس مورد سنجش قرار میدهد .این آزمون ،شامل  25جمله است که جمالت  1تا  22میزان نگورش فورد را بور روی یوک
مقیاس لیکرت  5درجهای (کامالً مخالفم =  ،5کامالً موافقم = )1اندازه گیری میکند .جمالت  23توا  25نیوز میوزان گورایش را
براساس بله یا خیر

میسنجند .همچنین در این پرسشنامه ،سؤاالت  5 ،4و  6به صورت منفی نمرهگذاری مویشووند .در

تحق یق حاضر برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ،که میزان این ضریب  0/91بدست آمد.
ب) پرسشنامه تعهد زناشویی :این پرسشنامه میزان پایبندی افراد به همسر و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازهگیری مویکنود.
این آزمون توسط آدامز و جونز ( )1997ب رای مقاصد پژوهشی تهیه و تدوین شده و سه بعد تعهد زناشویی را اندازهگیوری موی-
کند .این ابعاد عبارتند از:
تعهد شخصی :تعهد به همسر که مبتنی بر جذابیت شریک رابطه زناشویی است.
تعهد اخالقی :تعهد نسبت به ازدواج که مبتنی بر جذابیت شریک رابطه زناشویی است.
تعهد ساختا ری :تعهد نسبت به همسر و ازدواج که مبتنی بر احساس اجبار به تداوم ازدواج با ترس از پیامدهای طالق است.
آدامز و جونز در  6پژوهش مختلف به منظور به دست آوردن اعتبار و روایی پرسشنامه را اجورا کورد ،همچنوین عباسوی مولیود
( ،)1388اعتبار و پایایی این پرسشنامه را مورد بر رسی قرار داد .در این تحقیقات با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،میزان هور
یک از ابعاد تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد ساختاری بیشتر از  0/70شد .همچنین در این تحقیق پوس از انجوام عملیوات
پیرایشی و آرایشی روی گویهها ،پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفته و بر مبنای آلفای کرونباخ پایایی بعود تعهود شخصوی
 ،0/89بعد تعهد اخالقی  0/88و بعد تعهد ساختاری  0/79بدست آمد.
ج) پرسشنامه رضایت زناشویی :این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی
مورد استفاده قرار گرفته است .اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نمووده و معتقود اسوت کوه ایون
مقیاس مربوط میشود به تغییراتی که در طول حیات آدمی رخ میدهود و همچنوین در ایون خصوو

بوه تغییراتوی کوه در

خانواده بوجود میآید ،حساس است .هر یک از موضوعهای این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینههای مهّم است .ارزیابی این
زمینهها در درون یک رابطه زناشویی ،میتواند مشکالت بالقوه زوجها را توصیف کند یا میتواند زمینههای نیرومنودی و تقویوت
آنها را مشخص نماید .این ابزار همچنین میتواند به عنوان یک ابوزار تشخیصوی بورای زوجهوایی کوه در جسوتجوی مشواوره
زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی خود هستند استفاده شود .در این تحقیق از ورژن مربوط به فرم  25سوؤالی اولسوون
(پوردهقان و همکاران )1387 ،برای سنجش رضایت زناشویی استفاده شده است و سعی شده است تموام سوؤاالت بودون هوی
دستهبندی بیان شوند .پرسشنامه به صورت  5گزینهای از نوع لیکرت (کامالً موافق ،موافق ،نه موافق و نه مخالف ،کامالً مخالف)
که به هر گزینه آن از یک تا پنج امتیاز داده میشود .روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات اولسوون و دیگوران ( ،)1998و
سلیمانیان ( )1373به ترتیب  0/93و  0/95گزارش شد .در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفوای کرونبواخ،
به میزان  0/89بدست آمد.

