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صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در ،  تعهد زناشویی،  مقایسه رضایت جنسی
خانه دار و شاغل زنان متاهل

١ایران مهدیزادگان

٢زینب شریفی رنانی

چکیده
صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان ،  تعهد زناشویی،  پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت جنسی

روش تحقیق حاضر علی. و زنان خانه دار شهر اصفهان انجام گرفتشاغل در بانک هاي دولتیمتاهل
. داري میباشدي آماري پژوهش متشکل از زنان متاهل شاغل در بانک و بانوان خانهاي و جامعهمقایسه

دار به روش نمونه گیري در نفر خانه390نفر شاغل و 290ازمیان آنان نفر که680حجم نمونه شامل 
هاي رضایت جنسی براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه. وصول) انتخاب شدنددسترس (سهل ال

) و تصویر 2001(صمیمیت زناشویی باگاروزي،  )1997(تعهد زناشویی آدامز و جونز،  )1981(هادسون
هاي براي گروهtها از آزمون براي تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه. ) استفاده شد2005(بدن لیتلتون

،  دار در میزان رضایت جنسیکه بین زنان شاغل و خانهنتایج حاصل نشان داد. استفاده شدمستقل 
به این معنا که زنان شاغل ،  صمیمیت زناشویی و تصویر بدن تفاوت معناداري وجود دارد،  زناشوییتعهد

. انددر هر چهار متغیر نتایج بهتري را گزارش کرده

. زنان خانه دار،  زنان شاغل،  زناشوییصمیمیت،  هد زناشوییتع،  رضایت جنسی:يکلیدهايهواژ

نویسنده . (ایران، اصفهان (خوراسگان)،  واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسالمی ،  گروه روانشناسی،  عضو هیات علمی. 1
.iranmehdizadegan@ Khuisfسول)م ac. ir

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان). 2
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مقدمه
خانواده اولین هسته اجتماع واساسی ترین بنیان جوامع است که افراد هر اجتماعی در بستر آن رشد و 

خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند . شونداند و از آن طریق وارد جامعه مینمو پیدا کره
وجود تعامل سازنده ،  که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان 

میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است(عدالتی و 
ع مهمی براي روابط توام با صمیمیت است که منب،  یکی از نیازهاي عاطفی زوج ها. )2010، 1ردزوان
ازدواج نیز . )1390، نظري،  ثنایی،  ابراهیمی(احساس معنا و رضایت زناشویی در زندگی است،  شادي 

صمیمیت مداوم . گرددها شناسایی و مطرح میهایی دارد که توسط آن ویژگیمانند هر مفهومی ویژگی
که است زیادي صورت گرفته تحقیقات بسیار . یکی از پیش نیازهاي مهم خلق یک ازدواج ماندگار است

اند که این موضوع بیانگر اهمیت بحث و رابطه بین متغیرهاي این پژوهش را مورد مطالعه قرار داده
ها رابطه صمیمیت و رضایت جنسی دو متغیري هستند که پژوهش. دهدمیگفتگو در این زمینه را نشان

کند رابطه صمیمیت و رضایت جنسی در زنان یبیان م،  )1391(اند؛ نائینیانآن را معنادار نشان داده
یکی از عوامل تاثیر گذار در رضایت جنسی ،  )2014(سانچز. دهدهمبستگی متوسط و معنی دار نشان می

صمیمیت جنسی ،  کندکه آموزش جنسیبیان می،  ) 1393(کند شاکرمیرا وجود روابط صمیمی بیان می
بینی کننده در پژوهش خود نشان دادند یکی از عوامل پیش)1393(باقیان ،  دهدزنان متاهل را ارتقاء می

هایی که بین زن و شوهر رضایت جنسی عوامل بین فردي است که این عوامل عبارتند از : میزان تعارض
شوهر نسبت به وجود دارد و تعارض نشان از کاهش صمیمیت و همچنین کاهش میزان تعهد زن و

کند که این دو متغیر بیان می)1388(طه تعهد و رضایت جنسی نیز شاه سیاهدرمورد راب. باشدیکدیگر می
نیز رابطه معنا داري با یکدیگر دارند و همچنین هر چه طول مدت ازدواج کمتر و تحصیالت افراد بیشتر 

همچنین عملکرد جنسی بهینه در مردان و زنان با نگرانی کمتر آنها در . باشد رضایت جنسی بیشتر است
) در پژوهش خود با هدف تاثیر تصویر 2010(بخت و نجفی. )2004، یشان مرتبط است(کشهاد بدنمور

بود بین زنانی که اي با این موضوع اشاره کرده اند ؛ نتایج این تحقیق که مقایسهبدن بر عملکرد جنسی
،  یر بدن بر میلهایشان را به علت سرطان عمل کرده بودند و زنان سالم نشان داد که تاثیر تصوسینه

