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 پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی

 
 آدیس کراسکیان موجمباری-2  *هانیه مظفری -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 
 

 :چکیده 

 بهزیستی روان شناختی، رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالش های موجود زندگی را بررسی می کند و به شدت بر توسعه روحیه انسانی تاکید :مقدمه 

 .هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متقاضی طالق است.دارد

زنان متقاضی طالق که به دادگاه خانواده شهرستان کرج مراجعه  جامعه آماری تحقیق .و از نوع همبستگی است( غیرآزمایشی)توصیفی  وش تحقیقر :روش

یف ، بهزیستی روان شناختی راستاندارد  نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های 302تعداد می باشند که از بین آنها کردند،

(RSPWB-18) (،1191ریف) و رضایت از تن انگاره ( 1191هادسون، هریسون و کروسکاپ، )، رضایت جنسی هادسون (1191فورز و السون، )، مقیاس زوجی انریچ

برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های تحلیل . ،که همه پرسشنامه ها از آلفایی در حد قابل قبول برخوردار بودندرا تکمیل نمودند( 3003سوئوتو و گارسیا، )

و   (S-K)اسمیرنوف -همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف)رگرسیون خطی چند متغیری و تحلیل رگرسیون گام به گام با رعایت پیش فرض های مربوطه 

 .انجام شد 11نگارش SPSSکلیه تحلیل ها با نرم افزار آماری  .استفاده شد % 5در سطح معنی داری(عدم هم خطیبررسی 

 انگاره تن و زناشویی رضایت مولفه با و معنادار مثبت همبستگی جنسی رضایت و تعارض حل با شناختی روان بهزیستی کل نتایج نشان داد که نمره :یافته ها

درصد،رضایت  11زناشویی  از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام نشان دادند که رضایت .دارد معنادار منفی همبستگی

رضایت  و مولفه جنسی رضایت تعارض، مولفه حل انگاره، تن .کنند می بینی پیش را  روانشناختی بهزیستی واریانس از درصد 10و  1جنسی و تن انگاره به ترتیب 

 .کنند می بینی پیش را شناختی روان بهزیستی واریانس از درصد 21 مجموع در اشوییزن

با توجه به سهم قابل توجهی که هر یک از متغیرهای تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی : بحث و نتیجه گیری 

آموزش مهارت های الزم در جهت افزایش رضایت  برای بیشتری اهمیت متولی بهزیستی روان شناختی سازمانهایبه منظور ارتقاء  میگردد دارد، لذا پیشنهاد

 .جنسی،رضایت زناشویی و برگزاری کارگاه های تن آگاهی قائل شوند

 .بهزیستی روان شناختی، تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی پیش بینی ،: واژه های کلیدی
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 : قدمهم     

و احساس  بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند مولفه ای و در برگیرنده ی نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد

دهای زندگی و نقش فعال مثبت درباره زندگی ، احساس رضایت و صمیمیت رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها، احساس استقالل و اثر گذاری در رویدا

ان یک موجود دارای در رفتارها ، حس کنترل فعالیت بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون ، احساس رشد با دوام و دستیابی به تجربه های نو به عنو

یستی روان شناختی به عنوان یکی از مولفه های اصلی بهز .استعدادهای بالقوه ، داشتن هدف در زندگی و باور به این که زندگی حال و گذشته معنی دار است

نیاز به (. 1،3001اوزر)سالمت عمومی و رضامندی است و انسان ها نیازهای فیزیکی، اجتماعی و روان شناختی دارند که رضایت آنان از زندگی را فراهم می آورد

لذا ارزیابی نامناسب همسران از بدنشان ( 1213حجت پناه و رنجبرکهن،)جسمی است رابطه جنسی و اهمیت آن در زندگی زناشویی باالتر از یک رابطه فیزیکی و

تی از آن می تواند فرد را دچار می تواند به تدریج بر تمایالت آن ها به روابط جنسی و زناشویی و نحوه تعامل و رفتار آنان با یکدیگر تاثیر گذارد، به طوری که نارضای

 2ایدرمن( .3005، 3مایرس)ا نشان دهنده همبستگی معنادار میان نارضایتی بدنی و پیامدهای منفی در سالمت روانی افراد استپژوهش ه. اختالالت متعددی کند

تن انگاره با افزایش دفعات نیز بیان داشتند ( 3010)و مکنالتی  ملتزر. داردنقش مهمی در ارگاسم جنسی و لذت جنسی را اشاره کرد؛ که تصویر بدنی ( 3013)

