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  شدن فرهنگ و سبك زندگي با رضايت جنسي جهاني
  زنان متأهل شهر زنجان
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  چكيده
. شدن فرهنگ و سبك زندگي بر رضـايت جنسـي زنـان متأهـل توجـه دارد      پژوهش حاضر به بررسي نقش جهاني

هـا و افكـار افـراد     ها، آرمـان  گي، ايدهشدن در چند دهة اخير تغييرات عميقي در عناصر فرهنگي، سبك زند جهاني
بـا ايـن هـدف، مطالعـة حاضـر بـه روش پيمـايش، بـا ابـزار          . ايجاد كرده است كه نيازمند بررسي و تفحص اسـت 

نفر از زنان متأهـل سـاكن شـهر     384تعداد . دلر و گيدنز انجام شده استآمبناي نظرية اريك فروم،  نامه بر پرسش
متغيـر وابسـتة ايـن پـژوهش     . دهـد  شدند كه نمونة تحقيق حاضر را تشكيل مـي  اي انتخاب زنجان به روش خوشه

اضـطراب   اي و اضـطراب رابطـه   ،سـازگاري ، ارتباط بـا همسـر  ، رضايت جنسي زنان متأهل در ابعاد رضايت از رابطه
شـدن، گـرايش بـه نـوگرايي و      نگـرش بـه جهـاني   شدن فرهنگ در سـه بعـد    شخصي و متغير مستقل اول جهاني

سـالمت  ، سالمت اجتمـاعي ، متغير مستقل دوم سبك زندگي در ابعاد سالمت معنوي. است نو ياي فرهنگه ارزش
دهـد كـه بـين     نتـايج تحقيـق نشـان مـي    . تغذيه و وزن است ،ورزش و تندرستي ،شناختي سالمت روان ،جسماني
يت جنسـي بـا   شدن فرهنگ و رضايت جنسي رابطة معكوس و معناداري وجود دارد و همچنـين بـين رضـا    جهاني

  .بنابراين، نتايج تأييدكنندة فرضية اصلي تحقيق حاضر است. سبك زندگي رابطة مستقيم و معنادار وجود دارد
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  بيان مسئله و مقدمه
گـر   سابقه و روندي سريع نظـاره  تحوالت را با آهنگي بي ها و گسترة وسيع جهان امروز دگرگوني

زدايـي سياسـي،    كران، تغييرات بنيادي در نماهاي فضايي و زمـاني، مـرز   در اين شتاب بي. است
ملت،  ـ هاي بومي، كاهش حاكميت دولت بست اجتماعي و اقتصادي، تعامالت عميق و رها از پاي

عرصـة جهـاني را بـا    ... هـاي محيطـي و   ، بحـران هـاي جهـاني   ، مهاجرتجار تجارت و سرمايهفان
تغييرات و پيامدهاي بسيار مواجه كرده است و انقالب عظيم فناوري اطالعاتي و ارتباطي نيز بـا  

ونـه  گ  بخشي به دهكدة جهاني، بنياد مـالي و فكـري جوامـع را دگرگـون كـرده كـه هـيچ        تحقق
هـا بـا    حاضر، بيش از هر عصر ديگري، انسـان  رو، در عصر اين از. تابد انزواگزيني و تأملي را برنمي

اند كه به دگرگوني هويت افراد در ابعـاد هويـت سـنتي، پيـدايش      شماري مواجه منابع هويتي بي
هاي ارزشي، تغيير شيوة مصرف و سـبك زنـدگي    هاي فرهنگي چندگانه، دگرگوني سامانه هويت

ر اسـت كـه در توصـيف    شـدن مفهـومي فراگيـ    بـه ايـن ترتيـب، جهـاني    . ]2[منجر شده اسـت  
ديويـد هلـد،   . پيوستگي جامعة انساني در مقياس جهاني وضع شـده اسـت   هم تنيدگي و به درهم

