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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose:The aim of this study was to present a structural model of 
marital commitment based on sexual function mediated by intimacy 

and interpersonal cognitive distortions. 

Materials and Methods: The research method is applied in terms 

of purpose, quantitative in terms of approach, cross-sectional in 
terms of data collection time and correlational in terms of research 

method. The statistical population of this study consisted of all 

married women who referred to Sarai Mahallat in Tehran in 2020, 
from which 300 people were selected by multi-stage cluster random 

sampling. In this study, the tools of marital commitment (Adams 

and Jones, 1997), sexual function (Rosen et al., 2000), marital 
intimacy (Brooke and Oman, 1998) and interpersonal cognitive 

distortions (Hammaci and Ozturk, 2004) were used. All had 

acceptable credibility and reliability. SPSS-V23 and Amos-V8.8 

software were used to analyze the data. Structural equation 
modeling was also used to answer the research hypotheses. 

Findings: Findings showed that the model has a good fit. The results 

also showed that the variable of sexual function has an indirect and 
significant effect on the variable of marital commitment (p <0.05). 

Intimacy directly affects marital commitment (p <0.05). 

Interpersonal cognitive distortions also directly affect marital 

commitment (p <0.05). 
Conclusion The results can be used to determine treatment priorities 

for couples as well as educational and treatment programs aimed at 

helping to strengthen the marital bond. 
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 عملکرد اساس بر زناشویی تعهد ساختاری مدل ارائه

 هایتحریف و صمیمیت میانجی نقش با جنسی

 فردی بین شناختی
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 چکیده

 بر زناشویی تعهد ساختاری مدل ارائه هدف، با پژوهش این: هدف
 های تحریف و صمیمیت گری میانجی با جنسی عملکرد اساس

 .شد انجام فردی بین شناختی
 نظر از کاربردی، هدف، نظر از پژوهش روش: ها روش و مواد

  و مقطعی نوع از ها¬داده گردآوری زمان نظر از و کمّی، رویکرد
 را پژوهش این آماری جامعه. است همبستگی پژوهش روش نظر از

 سال در تهران شهر محالت سرای به کننده مراجعه متاهل زنان کلیه
 نمونه روش با نفر 300 تعداد آنها، میان از که دادند، تشکیل 1399
 این در. شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه تصادفی گیری

 عملکرد ،(1997 جونز، و آدامز) زناشویی تعهد ابزارهای از پژوهش
 و بروک) زوجین صمیمیت ،(2000 همکاران، و روزن) جنسی
 و حمامچی) فردی بین شناختی های تحریف و( 1998 اومن،

 قابل پایایی و اعتبار از همگی که شد استفاده( 2004 اوزتورک،
 ارافزنرم از هاداده وتحلیلتجزیه منظور به. بودند برخوردار قبولی

SPSS-V23 و Amos-V8.8 منظوربه همچنین. گردید استفاده 
 ساختاری معادالت یابیمدل از پژوهش هایفرضیه به پاسخگویی

 .شد استفاده
 مناسبی برازش از مدل که داد نشان پژوهش های یافته: ها یافته

 بر جنسی عملکرد متغیر که داد نشان نتایج همچنین. است برخوردار
 .(p<0.05) دارد داری معنی و غیرمستقیم اثر زناشویی تعهد متغیر

 (p<0.05) گذارد می اثر مستقیم طور به زناشویی تعهد بر صمیمیت

 ستقیمم طور به زناشویی تعهد بر نیز فردی بین شناختی های تحریف
 .(p<0.05) گذارد می اثر

_________________________________ 
1 - marital commitment 

 ولویتا تعیین منظور به توان می آمده بدست نتایج از :گیری نتیجه
 و آموزشی های برنامه تعیین همچنین و زوجین برای درمانی های

 .برد بهره زناشویی پیوند تحکیم به کمک هدف با درمانی
 

 تحریف صمیمیت، جنسی، عملکرد زناشویی، تعهد: کلیدی واژگان
 فردی بین شناختی های

 

 11/01/1400: افتیدر خیتار
 27/03/1400: رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولRahmanima20@gmail.com 

 مقدمه
کیفی یک رابطه ترین جنبه در میان تعامالت گوناگون تعهد مهم

شود. است. هر فرد در طول زندگی خود متعهد به امور مختلفی می
است  1مدت وجود تعهد زناشوییهای موفق و طوالنییکی از ویژگی

ای دارد و تاکنون تعاریف (. تعهد در روابط زناشویی مفهوم ویژه1)
ترین تعریف متعلق به دین و شده است. قدیمیمتعددی برای آن ارائه

عنوان تمایل پایدار زوجین برای پانیر است که تعهد زناشویی بهاس
شده است. در مدل سه وجهی عشق حفظ و تداوم ازدواج تعریف

زوجین  گیریاسترنبرگ سومین رأس مثلت، تعهد است که به تصمیم
(. تعهد 2در مورد اقامت کردن و در کنار همدیگر بودن اشاره دارد )

ها تداومی که در جاذبه و محدودیتتوان احساس زناشویی را می
(. تعهد ماهیت وابستگی فرد در رابطه 3شود تعریف کرد )پیدا می

کند که فرد در رابطه چقدر احساس امنیت میدهد؛ اینرا نشان می
کند که رابطه درازمدت ارزشمند است. و تا چه حد احساس می

 اخالقی جانسون، تعهد زناشویی را شامل سه بعد تعهد شخصی، تعهد
(. تعهد شخصی، به معنای عالقه و تمایل 4داند )و تعهد ساختاری می

