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با استفاده از آزمون  دهآم دست هاي به داده .اطالعات دموگرافی استفاده گردید
میزان تعهد که نتایج نشان داد . وتحلیل قرار گرفت  مستقل مورد تجزیهt آماري

طور  ماهواره بهزبان  هاي فارسی سریالکننده تماشازناشویی در زنان متأهل 
طور  بهگروه اول زنان . است تماشاکننده غیردار کمتر از زنان متأهل  معنی
گروه دوم به ي را نسبت کمتر اخالقی میانگین  در تعهد شخصی ودار معنی

کسب نمودند ولی در تعهد ساختاري تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده 
 بین دو گروه از لحاظ رضایت جنسی دار معنیهمچنین تفاوت  .نگردید

 و ها خانوادههایی براي آگاهی  آموزش شود میبنابراین پیشنهاد . دشمشاهده ن
در برابر موضوعات ) عادي شدن(آمدن آستانه حساسیت جلوگیري از پایین 

اي و آگاهی   همچنین سواد رسانه،ها ارائه شود مخرب موجود در سریال
  .اهمیت باالیی برخوردار است بخشی جامعه نیز از

 هـاي فارسـی     تعهد زناشویی، رضایت جنسی، سریال    : هاي کلیدي   واژه
  زبان ماهواره 
  
  مقدمه

 است و نه گوید شهوت گونه که فروید می  بشري، نه آنترین غریزه اولین و مهم
امروزه رابطه زوجی . بخش است بلکه تالش براي ارتباط و رابطه آرامش. خشونت

باشد و براي  ترین آن نیز می ترین رابطه بزرگسالی است، بلکه غالباً اصلی تنها صمیمی نه
به حاشیه رفتن دیگر با کمرنگ شدن و . )Jonson, 2013 (بسیاري تنها رابطه است

شریک زندگی ما مجبور . افتاده است روابط اجتماعی سنگینی این بار بر رابطه زوجی
عنوان عاشق، خواهر، برادر، خاله، عمه و  او باید به. تنهایی پر کند است این خأل را به

 بنابراین در این شرایط توجه به غناي رابطه زوجی ،دوست به ما خدمات ارائه دهد
ن ا محققشد اما در این پژوهندخالت دار شماري در این زمینه عوامل بی. دارداهمیت 

                                                   
1. Sex 
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تعهد زناشویی بدان معنی .  هستند و رضایت جنسیپی بررسی تعهد زناشویی در
کند که  یمکند و تا چه حد احساس  یماست که فرد در رابطه چقدر احساس امنیت 

 تعهد .)Nelson, krik, Ane, Serres, 2012(رابطه در درازمدت ارزشمند است 
بینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی  یشپو پایدارترین عامل  تري يقوزناشویی 

 تعهد نقشی تمام و کمال در برانگیختن .)Mosko, 2009 & Sherwood, 2012(است 
منظور باقی ماندن در ازدواج بازي  به، ي ازدواجفرازوفرودهازوجین براي مقابله با 

صورت نویدي از آینده مشترك و پیمانی براي باهم بودن  تعهد زناشویی به. کند یم
سطوح باالي تعهد زناشویی با ابراز عشق بیشتر، ). Masters, 2012(است   شده تجربه

 و رضایت زناشویی تر مناسبسازگاري و ثبات زناشویی باالتر، مهارت حل مسئله 
  . )Kapinus, Jonson, 2009(، رابطه دارد

زناشویی حدي است که در آن افراد دیدگاه بلندمدتی روي ازدواجشان دارند، تعهد 
کنند، براي حفظ و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم  یمشان فداکاري  براي رابطه

مانند  یمنده نیست  شدهکه ازدواجشان پادا دارند و با همسرشان حتی هنگامی برمی
)Harmoon, 2005 .(قصد و نیت است هفه و هم بر پایتعهد بر مبناي احساس و عاط 
)Arriage Agnew, 2009( .تعهد زناشویی خود شامل سه بعد تعهد شخصی تعهد ،

 به معنی) تعهد نسبت به همسر: (تعهد شخصی . است و تعهد ساختارياخالقی
 زناشویی که مبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی هعالقه و تمایل فرد براي تداوم رابط

 و اش رابطههاي فرد نسبت به شریک زندگی و  یتلق کننده منعکسد این تعه. است
:  تعهد اخالقی).Ramirez, 2010(طور میزان اهمیت رابطه براي هویت فرد است  همین

 رابطه و هبه معنی میزان احساس تعهد فرد به ادام) تعهد نسبت به ازدواج(

                                                   
1. marital commitment 
2. sexual satisfaction 
3. personal 
4. moral 
5. structural 
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 و باورهاي ها ارزش. استپذیري براي حفظ ازدواج، وفاداري و احترام به آن  مسئولیت
دارد  مسیر رفتار صحیح در رابطه، بر محوریت تعهد اخالقی قرار هبنیادین فرد دربار