 این به بهزیستی روانی و رضایتمندی زناشویی همبستگی مستقیم دارد.می کندی ، رضایت زناشویی را پیش بینی رابطه جنسی و به تبع آن افزایش رضایت جنس

خانواده و نیز وجود بیماری عملکرد ضعیف  ( .1211ایمان و یادعلی )یابد  می افزایش متأهل زنان زناشویی رضایتمندی میزان روانی بهزیستی افزایش با که معنا

وجین بهتر است نظیر وسواس می تواند تبعاتی چون طالق و کیفیت زندگی پایین در پی داشته باشند، برای افزایش میزان رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی، ز

،  در پژوهشی که توسط دارلینگ(.1213غفاری و رضایی )میزان مهارت های زندگی خود را افزایش و میزان بیماری وسواسی را از طریق تدابیر الزم کاهش دهند 

تحت عنوان تن انگاره، حافظه بصری و تصویر سازی ذهنی بصری انجام شد، نتایج نشان داد که گستردگی حافظه بصری و ( 3015)  و پیرسون  1، هاولکا5اوتمن

در پژوهشی .آن به نارضایتی از تن انگاره بستگی ندارد بل حافظه فضایی و یکپارچگیاستعداد تصویرسازی ذهنی پیش بینی کننده نارضایتی تن انگاره است ، در مقا

گزارشات .تعداد مشابهی از بازماندگان و افراد تحت کنترل سالمت مجرد بوده، در رابطه مشارکت داشته یا ازدواج کرده بودند( 3015)و همکاران  9که توسط لهمان

معنا در زندگی یک پیش بینی .  تاهل بوده و در رابطه بودند، آن ها تن انگاره مثبت داشته و رضایت جنسی باالیی داشتندباالی رضایت در مورد افرادی بود که م

کننده قوی بهزیستی روان شناختی ، علی الخصوص در مورد مقیاس های پذیرش ، هدف در زندگی و تسلط بر محیط؛ زنان در مورد مقیاس های رشد 

،  1، لی12در پژوهشی که توسط لی(. 133012و مارتینز 11، نوهالس10، لوزاندو1آالندته)دف در زندگی نمرات باالتری را کسب کردند شخصی،تسلط بر محیط و ه

کره ای انجام شد، یافته ها  519امریکایی و  503با موضوع استفاده رسانه های جمعی، تن انگاره و بهزیستی روان شناختی بر روی (  301)  1و هان 11، کیم15چوی

یافته ها نشان دادند که همبستگی مثبت معناداری بین رضایت از تن انگاره همینطور .شان دادند که رضایت بدنی همبستگی مثبتی با بهزیستی روان شناختی داردن

ن رضایت جنسی زنان سفید پوست متاهل و دارای شریک جنسی، نسبت به سیاهپوستا.( 301 11و اسیومنگ 19دوتس و بهزیستی روان شناختی بر قرار است

، 33، کولین31، تیمیر30گیبس) بیشتری دارند و همچنین اقدام برای جلوگیری از بارداری پیش بینی کننده مناسبی برای گزارش رضایت جنسی زنان متاهل نبود
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رضایت زناشویی و تاثیر آن بر بهزیستی  با نگاهی اجمالی به تحقیقات پیشین درمی یابیم که در ارتباط بین تن انگاره ، رضایت جنسی با(.3015 3و شرفلر 1گریل

از اینرو محقق در پی .روانشناختی پژوهشی صورت نگرفته و قسمت عمده تحقیقات در حوزه تن انگاره و عملکرد جنسی بر اساس دانش آموزان کالج ها بوده است

 .زناشویی این شکاف تحقیقاتی را پر کند آن است تا با پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تن انگاره ، رضایت جنسی و رضایت 

سال است که به (19-50)جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متقاضی طالق بین  .و از نوع پژوهش همبستگی است( غیرآزمایشی)مطالعه حاضر توصیفی : روش

نفر به صورت در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار  310یاد شده از جامعه آماری . دادگاه خانواده شهرستان کرج جهت ارائه درخواست طالق مراجعه کرده بودند

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف ( الف:پرسشنامه ها عبارت بودند از. در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه استفاده شد .گرفتند

(RSPWB-18)هادسون پرسشنامه رضایت جنسی ( مقیاس زوجی انریچ، ج( ،ب(ISS) پرسشنامه رضایت از تن انگاره سوئوتو و گارسیا ( ،د(SWBI) . الف