2ایگلیاس و سیرا،  سانچز. استتحریک جنسی و رضایت جنسی در دوگروه بطور معناداري متفاوت بوده

تا 1979مقاله علمی بین سالهاي 197) در یک بررسی سیستماتیک از رضایت جنسی در بین 2014(
به این عوامل تاثیر گذار در رضایت جنسی دست یافتند:2014
جمعیتی و نیز وضعیت سالمت جسمانی و روانی-هاي اجتماعیي مانند ویژگیهاي فردمتغیر.1
متغیر روابط صمیمی.2

1. Edalati &Redzduan

2 . Sanchez , Iglesias & Sierra
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روابط خانوادگی-متغیر مربوط به حمایت اجتماعی.3
متغیر مربوط به باورها وارزشهاي فرهنگی مانند مذهب .4

تعهد. آنها مشاهده کردند که رضایت جنسی یک عامل کلیدي در سالمت جنسی افراد است 
توانددر شرایطی که سازد چگونه یک فرد میدرزندگی زناشویی اعتماد و صمیمیت را امکان پذیر می

صمیمیت و اعتماد خود را به دیگري حفظ کند اما اگر بداند و عمیقا ،  شودکند ارزشیابی میاحساس می
تفاوت ،  خواهد ماند و پایبند به ازدواج با او،  اعتقاد داشته باشد که همسرش اورا ترك نخواهد کرد 

تواند مطالبی از خود را با همسرش در میان تنها در این صورت است که می. شودبسیار بزرگی ایجاد می
تعهد و سپاس در قبال ازدواج ترس از ترك . داشتبگذارد که در شرایطی غیر از این امکان آن وجود نمی

. وي بسیاري از اشخاص تاثیر تعیین کننده دارد این ترس ر. رساند شدن و تنها ماندن را به حداقل می
ترین شرایط یار و همسر فرد درسخت. دهدسوگند باقی ماندن در ازدواج اشخاص را از تشویش نجات می

دهد تا خودش باشد و ترسی از ترك شدن نداشته میاین تعهد به شخص امکان. یاور او باقی خواهد ماند
. )1388، رضاییباشد(اسماعیل بیگی و غالم

پژوهشگران زیادي براي پاسخگویی به این سوال که چرا بسیاري از زوجین علی رغم فقدان 
تالش کردند تا از ،  مانند رضایتمندي زناشویی همچنان به همسر و ازدواج خود پایبند و متعهد باقی می

مدل ، دنبال این امر به. هاي مختلف به مفهوم سازي و تبیین تعهد زناشویی بپردازندطریق ارائه مدل
هاي زیادي پیرامون تعهد و روشهاي ارزیابی متعددو تعاریف و مولفهها مقیاس،  هاي نظري مختلف 

،  عاطفیارتباطات،  ي اصلیبط زوج بر اساس چها رپایهاصوال روا. )2005، 1هارمون(زناشویی مطرح شد
هر گونه اختالل در . گیردت جنسی شکل میارتباطات اقتصادي و ارتباطا،  (فکري)ارتباطات شناختی

. و تزلزلی در تحکیم خانواده باشداي جهت بروز مشکالتزمینهتواندفرایند دو طرفه ارتباطات می
. )1382،  زهراییحسن،  ارتباطات جنسی اصل اساسی جهت سالمت روان و بقاي نسل سالم است(آرمان

امروزه . همبستگی مثبتی وجود دارد،  تعهد زناشوییمطالعات بیانگر آن است که بین رضایت جنسی و
رضایت جنسی از ازدواج و تأهل به عنوان متغیري دو سویه به عنوان شاخص مناسبی براي ثبات ازدواج 

زوج هایی که رضایت جنسی کمتري درمورد ازدواج خود دارند به ،  به طور کلی. مشخص گردیده است
اما شرایط و موقعیت هایی وجود دارد که در آن یک زوج ،  باشندیمدنبال آسودگی خود به واسطه طالق

این شرایط را تحمل،  اما به خاطر تعهد زناشویی باال،  از وضعیت ازدواج خود رضایت کمی داشته است
همچنین با توجه به اینکه در جوامع امروزي بحث بدن یکی از . )22007کنند(تامسون و استوارتمی

بر خالف گذشته که بدن تنها در علوم زیستی و پزشکی ،  ل هاي اخیر بوده استمباحث رایج در سا

1. Harmoon

2 .Thomson & Stewart

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394پاییز -29شماره–زن و مطالعات خانواده 138

، امروزه به موضوع مورد عالقه در روان شناسی و جامعه شناسی تبدیل شده است (فالون،  شدمیمطالعه
11990( .

