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Abstract 
This study aims to predict sexual satisfaction and 

marital intimacy of married university students. 
The present correlation study was conducted, and 

the target population chosen for this research were 

158 married individuals married on campus. The 

data of this study were collected through 

questionnaires of religiosity (ARA), marital 

intimacy (AIC), sexual satisfaction (ISS), and also 

marital commitment (DCI). For a better 

interpretation and analysis, the descriptive and 
inferential method (regression) was applied. The 

results indicated that 35 percent of sexual 

satisfaction can be predicted by means of marital 

intimacy and religiosity. There is also a 43 percent 
prediction of marital commitment. It seems that 

religiosity and marital intimacy can significantly 

affect the sexual satisfaction. Religiosity seems to 

be a factor in enhancing sexual satisfaction and 

marital commitment. 
Keywords: Religiosity, Marital Intimacy, Sexual 

Satisfaction, Marital Commitment, Students 

 چکیده
 ییزناشو تعهد و یجنس تیرضا ینیبشیپ حاضر، پژوهش از هدف

 عه،مطال نیا طرح. بود نیزوج نیب تیمیصم و داریدین براساس
 یتمام شامل یآمار جامعه. بود یادیبن نوع از یهمبستگ
 1397 سال در تهران دانشگاه خوابگاه ساکن متأهل انیدانشجو

 دانشگاه متأهل یدانشجو نیزوج از نفر 158 نمونه حجم. بود
 یاخوشه یریگنمونه روش به که بودند خوابگاه ساکن تهران

 تیرضا یهاپرسشنامه توسط پژوهش نیا یهاداده. شدند انتخاب
 یمذهب نگرش سنجش(، DCI) ییزناشو تعهد، (ISS) یجنس

(ARA )نیزوج تیمیصم و (AIC) هاآن ییایپا و ییروا که 
 از هاداده لیوتحلهیتجز منظور به. شد یآورجمع است، شده دییتأ

  افزارنرم از( ونی)رگرس یاستنباط و یفیتوص آمار یهاروش
24-SPSS 35دست آمده نشان داد که به جیاستفاده شد. نتا 

قابل  ییزناشو تیمیو صم داریدینتوسط  یجنس تیدرصد از رضا
 به ادرق ییزناشو تیمیصم و داریدین نیهمچن و است ینیبشیپ
 قیتحق جینتا. باشندیم ییزناشو تعهد از یدرصد 43 ینیبشیپ

و  یجنس تیبر رضا ییزناشو متیصم و داریدین که داد نشان
 تیمیمص و داریدین تیمثبت دارد و با تقو ریتأث ییتعهد زناشو

 در را ییزناشو تعهد و یجنس تیرضا زانیم توانیم ،ییزناشو
 .داد شیافزا نیزوج

 تیرضا ،ییزناشو تیمیصم ،داریدین :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه 

 نارکاست برای رسیدن به یک خانواده مستقل که در فرد یک پیوند مقدس، منطقی و احساسی بین دو  ،ازدواج
برای رشد، تعالی،  علتی ؛حال. ازدواج درعینرسدمیدر زندگی  صمیمیت و آن فرد به حس آرامش، همراهی

توان یکی اج بنیان خانواده است و آن را میعبارت دیگر، ازدوبه .تکامل طرفین و رفع نیازهای مهم انسان است
بستری ترین اصلی و ترینمعموالً مهم ،(. ازدواج1396، حیدریها در زندگی هر فرد دانست )ترین انتخاباز مهم

ی زندگ نمودهایجمله  . ازشودآشکار میاست که کارکرد و آثار صمیمیت و روابط اجتماعی رشدیافته در آن 
نشان نوع وبه هم محبتها و برقرار بودن عشق و روابط سالم و سازنده میان انسان داشتناجتماعی انسان، 

ارضای نیازهای مختلف عاطفی، جسمانی و عقالنی  جایگاه ،است. خانواده همدیگرهمدلی به  صمیمیت و دادن
بودن از جسم و روان و شناخت چگونگی ارضای این نیازها و مجهز شدن به راهکارهای  آگاه ؛ بنابرایناست

 معنایبه ،. رضایت یک فرد از زندگی زناشوییاستناپذیر شناخت تمایالت جسمی و روانی ضروری و اجتناب
 ،نهایت در واست از زندگی  فرد ی رضایتامعنبه ،شود و رضایت از خانوادهاز خانواده محسوب می اورضایت 
 ،در یک ازدواج سالم(. 2018 و همکاران، )بارتون رشد و تکامل و پیشروی مادی و معنوی خواهد شد منجر به

شود، نقش بسیار مهم و  زن و شوهرنحوی که بتواند موجب رضایت زناشویی به داشتن رابطه جنسی مناسب
جنسی، تعالی انسان را نیاز نشدن  ارضا (،1943) نظر مزلوخانواده دارد. به بنیاندر موفقیت و استقامت  ضروری

 دربرگیرنده ،(. رضایت جنسی1393، میرزاییو چلسی آذین، روشننیککند )پذیر و شکننده میبه شدت آسیب
 دست آوردنهای جنسی، نیاز به ارتباط با شریک جنسی و توانایی بهبه فعالیت تمایل، احساس در مورد بدن

احساس  ،(. رضایت جنسی1395 ،گیالسی و تقدسی، قنبری افرا، قنبری افرارضایت از فعالیت جنسی است )
گیرد. میبردوطرفه را در در ایجاد حس خوشاینداو از نوع رابطه جنسی و توانایی  شخص استبخش لذت

اید، تعریف نمبخش ترسیم میکه آن را لذت ارزیابی و تحلیل فرد از رفتار جنسی خود ،جنسیهمچنین رضایت 
قلمداد  ارتباط دارد، اوو جامعه  فردفردی که با سالمت بین ارتباطاتعنوان یکی از نیازهای فردی و شده و به

و  یکی از فاکتورهای اساسی ،رضایت جنسی (.1390، قلیاهللو صادقی  رحمانی، مرقانی خویی،شود )می
و  ، ولمن، اسمیتز، هسنیبرینک بخش بر روابط زناشویی و رضایت از زندگی در بین زوجین است )وندناثر

 (.2018، ورتمن
یت جنسی و سازگاری زناشویی را رضا میزانبینی پیش به ( در پژوهشی که1395زاده )بشارت و رفیع

 ،به این نتیجه رسیدند که صمیمیت ،و نگرش جنسی انجام دادندو دانش  تعهدصمیمیت، اساس متغیرهای بر
یکی از عوامل کلیدی در قضاوت فرد نسبت به کیفیت بینی رضایت جنسی دارد. بیشترین سهم را در پیش

طور خاص، رضایت جنسی در رابطه زناشویی است )فونتس م رابطه زناشویی بهاودکیفیت و  مجموع و درزندگی 
یستند، برخوردار نشود یکی از دالیلی اصلی که زوجین بسیاری از سالمت روانی (. گفته می2014و ایگلسیس، 

گذارد )انجمن هایی است که بر روابط جنسی اثر میالزم برای حل چالش حمایتنبود آگاهی، اطالعات و 
ی انسان ندگعد زترین بُترین و اثرگذار(. فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن، اساسی2014سالمت روان کانادا، 
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تکامل  (. ارضای مطلوب تمایالت جنسی در2018، ، راهودس و مارکمن، ریتچک، کنوپرود )اسکتبه شمار می
 نظرند. بهکشخصیت انسان و سالمت شخصی، اجتماعی و دستیابی به آسایش و آرامش نقش مهمی را ایفا می