)Nelson, 2012(.  تعهد ساختاري)هاي  تعهد اجباري و با توجه به محدودیت
کند به دلیل  یم فرد احساس این کهبه معنی احساس اجبار به تداوم رابطه و ) اجتماعی

 .)Tang & couran, 2012( باید در رابطه باقی بماند عوامل خارجی

رضایت جنسی جنبه . یکی دیگر از متغیرهاي این پژوهش رضایت جنسی است 
احساس خوشایندي است که از رفتارهاي درون فردي . مهمی از رضایت زناشویی است

از عنوان یکی  و نقش مهمی به) 1392رحمانی،  (گردد یا تعامالت بین فردي حاصل می
 که رضایت جنسی براي  شده دادهنشان . اردعوامل اصلی و بنیادین رضایت از رابطه د

 هیت رابطموفقتا جایی که آن را عامل شکست یا  یک رابطه صمیمی حیاتی است
هاي   همچنین یکی از مؤلفه.)Ashdown, Hackatorn, Clarck, 2012(دانند  زوجی می

 به نقل از 2001باگاروزي  (شود صمیمیت زناشویی صمیمیت جنسی محسوب می
هاي مفهوم رضایت جنسی بر دو حیطه  ی مدلطورکل به). 1385فاتحی زاده و همکاران، 

 مبادله جنسی (يفردو میان )  و حضور و آگاهی جنسیاحساس لذت جنسی (يفرد
عد رسد ب  به نظر می)Meston, 2010(کنند  تأکید می) و ارتباط و نزدیکی هیجانی

گونه که جانسون متخصص  آن. توجهی قرار گرفته است ابطه جنسی مورد کمفردي ر
کند ما در جهل خود، صمیمیت فیزیکی را شرط اساسی عشق  درمانی بیان می زوج

نظري میزان باالیی از انرژي و پول را براي  در نتیجه، با کوته. کنیم رمانتیک تلقی می
ن رابطه جنسی ای هچرا ک؛ در آن نداریم پیشرفتی اماکنیم،  بهبود زندگی جنسی صرف می

شود بلکه در واقع عشق ایمن است  من میای  هخوب نیست که منجر به رضایت و رابط
رشد روزافزون . شود که نهایتاً منجر به رابطه جنسی خوب و یا بهترین رابطه جنسی می

                                                   
1. sexul sensationsal 
2. sexual dresence/awareness 
3. sexual exchange 
4. emotional connection/chosenes 
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بتی بزرگ ها و تصاویر مستهجن اینترنتی براي روابط عاشقانه سالم مصی عالقه به فیلم
جاي نزدیک  تأکید و تمرکز بر رابطه جنسی به. کند است، زیرا ارتباط هیجانی را نفی می

در اینترنت . سازد ها را بیشتر و بیشتر از یکدیگر دور می کردن افراد به یکدیگر، آن
به خاطر رابطه جنسی موجود . شوید هاي مستهجن روبرو می وفور با تصاویر و فیلم به

چهل میلیون آمریکایی .  هستیمدر حال از دست دادن زوجیت واقعیها،  در فیلم
ها   درصد از آن10هاي مستهجن هستند و  سایت اند که تماشاچی منظم وب اعتراف کرده

طور عمده مردان  ها به اگرچه حامیان این سایت. ن کار اعتیاد دارندای هعنوان کردند که ب
تر است، این است که  کننده ست و آنچه که نگرانهستند اما آمار زنان نیز رو به افزایش ا

شوند، نوجوانان و حتی  تر می تر و جوان روز جوان ها روزبه هاي این فیلم کننده تعقیب
 :Jonson, 2013(بینند  ها و تصاویر مستهجن اینترنتی را می تر از آن، فیلم سنین پایین

113-114(.  
دهد  یم نشان ها رسانه و قدرت  نقشههاي روانشناسی اجتماعی در زمین ی بررس

توانند نسلی تازه در تاریخ انسان  ي گروهی داراي چنان قدرتی هستند که میها رسانهکه 
 ها آرمان، هنجارها و ها ارزشي پیشین از جهت فرهنگ، ها نسل نسلی که با ،یدآورندپد

سایل را گروهی این و). 1392ساروخانی، توکلی، میرزایی ملکیان، (بسیار متفاوت است 
ي نامتجانس اجتماعی، دینی، نژادي و قومی در ها گروهشدن، پیوستگی  یابزار جهان

 یک فرهنگ ساختگی را که درصدد  خطراتیگرددانند و گروه  یمالمللی  ینبسطح 
 ابزاري در ها رسانهتوان گفت که  یم .کنند یمجایگزینی با فرهنگ واقعی است گوشزد 