به ،  هاي مختلفها براي مشارکت در عرصههاي سنتی زنان و تقاضاي روزافزون آنتغییر نقش
،  شمار زنان شاغل. )2010، (روحانی و همکارانتبدیل شده استي ایرانناپذیر در جامعهاقعیتی انکارو

نفر رسیده است2782000نفر به 998000برابر شده و از 3نزدیک به 1385تا 1365هاي طی سال
،  ي زنانرج از خانههنوز هم کار خا،  اما با وجود گسترش نسبی اشتغال زنان. )2009، (مرکز آمارایران 

که سازگاي زنان با هر دو نقش (کار کردن در خانه و بیرون) به در حالی. موضوعی مناقشه برانگیز است
حمایت از جانب همسر و ،  رضایت از ازدواج،  هانوع کار آن،  روابط خانوادگی،  عواملی چون شخصیت

شغل و ،  تواند بر کیفیت زندگیمی،  هاموقعیتتعارضات پیش آمده در این . ها بستگی داردي آنخانواده
به ،  1991، (دگسبوري و همکاران. تاثیر منفی گذارد و میزان رضایت فرد از زندگی را پایین آورد،  خانواده

در ابتدا انگیزه اصلی زنان براي کار مسائل مالی و کمک به . )1390، پاشا و آذر کیش،  نقل از عسگري
اشتغال براي زنان به منبعی براي ،  ولی امروزه عالوه بر موارد فوق،  ه بودهوضعیت اقتصادي خانواد

جوهی (کسب استقالل و همچنین موفقیت هاي فردي و اجتماعی تبدیل شده است ،  افزایش عزت نفس
. )1388،  به نقل از روحانی و ابوطالبی2000، پارك

باشد؛ از یک طرف با شاغل میابل بررسیاشتغال زنان و تاثیر آن بر رضایت زناشویی از دو بعد ق
شود مییابد و منجر به ثبات وضعیت مالی و اقتصادي خانوادهمیشدن زنان میزان درآمد خانواده افزایش

اشتغال زن و نیز -از طرف دیگر. )2001،  راجرز و دي بوئر(کندمیو خانواده را از استرس هاي مالی دور
به طوري که برخی اوقات منجر ،  شودمیدر روابط بین زوجینها نقشباعث تغییر -افزایش درآمد وي

ها در به انزجار شوهر از اشتغال همسر خود و به نوعی انزجار شوهر از تالش همسرش براي تغییر نقش
زندگی مشترك به دالیل زیادي ،  با اشتغال زن. )2007،  2جودگ و جودگ،  بارتلی(شودمیروابطشان

روابط ،  توان مسائل اقتصاديمی،  از جمله مشکالت شناخته شده در این زمینه. شودمیدچار تعارض
،  به پایان رسیدن عشق متقابل،  چگونگی صرف اوقات فراغت،  دوستان،  روابط خویشاوندي،  جنسی

.)2005،  (باغبان و مراديدرگیري هاي شغلی و ارتباط ناسالم در خانواده را نام برد،  مشکالت عاطفی
پی آمد هاي روان شناختی اشتغال زنان ،  یکی از موضوعات مورد توجه در زمینه ي سالمت روان زنان

که یکی از پایه هاي عمده ،  برخی معتقدند که اشتغال زنان باعث افزایش شناخت نسبت به خود. است
زنان شاغل . شودمیو نیز افزایش منابع ایجاد احساس رضایت و دریافت پاداش،  سالمت روان است

،  امکان انجام فعالیت هاي مقبول و ارزشمند اجتماعی را که سبب افزایش عزت نفس است،  بدین وسیله

1 . Fallon

2 . Bartly, Judge & Judge
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نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که ،  )2010(1ناتاوات و ماتور. )1996،  بیتی(کنندپیدا می
.دار کسب کردندسبت به زنان خانهزنان شاغل نمرات باالتري در میزان عزت نفس و سازگاري زناشویی ن

هاي متنوع ) در پژوهشی که هدف آن بررسی روابط بین تصویر مثبت بدن با شاخصه2015(2گیلن
ي نفر از دانشجویان دوره284،  ذهنی و جسمی سالمت محور در هر دو گروه زنان و مردان بوده است

ها گزارش. متحده را مورد بررسی قرار دادندکارشناسی یک دانشکده غیر مسکونی در شمال شرقی ایاالت 
با عادات ،  خود باوري باالتر،  تر با افسردگی کمترحاکی از آن بود که افراد داراي تصویر مثبت بدنی قوي

تمایل کمتر براي مردانه بودن و تمایل بیشتر براي محافظت از پوست خود در برابر ،  ناسالم غذایی کمتر
جنسیت نقش اساسی در این روابط نداشت بنابراین ارتباط بین . هاي آن هستنداشعه مضر آفتاب و زیان