کننده فرد برای تداوم رابطه زناشویی است. این تعهد منعکس
زان طور میاش و همینهای فرد نسبت به شریک زندگی و رابطهتلقی

(. بعد دیگر تعهد زناشویی، 5اهمیت رابطه برای هویت فرد است )
دهنده میزان احساس تعهد فرد به ادامه ست که نشانتعهد اخالقی ا

ها و باورهای بنیادین فرد درباره مسیر رفتار رابطه است. ارزش
(. تعهد 6صحیح در رابطه، بر محوریت تعهد اخالقی قرار دارد )

کند به دلیل عوامل ساختاری به این معناست که فرد احساس می
 (.7،8خارجی باید در رابطه باقی بماند )

عالوه بر کیفیت ارتباط زناشویی، مبحث عملکرد جنسی نیز از 
جمله مسائل حیاتی در امر قوام و دوام ازدواج است. انسان ها به 
دالیل مختلفی ازدواج می کنند. عشق، امنیت اقتصادی، محافظت، 
امنیت عاطفی، احساس آرامش، فرار از تنهایی و تمایالت جنسی 

(. 9اعث گرایش به ازدواج می شوند )تعدادی از عواملی هستند که ب
توجه به تمایالت جنسی انسان امری واقع بینانه و نادیده انگاشتن آن 
اشتباه است، چرا که مانند سایر امیال غریزی انسان از آغاز تولد 
کودک وجود دارد و متناسب با رشد او متحول و شکوفا می شود 

کالت عمیق در (. نارضایتی از رابطه جنسی ممکن است به مش10)
روابط زوج ها و ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، 
حس انتقام گیری، احساس تحقیر، نداشتن اعتماد به نفس و نظایر 
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

آنها منجر شود. این مسائل با تنش ها و اختالفات تقویت شده یا در 
قالب آنها تجلی و بروز می یابد و شکاف بین همسران را عمیق تر 

. تعارضات و مشکالت جنسی، همواره جزء چند علت اول می سازد
طالق و تعارضات زناشویی هستند. در کشور ما نیز هر ساله آمارهای 
متعدی درباره علل مشکالت زناشویی و طالق مطرح می شود که در 

(. در 11این بین نقش مشکالت و عوامل جنسی بسیار بارز است )
یا، تقی زاده، پهلوانی و صابری پژوهش بوالهری، رمضان زاده، عابدی ن

درصد نمونه پژوهشی که درخواست طالق داده بودند،  88(، 12)
یکی از علل درخواست طالق خود را مسائل جنسی برشمردند. 
پژوهش های زیادی تایید می کند که رابطه بسیار قوی بین عملکرد 

 (.13جنسی و رضایت زناشویی وجود دارد )
ی هافیتحریکی دیگر از متغیرهای مرتبط با تعهد زناشویی، 

شناختی زوجین است. شناخت درست و مطابق با واقعیت عامل 
مهمی برای یافتن حقیقت و آگاه شدن از زوایای مثبت یک زندگی 
است. نا آگاهی و آگاهی نادرست، انسان را در تحلیل آن چه 

. این امر در کندیمباه پیرامونش اتفاق می افتد، دچار لغزش و اشت
 تواندیمفراوانی دارد و  ریتأثسازگاری و ناسازگاری افراد در جامعه 

(. همچنین برای داشتن 14همه ی زندگی را تحت الشعاع قرار دهد. )
یک زندگی مطلوب باید از تحریف اطالعات جلوگیری کرد. گاهی 

 هافیرتح. این نوع شودیمتجزیه و تحلیل اطالعات در ذهن تحریف 
، به اشکال گوناگونی شوندیمکه خطاها و تحریفهای شناختی نامیده 

(. در همین رابطه نتایج پژوهش شاکرمی، 15) گردندیمظاهر 
(، نشان داد که متغیرهای سبک های حل 4زهراکار و محسن زاده )

تعارض )سازنده و غیرسازنده(، تحریف های شناختی بین فردی و 
اشویی همبستگی معنادار داشته و مدل رضایت جنسی با تعهد زن

مفروض با متغیرهای مستقل رضایت جنسی و تحریف های شناختی 
 بین فردی در رابطه با تعهد زناشویی تایید گردید.

از طرفی راه حل مشکالت در روابط زناشویی، برقراری ارتباط 
صمیمی، انتقال احساسات و افکار و بیان نیازهاست. صمیمیت، یکی 

ی که با خودافشایی واقعی ارابطهی رابطه زوجین است؛ هایژگیواز 
.  شودیمو درک شخص دیگر در مشارکتی برابر تعریف 

ی زیادی نشان دادند که توانایی برقرای روابط صمیمانه با هاپژوهش
دیگران، یکی از عوامل کلیدی در سالمت و بهزیستی روانی افراد 

توانایی پروراندن صمیمیت (. بنابراین 16) رودیمبزرگسال بشمار 
اش عاملی بین شخصی است که اهمیت آن اغلب به خاطر نقش اساسی

اش با رضایت زناشویی برجسته در رشد روابط نزدیک و رابطه
رو صمیمیت، هم منجر به رضایت فردی و هم (. ازاین17شود )می

 ، شادکامیشود و عاملی اصلی سالمت، سازگاریرضایت ارتباطی می
ها، آید. افزون بر اینو احساس معنا در زندگی زناشویی به حساب می