ننده قاطعیت مثبت و یا منفی آن مربوط به محتواي ک یینتع امادست انسان هستند 
، زاده حسنمتانی،  (یابد یمها از آن وسایل انتشار  یله آنوس بهیی است که ها برنامه

آید این  یمی به شمار جمع ارتباطي قدرتمند ها رسانهماهواره یکی از ). 1392 فرهنگی،
هاي تصویري را به دورترین  میاپ خود قادر است فرد منحصربه هاي ویژگیابزار به دلیل 

                                                   
1. Living partners 
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شماري از افراد را در سراسر دنیا مورد خطاب قرار دهد  یبنقاط منتقل کند و تعداد 
ي ها  کانالزبان ماهواره،  فارسیهاي سریالدر این پژوهش منظور از ). 1392، کام خوش(

دارد و  از کشور قرار در خارجها  هاي آن ستگاهای هزبان است ک تلویزیونی خارجی فارسی
   .ها تحت نظارت جمهوري اسالمی نیست ي آنها برنامهها و  یلمفمحتواي 

زبان که با دوبله فارسی است   فارسیهاي ي شبکها ماهواره يها برنامهمحتواي 
 خانوادگی هاي سریال و ها مجموعههاي سینمایی، مستندهاي تلویزیونی،  یلمف :شامل

ي ها برنامه ،)... گل الله، شمیم عشق وعشق ممنوع، عشق و جزا، حریم سلطان، عمر(
 است که در ایران مخاطبانی را به خود جلب کننده سرگرمي ها برنامهآموزشی و سایر 

فرا  روابط معموالً و در حال پخش  شده پخشهاي   و مضمون این سریالاستکرده 
لعکس ي از سوي مرد و یا باکار پنهانیی، زنا و به وجود آمدن فرزند نامشروع، زناشو

هاي   محتواي این برنامهن کهای هبا توجه ب .شود یماست که عادي نمایش داده 
 با فرهنگ خانوادگی کشور ما در تضاد است و با توجه به اهمیت کننده سرگرم

ن ای  ه بسیاري از زنان دنبال کننداین کهدر زندگی زوجین و   شده مطرحمتغیرهاي 
 تعهد زناشویی و دف پژوهش مقایسهه) مشاهدات پژوهشگران(ها هستند  سریال

زبان ماهواره  هاي فارسی رضایت جنسی در زنان متأهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال
ا تعهد زناشویی و رضایت جنسی در این دو گروه ی آ ه این سؤال مطرح است ک.است

که مشاهدات پژوهشگران این تحقیق گویاي آن است که در  آنجا متفاوت است؟ و از
عنوان  ها هستند این شهرستان به ن سریالای هن خمین زنان بسیاري دنبال کنندشهرستا

  . است شده جامعه پژوهش انتخاب
  

  روش پژوهش
 زنان متأهل تماشاگر و تماماي و جامعه مورد نظر شامل  یسهمقا -یعلّپژوهش از نوع 

ونه تحقیق نم.  بود94زبان ماهواره شهر خمین، در سال   فارسیهاي سریالغیر تماشاگر 
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 زن متأهل 50زبان ماهواره و   فارسیهاي سریال زن متأهل تماشاگر 50 شامل ) نفر100(
 تا 20 سنی ه، دامنها نمونههاي  ویژگی .زبان ماهواره بود هاي فارسی غیر تماشاگر سریال

 سال 20 تا 1طول مدت ازدواج بین  .دبودن 30 یال 26 یسنو اکثریت در دامنه   سال45
از نظر سطح .  بود سال10 یال 6 کننده شرکتر افراد بیشتاین طول مدت ازدواج بود بنابر

 داراي مدرك تحصیلی کننده شرکتر افراد بیشتتحصیالت نیز افراد متفاوت بودند و 
 .دیپلم بودند

برفی گلوله یري غیر تصادفی از نوع گ نمونهروش  هاي گروه تماشاگر با نمونه
هاي فرهنگی   ماهواره با محدودیتيشور ما تماشا در ککه آنجا از. انتخاب شدند

هاي مورد نظر نزدیک  توانست ما را به نمونه گیري بهتر می  این روش نمونهروبروست
 موردنظرن صورت که پس از شناسایی و انتخاب اولین فرد داراي شرایط ای هب. کند

ناسند معرفی ش یمد که اگر افراد دیگري با همین شرایط شها درخواست  محقق، از آن
وار ادامه پیدا  یرهزنجصورت   بدین ترتیب انتخاب جمعیت نمونه از این طریق و به.کنند

گروه غیر تماشاگر نیز با گروه اول همتا . نمونه به حد کافی رسید کرد تا زمانی که
 تا 1 سال و طول مدت ازدواج بین 45 تا 20 سنی همعیار همتا سازي دامن. سازي شد

  . سال بود20
  

  ابزار پژوهش
 این پرسشنامه میزان پایبندي افراد به همسرشان و 1:ییزناشو تعهد پرسشنامه