نتایج به دست آمده . هاي سالمت محور براي زنان و مردان مشابه بوده استتصویر مثبت بدن و شاخص
از این پژوهش نشان داد که تصویر مثبت بدن الزام مهمی براي سالمت و بهروزي فراتر از ابعاد واقعی 

اي که داشتن تصویر مثبت از بدن براي کند که با وجود منافع بالقوهگر اشاره میدر انتها پژوهش. اردبدن د
) 2010به گفته مینوت و همکاران(. دست اندر کاران سالمت باید مشوق جدي آن باشند،  سالمتی دارد

ش هاي زوجین بر روي سایر نق،  نیز رضایت زناشویی که صمیمیت یکی از مولفه هاي مهم آن است
) در پژوهشی به این نتیجه 2003(و همکاران3هاك. مانند نقش والدینی و نقش کار تاثیر گذار است
دهند و مردان ابراز احساسات گرم نشان می،  عاطفه، رسیدند که زنان صمیمیت را به صورت عشق

قت و رفتارهاي جنسی صمیمیت در گذران و،  تماس بدنی،  هاصمیمیت را بیشتر در مشارکت در فعالیت
. دانندمی

با عنوان تصویر بدن ؛ تفاوتهاي جنسی در تصویر بدنی ابزاري و اي ) درمقاله2010(4آبوت و باربر
کارکرد بدن براي مردان بیشتر به صورت یک ،  دارنداذعان می،  زیبا شناختی در میان جوانان استرالیایی

کنند درحالیکه فوذ حاصل از نقش جنسیتی خود را اعمال میابزاري که از طریق آن قدرت ون،  ابزار است
هاي جنسیتی و زیبا شناختی بنابراین بر اساس جاذبه. همین بدن براي زنان کارکردي جنسیتی دارد

ساله انجام گرفته و ایشان پس از کنترل 17تا 12زن و مرد 1526این مطالعه بر روي. شود ارزیابی می
هاي زیبا ره بلوغ و شاخص توده بدنی دریافتند که تصویر بدنی در زنان با جنبه دو،  متغیرهایی چون سن

کنند که نویسندگان در ادامه اشاره می،  هاي ابزاري همبستگی معناداري داردشناختی و درمردان با جنبه
بی آندست به ارزیا،  نتیجه چنین فرایندي آن است که زنان و مردان بر پایه ابعاد متفاوتی از بدن 

میزان توجه افراد به بدن در میان دو ،  لذا در جوامعی که به صورت جنسیتی شکل گرفته است. زنندمی

1 .Nathawat & Mathur

2 . Gillen

3 . Hook

4 .Abbott & Barber
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جنس متفاوت است و انتظارات متفاوتی از زن و مرد وجود دارد و انتظارات اجتماعی مرتبط با بدن درباره 
زنان در مقایسه با مردان اهمیت رسد بدن براي میدر چنین وضعیتی به نظر. زنان بیشتر و جدي تر است

. )1997،  2؛ وید و ابتز1999،  1وید و کوپر(بیشتري داشته است
) در پژوهشی به بررسی رابطه بین صمیمیت در بزرگ سالی با عزت نفس و 2011(3اریلماز و اتاك

جنسیت ،  تي معناداري بین صمیمیجنسیت پرداختند نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر آماري رابطه
نتایج حاکی از آن است که مردان نسبت به زنان نمرات . و نقش پذیري جنسیت و عزت نفس وجود دارد

رفتارهاي صمیمانه و صمیمیت شناختی و عاطفی و گفتن مطالب عاشقانه کسب ،  باالتري در ادراك خود
ودشناسی و خودآگاهی هاي مختلف خهاي معناداري بین زنان و مردان در دورههمچنین تفاوت. کردند

-) در پژوهش خود به بررسی فرهنگ در صمیمیت زناشویی با تاکید بر نقش2013(4مارشال. وجود دارد
نتایج حاکی از این است زوجینی که به . هاي جنسیتی و اعتقاد به فردیت گرایی و جمع گرایی پرداخت

در این . تري دارندیت پایینخودافشایی کمتر و سطح صمیم،  طور سنتی نقش پذیري جنسیتی دارند
هاي اشتغال گوناگون طور که عوامل و انگیزههمان. اي برخوردار استاشتغال زنان از اهمیت ویژهارتباط 

. )2003،  (نساجیخانواده و فرزندان متفاوت است ،  هجامع،  گذاري این پدیده نیز بر فردتاثیر،  باشدمی
روابط ،  بر ساخت خانواده،  ل ایجاد تعارض در بین زوجین باشدتواند یکی از عواماشتغال زنان که می

کنند تا زندگی که زنان تالش میویژه اینبه،  ناپذیر داردسنتی زوجین و سرنوشت کودکان تاثیر انکار
توانند از روابط خانوادگی و چنین زنان نمیهم. ریزي کنندخانوادگی را بر اساس نوع شغل خود برنامه