 شود ورسد صمیمیت، منجر به بهبود تعهد در روابط میبه نظر می
توان چنین فرض کرد (. می18دهد )سازگاری ارتباطی را افزایش می

دهد که نیازهای که روابط بین فردی نزدیک، به افراد اجازه می
به پذیرفته شدن، موردتوجه بودن، ارزشمند تلقی شدن و  خود را

دهد که ها فرصت میدوست داشته شدن را برآورده کنند و به آن
های (. پژوهش19ها و رفتارهایی را متقابالً انجام دهند )چنین نگرش

دهند که شکست در برقراری ارتباط، یکی از بسیاری نشان می
کنند ی، تجربه مبا روابط آشفته زوجینترین مشکالتی است که رایج

 هایصمیمیت، اغلب منجر به بروز تعارضبنابراین (. 22، 21، 20)
های ارتباطی جدیدی را به شود و چالشنشده دوران کودکی میحل

آورد. نیروهای ایجادکننده عالقه و پیوند، که در صمیمیت وجود می
کند که بتوانند یها را به ابزارهایی تجهیز ماند، همیشه زوجنهفته

هایی را که همواره ممکن است بروز کند، حل ها و تعارضاختالف
 (. 23کنند )

با توجه به پژوهش های مطرح شده سالمت خانواده در گرو سالمت 
جامعه است و همین طور با در نظر گرفتن نقش اساسی زوجین در 

 دانسجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده، و نیز رابطه عملکر
جنسی، صمیمیت، و تحریف های بین شخصی با تعهد زناشویی 
زوجین نیاز به انجام مطالعات وسیع تر در حوزه بهبود عملکرد 
خانواده وجود دارد. زوجین زمانی می توانند نقش خود را کامل تر 
انجام دهند که رضایتمندی زناشویی و سالمت روان بیشتری دارند. 

ظر گرفتن اهمیت رابطه جنسی در بنابراین مهم است که با در ن
زندگی زوج ها و رابطه صمیمیت، و تحریف های شناختی بین فردی 
با تعهد زناشویی در زوجین توجه شود، تا از این طریق بتوان گامی 
مهم در راستای بهبود رضایت زناشویی زنان و در نتیجه بهبود 

اده خانوآنچه امروزبرای تحکیم عملکرد خانواده برداشت. بنابراین 
ها الزم است و عامل مؤثر درجلوگیری از طالق و از هم پاشیدن 
نهاد خانواده است، متغیر تعهد زناشویی می باشد. و آگاهی در این 
مورد می تواند آینده سالم و روشنی را برای جوانان ما رقم بزند  و 
با در نظر گرفتن خالء پژوهشی در این زمینه، پژوهش حاضر در 

 ییزناشو تعهد یمدل ساختار است که، سؤالی به این صدد پاسخگوی
 یهافیتحر و تیمیصم یگر یانجیم بای جنس عملکرد اساس بر

از برازش مطلوبی برخوردار است؟  متأهلی در زنان فرد نیب یشناخت
 هارائفوق مدل مفهومی به شکل زیر  در نهایت با توجه به فرضیه

 گردد.می

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 تعهد زناشویی عملکرد جنسی

 تحریف های شناختی بین فردی

 صمیمیت
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 مواد و روش ها
مقطعی از  هادادهروش پژوهش حاضر، به لحاظ روش گردآوری 

هدف، کاربردی  نظر ازپژوهش حاضر نوع همبستگی است. همچنین 
و از نظر روش اجرا الگویابی از طریق معادالت ساختاری است. 

مراجعه کننده به  زنان متاهلجامعه آماری پژوهش حاضرکلیه 
دربارۀ حجم نمونه  .بودند1399در سال شهر تهران سرای محالت 

تحقیق همبستگی از نوع مدل در پژوهشهای مربوط به روش 
معادالت ساختاری نظرات گوناگون وجود دارد ولی همه بر این 
موضوع توافق دارندکه مدل معادالت ساختاری شبیه تحلیل عامل از 

  بومسما .فنون آماری است که با نمونۀ بزرگ قابل اجرا می باشد
س براسا. نفررابرای برازش مدل کافی دانسته است 200 حجم حدود

ندازه اثر مورد انتظار و توزیع متغیرهای اندازه گیری شده و همچنین ا
 10 به لحاظ توان آزمون، به ازای هر پارامتر برآورد شده حداقل

آزمودنی ممکن است کافی باشد، به شرط اینکه اندازه برآورد اثر 
 .بزرگ باشد و متغیرهای اندازه گیری شده دارای توزیع نرمال باشند

قل نمونه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تعداد بنابراین حدا
نفر از زنان متاهل بود،  300پارامترهای برآورد شده در مدل حداقل 

زن متاهل به عنوان  320که با در نظر گرفتن ریزش های احتمالی 
نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی 

که از میان سرای محالت ای چند مرحله ای بود. بدین صورت خوشه
انتخاب و سپس  از هر منطقه، دو  2و  4در شهر تهران ابتدا مناطق 

سرای محله به تصادف انتخاب شد و در نهایت پرسشنامه ها در میان 
الزم به ذکر است  مراجعه کنندگان زن متاهل آن ها  توزیع شد.

توضیحات الزم در مورد آگاهی از اهداف مطالعه، مشارکت 
بانه، رعایت حریم خصوصی، حفظ اسرار، عدم ثبت مشخصات داوطل

شناسایی، حق انصراف از ادامه در همه مراحل جمع آوری داده ها 
برای شرکت در مطالعه و تایید  هاآندر مطالعه ارائه و رضایت 

 کمیته اخالق و درجه کد کمیته اخالق، نیز اخذ شد.
 