براي ) 1997(جونز  وگیرد، این آزمون توسط آدامز  یم و ابعاد آن را اندازه ازدواجشان
کند که  یمیري گ اندازه و سه بعد تعهد زناشویی را  شده ینتدومقاصد پژوهشی تهیه و 
آدامز و جونز در شش . تعهد اخالقی و تعهد ساختاري استشامل تعهد شخصی، 

 نفر 47منظور به دست آوردن پایایی و روایی پرسشنامه آن را روي  پژوهش مختلف به

                                                   
1. ISS  
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آدامز و جونز میزان پایایی هریک از .  نفر مطلقه اجرا کردند46و  نفر مجرد 347 ،متأهل
تعهد : ن شرح به دست آوردندای ه بهاي یادشده هاي این آزمون را بر روي نمونه یاسمق

 یرانادر ). 1388عباسی مولید، ( %86 يساختارتعهد % 89 یاخالقتعهد % 91 یشخص
 و پایایی این پرسشنامه اند کردهاعتبار این پرسشنامه را تأیید ) 1389(یا و همکاران س شاه

هاي تعهد  یاسمقآلفاي کرونباخ خرده . ندا هگزارش کرد% 85را بر اساس آلفاي کرونباخ 
 در .به دست آمد% 84و % 82،%79 یبترتبه همسر، تعهد به ازدواج و تعهد اجباري به 

ها با  یاسمقنیز ضرایب پایایی تمام خرده  )1391 (پژوهش حاتمی ورزنه و همکاران
% 79همسر  صورت تعهد به  هاستفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردیده است که ب

در مطالعه مقدماتی توسط عباسی مولید .  بود%82 ياجبارتعهد  و %80ازدواج تعهد به 
ي آزمون داراي ها  سؤال.گرفتروایی این آزمون مورد تأیید قرار ) 1388(همکاران و 

،  استکامالً موافقمي کامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم، ا درجه 5یک مقیاس 
 و به 5 نمره موافقم به گزینه کامالً ، کهگیرد یم تعلق 5  تا1ینه نمره بین هر گز به که

 سؤال دارد و دامنه کلی نمرات 44ابزار ین  ا.شود یم  داده1گزینه کامالً مخالفم نمره 
 باال بودن تعهد کلی زوجین ، نمره است و نمره باالتر در این آزمون172 تا 1افراد بین 
  .دهد یمرا نشان 

ریسون و ها دسون،ها  توسط1981  این مقیاس در سال:1پرسشنامه رضایت جنسی
ي ا درجه 5 یاسمق سؤال بوده که با 54 حاوي آزموناین .  تدوین گردیدکروسکاپ

  يبند درجه) 5=یشه هم،4= اوقاتیشتر ب،3=ی اوقات گاه،2= بندرت،1=هرگز (یکرتل
عد رضایت فیزیکی شامل رفتارها و تمایالت جنسی و  و رضایت جنسی را در دو بشده

دسون معتقد ها  .سنجد یرنده صمیمیت و کیفیت روابط جنسی میدربرگانی عد هیجب
ي جنسی ها مؤلفه در  و وسعت شدترضایت جنسی را از طریق درجهکه است 

                                                   
1. index of Sexual Satisfaction 
2. Hudson, Harrison&crosscup 
3. degree 
4. severity 
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 توسط  شده یابیارزهمچنین درجه اختالل و یا نارضایتی جنسی و کند  یري میگ اندازه
 اي ینهگز 5 صورت بهاالت پاسخ به سؤ. سنجد یممراجع از همسر یا شریک جنسی را 

  و سؤال دارد54این ابزار . است)  هرگزی اوقات، بندرت، گاه، اوقاتیشتربهمیشه، (
 یريگ اندازه ثبات درونی.  است270حداکثر  و 54حداقل نمره آزمودنی در این مقیاس 

؛  استآمده دست به 27/3استاندارد  خطاي با% 92کرونباخ یله ضریب آلفاي وس به شده
 نیز  افتراقی-روایی همگرایی. براین مقیاس از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار استبنا

یري گ اندازهمنظور  هایی که به یاسمقمقیاس، پیوستگی معناداري با که نشان داد 
برآورد پایایی از طریق ضریب دونیمه آزمون براي . اند دارد  شده یطراحي مشابه ها سازه

مقدار  اسپیرمن براون برابر با  شده اصالحو ضریب % 85برابر مقیاس رضایت جنسی 
به دست % 83و % 93هاي آزمون برابر با  یمهنهمچنین مقدار آلفا براي هریک از %. 92
ضرایب پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و ) 1393 (یصريق در پژوهش ؛ وآمد

بود که بیانگر ضرایب % 98و % 98تصنیف محاسبه گردید که براي کل مقیاس به ترتیب 
  .استمطلوب پرسشنامه 