، غفلت ورزند(توسلی،  ي ارتباطی خانواده و روابط با اعضاي خانواده دارنداي که در شبکههوظایف عمد
رود و در نتیجه شمار میي رضایت وي از خانواده بهرضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله. )2007

هی زوجین از آگا،  بنابراین. تعالی و پیشرفت مادي و معنوي جامعه خواهد شد،  تسهیل در امر رشد
گیري از بروز نیازهاي زیستی و روانی یکدیگر و آشنایی با چگونگی ارضاي درست این نیازها جهت پیش

. )2008، تعارضات در بین زوجین امري ضروري است(تیمجیت و همکاران
بنابراین براساس مرور مبانی نظر پژوهش میتوان چنین نتیجه گیري نمود که اشتغال زنان میتواند 

صمیمیت زناشویی و تصویر بدن را در زنان تحت تاثیر قرار دهد و براین ،  تعهد زناشویی،  یت جنسیرضا
تعهد ،  اساس هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال است که آیا تفاوتی در میزان رضایت جنسی

د یاخیر؟شاغل و زنان خانه دار وجود دارصمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل،  زناشویی

1 .Wade & Cooper

2 . Wade & Abetz

3 . Erilmaz & Atak

4 . Marshal
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ابزار و روش
جامعه آماري اي است ومقایسه-از نوع علیمبنی بر اینکهتحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش

،  کشاورزي،  سپه،  ملت،  هاي ملیهاي شهر اصفهان (بانکشامل زنان متاهل شاغل در بانکپژوهش
انه دار شامل بانوان متاهل که براي و زنان خ،  نفر1119که جمعا به تعداد )تجارت و رفاه،  صادرات

هاي ورزشی و همچنین خدمات هاي هنري و یا شرکت در کالسو مهارتها دریافت و کسب آموزش
در حدود اي کردند و جامعهمیهاي بانوان شهر اصفهان مراجعهرفاهی و تفریحی شهرداري به باغ

ساس جدول حجم نمونه به حجم جامعه آماري از میان جامعه مذکور بر ا. اندنفر را تشکیل داده56919
نفر از میان زنان خانه دار به روش 390نفر از میان زنان شاغل و تعداد 290) تعداد 2007(میچل و جولی

پژوهش از چهار هاي  براي اندازه گیري متغیر. نمونه گیري در دسترس (سهل الوصول) انتخاب شدند
:پرسشنامه به شرح زیر استفاده گردید

پرسشنامه رضایت جنسی
ت یسطوح رضایابیارزيسون و کروسکاپ برایهر–توسط هادسون 1981ن پرسشنامه در سال یا
در به هر ماده آزمونیپاسخ آزمودن. باشدیسوال م25ياس داراین مقیا. ن ساخته شدیزوجیجنس

ها در کل یدنشود و در مجموع نمره آزمویمشخص م6تا 0ن یباي درجه7اس یک مقیسطح 
و است یت جنسیاس منعکس کننده رضاین مقینمره باال در ا. در نوسان است150تا 0ن یپرسشنامه ب

اس توسط طراحان با ین مقیپایایی ا. دهد که در زمینه مسائل جنسی فرد مشکل داردنمره پایین نشان می
گزارش شده 93/0ک هفته برابر یبا فاصلهییو با روش باز آزما93/0کرونباخ ياستفاده از روش آلفا

بدست 84/0حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با پژوهشدر . است
. آمد

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز
در ایران شاه . سوال است44شامل ) ساخته شده است و1997آدامز و جونز (این پرسشنامه توسط 

آنها پایایی این پرسشنامه را بر اساس . اعتبار این پرسشنامه را تایید کرده اند)1387(ران سیاه و همکا
اي درجه5بر اساس یک مقیاس این پرسشنامه نمره گذاري . گزارش کردند85/0آلفاي کرونباخ برابر 

باشد زناشویی مینمره باال منعکس کننده تعهد فرد به زندگی. میباشد5کامالً موافق تا1، کامالً مخالف
حاضر پژوهشدر . باشداي از وجود مشکل در میزان تعهد فرد به زندگی زناشویی میو نمره پایین نشانه

. بدست آمد81/0پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با 
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پرسشنامه صمیمیت زناشویی 
. سوال است41شامل وه و تنظیم شده است تهی2001در سال ،  باگاروزياین پرسشنامه توسط

به شکلی رتبه بندي ها آزمودنی. مشخص گردیده است10تا 1طیف پاسخگویی آن در هر سوال از عدد 
نیاز بسیار زیادي وجود "به معناي10تا "به هیچ وجه چنین چیزي وجود ندارد"به معناي 1شده از 