ای فرد ایجاد میناپذیری برجبران مشکالت ،انساننیاز جنسی در  اهمیت دانستننادیده گرفتن و کمرسد می
شکال در ارضای آن موجب اختالل در احساسات، شخصیت و عملکرد اجتماعی افراد میاطوری که به، کند
د. در بیشتر مواقع، اختالل در روابط جنسی، عدم ارضا و نداشتن رضایت جنسی زوجین منجر به فروپاشی شو

 در زیادیتواند به مشکالت می ،جنسی ابطه(. نارضایتی از ر1396، آبادیو شفیع د )نائینیشومی بنای خانواده
منجر به رضایت از  ،تنفر از همسر منجر شود و رضایت از رابطه جنسیحس  وجود آمدنبهروابط زوجین و 

  (.2018 ،، ریتچکت، کنوپ، راهودس و مارکمنشلبید )شوروابط زوجین و شادکامی می
ان بهعنو ،در ازدواج و تعهدضایت جنسی مثبتی وجود دارد. ر رابطه، 1ناشوییزتعهد  وضایت جنسی ربین 

 اندشدهمشخص دوام ازدواج  ت وثباای شاخص مناسبی بران عنوا یکدیگر تقابل دارند و بهسویه بدو یمتغیر
. شودمیرا شامل و گذشت  رضایت(. تعهد نسبت به همسر عشق و عالقه، 1394رنانی، زادگان و شریفی)مهدی

فته میبه آن گ پایبند بودنازدواج و و نگهداری مسئولیت زوجین برای حفظ  پذیرفتنمعنای به ،ازدواج درتعهد 
م مکانیسعنوان یک به ،ایبندی به عهد و پیمان ازدواجطور کلی، پ(. به1395، ، کاوسی و امانیمنیؤشود )م

رود شمار میمدت بههای ازدواج موفق و طوالنیباشد و از شاخصسزایی میهبخش، دارای اهمیت بمواتد
و آن را مالک قرار  کنندلفه ازدواج موفق است که زوجین به آن اشاره میؤیکی از چهار م ،تعهد(. 2013 )میچر،

عشق بیشتر،  بیانهای مثل لفهؤباالی تعهد زناشویی با م میزان (.2017، ، اسمی، رورو و تسویدهند )جانمی
یک عامل  ،و رضایت زناشویی رابطه دارد. تعهد بهترمسئله های حلسازگاری و ثبات زناشویی باالتر، مهارت

گلن و  کوران ،گذارد )کونستامثیر میأارتباطی حیاتی است که بر کیفیت و طول عمر روابط عاشقانه زوجین ت
در  (.1392، شریفی و بادیآاسدی، فتحدارد ) همبستگیزناشویی  زدگیدلپایین آن با  میزان( و 2018، دمیرتا
عامل  12ها نشان داد از ای که بر روی زوجین طالق گرفته در ایالت اوکالهاما انجام گرفت، یافتهمطالعه

دلیل عمده برای طالق خود دانسته را و عدم تعهددرصد خیانت  85ها فقدان تعهد و درصد آن 58معرفی شده 
بینی و دارای قدرت پیش ،های دینیپژوهشگران بر این باورند که ارزش(. 2018، وهیلر و آدامز، کارلسوناند )

 .(2020 ،، لوریان، سارچ و مکینونناتالی) هستندعنوان یک عامل اصلی و کلیدی در افزایش تعهد زناشویی به
کننده تعهد بینیپیش ،داریدیننشان دادند که ، (1396) مرادی و امین ییدختی، رئوفی پور، نجفی،شهریاری

 ،هاکه از بین آن گیردبرمیو تفاهم را در زناشویی در دانشجویان است. هر ازدواج مطلوب سه بنیاد تعهد، جاذبه
زناشویی است )جان و همکاران، ثبات کننده کیفیت و بینیپیش علت تریناصلیترین و تعهد زناشویی قوی

خصوصی است که فرد دالیل شخصی، اعتقادی و اخالقی به برگیرندهدارد و در ایابعاد چندگانه ،(. تعهد2017
 .(2019، ، هاوکینس و ویلوگبیکالیدکند )را به ادامه روابط زناشویی پایبند می

دو  نزدیکی بین این ارتباط محققان، کنندمیکید های مشابهی تأارزش روی ،جایی که دین و خانوادهآن از

                                                           
1 . marital commitment 
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ارزش مثل، تاعتقاداای است از یافتهسازمان مذهب سیستم (.1392 )مصلحی و احمدی، نمایدبینی میپیش
ست. ا متعالیتر به خدا یا یک قدرت عمیق باوردینی برای  هایبرنامهرسوم و مشارکت در وآدابهای اخالقی، 

بیماری و مشکالت است.  دردناک و هایربه، تجهانگرانی با مواجههمذهبی شیوه مؤثری برای  اعتقادات
شناسان، دین بهگذارند. طبق نظر جامعهروابط انسانی اثر می نحوهبر مشکالت همچنین در زمان گرفتاری و 

مذهبی  اعتقادات(. 2017شود )النگایز و اسچونز، های مردم و حس بودن در نظر گرفته میعنوان عمل و ایده
خانواده وجود  فرادها با یکدیگر و حفظ جایگاه و مرزهایی که بین اآن روابطتواند بر نحوه می ،یک خانوادهافراد 
، از باورها تلفیقیطور کلی، دین به (.1389، پورشیرعلیو  اسدیبخش، کیانی، فرحزیادی داشته باشد ) اثردارد، 

شخص  اعتقاداتنگرش و رفتار، ها، شده توسط نهادهای مذهبی است که ارزش های ترویجو شیوه هانگرش
این باور است که وقتی مشکلی برای او  بر ،داردین(. فرد 2012، ، مارشال، هاریس و لیدهد )شرامرا شکل می

دادن در دسترس خواهد بود.  آرامش برای محافظت و پروردگارکند، آید یا نگرانی او را تهدید میوجود میبه
ا دهد که به مشکالت و مسائل روزانه زندگی بدسترس بودن او به شخص اجازه میو قابل باور به حضور خدا

 (.2011، ، ریگس، پوالرد و هوکاعتماد بیشتری نزدیک شود )لوپز

باشد و ممکن است ثبات و دوام زناشویی آن زوجین زیادیتواند بخشی اساسی از روابط زناشویی می ،دین
. ماهونی (2019، ماهونی، پارگمنت و دیماریس، گتد)پا ثیر قرار دهدأتدوره زندگی را تحت کل ها را در طول

برای  بخشتواند یک منبع قدرت و اطمینانمی ،های مذهبی و معنویو فعالیت داریدینکند ( بیان می2013)
کند و تعهد و عمل به به رضایت زناشویی زوجین کمک می ،و تعهد دینی داریدیناعضای خانواده باشد. 