مورد  3003ساخته شده و در سال ( 1191) یفر سوالی توسط 19ی روان شناخت یستیپرسشنامه بهز)(RSPWB-18)یفر یروانشناخت یستیبهز پرسشنامه(

آلفای کرونباخ پرسشنامه ریف  حاضر، پژوهش شده برای تائید و تاکید بر همسانی درونی ابزار دربا توجه به اطالعات جمع آوری (. تجدید نظر قرار گرفته است

(RSPWB-18)  توجه با (است  مقیاس تشکیل شده خرده 13پرسش بسته و  115این پرسشنامه از )  2مقیاس زوجی انریچ (ب.به دست آمده است 0/  برآورد و 

 (ج .است آمده دست به 0/ 9 و برآورد مقیاس زوجی انریچ کرونباخ آلفای حاضر، پژوهش در ابزار درونی همسانی بر تاکید و تائید برای شده آوری جمع اطالعات به

 به توجه با (.برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد( 1191)و کروسکاپ  هریسون، این مقیاس توسط هادسون) (ISS)ی هادسون جنس یترضا پرسشنامه

 به1/0  و برآورد (ISS)رضایت چنسی هادسون پرسشنامه کرونباخ آلفای حاضر، پژوهش در ابزار درونی همسانی بر تاکید و تائید برای شده آوری جمع اطالعات

 داشت ماده 91 مقیاس این ی اولیه ی نسخه .ساخته شد( 3003)این مقیاس توسط سوئوتو و گارسیا )(SWBI) رضایت از تن انگاره پرسشنامه(د.است آمده دست

 نیز بازآزمایی روش و به کرد گزارش آن برای را پایایی 11/0کرونباخ  آلفای (. یافت تقیل ماده 2 به  ها ماده تعداد دارند یکسانی معانی که هایی ماده بررسی با که

 حاضر، پژوهش در ابزار درونی همسانی بر تاکید و تائید برای شده آوری جمع اطالعات به توجه با .کرد محاسبه را آزمون مرحله دو نمرات بین همبستگی 5/0 

 .است آمده دست به 95/0 کرونباخ آلفای

همبستگی )برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های تحلیل رگرسیون خطی چند متغیری و تحلیل رگرسیون گام به گام با رعایت پیش فرض های مربوطه 

 11نگارش SPSSکلیه تحلیل ها با نرم افزار آماری  .استفاده شد % 5در سطح معنی داری(عدم هم خطیو بررسی   (S-K)اسمیرنوف -پیرسون، آزمون کولموگروف

 .انجام شد
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 :یافته ها 

 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی  :1ول جد

 12 13 11 10 1 9   1 5   2 3 1 متغیرها

             1 یرش خودپذ. 1

            1 02/0 روابط مثبت با دیگران. 3

           1 21/0** 11/0* خودمختاری. 2

          1 29/0** 0/ 1* 32/0** تسلط بر محیط.  

         1 30/0** 0/ 0 05/0 01/0 زندگی هدفمند. 5

        1 02/0 52/0** 11/0** 52/0** 1/0 ** رشد فردی. 1

       1 93/0** 31/0** 3/0 ** 0/ 1** 12/0 19/0** شناختی بهزیستی روان.  

      1 -11/0** -5/0 ** 30/0** -05/0 -5/0 ** 25/0** 0/ 0 رضایت زناشویی. 9

     1 3/0 ** -11/0 -25/0** 20/0** 31/0** -5/0 ** 0/ 1* -01/0 روابط زناشویی. 1

    1 13/0** 1/0 ** 0/ 1** -13/0 11/0** 23/0** -11/0 25/0** 09/0 حل تعارض. 10

   1 0/0 ** 0/0 ** 19/0** 001/0 -30/0** 15/0* 15/0* -3/0 ** 0/ 1* 31/0** تحریف آرمانی. 11

  1 1/0 ** 3/0 ** 0/ 1** 91/0** -0/ 0 -21/0** 0/ 3** 0/ 1* -0/  ** 21/0** 0/ 0 کل رضایت زناشویی. 13

 1 0/0 ** 31/0** 23/0** 20/0** 1/0 ** 20/0** 11/0* 03/0 19/0** 11/0 01/0 29/0** رضایت جنسی. 12