) پایایی این پرسشنامه را با آزمون آلفاي کرونباخ1384(اعتمادي. به هر سواالت پاسخ میدهند"دارد
حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه که پژوهشدر . گزارش نموده است94/0

. بدست آمد93/0برابر با 
پرسشنامه نگرانی از تصویر بدن 

پرسش است که هر 19حاوي وتوسط لیتلتون و همکاران طراحی شد2005این پرسشنامه در سال 
کننده که نمره باال بیانشودمیگذاري(همیشه) نمره5(هرگز) تا 1پرسش داراي پنج گزینه است که از 
در ایران . نمره پایین نشانه نگرانی فرد از تصویر بدنی خودش استتصویر بدنی مثبت فرد از خود است و

انتظاري و علوي،  95/0روش آلفاي کرونباخ ا استفادهباین آزمون را پایایی1386نژاد و غفاري بساك
پژوهشدر . نده اگزارش کرد89/0همسانی درونی به روش آلفاي کرونباخ این آزمون را ،  )1390زاده (

. بدست آمد80/0حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با 

روش تجزیه و تحلیل داده ها
هاي و آزمون جهت بررسی برابري واریانس،  پژوهش حاضر با استفاده از آزمون لوینهاي  یافته

براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و براي مقایسه دو گروه زنان شاغل و ،  اسمیرنفکولموگروف
نرم افزار آماري با استفاده ارها تحلیل. استهاي مستقل استفاده شدهبراي گروهtدار از آزمون زنان خانه
SPSS انجام گرفته است16نسخه .

پژوهشهاي یافته
تحلیل و گزارش آن 16نسخه SPSSحاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماري هاي  داده

. توصیفی و استنباطی ارائه شده استهاي  در قالب تحلیل
مورد مطالعه در زنان کارمند و هاي  متغیرار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیهاي  یافته-الف
. آمده است1در جدول خانه دار
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مورد مطالعههاي در گروههاي پژوهش : میانگین و انحراف معیار متغیر1جدول 

MSDگروهمتغیر ها

6/11421/16زنان کارمندرضایت جنسی
98/10089/13دارزنان خانه

84/14798/13دزنان کارمنتعهد زناشویی
27/14596/11دارزنان خانه

63/31903/52زنان کارمندصمیمیت زناشویی 
54/29213/39دارزنان خانه

98/4081/10زنان کارمندتصویر بدن
86/3649/8دارزنان خانه

و در 6/114با شود میانگین رضایت جنسی در گروه زنان کارمند برابر مشاهده می، 1که در جدول چنان
و در 84/147میانگین تعهد زناشویی در گروه زنان کارمند برابر با ،  98/100دار برابر با گروه زنان خانه
و 63/319میانگین صمیمیت زناشویی در گروه زنان کارمند برابر با ،  27/145دار برابر با گروه زنان خانه

و در 98/40ین تصویر بدن در گروه زنان کارمند برابر با و میانگ54/292دار برابر با در گروه زنان خانه
هاي مستقل در گروهtنتایج تحلیل آزمون ،5در جدول . بوده است86/36دار برابر با گروه زنان خانه

. هاي پژوهش ارائه شده استپژوهش در میان گروههاي  خصوص مقایسه متغیر

هاي پژوهشمربوط به فرضیههاي  یافته-ب
پژوهش در هاي  هاي مستقل متغیرگروهtپژوهش شامل نتایج آزمون هايفرضیهمربوط به هاي افتهی

. گزارش شده است،2در جدولهاي مورد مطالعهگروه
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هاي مورد مطالعهپژوهش در گروههاي  هاي مستقل متغیرگروهt: نتایج آزمون 2جدول 

شرط برابري و نابرابري متغیر
هاسواریان

مقدار
t

تفاوت معناداريدرجه آزادي
هامیانگین

77/11678001/062/13هارعایت برابري واریانسرضایت جنسی
5/1156/565001/062/13هاعدم رعایت برابري واریانس

58/267801/057/2هارعایت برابري واریانستعهد زناشویی
52/283/58401/057/2هاعدم رعایت برابري واریانس

75/7678001/009/27هارعایت برابري واریانسصمیمیت زناشویی
44/746/515001/009/27هاعدم رعایت برابري واریانس

55/5678001/011/4هارعایت برابري واریانستصویر بدن

55/503/632001/011/4هاعدم رعایت برابري واریانس

دار پژوهش حاضر عبارت است از این که: بین رضایت جنسی در زنان کارمند و زنان خانهفرضیه اول
. هاي مستقل استفاده به عمل آمدگروهtبراي آزمون این فرضیه از آزمون . تفاوت (معنادار) وجود دارد

وت معناداري دار تفادر رضایت جنسی بین زنان کارمند و زنان خانه،  شودمشاهده می2که در جدولچنان
)01/0p<(که زنان کارمند نسبت به زنان خانه دار به میزان بیشتري رضایت به معناي این. وجود دارد