 گروه در موردیاز موردنآوري اطالعات  منظور جمع به: پرسشنامه محقق ساخته
 که است سؤال 20 این پرسشنامه شامل. نمونه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

همچنین کیفیت و کمیت ...) سن، مدت تأهل، میزان تحصیالت و (یدموگرافویژگی 
براي . داد یمزبان را مورد پرسش قرار   فارسیهاي شبکه ايهاي ماهواره استفاده از برنامه

 قرار گرفت و مورد اندتا از اس تن5 این پرسشنامه در اختیار ها یهگواطمینان از صحت 
  .تأیید واقع شد

یري گ نمونه در ابتدا گروه مورد مطالعه با استفاده از روش :روش اجراي پژوهش
صورت  ي موردنظر بهها پرسشنامهسپس .دفی از نوع گلوله برفی مشخص گردیدغیر تصا

                                                                                                                        
1. magnitude 
2. internal consis tency 
3. convergent-disciminiate-validity 
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 پرسشنامه 3هر بسته شامل . نمونه ارائه شد ي جذابی آماده گردید و به افرادها بسته
تعهد زناشویی، رضایت جنسی و پرسشنامه اطالعات دموگرافی بود که به همراه یک 

 پر کردن اطالعات الزم براي و میزان اهمیت آن و صفحه براي معرفی پژوهش
منظور رعایت اصول  به. ها قرار گرفت در اختیار آزمودنیفردي صورت   بهها پرسشنامه

ماند و  ها محرمانه می ها اطمینان داده شد که اطالعات آن اخالقی پژوهش، به آزمودنی
  .نیاز به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست

  
  ها افتهی

   اسمیرنفف اطالعات با توجه به آزمون کولموگروی نرمال بودن بررس-1جدول 
تعهد  

  شخصی

تعهد 

 اخالقی

تعهد 

 ساختار

تعهد 

 زناشویی

رضایت 

  جنسی

  73 90 93 96 97  تعداد

 76/190 94/130 01/26 62/44 82/60  میانگین

 23/33 51/17 96/5 01/8 49/7 انحراف معیار

Z 925/0 527/0 874/0 724/0 737/0 نمره 

 359/0 944/0 429/0 671/0 649/0 ريسطح معنادا

  
 نرمال بودن توزیع اطالعات است و با توجه به رگانیب که 1جدول  به با توجه

 است  شدهدییتأ و سطح معناداري که مبنی بر آن فرض صفر آمده  دست به zنمره 
  .د استفاده کرt  از آزمونتوان یم بنابراین .ي مورد نظر داراي توزیعی نرمال استها داده
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زبان ماهواره در   فارسیهاي سریال دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر سهی مقا-2جدول 
  متغیر تعهد زناشویی

 انحراف  میانگین  گروه  متغیر
  معیار

درجه  tآماره 
  آزادي

سطح 
  معناداري

ضریب 
  ایتا

تعهد 
  زناشویی

  24/0 004/0 88 -97/2 72/18  02/126  تماشاگر

        26/14 57/136  غیر تماشاگر  

  077/0 006/0 95 -82/2 01/8 72/58  تماشاگر  تعهد شخصی

         39/6 87/62  غیر تماشاگر  

  067/0 011/0 94 -60/2 76/8 66/42  تماشاگر  تعهد اخالقی

         54/6 80/46  غیر تماشاگر  

تعهد 
  ساختاري

  35/0 072 91 -81/1 45/6 98/24  تماشاگر

        16/5 20/27  غیر تماشاگر  

  
اساس تعهد زناشویی است  بر گروه دو تفاوت رگبیان  که2 به جدول با توجه

)82/2- =t   24/0 برابر با تأثیر ضریب و 004/0 و سطح معناداري 88ي درجه آزادبا (
 ،-82/2 با برابر t آماره(همچنین براي تعهد شخصی . تفاوت بین دو گروه معنادار است

 بین ، تفاوت)077/0 با برابر تأثیر ریبض و 006/0 معناداري سطح و 95 آزادي درجه با



 
 
 
 
 
 
 

  1396، زمستان 12هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      78

 ي درجه آزادبا ،-60/2 با برابر t آماره( است براي متغیر تعهد اخالقی معنادار گروه دو
 معنادار گروه دو بین ، تفاوت)067/0 با برابر تأثیر  ضریب011/0 ي معنادارسطح و 94

 سطح و 91 يجه آزاد دربا ،-81/1 با برابر t آماره (است براي متغیر تعهد ساختاري،
  .نیست معنادار گروه دو بین تفاوت) 35/0 با برابر تأثیر ضریب 071/0 معناداري
  

زبان ماهواره در   فارسیهاي سریال  تماشاگرریغ مقایسه دو گروه تماشاگر و -3جدول 
  متغیر رضایت جنسی