های زوج (.2019، ، آباس، نورنابی و بانوشاد داشتن کمک شایانی است )آمان های دینی برای زندگیفریضه
ش خود تمام تال نگرش منفی نسبت به طالق دارند و حاضرند برای حفظ و تداوم رابطه زناشویی خود، ،داردین

پرخاشگری کمتری از خود بروز  زناشوییدر زندگی  ،داردین(. افراد 2018، ، مکدونالد و مکلودرا بکنند )اوستین
در زن و مرد متفاوت باشد. است بر رضایت زناشویی ممکن  داریدین(. اثرات 2018دهند )اگبریا و ناتور، می

هستند  داریندان و زنانی که شوهرانش است نانبیشتر از ز ،در مردان داریدینثیر مثبت أبیان شده ت ل،امثبرای 
، اندروس، )روس هستندرضایت از زندگی بیشتری باشند، دارای می داردیننسبت به مردانی که همسرانشان 

تقدس جنسیت  .کننداحساسات جنسی یکدیگر را بهتر درک می ،داردین(. افراد 2019، میلر، مارک، هاوچ و کارد
  (.2019، ویلوقبی ، بوسبی وشود )لوناردتت جنسی در زوجین میباعث تسهیل رضای ،در دین

)ساموئل و  کنندتعارضات زناشویی کمتری گزارش می ،داردینهل که افراد متأ است ها بیانگر آنپژوهش
، ، هندرسون، گلن و هاکریدرگیرند )الیسونهای دنیای بیرون قرار میثیر استرستأکمتر تحتو ( 2018اندرو، 
ها دارنده روابط زناشویی آنکننده و نگههستند که حفظ کارهاییجام دادن بیشتر مشغول ان ؛ همچنین(2011
ری، ، جنرارابطه مثبت و معناداری با صمیمیت زناشویی زوجین دارد )ک ،(. معرفت معنوی2016)استافرود،  است

 ،ای عاطفی و روانی در ازدواجروابط صمیمانه و ارضای نیازه کردن و حفظ وجود آوردنبه. (2016، هلن و لسلی
ها و ارب سالم، نیازمند کسب مهارتو تج یالمت روانسداشتن  همچنینیک مهارت و ویژگی مثبت است و 

 (. 1393 ،خلیلی هزار جریبی)خاص است  انجام وظایفی
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گونه . اینشده استبا دیگران با حفظ فردیت شخص تعریف  رابطه داشتنعنوان توانایی به ،صمیمیت
ه صمیمانارتباط یافته باشد تا بتواند با دیگران دست از رشد فردی ایدرجهکه فرد به گر آن است بیانتعاریف 

 صلعنوان ابهشده است و  تعریفعنوان یکی از ارزشمندترین ابعاد وجودی انسان به ،برقرار کند. صمیمیت
(. معنای رایج از صمیمیت، 2013شود )داندورند و الفتین، گرفته می در عملکرد سالم انسان در نظر اساسی
سی، های مشترک، روابط جنفعالیتپرداختن به ها، ها و ایدهارزش داشتن در کنزدیکی به همسر، به اشترا میزان

 بیشتری صمیمیت از سطحگیرد. فردی که برمینوازش کردن را در مثلو رفتارهای عاطفی  همدیگرشناخت از 
نحو پذیرتر در روابط عرضه کند و نیازهای خود را بهخود را به شیوه انعطافتا  باشدمیبرخوردار است، قادر 

صورت ترکیبی از دوست داشتن توان بهو همسر خود ابراز کند. صمیمیت را میزندگی به شریک  تریمطلوب
تعارضات و خود پیروی ی، حل کردن سازی، سازگاری، هماهنگی، ارتباط جنسآشکارو عاطفه، ابراز کردن و 

صمیمیت  درجههایی که تواند در زوجمی ،(. رضایت زناشویی2014استولهفر، فریایرا و لندریپت، تعریف کرد )
دارند، ممکن است قابلیتی مضاعف در  باالتریعبارتی، زوجینی که صمیمیت یا به باالتری دارند، بیشتر باشد

 یرضایت زناشوی درجه ،با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود، داشته باشند و در نتیجه رو شدنهروب
بخش مهمی  صمیمیت ،نظرانصاحبعقیده به (.2016، یونگ و تونگن، بورک، باالتری را تجربه کنند )کوران

ای که یک فرد به عالقه قصد و ای ازدرجهتعهد ) هبرگیرنددر ،و معتقدند صمیمیت شودمحسوب میاز عشق 
 (.2005 حفظ آن است( و اشتیاق است )هارمون، هاندر رابطه دارد و خوا بودنبه  تمایل میزانآن 

رضایت جنسی، در رابطه با که تحقیقاتی  ،حالتا به شودمشخص می ،با توجه به مطالب گفته شده در باال
رضایت  و داریدینیا ارتباط بین  را با هم بررسی کند متغیرچهار هر  کهو صمیمیت  داریدینتعهد زناشویی، 

همچنین تحقیقاتی که به بررسی این متغیرها پرداخته  .است بررسی کرده باشد، انجام نشده در ایران جنسی را
دلیل در دسترس نبودن، زوجین است یا روی یک جنس بررسی شده یا اگر بر روی هر دو جنس انجام گرفته به

 اب صمیمیت زناشوییو  داریدینرابطه بین در پژوهش حاضر به بررسی  بنابراین، اند.شوهر نبودهنمونه زن و 
بینی پیش با قصد وپرداخته  های دانشگاه تهراندانشجوی خوابگاه زوجینرضایت جنسی و تعهد زناشویی 

 انجام گرفته است. و صمیمیت زناشویی داریدینبراساس  و تعهد زناشویی رضایت جنسی

 هافرضیه
بینی رضایت جنسی در زوجین قادر به پیش داریدینو رضایت جنسی رابطه وجود دارد و  داریدینبین  -1

 .است
بینی تواند تعهد زناشویی را در زوجین پیشمی ،داریدینبا هم رابطه دارند و  داریدینتعهد زناشویی و  -2

 کند. 
ینی رضایت بقادر به پیش ،وجود دارد و صمیمیت زناشوییبین رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی رابطه  -3

 .استجنسی در زوجین 
بینی تعهد توانایی پیش ،بین صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد و صمیمیت زناشویی -4

 زناشویی در زوجین را دارد. 
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 روش 
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

وابگاه ساکن خ که هلکلیه دانشجویان متأ رااست. جامعه آماری  و از نوع بنیادی طرح پژوهش حاضر همبستگی
هل دانشگاه نفر از زوجین دانشجوی متأ 158ونه حجم نم داد.، تشکیل میبودند 1397دانشگاه تهران در سال 

 سهای انتخاب شدند. بدین روش که از بین گیری خوشهکه به روش نمونه تهران که ساکن خوابگاه بودند
گاه و به دانشجویان ساکن این خواب دشخوابگاه انتخاب  دو ،هل این دانشگاهق به دانشجویان متألعمت خوابگاه

 د.ششرح زیر استفاده ها از چهار پرسشنامه بهآوری دادهمنظور جمع. در این پژوهش بهپرسشنامه داده شد

 ابزار سنجش
برای ( 9819)هریسون و کروسکاپ  -این پرسشنامه توسط هادسون (:ISS) 1رضایت جنسیپرسشنامه 

که در  است سؤال 25دارای  پرسشنامه رضایت جنسیرضایت جنسی زوجین ساخته شد.  میزان گیریاندازه
ت به روش سؤاالادی از شود که تعد)همیشه( مشخص می 6 )هرگز( تا ای از صفردرجه 7سطح یک مقیاس 