 ابزارهای پژوهش
ه همسر افراد ب بندییپا زانیپرسشنامه م نیاپرسشنامه تعهد زناشویی: 

 44 آزمون نیکند. ا یم رییو ازدواجشان و ابعاد آن را اندازه گ
ده ش نیو تدو هیته یتوسط آدامز و جونز برای مقاصد پژوهش سوالی

د ابعاد عبارتن نیکند؛ ا یم رییرا اندازه گ ییو سه بعد تعهد زناشو
-22)سواالت  تعهد به ازدواج ،(1-10)سواالت از: تعهد به همسر

 کیهر سوال آزمون دارای (. 23-44)سواالت  و احساس تعهد  (11
درجه ای :کامال مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و  5 اسیمق

 یتعلق م 5تا  1 نینمره ای ب نهیکامال موافقم است، که به هر گز
مخالفم نمره کامال  نهیو به گز 5کامال موافقم نمره  نهی. به گزردیگ
نمره است و  172تا  1 نینمرات افراد ب یشود. دامنه کل یداده م 1

 یرا نشان م نیزوج یآزمون، باال بودن تعهد کل نینمره باالتر در  ا
پژوهش مختلف به  6( در 1997) جونز آدامز و د،یمول (.24) دهد

 417پرسشنامه، آن را روی  ییروا و ییایمنظور به دست آوردن پا

_________________________________ 
1 - Rosen, Brown, Heiman, Leiblum, Meston, 
Shabsigh, Ferguson & D’Agostino 

 نیا نفر مطلقه اجرا کردند. در 46نفر مجرد و  347متاهل، نفر 
و  بود ارهر سوال با نمره کل آزمون باال و معناد یمطالعات همبستگ

و نظری  یتجرب تیحما نیشتریپرسشنامه از ب نیابعاد ا یبه طور کل
از  کیهر  ییایپا زانی( م1997)  جونز برخوردار بود. آدامز و

 دستبریر روی نمونه مذکور به شرح زآزمون را ب نیا اسهاییمق
احساس ؛ 86/0،  به ازدواج؛ تعهد 91/0 ،تعهد به همسرآوردند: 

( 1388)ی توسط عباس ی(. در مطالعه ای مقدمات24) 89/0 ،تعهد
 قرار گرفت.  دییآزمون مورد تأ نیا ییمحتوا ییروا

ماده ای که توسط روزن،  19پرسشنامه عملکرد جنسی: ابزاری است 
( 2000) 1براون، هایمن، لیبلوم، مستون، شبسای، فرگوسن و داگیستینو

( برای اندازه گیری عملکرد جنسی زنان ساخته شده است. 2000)
این م قیاس عملکرد جنسی زنان را در شش حوزه از جمله میل 
جنسی، تهییج جنسی، رطوبت مهبلی، اوج لذت جنسی، رضایتمندی 

ر این شاخص نشانگر عملکرد و درد جنسی را می سنجد. نمره بیشتر د
بهتر جنسی است. روزن و همکاران پایایی آزمون را به روش 
همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برای نمره کل آزمون و خرده 

و باالتر گزارش کردند. محمدی، حیدری و  89/0مقیاس های آن 
( پایایی آزمون را به روش همسانی برای نمره کل 1387فقیه زاده )
و باالتر گزارش کردند. آنها  70/0خرده مقیاس های آن آزمون و 

هم چنین گزارش کردند که این آزمون از روایی افتراقی مناسبی 
برخوردار است. در پژوهش حاضر پایایی آزمون به روش همسانی 

 بود. 82/0درونی 
پرسشنامه صمیمیت زوجین: پرسشنامه صمیمیت زوجین توسط 

سوال است. این  56و دارای  ( تهیه شده1998) 2بروک و اومن
پرسشنامه شامل پنج خرده مقیاس مشکالت مربوط به میزان 
صمیمیت، میزان توافق زوجین، صادق بودن، عالقه و محبت و 
پایبندی به تعهدات است که پاسخ به هر یک از ماده ها به روش 

= خیلی زیاد رتبه 5= خیلی کم تا 1گزینه  5لیکرتی و به صورت 
. همچنین برخی از ماده های این پرسشنامه به صورت بندی شده است

( ضریب پایایی 1998معکوس نمره گذاری می شوند. بروک و اومن )
گزارش کردند. این پرسشنامه را در ایران  86/0کل پرسشنامه را 

( اعتباریابی کرده است. در این پژوهش نیز 1378عرفانی اکبری )
 94/0باخ( برای کل نمونه ضریب پایایی همسانی درونی )آلفای کرون

به دست آمد. چند نفر از استادان رشته مشاوره و روانشناسی روایی 
صوری این پرسشنامه را تایید کردند. همچنین در این پژوهش برای 

ماده ای واکر و  17بررسی روایی همزمان آن از مقیاس صمیمیت 
شان به دست آمد. این یافته ن 71/0( استفاده شد که 1983تامسون )

می دهد که هر دو ابزار تا حدودی یک سازه واحد را اندازه گیری 
 می کنند.