 انحراف  میانگین  گروه  متغیر
  معیار

درجه  tآماره 
  آزادي

سطح 
  معناداري

ضریب 
  یتاا

 044/0 871/0 71 164/0 46/33 30/191  تماشاگر  رضایت جنسی

         46/33 190  غیر تماشاگر  

  
است  جنسی رضایت اساس بر گروه دو تفاوت رگبیان که 3 جدول به توجه با

)164/0 =t( معنادار گروه دو بین تفاوت 871/0 معناداري سطح و 71 با درجه آزادي 
  .نیست

  
 گیري بحث و نتیجه

عد تعهد شخصی و بین تعهد زناشویی و ب 2آمده در جدول  دست وجه به نتایج بهبا ت
 تفاوت زبان ماهواره هاي فارسی سریال تماشاگر غیر و تماشاگراخالقی آن در دو گروه 

 از زنان تماشاگر کمتر در زنان متأهل بدین معنی که میزان تعهد زناشویی. وجود دارد
تعهد بین که شود  جه به ابعاد تعهد، مشخص میبا تو و است تماشاگر غیرمتأهل 

 اما بین تعهد ساختاري دو گروه ، این دو گروه تفاوت وجود داردشخصی و اخالقی
ها در زندگی  جهت که ماهواره و رسانه این یافته ازاین .تفاوت معناداري مشاهده نشد

تی انارکی و  نعم؛)1392(کام  خوشمردم تأثیرگذار هستند با تحقیقات زیادي ازجمله 
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ساروخانی و همکاران ؛ )1393(نیا،  شاکري؛ )1392(ناظري  ؛)1393 (زادهخطیب 
دیویس، یاربر، باسرمن،  و )1390(نعیمی ؛ )1393(بازوند ؛ )1391(؛ ناصر )1392(

نشان ) 1393 (زاده نعمتی انارکی و خطیب  براي مثال.همسو است )) 2012اسچریر
اي جم رضایتمندي کمتر و بهداشت روانی  اهواره زنان بیننده شبکه م کهدنده می

ن پژوهش با ای ه همچنین نتیج.ي نسبت به زنان غیر بیننده ماهواره دارندتر نامطلوب
و ساختاري  )تعهد نسبت به همسر (یشخصعد تعهد در ب) 1392(کام  خوشپژوهش 

 اخالقی عد تعهدمشابه و در ب )هاي اجتماعی یتمحدودتعهد اجباري و با توجه به (
 در هر دو پژوهش تعهد شخصی افراد بیننده .متفاوت است) تعهد نسبت به ازدواج(

عد تعهد ساختاري بین دو گروه تفاوت ماهواره کمتر است و در هر دو پژوهش در ب
 الزم به ذکر ،عد تعهد اخالقی نتیجه دو پژوهش متفاوت است اما در ب،وجود ندارد

در تبیین . پژوهش حاضر زن هستنددر ها مرد و   آزمودنیکام خوشاست که پژوهش 
چه زن و (زبان بر عالقه و تمایل فرد  هاي فارسی  سریالاحتماالًتوان گفت  این یافته می

گذارد و جاذبه و رضایت زناشویی را پایین   زناشویی اثر میهبراي تداوم رابط) چه مرد
تعهد اخالقی نیز  به کاهشگذاشته و منجر  یر بیشتريتأثآورد اما در مورد زنان  می
پذیري براي  یتمسئول رابطه و هشود بدان معنی که میزان احساس تعهد فرد به ادام می

توان بیان کرد که در  عالوه می  به.شود  وفاداري و احترام به آن کم می و ازدواجحفظ
هد  است که در هر شرایطی باید به ازدواج متع شده اي تربیت گونه فرهنگ ایرانی زن به

اي   است و تعدد زوجات پدیده شدهن شدت تأکید نای هباقی بماند اما در مورد مردان ب
قبح شکستن پیمان زناشویی براي زنان بیشتر بوده است به . دور از ذهن نبوده است

 .یر بیشتري داردتأثهایی با محتواي ساختارشکن بر زنان  همین دلیل مشاهده سریال

اند بدین   شده موفق به شکستن تعهد ساختاري نهاي ماهواره هنوز اما سریال
به نظر ما  .کنند هاي اجتماعی در این زمینه توجه می یتمحدودمعنی که زنان و مردان به 

                                                   
1. Davies, Yarber, Bauserman, Schreer 
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هاي ماهواره بر تغییرات درون روانی  این زنگ خطر بزرگی است بدین معنی که سریال
 ها ارزشدیگر  یانب بهیا  اند گذاشتهیر تأث نیست مشاهده قابلکه ) تعهد شخصی و اخالقی(