 91توسط طراحان محاسبه و آلفای کرونباخ آن  ،پرسشنامهدرونی این  پایاییشود. گذاری میمعکوس نمره
آزمایی با روش باز ،اعتبار مقیاس نیزاست. درصد  85و یید قرار گرفته أروایی این آزمون موردتمد. دست آهب درصد

مورد تحلیل ( 1390شد. این پرسشنامه توسط پوراکبر ) درصد 93با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر 
بررسی پایایی این  دست آمد.هب درصد 80و ضریب گاتمن  درصد 88نیمه کردن واقع شد که در روش دو

 دست آمد.به 89/0با استفاده از آلفای کرونباخ  ،پرسشنامه در پژوهش حاضر

شده که شامل  ( طراحی1997آدامز و جونز )ه توسط این پرسشنام: (DCI) 2پرسشنامه تعهد زناشویی
. نمرهاست)تعهد اجباری(  متعهد بودنبه ازدواج و احساس  و مقیاس تعهد به همسرو دارای سه خرده سؤال 44

که تعدادی  است 5موافقم  تا کامالً 1مخالفم  ای از کامالًدرجه 5اساس یک مقیاس گذاری این پرسشنامه بر
( اعتبار این پرسشنامه را 1388) ، بهرامی و محبیشود. شاه سیاهگذاری مینمرهت به روش معکوس سؤاالاز 

اساس آلفای کرونباخ ، پایایی آن را برمقیاسها ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این کردند. آنتأیید 
برای  است.درصد گزارش شده  86یید قرار گرفته و أتروایی این آزمون مورد اند.گزارش کرده درصد 85برابر 

 دست آمد.به 87/0در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی  ،بررسی پایایی این پرسشنامه

 در( 1392) و همکاران فردپرسشنامه را خدایاریاین  :(ARA) 3پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی

نجش س پرسشنامه کردند. طراحی شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراندر دانشکده روان پژوهشی طرح قالب
رفتار دینی و وانمود اجتماعی است باور دینی، مقیاس عواطف دینی، خرده 4و  سؤال 40شامل  نگرش مذهبی،

                                                           
1. Index of Sexual Satisfaction (ISS) 

2. Dimensions of Commitment Inventory (DCI) 

3. Assessing Religious Attitudes (ARA) 
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ای مبنای طیف لیکرت شش درجهبر مقیاست این سؤاالدهد. قرار می گیریاندازهکه نگرش مذهبی را مورد 
)همیشه(  5تا  (هرگز)صفر ای از درجه بر روی یک مقیاس شش سؤالبه هر  فردگذاری شده که نمرات نمره

یک ذکر است که نمره باال در هرالزم به. است متغیر 200تا . نمرات این پرسشنامه بین صفر شودمی سنجش
فرد و . خدایاریشوددر نظر گرفته میگزارش  داریدین هایمعنای باالتر بودن گرایشبه هالفهؤماز خرده

گزارش کرده درصد 94و درصد  96های پایایی و روایی پرسشنامه را در دو مطالعه شاخص ،(1392) همکاران
 درصد 82بروان  -نیمه کردن اسپیرمنو به روش دو درصد 91روش بازآزمون  با استفاده ازاند. ضریب پایایی 
برای بررسی پایایی این پرسشنامه  (.1392فرد و همکاران، دست آمده )خدایاریبهدرصد  80و به روش گاتمن 

  دست آمد.به 92/0در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی 

نقل از ثنایی، به ؛1983) 2این پرسشنامه توسط واکر و تامپسون: (SI) 1پرسشنامه صمیمیت زوجین

شده است.  هیهو صمیمیت زوجین ت محبت گیریاندازهاست و برای  سؤال 17شده که دارای  ساخته( 1379
، عسگری و در پژوهش دغاغله مقیاسو ضریب پایایی این  ( ترجمه شده1379پرسشنامه توسط ثنایی )این 

آلفای  و ( نیز، برای تعیین پایایی صمیمیت از دو روش تنصیف1387دست آمد. نعیم )به 96/0 ،(1390) حیدری
. نمره است این پرسشنامهپایایی مطلوب  دهندهنشان 96/0و  96/0ترتیب برابر که به استفاده کردکرونباخ 

تا  17ها عددی بین شود. نمرات آزمودنیت از طریق جمع نمرات عبارات حاصل مییآزمودنی در مقیاس صمیم
 طیفبر روی یک  این پرسشنامهگذاری ی صمیمیت باالتر هست. نمرهامعنبهخواهد بود. نمره باالتر  119

ننشا. هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر باشد، شودانجام می)همیشه(  7)هرگز( تا  1ای، از درجه 7لیکرتی 
برای بررسی پایایی این درصد گزارش شده است.  89روایی این پرسشنامه  .است صمیمیت باالتردهنده 

 دست آمد.به 85/0اخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از آلفای کرونب
در سطح آمار توصیفی  ،برای این منظور د.ش استفاده SPSS-24 افزارنرم از هاداده تحلیلوتجزیه منظوربه

 جهت یونرگرس همچنین و متغیرها بین همبستگیاز میانگین و انحراف استاندار و در سطح آمار استنباطی از 
  است. شده استفاده زیر شرحبه بینیپیش

 هایافته

 الف( توصیف جمعیت شناختی
  

                                                           
1. Intimacy Scale (IS) 

2. Walker A. J., & Thompson L. 
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 خصوصیات جمعیت شناختی -1 جدول
مقطع  جنسیت

 تحصیلی

فرزند 

 ندارد

شغل  بیکار فرزند 3 فرزند 2 فرزند 1

 آزاد

 کارمند

 0 0 0 0 0 0 0 دیپلم مرد

 0 0 0 0 0 0 0 فوق دیپلم

 06/0 1/0 2/0 0 0 4/0 4/0 لیسانس

 06/0 8/0 1/0 6/0 11/0 14/0 33/0 فوق لیسانس

 4/0 2/0 1/0 0 0 8/0 8/0 دکتری

 0 0 12/0 3/0 7/0 3/0 12/0 دیپلم زن

 0 0 06/0 0 0 06/0 06/0 فوق دیپلم

 2/0 7/0 7/0 0 1/0 15/0 16/0 لیسانس

 4/0 10/0 1/0 8/0 1/0 9/0 18/0 فوق لیسانس

 2/0 1/0 4/0 0 06/0 7/0 8/0 دکتری

. در ستادر تحصیالت هر دو جنس مربوط به مقطع فوق لیسانس  درصددهد که بیشترین نشان می، 1 جدول
روه بیکار و بیشتر افراد این گ ،و در بحث شغلشتند یا یک فرزند داشتند فرزند ندا ،بحث فرزند اکثر افراد نمونه

 .بودندیا دارای شغل آزاد 

 هاب( توصیف شاخص

 و داریدینرضایت جنسی، تعهد زناشویی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای  -2جدول 