که بین رضایت جنسی در زنان بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر این . اندجنسی را گزارش نموده
. گیردقرار میمورد تایید،  دار تفاوت (معنادار) وجود داردکارمند و زنان خانه

دار بین تعهد زناشویی در زنان کارمند و زنان خانهپژوهش حاضر عبارت است از این که:فرضیه دوم
در تعهد زناشویی بین زنان کارمند و ،  شودمشاهده می2که در جدولچنان. تفاوت (معنادار) وجود دارد

که زنان کارمند نسبت به زنان خانه ناي این به مع. وجود دارد)≥01/0p(دار تفاوت معناداري زنان خانه
که بین بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر این. انددار به میزان بیشتري تعهد زناشویی را گزارش نموده

. گیردمورد تایید قرار می،  دار تفاوت (معنادار) وجود داردتعهد زناشویی در زنان کارمند و زنان خانه
بین صمیمیت زناشویی در زنان کارمند و زنان ضر عبارت است از این که:پژوهش حافرضیه سوم

در صمیمیت زناشویی بین زنان ،  شودمشاهده می2که در جدولچنان. دار تفاوت (معنادار) وجود داردخانه
ه که زنان کارمند نسبت ببه معناي این . وجود دارد)>01/0p(دار تفاوت معناداري کارمند و زنان خانه

بنابراین فرضیه سوم پژوهش . اندزنان خانه دار به میزان بیشتري صمیمیت زناشویی را گزارش نموده
مورد ،  دار تفاوت (معنادار) وجود داردکه بین صمیمیت زناشویی در زنان کارمند و زنان خانهمبنی بر این

. گیردتایید قرار می
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دار بین تصویر بدن در زنان کارمند و زنان خانهپژوهش حاضر عبارت است از این که:فرضیه چهارم
در تصویر بدن بین زنان کارمند و زنان ،  شودمشاهده می2که در جدولچنان. تفاوت (معنادار) وجود دارد

که زنان کارمند نسبت به زنان خانه دار به به معناي این. وجود دارد)>01/0p(دار تفاوت معناداري خانه
-بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر این. اندتري را گزارش نمودهیر بدن مناسبمیزان بیشتري تصو

. گیردمورد تایید قرار می،  دار تفاوت (معنادار) وجود داردکه بین تصویر بدن در زنان کارمند و زنان خانه

گیريبحث و نتیجه
ناشویی و تصویر بدن در صمیمیت ز،  تعهد زناشویی،  این پژوهش با هدف مقایسه رضایت جنسی

نتایج این پژوهش نشان . شاغل در بانک هاي دولتی وزنان خانه دار شهر اصفهان انجام شدزنان متاهل
زناشویی و داشتن تصویر مثبت از صمیمیت زناشویی و تعهد،  داد که زنان شاغل در میزان رضایت جنسی

دار داري بین زنان شاغل و خانهاند و تفاوت معنیدار نتایج بهتري داشتهبدن خود در مقایسه با زنان خانه
ارایه میشود: ها بر اساس فرضیهجداگانه پژوهش به شرح زیر و هاي  تبیین یافته. وجود داشت

هاي  یافته. دار تفاوت (معنادار) وجود داردفرضیه اول: بین رضایت جنسی در زنان کارمند و زنان خانه
هاي  یافتهدار با اوت معنادار در رضایت جنسی بین زنان کارمند و زنان خانهاین پژوهش مبنی بر وجود تف

همخوان )1382و آرمان و همکار ()2010(ناتاوات و ماتورهاي  و با یافته) همسو 1392اسماعیل پور (
ر به دلیل در تبیین این یافته چنین می توان بیان نمود که زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دا. میباشید
در مورد جنسیت و مسایل جنسی از يدانش و آگاهی بیشتر،  اطالعات،  تعامالت اجتماعی،  تجارب

،  عملکرد و رفتار جنسی فردي و بین فردي که دانش جنسی گفته میشود،  فیزیولوژیکیهاي  جمله جنبه
ان زنان ایت جنسی زوجین در میو رضتواند بهبود رابطه زناشوییاین آگاهی و دانش می،  در نتیجه. دارند

. دشاغل را در پی داشته باش

هاي  یافته. دار تفاوت (معنادار) وجود داردفرضیه دوم: بین تعهد زناشویی در زنان کارمند و زنان خانه
هاي  دار با یافتهاین پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در تعهد زناشویی بین زنان کارمند و زنان خانه

در . همخوان میباشد) 1388و اسماعیل بیگی و همکار ()1388شاه سیاه (،  )1390وران و همکاران (هنر
تبیین این یافته چنین می توان بیان نمود از آنجایی که تعهد در زندگی زناشویی اعتماد و صمیمیت را 