46

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

شیوه گردآوری دادهها :
بعد از انتخاب تصادفی پاسخدهندگانی که مالکهای ورود به پژوهش به عنوان نمونه را داشوتند ،سوه پرسشونامه (نگورش بوه
ارتباط قبل از ازدواج ،تعهد زناشویی ،رضایت زناشویی) در بین آنها توزیع و سپس با راهنماییهای الزم و مناسب در خصوو
نحوه پاسخدهی و کدگذاری گویهها ،پرسشنامهها را جواب داده و دریافت گردید واطالعات الزم برای تحلیل جمعآوری گردیود.
سپس پس از گردآوری دادهها و ورود آنها به رایانه ،تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSSانجام شد.
یافتهها
سؤال اول :آیا تعهد افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است؟
به منظور آزمون شماره یک پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
جدول ( :)1میانگین و انحراف معیار تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه
گروهها

میانگین

انحراف معیار

رابطه عاطفی با غیرهمسر

115/13

19/722

رابطه عاطفی با همسر

127/26

16/95

رابطه جنسی غیر همسر

111/00

14/922

رابطه جنسی با همسر

128/25

17/65

بدون رابطه

123/26

18/12

جمع

122/38

17/47

جدول فوق نشان دهنده میانگین و انحراف معیار تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه است.
جدول ( :)2نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در گروههای مورد مطالعه در متغیر تعهد زناشویی
تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه
نمره کل تعهد
زناشویی

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

2306/602

4

650/576

درون گروهی

46032/862

156

295/082

جمع

49856/758

160

ارزش F

سطح معناداری
0/0165

2/205

جدول فوق نتابج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه را نشان میدهد
که تفاوت بین گروهها در نمره کل تعهد زناشویی از نظر آماری معنادار است ( ،)P>0/05بنابراین میتوان گفت که تعهد
زناشویی افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است .همچنین برای تعیین تفاوت بین گروهها ،نیازمند انجام آزمون
تعقیبی ( )LSDاست که در جدول آمده است.
جدول ( :)3آزمون تعقیبی مقایسه گروههای مورد مطالعه در تعهد زناشویی
مقایسه تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه

رابطه عاطفی با غیرهمسر

رابطه عاطفی با همسر

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

رابطه عاطفی با همسر

5/032

0/253

رابطه جنسی با غیرهمسر

9/745

0/029

*

رابطه جنسی با همسر

8/865

0/032

*

بدون رابطه

0/716

0/855

رابطه جنسی با غیرهمسر

4/855

0/255

رابطه جنسی با همسر

4/956

0/23

بدون رابطه

-4/240

0/317

47

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400
رابطه جنسی با غیرهمسر

رابطه جنسی با همسر

0/228

0/885

بدون رابطه

-7/235

*

بدون رابطه

-9/233

رابطه جنسی با همسر

0/049
0/036

*

گروههایی که دو به دو با هم مقایسه شدهاند و تفاوت معناداری با هم دارند در ستون سطح معنیداری با عالمت * نمایش داده
شده است.
جدول  3مقایسه گروههای مطالعه در تعهد زناشویی را نشان میدهد .به منظور مقایسه دو به دو از آزمون تعقیبی حداقل
تفاوت معنادار استفاده شد .جدول فوق نشان میدهد که تفاوت بین برخی از گروهها در تعهد زناشویی از نظر آماری معنادار
است ( .)P>0/05بیشترین میانگین معنی تعهد زناشویی به ترتیب بین گروههای  -1رابطه عاطفی با همسر  -2رابطه جنسی با
همسر  -3بدون رابطه  -4رابطه عاطفی با غیرهمسر و  5رابطه جنسی با غیر همسر میباشد.
سؤال دوم :آیا رضایت زناشویی افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است؟
به منظور این آزمون این سؤال نیز از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده میشود.
جدول( :)4میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی در گروههای مورد مطالعه
انحراف معیار

گروهها

میانگین

رابطه عاطفی با غیرهمسر

36/06

0/755

رابطه عاطفی با همسر

37/23

1/215

رابطه جنسی غیر همسر

36/16

1/171

رابطه جنسی با همسر

37/25

1/135

بدون رابطه

34/36

0/895

جمع

36/212

0/666

جدول  4نشان دهنده میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی در گروههای مورد مطالعه است.
جدول ( :)5نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در گروههای مورد مطالعه در متغیر رضایت زناشویی
رضایت زناشویی در گروههای مورد
مطالعه
نمره کل رضایت
زناشویی