 مسیر رفتار صحیح در رابطه یا همان تعهد اخالقی هو باورهاي بنیادین فرد دربار
ي براي تغییرات بیرونی یا تعهد ا مقدمهتواند   میاحتماالً، )2012نلسون و همکاران، (

  .ساختاري باشد
کننده و کند که بین رضایت جنسی زنان متأهل تماشا یافته دیگر پژوهش بیان می

بدین معنی . زبان ماهواره تفاوت معنادار وجود ندارد هاي فارسی  سریالتماشاکنندهغیر 
 رضایت جنسی متفاوتی نسبت به گروه دیگر کنند یمکه گروهی که ماهواره تماشا 

و با   است270 تا 54مورد استفاده از   دامنه نمرات در آزمونن کهای  هبا توجه ب .ندارند
دهد میزان رضایت  که میانگین نمرات دو گروه را نشان می) 3(ماره شتوجه به جدول 

این یافته با . ها وجود ندارد هر دو گروه از میانگین باالتر است اما تفاوتی بین آن
، )1391( آذرخش ،)1393 (نیا شاکري )1393 (زادهنعمتی انارکی و خطیب پژوهش 

 بین یادشدههاي   پژوهش.ناهمسو است )2012 (دیویس، یاربر، باسرمن، اسچریر
دهد اما پژوهش حاضر بین  استفاده از ماهواره و رضایت زناشویی رابطه منفی نشان می

افراد تماشاگر و غیرتماشاگر ماهواره در متغیر رضایت جنسی که یک بعد از رضایت 
توان گفت ازآنجاکه رضایت  در تبیین این یافته می .دهد زناشویی است تفاوت نشان نمی

دوست یدري، باقریان، پور ح(اش است  یجنس ه از ارزیابی فرد از رابطبرخاسته جنسی
ها و  بنابراین نوع ارزیابی و انتظارات افراد در فرهنگ) 1392، بهادر خان، کام

ویژه در زنان  متفاوت است و پیچیدگی رضایتمندي جنسی به هاي مختلف، فرهنگ خرده
هاي   و پژوهشندادهن پژوهش به آن پاسخ ای همتغیرهاي بیشتر است ک مستلزم بررسی
ن پژوهش در شهر خمین در استان مرکزي ای هالزم به ذکر است ک .طلبد دیگري را می

 تعمیم نتیجه به سایر پس نفر است 100عالوه نمونه پژوهش شامل  به  است شده انجام
واقعیت  کهشود  در پایان پیشنهاد می .احتیاط انجام شود باید با ها و شهرها فرهنگ

هایی براي   و آموزش شده  پذیرفتهها خانوادهن جامعه و وجود ماهواره توسط مسؤوال
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تماشاگران ) عادي شدن( و جلوگیري از پایین آمدن آستانه حساسیت ها خانوادهآگاهی 
 همچنین انجام .ها فراهم شود در برابر موضوعات مخرب موجود در آن سریال

تواند  یی میها افتهرسانی عمومی از چنین ی اطالعهایی نظیر پژوهش حاضر و  پژوهش
اي و  سواد رسانه. ها را به تعمق وادارد عنوان یک ابزار یادآورنده عمل کرده و خانواده به

  .اهمیت باالیی برخوردار است آگاهی بخشی جامعه نیز از
  
  منابع
 سازي ی غن آموزشیرتأث ،)1385. ( فاطمه، بهرامی و مریم، فاتحی زاده؛اولیاء، نرگس 

 سال دوم ،هی فصلنامه خانواده پژو   . صمیمیت زوجین  یش برافزا زندگی زناشویی 
  .6شماره 

   ،بررسـی تـأثیر مـصرف رسـانه بـر رضـایت از زنـدگی               « ،)1391 (.یممـر آذرخش
دانشگاه ،  مطالعات زنان  نامه کارشناسی ارشد    یانپا ،»زناشویی زنان شهر تاکستان   

    .تهران الزهرا
    ،ي هـا  شـبکه بررسـی رابطـه میـزان و نـوع اسـتفاده از         « ،)1393( .شـهاب بازووند

نامه کارشناسی    یانپا ،»آباد  خرمزبان با سبک زندگی شهروندان        ي فارسی ا  ماهواره
  .تهران، معلم  یتتربدانشگاه ، ارشد

 خـان، جـواد   کـام، محـسن؛ بهـادر    حیدري، سپیده؛ باقریـان، فاطمـه؛ دوسـت     پور .
اي زنـدگی بـر رضـایت زناشـویی و جنـسی در             هـ   آموزش مهارت  اثر« ،)1392(

، سـال چهـاردهم،   شناسی کـاربردي    دانش و پژوهش در روان    . »هاي جوان   زوج
  .51، پیاپی 8شماره 