 30/0** 12/0** 21/0** 50/0** 0/ 5** 13/0** -21/0** -15/0** 11/0** -0/ 3** -52/0** 59/0** 03/0 انگاره تن.  1

 05/0معنی دار در سطح  *        01/0معنی دار در سطح  **
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 :نشان می دهد  1یافته های جدول 

مولفه رابطه مثبت با دیگران .مولفه پذیرش خود بهزیستی روانی با مولفه تحریف آرمانی رضایت زناشویی و رضایت جنسی همبستگی مثبت معنادار دارد

ها و  مولفه خودمختاری بهزیستی روانی با تمام مولفه.همبستگی مثبت معنادار داردانگاره  ها و نمره کل رضایت زناشویی و تن بهزیستی روانی با تمام مولفه

ها و  مولفه تسلط بر محیط بهزیستی روانی به استثنای مولفه رضایت زناشویی با سایر مولفه.انگاره همبستگی منفی معنادار دارد نمره کل رضایت زناشویی و تن

مولفه زندگی هدفمند بهزیستی روانی با تمام .انگاره همبستگی منفی معنادار دارد ستگی مثبت معنادار و با تننمره کل رضایت زناشویی و رضایت جنسی همب

ها و نمره کل رضایت زناشویی و  مولفه رشد فردی بهزیستی روانی با تمام مولفه.انگاره همبستگی مثبت معنادار دارد ها و نمره کل رضایت زناشویی و تن مولفه

شناختی با حل تعارض و رضایت جنسی  نمره کل بهزیستی روان. ستگی منفی معنادار و با رضایت جنسی همبستگی مثبت معنادار داردانگاره همب تن

ها و نمره کل رضایت زناشویی  رضایت جنسی با تمام مولفه. انگاره همبستگی منفی معنادار دارد همبستگی مثبت معنادار و با مولفه رضایت زناشویی و تن

 .ها و نمره کل رضایت زناشویی همبستگی مثبت معنادار دارد انگاره با تمام مولفه تن. گی مثبت معنادار داردهمبست

 بهزیستی روانشناختی توسط مولفه های رضایت زناشوییبینی  تحلیل رگرسیون برای پیش :3جدول 

 Tolerance VIF داری معنی Beta t خطای  استاندارد B بین پیش

رضایت 

 زناشویی

 3/0- 1 /0 20/0- 11/3- 002/0  3/0  1/3 

روابط 

 زناشویی

29/0- 1 /0 22/0-  5/3- 001/0 31/0 21/2 

 حل تعارض

  /0 11/0 21/0 11/  001/0 11/0 15/1 

تحریف 

 آرمانی

92/0 31/0 39/0 91/3 00 /0   /0 3 /3 

بینی  و ضرایب پیش(  1/5 )با توجه به عرض از مبداء به دست آمده . بین معنادار است دهند که سهم همه متغیرهای پیش ضرایب رگرسیون نشان می

 :گزارش کرد را به شرح زیرپیش بینی متغییر مالک  معادلهمی توان غیراستاندارد 
Y= a + b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b4.x4 

 

 شناختی را شامل می شوند چه سهمی از واریانس بهزیستی روانکه (در مجموع)بین پژوهش  تغیرهای پیشبررسی م. 2جدول 

R R بین پیش گام
2 

F داری معنیF B Beta t داری معنی 

 001/0 - /11 21/0 -/30 001/0 11/31 10/0 21/0 تن انگاره 1

3 
 تن انگاره

 1/0 3 /0  1/21 001/0 
2 /0- 52/0  1/ - 001/0 

 001/0 13/1 2/0  92/0 حل تعارض

2 

 تن انگاره

5 /0 23/0 21/21 001/0 

25/0- 5 /0- 09/ - 001/0 

 001/0  /15 25/0 11/0 حل تعارض

 005/0  /95 20/0 0/ 1 رضایت جنسی

  

 تن انگاره

10/0 21/0  2/3  001/0 

31/0-  0/0- 09/5- 001/0 

 001/0 5/ 1 25/0 0/ 1 حل تعارض

 001/0 10/5 21/0 19/0 رضایت جنسی
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 بهزیستی=   1/5  - 3/0 × ( رضایت)  - 29/0× ( روابط+ )0/  × ( حل تعارض+ )  92/0× ( تحریف آرمانی)
 

، به (رضایت زناشویی، تن انگاره و رضایت جنسی)بین بین متغیرهای پیش نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام نشان داد که از