مامچی ح: این پرسشنامه توسط تحریف شناختی بین فردیپرسشنامه 
 مقیاس خرده سهسؤال و  19ساخته شدو شامل  (2004و اوزتورک )
 درروابط بینانه غیرواقع فردی،انتظارات بین طرددرروابط
پایایی این پرسشنامه از باشد.  می فردی بین درروابط وسوءادراک

2 - Broucke & Ommen 
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طریق همسانی درونی توسط آلفای کرونباخ و همچنین از طریق 
و  67/0آزمون مجدد پس از دو هفته برای کل مقیاس به ترتیب )

و  73/0و برای خرده مقیاس های طرد در روابط بین فردی )( 74/0
و سوء ( 76/0 و 66/0(، انتظارات غیرواقع بینانه در روابط )70/0

به دست آمده است ( 74/0و  43/0ادراک در روابط بین فردی )
(. روایی این پرسشنامه از طریق 2004)حمام چی و اوزتورک، 

همبستگی با مقیاس باورهای غیر منطقی، مقیاس افکار خودکار و 
 53/0، 45/0 مقیاس گرایش به تعارض در روابط بین فردی به ترتیب

که همگی معنادار بوده اند )حمام چی و به دست آمده  53/0و 
(. در ایران و در پژوهش این پرسشنامه مورد 2004اوزتورک، 

بررسی قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه وجود سه عامل طرد در 
روابط بین فردی، انتظارات غیرواقع بینانه در روابط و سوء ادراک 

روایی همزمان در روابط بین فردی را مورد تائید قرارداد. همچنین 
نشان داد بین این پرسشنامه و پرسشنامه مقیاس صفات شخصیت 

( رابطه معنی داری وجود دارد. 2005مرزی )محمد زاده و همکاران، 
همچنین بین این پرسشنامه و پرسشنامه سبک های دفاعی )اندرز و 

( همبستگی معنی داری وجود داشت. پایایی این 1993همکاران، 
آلفای کرنباخ و دو نیمه سازی محاسبه گردید.  پرسشنامه از طریق

آلفای کرنباخ برای زیر مقیاس انتظارات طرد در روابط بین فردی 
( و سوء ادراک 82/0نتظارات غیرواقع بینانه در روابط )(، ا79/0)

( به دست آمد. پایایی از طریق دو نیمه 81/0در روابط بین فردی )
به دست آمد.  70/0و  76/0، 79/0سازی نیز به ترتیب فوق برابر با 

 به دست آمد. 85/0 آلفای کرنباخ کل این پرسشنامه نیز برابر با

ها از طریق آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه
انجام شد. همچنین  Amos-V7.80و  Spss-V23افزار نرم

ی پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری هاهیفرضبه منظور آزمون 
 استفاده شد.

 
 یافته ها

 .است شده آورده( 1) درجدولی متغیرهای پژوهش فیتوصی هاافتهی
 

 

 های پژوهشمقیاسهای توصیفی خرده. یافته1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین شاخص آماری مقیاس

 0.95- 0.57- 1.03 3.14 لیم

 1.03- 0.51- 1.04 3.06 یجنس جییته

 0.93- 0.68- 1.08 3.12 یرطوبت مهبل

 1.20- 0.54- 1.14 3.02 ارگاسم

 2.96 1.86- 0.82 3.68 درد

 0.02- 0.99- 0.99 3.44 یجنس یتمندیرضا

 0.14- 0.38- 4.23 17.16 طرد در روابط بین فردی

 0.65- 0.19 5.13 18.33 انتظارات غیرواقع بینانه

 0.47- 0.14 4.79 19.27 فردی نیروابط بسوء ادراک در 

 0.16 0.36 13.31 122.35 صمیمیت

 0.09- 0.08 7.15 29.40 تعهد به همسر

 0.29- 0.82 6.81 30.13 تعهد به ازدواج

 0.61- 0.12- 5.81 35.67 احساس تعهد

های شناختی بین نشان می دهد از بین ابعاد تحریف 1نتایج جدول   
 فردی نیسوء ادراک در روابط بفردی بیشترین میانگین مربوط به 

است. نتایج مربوط به اجرای مدل در حالت استانداردشده و 
های برازش تحلیل استاندارد نشده به همراه برخی از مهمترین شاخص

 و جدول زیر ارائه شده است.مسیر مدل اولیه در  شکل 
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 . مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده2شکل 

 

 
 . مدل در حالت ضرایب استاندارد شده3شکل 
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 . شاخص های برازش مدل2جدول 
   شاخص های برازش نام شاخص

 
𝝌𝟐 حد مجاز مقدار

𝒅𝒇
 3کمتر  از  2.12 

 1/0کمتر از RMSEA1 0.06)ریشه میانگین خطای برآورد(

CFI2)9/0باالتر از  0.96 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI3)9/0باالتر از  0.95 )برازندگی نرم شده 

GFI4)9/0باالتر از  0.96 )نیکویی برازش 

AGFI59/0باالتر از  0.94 اصالح شده()نیکویی برازش 

هر یک از شاخص های  AMUSبه طور کلی در کار با برنامه 
بدست آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند 
و این شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست 

آمده برای این شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت 
 تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. 