 علـی؛ معـصومه، اسـماعیلی؛       هاشـم آبـادي؛ بهـرام       ورزنه، ابوالفضل؛ قنبـري     حاتمی
 بـستگی و  هاي فرزند پـروري، دل   رابطه بین سبک  « ،)1391. (بخش، کیومرث   فرح
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-فـصلنامه علمـی    ،»طباطبـائی زناشویی در زنـان متأهـل دانـشگاه عالمـه            تعهد
  .، سال دوم، شماره سومشناسی زنان پژوهشی جامعه

 و الگوهـاي ارتبـاطی در مـردان         زناشـویی  مقایسه تعهد « ،)1392 (.کام، زهرا   خوش
غل زبان شا اي فارسی هاي ماهواره کننده شبکه  کننده و عدم استفاده -متأهل استفاده 

دانـشگاه  ، نامـه کارشناسـی ارشـد مـشاوره     پایـان . »در ادارات دولتی شهر قیـر   
 . .مرودشت

   1392(. السادات؛ صادقی، نرجس؛ قلـی، لـیال     خویی، عفت   رحمانی، اعظم؛ مرقاتی(، 
نـشریه مرکـز    : تهـران  ،»ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زنـدگی زناشـویی         «

  .70، شماره 24، دوره پزشکیدانشگاه علوم  هاي پرستاري تحقیقات مراقبت
       بررسـی وضـعیت    « ،)1392 (.ساروخانی، باقر؛ توکلی، زهره؛ میرزایی ملکیان، مجید

فـصلنامه   ،»)مـاهواره و اینترنـت  (هـا   جوانان با تأکید بر نقش رسـانه       هویت ملی 
  .12شماره . مطالعات جوان و رسانه

 تمندي از زنـدگی    سرمایه اجتمـاعی خـانوادگی، رضـای      « ،)1393 (.نیا، ایرج  شاکري
 يهـا  کننـده از شـبکه    از زنـان اسـتفاده  يا شـت روانـی در نمونـه    بهدازناشویی و 

  .25، سال هفتم، شماره دو فصلنامه بانوان شیعه ،»يا ماهواره
     بررسی رابطـه رضـایت     « ،)1389 (.ه؛ محبی، سیامک  شاه سیا، مرضیه، بهرامی، فاطم

مجله علمی پژوهشی اصول  ،»جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا     
 ).43 پیاپی( 3 ، شمارهبهداشت روانی، سال یازدهم

    ،بررسی تأثیر آموزش گروهی واقعیـت درمـانی بـر          « ،)1388 (.ینحسعباسی مولید
نامـه کارشناسـی ارشـد      یـان پا ،»هرشـ   ینـی خمتعهد زناشویی زوجین شهرستان     

   .دانشگاه اصفهان،  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،مشاوره خانواده
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  ررسی رابطه بین بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و رضـایت        ب ،)1393. (قیصري، سهیال
 زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهـل      از رابطه با رضایت جنسی و سازگاري      

  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بندرعباس پایان، ي بندرعباسها دانشگاه
 ــاهواره بازنمــایی خــانواده در شــبکه« ،)1393 (.قــصدي خــوزانی، داود اي  هــاي م

نامـه کارشناسـی ارشـد علـوم          ایـان  ،»اي  زبان و ارائه راهکارهاي رسانه      فارسی
   .تهران  دانشگاه صداوسیما،،ارتباطات اجتماعی

  مقایسه تعهد و رضایت زناشـویی در سـطوح مختلـف تقیـد      « ،)1391 (.ناصر، زهرا
 دانـشگاه آزاد،    .نامه کارشناسی ارشـد مـشاوره       پایان ،»مذهبی دانشجویان متأهل  

   .مرودشت دانشکده علوم تربیتی
   ،خـانوادگی   هاي  السری (يا  ماهواره هاي  سریالبررسی تأثیر   « ،)1392(. بهنازناظري 

  .تهران  دانشگاه الزهرا،نامه کارشناسی ارشد یانپا ،»بر روابط زوجین) شبکه جم

      مقایسه رضـایتمندي از زنـدگی      « ،)1393 (.نعمتی انارکی، داود؛ خطیب زاده، سمیرا
اي جـم و غیـر    زناشویی و بهداشت روانی در زنان تهرانی مخاطب شبکه ماهواره 

  .4، سال دهم، شماره  مطالعات عملیات روانیفصلنامه ،»مخاطب ماهواره
  طـالق  هتأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدید       « ،)1390(. نعیمی، محمدرضا «، 

  .، سال اول، شماره اولشناسی مجله تخصصی جامعه
   بررسی عوامل مـؤثر  « ،)1392 (اکبر زاده، رمضان؛ فرهنگی، علی    متانی، مهرداد؛ حسن

هـاي   فصلنامه پـژوهش  ،»اي هاي مـاهواره  هاي شبکه رنامهبر گرایش به تماشاي ب    
 ).71 پیاپی( 3 ، شمارهارتباطی، سال نوزدهم
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