 صمیمیت زناشویی
انحراف  حداقل حداکثر کجی کشیدگی

 معیار

  میانگین

728/0- 654/0  116 64 2/17  1/116  رضایت جنسی 

748/0-  917/0 210 124 6/28  3/178  تعهد زناشویی 

639/0  241/1  183 85 7/23  5/152  داریدین 

761/0-  587/0-  109 34 1/18  9/97  صمیمیت زناشویی 

، میانگین تعهد 1/116زوجین  ن، نشان داده شده است میانگین رضایت جنسی در بی2طور که در جدول همان
است. حداقل نمره در  9/97و میانگین صمیمیت زناشویی زوجین  5/152 داریدین، میانگین 3/178زناشویی 

 34و  85، 124، 64و صمیمیت زناشویی  داریدینترتیب برای رضایت جنسی، تعهد زناشویی، این پژوهش به
  است. 109و  183، 210، 116ترتیب باشد و حداکثر نمرات بهمی
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 ماتریس همبستگی )پیرسون( متغیرهای -3 جدول
  ییصمیمیت زناشو داریدین تعهد زناشویی رضایت جنسی

 رضایت جنسی 58/0** 55/0** 35/0** 1

 تعهد زناشویی 65/0** 61/0** 1 35/0**

 داریدین 82/0** 1 61/0** 55/0**

 صمیمیت زناشویی 1 82/0** 65/0** 58/0**

 .باشدمعنادار می 001/0در سطح  ،ماتریس همبستگی متغیرهای که با دو ستاره مشخص شده است

میت و صمی داریدینمتعلق به  ،مشخص است بیشترین همبستگی بین متغیرها ،3 طور که در جدولهمان
تعهد زناشویی و رضایت جنسی دارد و  است و صمیمیت زناشویی رابطه قوی با متغیرهای درصد 82 زناشویی

 باشد. درصد می 35کمترین همبستگی مربوط به رضایت جنسی و تعهد زناشویی با 

 هاج( آزمون فرضیه
از روش  ،و صمیمیت زناشویی داریدیناساس نی رضایت جنسی و تعهد زناشویی بربیبررسی پیشمنظور به

متغیره )عدم وجود های اصلی تحلیل رگرسیون چندفرضپیش ،د. برای این مرحلهشرگرسیون چندگانه استفاده 
 ،مفروضات رگرسیونیکی از و استقالل خطاها( بررسی شد.  ، نرمال بودنبینخطی میان متغیرهای پیشهم

 ،رضکردن این ف بررسیمستقل بودن خطاها است که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود. برای 
 5/1این فرض الزم است که اندازه این آماره در بین  تأییدتوان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد. برای می
فرض است. شده است که نشان از صادق بودن این پیش 83/1باشد. در این پژوهش این آماره برابر با  5/2تا 

(. از دیگر <05/0p) متغیرها نرمال است توزیع همه ،اسمیرنوف نشان داد -همچنین نتایج آزمون کولموگروف
های تحمل واریانس و تورم خطی میان متغیرهای مستقل است. شاخصاثر هم نبود ،مفروضات رگرسیون

شاخص تلورانس میان صفر و یک است. به ازای هر متغیر  اندازهکنند. می بررسیواریانس این فرضیات را 
 ی اینامعنبه ،این شاخص به یک نزدیک باشد اندازهاگر  .برای این شاخص وجود دارد میزانییک  ،مستقل

عکس این بر ،به صفر نزدیک باشد زمانی کهخطی ندارد و متغیرهای مستقل اثر هم دیگراین متغیر با  است که
خطی شدید میان متغیرهای پیشعدم وجود اثر هم دهندهتمامی اعداد نشان ،. در این پژوهشوجود داردحالت 

 بین است. 

جهت بررسی رگرسیون تعهد زناشویی براساس  راهههای تحلیل واریانس یکشاخص -4 جدول

 (ANOVA) و صمیمیت زناشویی داریدین

Sig 2R R F مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات 

 رگرسیون 2 3/56720 1/28360 93/60 66/0 43/0 001/0

 مانده 155 1/71672 4/465    

 جمع 157 4/128392     
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a . وابستهتعهد زناشویی: متغیر 

b. یصمیمیت زناشوی و داریدینبین: پیش 
اننش ،نشان داده شده، تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چندگانه در جدول فوق 4طور که در جدول همان

 باشیم. با توجه به مقداردار بود و مجاز به استفاده از آن میاآن است که مدل رگرسیون اعمال شده معن دهنده
2R بینی پیشرا در زوجین درصد از تعهد زناشویی  43مجموع  و صمیمیت زناشویی در داریدین، متغیرهای

  کنند.می

جهت بررسی رگرسیون رضایت جنسی براساس  راهههای تحلیل واریانس یکشاخص -5جدول 

 (ANOVA) و صمیمیت زناشویی داریدین

Sig 2R R F  میانگین 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 مجموع 

 مجذورات

 مدل

 رگرسیون 2 3/27827 6/13913 67/43 59/0 35/0 001/0

 مانده 155 3/49823 4/321    

 جمع 157 6/77650     

a .رضایت جنسی: متغیر وابسته 

bصمیمیت زناشویی و داریدینبین: . پیش 
 داریدین، 2Rدار بوده و با توجه به ادهد که تحلیل واریانس چندگانه مدل رگرسیون معننشان می ،5جدول 

 کنند.بینی میدرصد از رضایت جنسی را پیش 35و صمیمیت زناشویی 

 تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و داریدینضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای  -6 جدول

ضریب استاندار نشده  (tآزمون تی ) داریامعن

 Betaرگرسیون 

 خطای

 معیار 

ضریب استاندار 

 Bنشده رگرسیون 

 

 مقدار ثابت 47/87 47/8  28/10 001/0

 داریدین 17/0 89/0 21/0 95/1 05/0

 صمیمت زناشویی 65/0 14/0 48/0 86/4 001/0

a. هتتعهد زناشویی: متغیر وابس 

 ، صمیمیت زناشویی و رضایت جنسیداریدینضرایب رگرسیون چندگانه متغیرهای  -7جدول 
آزمون تی  داریاعنم

(t) 

ضریب استاندار نشده 

 Betaرگرسیون 

ضریب استاندار  خطای معیار

نشده رگرسیون 
B 

 

 مقدار ثابت 98/51 04/7  38/7 001/0

 داریدین 14/0 74/0 22/0 09/2 04/0

 زناشویی صمیمیت 42/0 11/0 39/0 55/3 001/0
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aرضایت جنسی: . متغیر وابسته 

 گیریو نتیجهبحث 
بین  وییزناش و صمیمیت داریدین با تعهد زناشویی و با هدف بررسی رابطه بین رضایت جنسی ،این پژوهش

 .و صمیمیت زوجین پرداخت داریدینبینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی براساس زوجین انجام شد و به پیش
د نت دارمثبثیر در رضایت جنسی زوجین تأ و صمیمیت زناشویی داریدیند که شمشخص  ،در پژوهش حاضر

باشند. این نتیجه با زوجین میرضایت جنسی  درصدی 35 بینیو صمیمیت زناشویی قادر به پیش داریدین و
( که نشان دادند که نقش مثبت مذهب باعث بهبود رابطه جنسی و افزایش 1396آبادی )نتایج نائینی و شفیع

هم ،های مذهبی بودو عدم تعهد به آموزه علت عمل نکردنعدم رضایت برخی از زوجین به رضایت زناشویی و
نفر انجام دادند به این نتیجه  1614( در پژوهشی که روی 2019) ویلقوبی، بوسبی و لوناردتباشد. سو می