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

466/321

4

116/58

درون گروهی

5932/123

156

38/0264

جمع

49856/758

160

ارزش F

سطح معناداری

0/01

3/0658

جدول  5نتابج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در رضایت زناشویی در گروههای مورد مطالعه را نشان میدهد
که تفاوت بین گروهها در نمره کل رضایت زناشویی از نظر آماری معنادار است ( ،)P>0/05بنابراین میتوان گفت که رضایت
زناشویی افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است .همچنین برای تعیین تفاوت بین گروهها ،نیازمند انجام آزمون
تعقیبی ( )LSDاست که در جدول آمده است.
جدول( :)6آزمون تعقیبی مقایسه گروههای مورد مطالعه در رضایت زناشویی
مقایسه تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه
رابطه عاطفی با غیرهمسر

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

رابطه عاطفی با همسر

1/890

0/221

رابطه جنسی با غیرهمسر

2/05

0/219
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رابطه عاطفی با همسر

رابطه جنسی با غیرهمسر
رابطه جنسی با همسر

رابطه جنسی با همسر

1/113

0/502

بدون رابطه

2/211

0/228

رابطه جنسی با غیرهمسر

3/956

0/014

*

رابطه جنسی با همسر

0/905

0/711

بدون رابطه

3/890

0/011

*

رابطه جنسی با همسر

3/125

0/056

بدون رابطه

0/235

0/913

*

بدون رابطه

3/321

0/049

*

گروههایی که دو به دو با هم مقایسه شدهاند و تفاوت معناداری با هم دارند در ستون سطح معنیداری با عالمت * نمایش داده
شده است.
جدول  6مقایسه گروههای مطالعه در تعهد زناشویی در گروههای مورد مطالعه را نشان میدهد .به منظور مقایسه دو به دو از
آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار استفاده شد .جدول فوق نشان میدهد که تفاوت بین برخی از گروهها در تعهد زناشویی از
نظر آماری معنادار است ( .)P>0/05بیشترین تفاوت میانگین معنیدار رضایت زناشویی به ترتیب بین گروههای  -1رابطه
عاطفی با همسر و بدون رابطه  -2رابطه عاطفی با همسر و رابطه جنسی با غیر همسر  -3رابطه جنسی با همسر و بدون رابطه
بحث و نتیجه گیری
با توجه به افزایش سن ازدواج احتمال اینکه افراد پس از یک یا چند رابطه قبل از ازدواج به زندگی مشترک بیاینود نیوز بیشوتر
میشود .از طرفی رضایت زناشویی یکی از هدفهای عمده هر ازدواجی است که تموام زوجهوا بوا هودف بدسوت آوردن و حفوظ
رضایت زناشویی خود و همسرشان در تالش هستند .همچنین سطح پایین تعهد زناشویی ازدواج منجر به عدم رضایت و طوالق
میگردد .تعهد با عث حفظ و بقای ارتباط در زندگی زوجین میشود (یامواگوچی و همکواران .)2017 6،ایون پوژوهش بوا هودف
مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در زنان متأهل بر مبنای دوستیهای قبل از ازدواج صورت گرفت.
پاسخ سؤال اول :آیا تعهد زناشویی افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است؟
جدول  2نشان میدهد که تفاوت بین گروهها در نمره کل تعهد زناشویی از نظر آماری معنادار اسوت .بنوابراین مویتووان گفوت
تعهد زناشویی افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است .با توجه به جدول  1بیشترین تعهد زناشویی مربوط بوه زنوانی
است که قبل از ازدواج ،رابطه جنسی با همسر خود داشتهاند و کمترین تعهد زناشویی مربوط به زنانی است کوه قبول از ازدواج
رابطه جنسی با غیر همسر دارد .این موضوع را میتوان اینگونه تفسیر کرد که زنان قبل از ازدواج با افرادی غیر از همسور خوود
رابطه جنسی دارند ،آن رابطه در آنها عشق و وابستگی به هم را بوجود میآورد ،بوه گونوهای کوه بعود از ازدواج بوا همسور بوه