از واریانس بهزیستی % 10تن انگاره به تنهایی . ترتیب، چهار متغیر تن انگاره، حل تعارض، رضایت جنسی و مولفه رضایت وارد معادلة رگرسیون شدند

تن انگاره و حل . دار است معنی 001/0است که در سطح  11/31ریب همبستگی برابر با داری ض برای معنی Fکند، آزمون آماری شناختی را تبیین می روان

است که  1/21 داری ضریب همبستگی برابر با  برای معنی Fکنند، آزمون آماری بینی می درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش  3تعارض با هم 

تن انگاره، حل تعارض . کند بینی می درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش  1ره، حل تعارض با کسر سهم تن انگا. دار است معنی 001/0در سطح 

داری ضریب همبستگی برابر با  برای معنی Fآزمون آماری. کنند بینی می شناختی را پیش درصد از واریانس بهزیستی روان 23و رضایت جنسی در مجموع 

تن انگاره، . کند بینی می درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش 9به این ترتیب رضایت جنسی . ار استد معنی 001/0است که در سطح  21/21

داری  برای معنی Fآزمون آماری. کنند بینی می درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را پیش 21حل تعارض، رضایت جنسی و مولفه رضایت در مجموع 

درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را   به این ترتیب مولفه رضایت . دار است معنی 001/0است که در سطح   2/3 ضریب همبستگی برابر با 

پیش بینی  معادلهمی توان بینی غیراستاندارد  و ضرایب پیش( 5/15 )با توجه به عرض از مبداء به دست آمده برای گام آخر رگرسیون.کند بینی می پیش

 :گزارش کرد شرح زیر را بهمتغییر مالک 

 
Y= a + b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b4.x4 

 

 بهزیستی=  5/15  - 30/0× ( رضایت+ )  92/0× ( حل تعارض+ )0/ 1× ( رضایت جنسی)  - 0/ 2× ( رضایت)

 

 :بحث و نتیجه گیری      

 تعارض، حل انگاره، تن متغیر چهار ترتیب، به ،(جنسی رضایت و انگاره تن زناشویی، رضایت)بین  پیش متغیرهای بین از که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج

 . شدند رگرسیون معادلة وارد رضایت مولفه و جنسی رضایت

الق، با توجه به نتایج فوق در خصوص نقش متغیرهای تن انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان متقاضی ط

سهم بیشتری در پیش بینی بهزیستی % 10و تن انگاره با % 1نسبت به متغییرهای رضایت جنسی با %  1شود که متغییر رضایت زناشویی با مالحظه می 

نسبت به سه مولفه دیگر بیشترین  21/0همچنین،در بین مولفه های رضایت زناشویی، مولفه حل تعارض با توجه به ضریب رگرسیون .روان شناختی دارد

 .در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دارد سهم را

و  3، فریمن1تانیگوچی)کنند  می تجربه و احساس خویش رابطه در همسران که است رضایتی زناشویی، سیستم یک حیاتی های جنبه از به نظر می رسد یکی

و سالمت (  111الرسون و هولمن،)سازد  می فراهم خانوادگی رابطه نهادن بنا برای را اولیه ساختاری زناشویی، زندگی از فرد یک و رضایت(  111تیلور، 

 شناخت و روانی و زیستی نیازهای از آگاهی داشتن و است عاطفی و عقالنی و جسمانی مختلف نیازهای ارضای محل خانوادهلذا . روان را افزایش می دهد

 .باشد می ناپذیر انکار ضرورتی روانی و زیستی تمایالت شناخت تکنیکهای به شدن تجهیز و آنها ارضاء چگونگی

 با را زناشویی ثبات و رضایت توانند می نگردند، حل اگر که آیند می وجود به مکرری و تعارضات جدی توافق عدم زناشویی، رابطه آغازین روزهای همان از

 طالق به که زناشویی روابط از نظر قطع این، بر عالوه دهد،و بهزیستی روانی زوجین را تحت تاثیر قرار (  300،  و سیاهو 2تالمن)کرده مواجه جدی تهدیدی

 لذا (.3001گریف و مالهرب، )گیرند نمی طالق گوناگون دالیل به که همسران دارندوجود  نیز ناموفق زناشویی روابط و ها ازدواج از بسیاری شوند، می ختم

دارد، اجتناب  آنها فرزندان و زوجین روانی سالمت در که نقشی خاطر به و تکنیک های حل تعارض(  300و کالرک،  1، کار5بایرن)زناشویی رضایت به توجه

 .ناپذیر است
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