ویی افراد روابط خارج زناش ،شودباعث می داریدینثیر مثبتی دارد و أجنسی ت در رضایت داریدینرسیدند که 
( 1395زاده )های پژوهش حاضر با نتایج بشارت و رفیعیافته کنند.کمتری را تجربه کنند، چون احساس گناه می

اساس تعهد، صمیمیمت و دانش و نگرش جنسی برو رضایت جنسی سازگاری زناشویی  میزانبینی که به پیش
نشان دادند تعهد، صمیمیت و با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی ها در تحقیق خود . آناستسو هم ،پرداختند

نشان پژوهش حاضر نتایج  .است بینیرابطه مثبت داشتند. همچنین رضایت جنسی توسط صمیمیت قابل پیش
با نتایج )روبین و کمپل، این نتیجه کند. بینی رضایت جنسی ایفا میبیشترین سهم را در پیش ،داد صمیمیت

در تحقیقی است. سو هم( 2011، ، ریلین و فلیز؛ ریمن2015؛ لیو و رولوف، 2013 پورتر و لیدون، -بیرنه؛ 2012
کار بردن به در زنان اییبه این نتیجه دست یافتند که توان ،( انجام دادند1394) زادهمحسنو خمسه، زهراکار که 

در هل متأزنان  دری شادو جنسی رضایت  افزایشباعث  ،شانهمسرانبا صمیمانه  ارتباط هایمهارت عملی
 وبه این نتیجه رسیدند که بین رضایت جنسی در پژوهشی  ،(1391آذین )د. نائینیان و نیکوشمیمدت دراز

مان. حبیبی و ابودهمبستگی متوسط این در زنان  جود دارد ودر مردان همبستگی قوی و معنادار وصمیمیت 
باشند. آجلی ها میبینی رضایت بین زوجقادر به پیش ،( نیز نشان دادند صمیمیت و میل جنسی1395)الهی 

توان روابط زوجین را می ،بخشی جنسی به زوجیننشان دادند با آگاهیدر پژوهشی ( 1396الهیجی و ذاکری )
میت ایت جنسی، صمیرض داشتنکرد و باعث کاهش مشکالت زناشویی و خرسندی زناشویی شد.  ترصمیمانه

  (.2015شود )لیو و رولوف، در روابط میو درگیری دهد و باعث کاهش تنش را در رابطه زناشویی افزایش می

 ،روابط جنسی به روابط زناشویی دلیل متعهد بودنبه ،داریدینتوان گفت که های فوق میدر تبیین یافته
 دنبال تجربه کردن روابط جنسی فرازناشویی نیستندبه داردینچون زوجین  .یکی از دالیل رضایت جنسی است

دلیل به داردینرسد که افراد نظر میکنند. همچنین بهروابط جنسی با همسر خود را با دیگران مقایسه نمیو 
خصوص نیاز جنسی هدینی مبنی بر توجه به نیازهای همسر، به نیازهای همسر خود ب هایارزشمقید بودن به 

به رضایت جنسی در  منجراین مسئله که دست آوردند کنند رضایت همسر خود را بهو سعی میتوجه کرده 
ای را در افزایش های مذهبی نقش عمدهنقش تعهد مذهبی و عمل به این آموزه ،. بنابراینشودمی زوجین
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میانسان های کلی در اختیار راهنمایی داریدینعبارت بهتر، دین و به کند.رضایت زناشویی زوجین ایفا می
 دربرگیرندهها د. این راهنماییشوعمل کنند، منجر به استحکام پیوند زناشویی می به آن فرادکه اگر ا گذارد

، هندرسون) است و حل تعارضات در روابط زناشویی فداکاریهای جنسیتی، جنسی، نقش مسائلقوانینی در مورد 
زندگی، تصریح  در هابین آنبر دوستی زوجین و روابط جنسی و عاطفی  ،در قرآن کریم (.2018، جریستپر و گلن
 هایوزهآماست.  بودهکید قرار أتی و جنسی در سیره انبیا نیز مورد( و حتی روابط عاطف14عمران، شده است )آل

تعمیم داده و گفته نیز و آن را به زندگی پس از مرگ  اندکید قرار دادهتأرا مورد انسانقرآنی این واقعیت زندگی 
ائلوستفصیل ) وجود نداردروابط جنسی  لذت به اندازهلذتی مردم در دنیا و آخرت هیچ برای شده است که 

 (.1416 الشیعه،
ر دگذار بر رضایت جنسی در زوجین است. صمیمیت زناشویی یکی از موارد اثر ،طور که گفته شدهمان
اصلی  واردمخودآشکاری که از  ،صمیمیت بین زوجین بیشتر باشد اندازههر توان گفت نتیجه می تبیین این

 خود جنسی ابراز احساساتصمیمیت اقدام به  دلیلبهکه گیرد. زوجینی صمیمیت است، نیز بیشتر صورت می
ین ه او ب کندمیآگاه  خویشترجیحات جنسی  ، تمایالت،هاکنند، شریک زندگی خود را از نیازها، خواستهمی

ئل هرگز مساصمیمیت، این  کنند. در حالی که در نداشتنمی محیاوسیله فرصت ارضای آن را برای همسر خود 
رضایتمندی در زمینه  (.1395زاده، شود )بشارت و رفیعنشده و زمینه برای نارضایتی جنسی فراهم می بیان

مهمی در روابط زناشویی است و  مسئلهگذارد. سالمت جنسی های دیگر روابط زوجین اثر میجنسی بر جنبه
مثبت و محترمانه  نگرشنیازمند  ،سالم جنسی روابطکند. میشایانی و صمیمیت زناشویی کمک  دوامبه ثبات و 

از  به دوربخش و و لذت جنسی ایمن هایتجربهبرای ارتباط جنسی و به همان اندازه نیازمند امکان افزایش 
(. 2011، ، مولیناکس، تروسل، دیویدسون و موریدر روابط زناشویی است )هیگینزو تبعیض زور و خشونت 

ها نشان میبسیاری هستند. پژوهش خربدارای پیامدهای موجود آیند، بهکه  دلیلیاختالالت جنسی به هر 
روانی و  هایبیماریجنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکالت اجتماعی مثل تجاوزهای جنسی،  مشکالتدهد که 

 (.2010ترود، مارچد و ریوارت، طالق دارند )
و صمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار  داریدیننتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین 

تعهد زناشویی در زوجین  درصدی 43 بینییی قادر به پیشو صمیمیت زناشو داریدینهمچنین  .وجود دارد
کننده تعهد بینیپیش داریدین( که نشان دادند که 1396پور و همکاران )شهریاریبا نتایج  نتیجه . اینهستند

( که نشان دادند بین 1394) سیاهشاه و صدیقی، معصومیزناشویی در دانشجویان است، همچنین با تحقیق 
، (، )دمریس2013یج )ژانگ و تسانگ، با نتا و مذهبی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود داردگیری جهت

، احمدی و گلزاریبالغت است.سو هم( 1396 ،چایفالحو جامی، محمدی ذنؤم) و (2010، ماهونی و پارگمنت
مثبت وجود دارد و جهتگیری مذهبی با تعهد زناشویی رابطه بین جهت ،( در تحقیقی نشان دادند1395) مقدم

( در پژوهشی به بررسی 1395)امانی و  پوریوسفی، کریمیبینی تعهد زناشویی است. گیری دینی قادر به پیش
 ،مذهبی و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی، پرداختند و نتیجه گرفتندمدلی برای اعتقادات 

ی ت و بین تعهد با نگرش نسبت به خیانت زناشویی رابطه منفمذهبی و تعهد زناشویی رابطه مثب اعتقاداتبین 
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 االسالمی، خداکریمیشیخوجود دارد و تعهد میانجی بین باور مذهبی و نگرش نسبت به خیانت است.  یو معنادار
به این نتیجه رسیدند که رضایت جنسی و سالمت معنوی با تعهد زناشویی  در پژوهش خود( 1396) زادهداداشو 

بینی میتعهد زناشویی را پیش و پذیریمت معنوی با نقش میانجی مسئولیترابطه مستقیم دارد و متغیر سال
، منیؤمهمچنین نتایج پژوهش حاضر مبنی بر رابطه بین صمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی با نتایج  کند.