احتمال زیاد با همان افراد رابطه برقرار میکند .یک دلیل دیگر برای اثبات این سؤال این است که زمانی کوه زن قبول از ازدواج
رابطه جنسی با افرادی غیر از دارد ،بعد از ازدواج با همسر ممکن است با عالقهای بوه رابطوه جنسوی نداشوته باشود ،یعنوی بوه
عبارتی حس تنوعطلبی رابطه جنسی در وی مستولی شده باشد و بعد از ازدواج نتواند یخ این احساس را که بوه صوورت عوادت
درآمده است را بشکند .همچنین براساس یافتههای جدول  ،3تعهد زناشویی بین گروههای  -1رابطه عواطفی بوا غیور همسور و
رابطه جنسی با غیر همسر  -2رابطه عاطفی با غیرهمسر و رابطه جنسی با همسر  -3رابطه جنسی با همسر و بدون رابطوه -4
رابطه جنسی با غیرهمسر و بدون رابطه تفاوت معنیداری با هم دارند .نتایج این یافته یا تحقیقات حسینی ( ،)1394بودنسوکی
و ترواتوو ( )1998و دوش و همکواران ( )2003همسووویی دارد .براسواس ایون مطالعووات؛ زوجوین متعهود ،در برابوور نقوضهووای
یکدیگرشکیباتر بوده ،انتظارات واقعبینانهتری را ایجاد کرده و تکنیکهای کاهش تنش نظیر حس شوخطبعوی را هنگوام سور و
کار داشتن با تفاوتها به کار میگیرند.
6
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پاسخ سؤال دوم :آیا رضایت زناشویی افراد با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است؟
جدول  5نشان میدهد که تفاوت بین گروهها در نمره کل رضایت زناشویی از نظر آماری معنادار است .بنابراین مویتووان گفوت
رضایت زناشویی زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج متفاوت است .با توجه به جدول  4بیشترین رضایت زناشوویی از آن زنوانی
است که قبل از ازدواج رابطه عاطفی با همسر خود داشتهاند و کمترین میزان رضایت زناشویی مربوط به مردانی است که روابط
جنسی با غیر همسر خود داشتهاند .پس می توان نتیجه گرفت زمانی که زنان بوا همسوران خوود قبول از ازدواج رابطوه عواطفی
دارند ،این عاطفه میتواند احساسات دو طرف را برانگیزد و از طریق این ارتباط ،صمیمیت و وابستگی بین آنها بیشتر و نتیجتواً
منجر به ازدواج شود و از آنجایی که ب عد از ازدواج خاطرات و روابط عاطفی قبل از ازدواج را یادآوری میکننود مویتوانود حوس
رضایت زناشویی را در آنها ایجاد کند .همچنین در آزمون تعقیبی که انجام شد بین گروههای زیر در رضایت زناشوویی تفواوت
معناداری وجود داشت :رابطه عاطفی با همسر و رابطه جنسی با غیرهمسر ،رابطه عاطفی با همسر و بدون رابطه ،رابطوه جنسوی
با همسر و بدون رابطه.
نتایج فوق با تحقیقات خلجآبادی و همکاران ( ،)1394موسوی و همکاران ( )1386که د رمورد ارتبواط روابوط قبول از ازدواج و
رضایت و تعارضات زناشویی انجام شده ،همسو است.
پیشگیری بهتر از درمان است ،مبنای کار بسیاری از شبکههای ماهوارهای (از قبیل جم ،منو تو و )...خیانت به همسر اسوت کوه
میتواند تعهد و رضایت زناشویی افراد را تحتالشعاع قرار گیرد .پیشنهاد میشود نیوروی انتظوامی قبول از اینکوه در داخول بوا
ماهوارهها و یا سایتهای مبتذل (با مدیریت پلیس فتا) مقابله کند ،از مسیرهایی که از طریق آنها ماهوارهها وارد کشور موی-
شود ،را کنترل کنند و از ورود آنها به داخل از کشور جلوگیری کنند ،زیرا کنترل این وسایل بعد از ورود بوه داخول کشوور بوه
مراتب سختتر میباشد .همچنین سایتهای مبتذل اینترنتی را فیلتر کنند ،تا همه افراد نتوانند از آنها استفاده نکنند .یکوی از
محدودیت های این تحقیق این است که در شهر سمنان انجام گرفته و قابل تعمویم بوه قلمروهوای دیگور (مخصوصواً شوهرهای
بزرگی مثل تهران که از نظر فرهنگ روابط با همسر و غیر همسر غنیتر از مکانهای دیگر است) نیست.
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