زنان شاغل به دلیل ،  پایبندي به ازدواج و نظام خانواده استهاي  امکان پذیر میسازد و یکی از مولفه
جامعه نسبت به زندگی مشترك تعهد هاي  استقالل مالی و رویارویی با واقعیتداشتن شغل و احساس

آگاهی ،  بیشتري احساس نموده و بیشتر از الگوي ارتباطی سازنده متقابل در رابطه با زندگی مشترك
تر و ارتباطی قويهاي  مهارت،  خانوادهبیشتري کسب نموده و به دلیل روابط اجتماعی گسترده بیرون از
مختلف زندگی مشترك با همسران هاي  ظرفیت بحث و گفتگوي منطقی تر و قدرت بیان بیشتر در زمینه

. داشته و همین امر سبب تعهد و پایبندي بیشتر به استقرار نظام خانواده میگردد
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. دار تفاوت (معنادار) وجود داردخانهفرضیه سوم: بین صمیمیت زناشویی در زنان کارمند و زنان 
دار این پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در صمیمیت زناشویی در زنان کارمند و زنان خانههاي  یافته

در تبیین این یافته چنین می . همخوان میباشد)2014و سانچز وهمکاران ()2013مارشال (هاي  با یافته
،  عشق و عالقه به نظام و پایبندي خانواده استهاي  میمیت یکی از مولفهاز آنجا که صتوان بیان نمود

خودافشایی کمتر و سطح صمیمیت پایینتري ،  زوجینی که به طور سنتی نقش پذیري جنسیتی دارند
حرکت موازي اشتغال با همسران در ولذا زنان شاغل به دلیل اشتراك در وظایف و حس مشترك ،  دارند

اعتماد به نفس و خودبسندگی ،  براز مسایل زندگی مشترك به دلیل ارتباطات اجتماعیخودافشایی و ا
همین امر سبب ادراك صمیمیت زناشویی بیشتر در میان در زنان ،  بنابر این. بیشتري نشان میدهند

. دار میگرددزنان خانهکارمند در مقایسه با
. دار تفاوت (معنادار) وجود داردنان خانهفرضیه چهارم: بین بین تصویر بدن در زنان کارمند و ز

دار با این پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در تصویر بدن در زنان کارمند و زنان خانههاي  یافته
در تبیین باالتر بودن تصویر بدنی زنان شاغل . استهمخوان،  )1391کیوان آرا و همکاران (هاي  یافته

و قوانین وان به این نکته اشاره نمود که براساس قوانین اسالمی به طور عامدار میتنسبت به زنان خانه
فرهنگی جامعه در سبک هاي  زنان شاغل بیشتر سعی در رعایت ارزش،  طور خاصموجود درادارات به

تواند به سطوح این امر می. هاي دیگر)در مقایسه با پوشش زنان در محیط(لباس پوشیدن خود دارند 
این نکته در پژوهش . ر استرس و اضطراب راجع به شکل بدن و رضایت بیشتر از آن منجر گرددتپایین

هاي پوشش و دهد آن دسته از زنان ایرانی که از شیوهکه نشان می،  )2009راست منش و همکاران(
رد مو،  نفس و رضایت از بدن بیشتري را گزارش کرده بودندعزت،  کردندتري استفاده میحجاب کامل

. )1390،  گرفته است (به نقل از موحد و همکارانتایید قرار
اندکه زمینه افزایش رضایت هایی دست پیدا کردهتوان گفت زنان شاغل به موقعیتبنابراین می

اشتغال زنان حوزه قدرت جدیدي است که در ،  زناشویی را در آنها فراهم ساخته است به عبارت دیگر
شاید یکی از عوامل پایین بودن متغیرهاي . باشدزندگی زناشویی موثر میها از افزایش رضایت آن

شود که ها از موقعیت هایی مربوط میدار نیز به احساس محروم بودن آنپژوهش حاضر در زنان خانه
اشاره به این نکته ضروري است . ها دست یافته اندبه آن موقعیت،  ها از طریق اشتغال همتایان شاغل آن

ن چنین نتایجی بسیار امیدوار کننده و براي جامعه ما رضایت بخش است زیرا ما یک جامعه درحال که ای
توسعه هستیم که اگر زنان هم به نیروي کار جامعه اضافه شوند سرعت حرکت جامعه به سمت توسعه 

را در زنان هاان این متغیرشاید بتوان مهمترین عامل افزایش میز. گیر خواهد داشتیافتگی افزایش چشم
برخی معتقدند که اشتغال زنان . تر بودن اعتماد به نفس آنها دانستنسبت به زنان خانه دار را باال،  شاغل

و نیز افزایش ،  که یکی از پایه هاي عمده سالمت روان است،  باعث افزایش شناخت نسبت به خود
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