 ؛وجود دارد ی( که نشان دادند بین تعهد زناشویی با صمیمت رابطه مثبت و معنادار1395) کاوسی و امانی
قابل وسیله صمیمیت از تغییرات تعهد زناشویی به 31/0 ،نشان دادند که (1395)عباسی  و حیدرنیا محمدی،

در تحقیق خود نشان  (1396رضازاده گلی و کیانی ) .و بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد استبینی پیش
 هدایتی دانا و صابری ،دادند که بین تعهد زناشویی و ابعاد آن با صمیمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

ایت بینی رض( در پژوهش خود نشان دادند که صمیمیت و تعهد زناشویی ببشترین سهم را در پیش1393)
 (2014، جوینر)منیام و (، 2009)پرموزیک  -، اسوارین و چمورمتوگلوههای ابا یافتههمچنین  و زناشویی دارد

( انجام دادند به بررسی 2019)آرانی ، بختیاری و مسجدیدر یک بررسی سیستماتیک که کریمی است.سو هم
ه تعهد، رابطعوامل ثبات زناشویی پرداختند که پس از مطالعات به چندین عامل از جمله: معنویت و مذهب، 

ها اشاره کردند . آنرسیدندبخش، ارتباطات، صمیمیت، عشق و دلبستگی را برای ثبات زناشویی جنسی رضایت
یمت کند و صمشود و در موارد بحرانی به روابط زناشویی کمک میعنوان ستون زناشویی محسوب میبه ،تعهد

  .دهدبه روابط زناشویی هویت می
کند می کیدأو ت دامنی سفارشپاک ن دین در آیات و روایات فراوان بهچو ،توان گفتدر تبیین نتایج فوق می

که انسان نیاز خود را در روابط زناشویی ارضا کند و دامن خود را پاک نگهدارند، همین دلیلی برای خواهد و می
ین د تعهد بیشتری به زندگی و روابط زناشویی خود دارند. ،داردینمتعهد بودن به روابط زناشویی است و زوجین 

 ،رشد دارد، در نظام اجتماعیبهی انسان و ایجاد جامعه سالم و روسازکاملتو  سازنده بودنبا نقش مثبتی که در 
 دینیهای خاص زام زوجین به باورها و ارزشکند. در واقع، اعتقاد و المی رنگکمزندگی را  حاد هایاثر بحران

آنان نسبت به همسر و  پایبندیو  تعهد ثبات درجهتواند نقش مهمی در حفظ و می ،در حوزه خانواده و ازدواج
خانوادگی و مشکالت  نمایان شدنموجب کاهش  ،هابه ارزش عملشان ایفا نماید و همچنین باور و ازدواج

تقیم مسصورت مستقیم و غیرهمختلف ب به طرق داریدین. اجتماعی شایع در جامعه امروز از جمله خیانت شود
گذار است، صداقت زوجین اثر بر تعهد مستقیمصورت غیری که بهیردهامواز با تعهد زناشویی رابطه دارد. یکی 

تواند می ،دلیلی کند. همینمی گوییگویی و اجتناب از دروغه راستبکید فراوان سفارش با تأباشد که دین می
طور مرتب مجبور است به همسر خود تعهد زناشویی پایینی دارد به بودن زوجین زیرا فرد کهباشد بر متعهد 

فظ ح به نهادنمذهبی و گرایش به معنویت از طریق ارزش باورهای است. داریدیندروغ بگوید و این مغایر با 
باعث تقویت و تحکیم تعهد  ،های معنویحمایت کردنازدواج و همچنین از طریق فراهم خانواده و و بقای نهاد

 وقتی زن وتوان گفت که می ،همچنین در مورد رابطه صمیمیت زناشویی با تعهد شود.زوجین در ازدواج می
در روابط شود و فردی که مین میأها تشوهر رابطه صمیمی با یکدیگر دارند، نیازهای عاطفی و روانی آن

دنبال ارضا نیاز در بیرون از روابط زناشویی نیست و بستر و زمینه را برای به ،شود زناشویی خود نیازش ارضا
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صمیمیت زناشویی زوجین باعث نزدیکی و رفاقت در بین زوجین  ،رسدنظر میبه کند.تعهد زناشویی فراهم می
 آید.می وجوددیگر و وفاداری است که در زوجین بهکنزدیکی در زوجین متعهد بودن به یشود و پیامد رفاقت و 

توان به پژوهش میاین های محدودیت از رو بود.ههای روبها با محدودیتمانند سایر پژوهش ،پژوهش حاضر
چند تنوع . هرها آگاه شویمای از دانشجویان در خوابگاه اشاره کرد که نتوانستیم از نظرات آنحضور نداشتن عده

به شکلی بود که این  ،اقتصادی -ها و وضعیت اجتماعیلحاظ رشته تحصیلی، قومیتدر بین دانشجویان چه به
ایت جنسی اشویی و رض، تعهد و صمیمیت زنداریدینشود بررسی رابطه بین پیشنهاد می مسئله رو پوشش داد.

بینی رضایت جنسی و تعهد های آینده پیششود در پژوهشدانشجو بررسی شود. پیشنهاد میدر افراد غیر
 ک جنسیت بررسی شود.و صمیمت زناشویی، به تفکی اریددینوسیله زناشویی به

 منابع
زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی  زدگیدلرابطه . (1392شریفی، ف. ) .، وبادی، جآفتح .،اسدی، ع

 .661-684 (،4)3. درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روانهل. أدر زنان مت

های خودآگاهی جنسی آالیشی و خشنودی زناشویی با مؤلفه(. همبستگی بی1396) .ر .ذاکری، حو  .،الهیجی، لآجلی
 .61-80 (،2)3 .سازی خانوادهشناسی، مشاوره و غنیآسیبزوجین. 

بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی براساس متغیرهای شغلی، پیش (.1395). زاده، برفیعو  .،ع بشارت، م،
 .31-46 (،1)3. شناسی خانوادهروانتعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. 