 

 . ضرایب و معناداری اثر غیر مستقیم  عملکرد جنسی برتعهد زناشویی3جدول 
متغیر 
 مالک

ضریب استاندارد  نوع اثر متغیر پیش بین
 نشده

β 
 استانداردشده

 sig آماره معناداری

تعهد 
 0.001 5.29 28. 6.11 غیرمستقیم)صمیمیت( عملکرد جنسی زناشویی

تعهد 
 عملکرد جنسی زناشویی

های غیرمستقیم)تحریف
 0.001 3.73 22. 0.47 شناختی بین فردی(

آید این است که فرضیه مطرح شده در برمی 3آنچه از نتایج جدول 
زنان  تعهد زناشوییبر ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم عملکرد جنسی 

 95های شناختی بین فردی با ی صمیمیت و تحریفبه واسطه  متاهل
 (.p<05/0درصد اطمینان مورد تأیید بوده است)

 

 اثر مستقیم صمیمیت و تحریف های شناختی بین فردی برتعهد زناشویی. ضرایب و معناداری 4جدول 

ضریب  نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 استاندارد نشده

β آماره معناداری استانداردشده sig 

 0.001 6.87 0.49 0.42 مستقیم صمیمیت تعهد زناشویی

های شناختی تحریف تعهد زناشویی
 0.001 7.73- 56.- 46.- مستقیم بین فردی

آید این است که عوامل صمیمیت، اثر برمی 4آنچه از نتایج جدول 
مستقیم بر تعهد زناشویی داشته است، رابطۀ صمیمیت با تعهد 

( است. β=49/0و  t=  87/6زناشویی به صورت مستقیم برابر)
بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم صمیمیت 

درصد اطمینان مورد تأیید بوده  95برتعهد زناشویی زنان متاهل با 
_________________________________ 

1 Root Mean Square Error Approximation 

2 Comparative Fit Index 

3 Normed Fit Index 

4 Goodness of Fit Index 

5 Goodness of Fit Index 

آید این است که عوامل برمی 4است. آنچه از نتایج جدول 
اثر مستقیم بر تعهد زناشویی داشته های شناختی بین فردی تحریف

های شناختی بین فردی با تعهد زناشویی به است، رابطۀ تحریف
( است. بنابراین فرضیه β=-56/0و  t= -73/7صورت مستقیم برابر)

ن های شناختی بیتحریفمطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم 
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Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

درصد اطمینان مورد تأیید  95برتعهد زناشویی زنان متاهل با فردی 
 بوده است.

 

 نتیجه گیری
بر اساس  ییتعهد زناشو یمدل ساختارپژوهش حاضر با هدف 

  نیب یشناخت یهافیو تحر تیمیصم یانجیبا نقش م یعملکرد جنس
 یجنس عملکرد ریمتغ نشان داد یآزمون آمار جینتای انجام شد. فرد
 یفرد نیب یشناخت یهافیو تحر تیمیصم قیاز طر ،ییتعهد زناشو بر

نشان داد ( در پژوهشی 25. همسو با این یافته تقی یار )گذارد یاثر م
فداکارانه و  انه،یعشق واقع گرا یو سبک ها یجنس تیرضا

 یم نییرا تب ییزناشو تیمیصم یبه طور مثبت و معنادار کیرومانت
 یجنس تیرضا نیب ند نشان داد یپژوهشدر   امان و همکاران .دینما

 یم افتهی نیا نییدر تب رابطه معنادار وجود دارد. ییزناشو تیو رضا
ا به ارتباط زوج ه تیفیو ک یجنس عملکرد کرد که انیب نیتوان چن

 یم فایش انق ییزناشو ی تعهدنیب شیدر پ گریکدیبا  ایطور مستقل و 
ان فراو نیرابطه زوج تیفیو ک یمشکالت رابطه ا نیهمچن. کنند

 یو متقابال مشکالت جنس شدهبرآورد یجنس یها یعلل بدکار نیتر
وجود  نیدامن بزند. با ا دیجد یا تواند به معضالت رابطه یم زین

 ینسج عملکرداثرگذار بر  اریبس یا مولفه ،نیرابطه زوج تیفیک
 روابطاز مشکالت  یتوانند نشانه ا یم یاست و مشکالت جنس

از مشکالت همسران، نداشتن  یاریسرمنشاء بس رایز. باشند نیزوج
 کهی در صورت. و تداوم ارتباط موثر است جادیدر ا یمهارت واقع

عشق  ،یاز رابطه جنس تیرابطه زن و شوهر لذت بخش باشد، رضا
افرادی که رضایت  خواهد شد. شتریب ،نسبت به همسر یارو وفاد

 باالیی از رابطه جنسی با همسر دارند، عشق و عالقه زیادی نسبت به
دهند و یکی از مولفه های مهم و تاثیر گذار بر  همسر گزارش می

درست گفتگو درباره  هجنسی این است که افراد طریق عملکرد
تمایالت و نیازهای جنسی را بیاموزند تا یاد بگیرند عالیق یکدیگر 

ینه و پیش از سویی با توجه به چرخه پاسخ جنسی را شناسایی کنند.
جنسی، که رسیدن به اوج لذت جنسی  مطرح شده در مورد رضایت

 یکی از اهداف اصلی از برقراری و احساس رضایت از رابطه جنسی
رابطه جنسی می باشد، و از سوی دیگر بر اساس تعریف ارائه شده 

مولفه مبنی بر تجربه اوج لذت جنسی و رسیدن به آنچه  برای این
که  مورد انتظار و رضایت فرد از رابطه جنسی است، در صورتی

سطح باالیی از این مولفه را در رابطه خود با همسرش گزارش  ،فرد
کند، می توان وجود تعهد شخصی، که همان عالقه و تمایل برای 

ا ر تداوم رابطه زناشویی مبتنی بر جاذبه و رضایتمندی زناشویی است
به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این . پیش بینی کرد

مهارتهای ارتباطی شامل  به این نتیجه رسید کهپژوهش می توان 
برقراری رابطه مناسب با همسر، درک متقابل، آشکارسازی و تبادل 
احساسات و افکار، به عنوان واسطه ای برای ایجاد تفاهم و نزدیکی 
عاطفی و به دنبال آن، نزدیکی جنسی به حساب می آید. به عبارت 

دادن همراه با توجه،  دیگر استفاده از لحن کالم مناسب، گوش
استفاده از واکنش های کالمی و رفتاری متناسب با موقعیت در مقابل 
همسر و بیان احساسات و افکار و حس قدرشناسی به همسر، منجر 
به بروزصمیمیت و نزدیکی عاطفی شده و زمینه مناسب را برای بیان 

 نیازها و خواسته ها، به خصوص نیازهای جنسی وارضاء کامل آنها
فراهم کرده و حس عالقه نسبت به همسر، پایبندی به زندگی 

 زناشویی و تالش برای حفظ آن راافزایش می دهد.
نتایج آزمون آماری نشان دادصمیمیت برتعهد زناشویی به طور 

 یمیابراه ،یزیزارع گارمستقیم اثر می گذارد. همسو با این یافته 
 نیکه ب ندشان دادن یژوهشدر پ( 26) ینیالحس یمقدم و ابوالمعال

 . علیاست معنادار مثبت ریمس بیضر ییو تعهد زناشو تیمیصم
نشان داد که تمام نیازهای صمیمیت با تعهد ( در پژوهشی 27زاده )

نتایج تحلیل رگرسیون  وزناشویی ارتباط مستقیم و معنادار دارند. 
گام حاکی از آن بود که نیاز به صمیمیت چندگانه به روش گام به

بینی تعهد و نیاز به صمیمیت زیباشناختی، قدرت پیش عاطفی
در تبیین این یافته پژوهش ،می توان گفت  .زناشویی را دارند

صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف 
گونه تعاریف مبتنی بر خویشتن، حاکی از آن است که شود. اینمی

ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه فرد به درجه
ان به عنوان توانایی شناخت توصمیمانه بر قرار کند. صمیمیت را می

خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت، برای 
ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت بسیار ضروری است. 
مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک 

های مشترک، روابط جنسی، ها، فعالیتها و ایدهگذاری ارزش
ر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است. شناخت از یکدیگ

کند قادر است خود فردی که میزان صمیمیت باالتری را تجربه می
تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به را به شیوه مطلوب

شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابراز کند. رضایت زناشویی 
د؛ ی دارند، بیشتر باشهایی که میزان صمیمیت باالترتواند در زوجمی

هایی که صمیمیت باالتری دارند ممکن است به عبارت دیگر زوج
قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه 
خود داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویی باالتری را تجربه 

همسر وی فرد ازعالئق ومحافظت مراقبت شامل تیمیصمکنند. 
. خوداستی هاومصلحت منافع ساختنی قربان وملز ودرصورت

 اساحسی معنا به شودبلکهی محدودنمی جنس رابطه تنهابه تیمیصم
 لیوسا گونه چیازه ستفادها وبدون آزادانه که زهستیوتعهدن توجه

 خوددررابطه تیهو دادن ازدست ترس ،بدونیتیخودحما
 بلکهی جسم جنبه فقط نه تیمیصم به لیم. شودیموردنظرظاهرم

 تخلو به خاص اقیاشت عنوان مکرراًبه لیم نیا. زداردینی روان جنبه
ی جنسی ارضا تیفیک. شودیگرمه هاجلودرنظرزوجیی وتنها

یی شناآ شتربهیابدوبییم تکامل زمان باگذشت درافرادسالم وعاشقانه
 مستلزمی میصم جادرابطهیایی توانا. گرددیمنزدیک  تیمیوصم

 یزمانیی درزناشو سالمی جنس رابطهی حت. است وگذشت مصاحبه
  به. باشد افتهی دست مطلوب تیهو فردبه که راستیپذ امکان
یی اتوان بهی ریگدربرابرکناره تیمیصم بحران حل کسونینظرار
 نیب متقابلی ازخودگذشتگی ازنظراونوع انجامدکهیم دنیورز عشق
 نکسویاعتقادار به. گرندیکدی یزندگ کیشر که استی کسان

ی که بین زوجینی که به هویت مستقل دست نیافته اند برقرار ارابطه
ی دوست. باشد داشته دنبال بهی روان بیآس است ممکنمی شود

ی دگزن تیفیک کننده نییتع عوامل باهمسرازجمله ورفتاردوستانه
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 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

-ازدواج اغلب تیخصوص نیا رسدکهینظرم به. استیی زناشو

 .کندیم تنزلی مناسبناازآنهاتاحدی اریبس تیفیکو نباشد،ها
 نباشد،آنچهی جابحو وشوهرپرده زن نیب که استی حالت تیمیصم

 نهیزم نیدراو گرباشندیکدی اوروغمخواری ندویدارندبگو دردل
 درذهن آنچه که استی انهیآ تیمیصم. کنند عمل قلب میازصم
 .شودمی منعکس درآن است

هد برتعهای شناختی بین فردی تحریف نتایج آزمون آماری نشان داد
 زناشویی به طور مستقیم اثر می گذارد.