گیری مذهبی و هوش اخالقی با تعهد زناشویی (. بررسی رابطه جهت1395) .مقدم، نگلزاری ـ.، واحمدی، ه .،بالغت، ر
 .186-207 (،32)10های آموزشی. فصلنامه پژوهش در نظام بلوچستان.وسیستانهل دانشگاه أدانشجویان مت

های شخصیتی در تعیین رابطه بین رضایت جنسی با رضایتمندی زناشویی. (. بررسی نقش ویژگی1390پوراکبر، س. )
 دانشگاه تربیت مدرس. شناسی.نامه کارشناسی ارشد روانپایان

. محقق حسینی جاللیو محمدرضا  حر عاملیحسن محمدبن (.1416) مسائل الشریعهتحصیل الشیعه الیتفصیل وسائل
 .السالم( الحیاء التراثالبیت )علیهمسسه آلؤمقم:  .10 حه، صف14جلد 

(. بررسی رضایت جنسی بیماران مبتال به سندرم 1395) ر. گیالسی، ح. .، وقنبری افرا، م .،قنبری افرا، ل .،تقدسی، م
 .14-21 .(2)5شریه پرستاری قلب و عروق، ن .کرونری حاد

 (،4و  3های تربیتی دانشگاه تربیت معلم. )مجله پژوهشها و سالمت آن. ها، پرتگاه(. ازدواج؛ انگیزه1379ثنایی، ب. )
19-43. 

های افسردگی و رضایت زناشویی (. بررسی رابطه بین صمیمیت و میل جنسی با نشانه1395) .الهی، عامانو  .،حبیبی، ب
 .204-216 (،2)15. وهشی دانشکده بهداشت یزدژپ -دوماهنامه علمیسال پس از زایمان.  2ماه تا  3در زنان 

(. بررسی روابط چندگانه میان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی با بهبود کیفیت 1396حیدری، م. )
 .205-228 (،4)8. پژوهشی زن و جامعه -فصلنامه علمین آباده. هل شهرستاأزندگی زناشویی زنان مت
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 فرم (. ساخت1392م.، و هومن، ح. ) نژاد،پاک زردخانه، س،اکبری بناب، ب.،غباری م.، یکتا،شکوهی فرد، م.،خدایاری
 شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.دانشکده رواندانشجویی.  جمعیت دینداری برای کوتاه مقیاس

نامه پایان .رضایتمندی زناشویی در زوجین غیربالینی صمیمیت با و رابطه بین تصویر تن .(1393ر. ) خلیلی هزار جریبی،
  دانشگاه فردوسی مشهد.  شناسی عمومی.کارشناسی ارشد روان

صمیمانه بر میزان های روابط (. تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت1394) .زاده، فمحسنو  .،ک زهراکار، .،خمسه، ف
 .41-52 (،2)1. شناسی مثبتنامه روانپژوهشهل. أرضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان مت

های نو یافته(. رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی. 1391دغاغله، ف.، عسگری، پ.، و حیدری، ع. )
 .57-69 ،24شناسی. در روان

 .(. ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی1390) .قلی، لاهللو  .،صادقی، ن .،مرقانی خویی، ع .،رحمانی، ا
  .82-90 (،24)7. های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران )نشریه پرستاری ایران(نشریه مرکز تحقیقات مراقبت

زندگی با صمیمیت زناشویی  (. رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی و کیفیت1396) .کیانی، ق .، ورضازاده گلی، ز
المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و کنفراس بینهل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تهران. أکارکنان مت

 . قم مطالعات فرهنگی اجتماعی

(. بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهر اصفهان. 1388شاه سیاه، م.، بهرامی، ف.، و محبی، س. )
 .233-238، 11(3پژوهشی اصول بهداشت روانی. ) -مجله علمی

پذیری و مسئولیت داریدین(. نقش 1396) .مرادی، ف و م.، ا.، رئوفی، پور، ر.، نجفی، س.، امین ییدختی، ع،شهریاری
 .126-145 (،63)16. های مشاورهپژوهشبینی تعهد زناشویی دانشجویان. در پیش

بینی تعهد زناشویی براساس رضایت جنسی، سالمت (. پیش1396) .زاده، مداداش.، و ش خداکریمی، .،االسالمی، عشیخ
 .21-31 (،1)5. دین و سالمت جلهمپذیری. معنوی: نقش میانجی مسئولیت

گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر (. بررسی رابطه بین جهت1394) .سیاه، مشاه .، ومعصومی، ا .،صدیقی، ا
 .965-971(، 6)22. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوارقم. 

 )س(. فاطمه الزهراای. قم: . ترجمه مهدی الهی قمشه14 عمران، آیهلآکریم، سوره قرآن

مرزهای ارتباطی خانواده: گیری مذهبی و ابعاد جهت(. 1389) .پور، اشیرعلیاسدی، م.، و  .،بخش، کفرح . ر.،کیانی، ا
 .93-106 ،(3)3. شناسی و دینروان. یک همبستگی بنیادی

بینی تعهد زناشویی براساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. (. پیش1395) ـ.عباسی، ه .، وحیدرنیا، ا .،محمدی، ب
 .31-50 (،3)5. شناسیرویش روان

(، 2)6. شناسی و دینروانجین. زوناشویی ی زضامنددر رندگی مذهبی ز(. نقش 1392احمدی، م، ر. ) .، ومصلحی، ج
75-90. 

(. مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در 1394) .رنانی، زشریفیا.، و زادگان، مهدی
 .135-150 (،29)8. زن و مطالعات خانواده دار.هل شاغل و خانهأزنان مت

گیری معنوی. بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس جهت(. پیش1396) .چای، رفالحو جامی، ع.، محمدی، ک.، ذنؤم
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 .31-40 (،2)5. دین و سالمت

بینی تعهد زناشویی براساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق(. پیش1395) .امانی، ر.، و کاوسی، س .،منی، خ، مؤم
 .46-58 (،2)1. مشاوره ،شناسیفصلنامه آسیبدوپذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. 

 (. بررسی کیفی نقش تعهد مذهبی بر روابط جنسی زوجین و میزان رضایت زناشویی.1396) .ع آبادی،شفیع .، ونائینی، ع
 تهران. شناسیالمللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانس بیننکنفرا

(. رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سالمت عمومی و بهزیستی شخصی: بررسی 1391) .آذین، انیک .، ونائینیان، م، ر
 .735-745 (،7)10. تحقیقات علوم رفتاری .ی و سنیسیتهای جنتفاوت

زناشویی، روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان شهر  زدگیدل(. رابطه بین 1387نعیم، س. )
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. شناسی عمومی.نامه کارشناسی ارشد روانپایانایالم. 

 (SSSWزنان ) عدی رضایت جنسی(. اعتبار و پایایی مقیاس چندب1393ُ) .میرزایی، صو چلسی، ر.، آذین، ا.، روشننیک
 .129-140(، 10)21 شناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار(.روان .ای از زنان ایرانیدر نمونه

 و ورزی )صمیمیت، میلهای عشقبینی رضایت زناشویی براساس سبک(. پیش1393) ـ.صابری، ه .، وس دانا،هدایتی
 .511-527 ،(4)10 .پژوهیفصلنامه خانوادهتعهد( و اضطراب. 

های حل تعارض و تعهد زناشویی (. بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک1395) .ا امانی،. ا.، و ب پور،کریمی.، یوسفی، ن
 .47-64 (،1)7. دوفصلنامه مشاوره کاربردی .با نگرش نسبت به خیانت زناشویی
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