 نیب ی( نشان داد همبستگ28) یجهرم ییهناهمسو با این یافته 
یمثبت م ییزناشو یدلزدگ یهامولفه یبا همه یشناخت یهافیتحر
 یهافیتحراین یافته پژوهش را باید با توجه به اهمیت  .باشد

ی برای زندگی زناشویی و همچنین فرد نیبط ی در روابشناخت
تاثیرات آن بر وضعیت روانشناختی زن و شوهر تبیین کرد. 

ی به انحای مختلف بر فرد نیدر روابط ب یشناخت یهافیتحر
توان گذارد، به عنوان مثال میوضعیت روانشناختی زوجین تاثیر می

کدیگر، به ایجاد روابط صمیمی، حمایت عاطفی و مالی زوجین از ی
پر کردن اوقات فراغت، برقراری روابط اجتماعی با خانواده گسترده 

های مواجهه با مسائل ،اشاره کرد. و  فراهم کردن راه حل در زمان
د، کند، به صورت سازنده باشی که فرد تجربه میفرد نیروابط باگر 

شود و همسر به منبعی بسیار الذکر به نحو احسن انجام میموارد فوق
شود. در مقابل، های گوناگون تبدیل میقوی برای دریافت حمایت

آید، وضعیت روانشناختی ی بوجود میشناخت یهافیتحرزمانی که 
رد، زیرا این نقائص بر نحوه گیهریک از زوجین تحت تاثیر قرار می

گذارد. ارضای نیازهای عاطفی، اجتماعی و مادی زوجین تاثیر می
متعاقبا ارضای نامناسب نیازهای عاطفی، اجتماعی و مادی در هر 

ها یک از زوجین، زمینه بروز مشکالتی را در تعهد زناشویی آن
ی تشناخ یهافیتحرکند. تجارب فشارزایی که افرادی که فراهم می

 -اند، از قبیل رابطه نا آرام زنها مواجهدر روابطشان دارند، با آن
جویی طرفین، مشکالت شوهر، عدم دریافت حمایت عاطفی، سلطه

مربوط به وظایف، و کاهش ارتباطات اجتماعی زمینه ساز بروز 
گردد و عدم مشکالتی در کیفیت زندگی زناشویی این افراد می

ت و مدیریت فشارهای وارده، عدم توانایی حل کردن این مشکال
رضایت از زندگی زناشویی و متعاقبا افت تعهد زناشویی را به وجود 

 اندکهپرداختهی مطالعات گزارش به همکاران وی برادبورآورد. می
 همسر کی ارازیبسی تقاضاها ازی اچرخهی الگو کی شنهادگریپ
 کاهش به تیدرنها باشدکهیمی گرید جانب از اریبس احتراز و
ی کی ،ارتباطی دربرقرار شکست .انجامدیمیی زناشوزندگی  تیفیک
-یابرازمی ناراض همسرانی سو از که استتی مشکال نیترجیرا از

: تاس ریز شرح بهمی شود،  همسران ارتباط از مانعکه  رفتار ده. شود
 زکردنیآم فاجعه کردن، قطع را گریهمد حرف زدن، نق

  شیب میتعم ت،یاهم کمی زهایدرموردچ ل،بگومگوکردنیمسا
 کردن، نیتوه بودن، پرتوقع ،یاصل ازموضوع شدن منحرف ازاندازه،

تحقیقات نشان داده است که عدم وجود  .گزنده انتقاد و شخندزدنیر
یک رابطه عاطفی مناسب از سوی شریک زندگی، بیشترین تاثیر را 

ی شناسساز بروز نشانگان آسیبگذارد و زمینهبر بزرگساالن می
ها، ابتدا باعث بروز مشکالتی در گردد. این نشانهها میروانی در آن

د، و اگر مداخله گردامور روزمره و ارتباطات او با همسرش می
مناسبی برای درمان صورت نگیرد به انزوای کامل فرد و ابتالی به 

 شود.افسردگی منجر می
با توجه به یافته های این پژوهش مشاوران خانواده و ازدواج می 
توانند از طریق افزایش رضایت جنسی و صمیمیت بین همسران و 

حریف های درمان مشکالت مربوط به صمیمیت، عملکرد جنسی و ت
شناختی، تعهد زناشویی را میان آنها بهبود بخشند. نمونه پژوهش 
حاضر به  جمعیت زنان متاهل مراجعه کننده به سرای محالت شهر 
تهران اختصاص داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود که پژوهش مشابهی 
در گروه های زوجی صورت گیرد و از ابزارهای اندازه گیری دیگر 

نابراین با بستفاده گردد تا بر اعتبار نتایج افزوده شود. مانند مصاحبه ا
های توجه به اهمیت تعهد زناشویی و همچنین تاثیرات مهارت

زناشویی و عملکرد جنسی بر تعهد زناشویی، نیاز است که آموزش 
های برقراری ارتباط موثر با همسر و ایفای بیشتری در زمینه شیوه

اد متاهل در نظر گرفته شود و نقش در رابطه زناشویی برای افر
ها و مداخالتی در هایی برای ایجاد آموزشریزیهمچنین برنامه

 .راستای افزایش حمایت عاطفی زوجین از یکدیگرصورت گیرد
تری همچنین ضروری است که مسئوالن زیربط اقدامات جدی

های ارتباطی مربوط به زندگی زناشویی درراستای آموزش مهارت
خانوادگی و اجتماعی داشته باشند تا از بروز صدمات  در سطح فردی،

 .روانشناختی آتی جلوگیری شود
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