شدن بـر ايـن واقعيـت اتفـاق نظـر دارنـد كـه         پردازان جهاني آنتوني مك گرو و بسياري از نظريه
 .]18[اي از فرايندهاسـت كـه تضـمين تغييـر در روابـط اجتمـاعي اسـت         شدن مجموعه جهاني

واقـع،   فرهنـگ اسـت؛ در    شـدن در دنيـا در حـوزة    هاي جهاني ها و نگراني ها، نزاع بيشترين بحث
هـاي بـومي و خـودي در مقابـل      هـا بـر سـر فرهنـگ     هـا و مخالفـت   ها، نزاع ها، كشمكش مبارزه
هـاي پايـاني    شدن جايگاه فرهنـگ در دهـه   با برجسته. بومي و اغلب غربي است هاي غير فرهنگ

هاي فرهنگي پيامدها و آثار جهاني به همراه دارنـد، در مطالعـات    از آنجا كه كنشقرن بيستم و 
منزلـة يكـي از    هاي مرتبط بـا آن بـه   شدن اهميت بسزايي يافته و نظريه مربوط به فرايند جهاني

هـاي   منزلـة پيامـد مدرنيتـه و ارزش    شـدن، بـه   جهـاني . شود شدن آشكار مي وجوه منشور جهاني
بيانگر اين واقعيت است كه فرهنگ مدرن با توانايي و برتري در معناسازي و  فرهنگي ليبراليسم،

تاملينسـون  . شـدن را پيـدا كنـد    نوسازي توانسته است مشروعيت الزم براي فراگيـري و جهـاني  
دهـد   معتقد است كه دنياي مدرن توسعة شبكة گستردة روابط و تعامالت اجتماعي را نشان مـي 

تـرين بعـد آن اسـت     ترين و گسـترده  شدن فرهنگ سريع جهانيكه فرهنگ هستة مركزي آن و 
ــاني. ]18[ ــا و     جه ــذيري حــد و مرزه ــد فرســايش و نفوذپ ــه فراين شــدن فرهنــگ معطــوف ب

شدن جهان به دليل گسترش فزايندة فرهنگ و عناصر فرهنگي معين است كه همـان   تر همگون
متـأثر از آن نظـام معنـايي در    نتيجة اين فراينـد و   در .]20[فرهنگ متجدد يا تمدن غربي است 

يابند و سـاختار و آرايـش فضـاي فرهنگـي      مقياسي وسيع از فرهنگي به فرهنگ ديگر انتقال مي
ها و هنجارها موجب فرسايش  ها، ارزش انتقال جهاني آگاهي .]7[شود  تر مي جهان بسيار پيچيده

هاي  بندي به مؤلفهشود كه در آن پاي گيري فضاي فرهنگي جديدي مي مرزهاي فرهنگي و شكل
كـردن   شود كـه پيامـدهاي آن متـأثر    ملي جايگزين مي هاي فرا ساز فرهنگ ملي با گرايش هويت
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هـا،   ش شـدن فرهنـگ، ارز   بـا جهـاني  . ]20[هاي بسـيار دور اسـت    هاي فرهنگي در مكان هويت
از رفته به صورت شـبكة واحـدي    ها و هنجارهاي پايدار متعلق به يك يا چند فرهنگ رفته سنت

نتيجه، روابط اجتمـاعي كـه در گذشـته بـه زمـان و مكـان خاصـي         در. آيد روابط اجتماعي درمي
فرهنگ جهاني كه . كند تري پيدا مي ها، ابعاد تازه شد، با گذشتن از مرزها و محدوديت مربوط مي

هاي خاص اسـت كـه بـه هويـت تـاريخي       شود فرهنگي متمايز از فرهنگ در اين فضا متبلور مي
شدن فرهنگ موجب ظهور تغييـرات   جهاني. زمان است ارد و فرهنگي التقاطي، عام و بيتعلق ند

جامعة فراملي يا جهاني پيامد فراينـد  . ]22[ود ش بنيادين در نظام فرهنگي و روابط اجتماعي مي
هاي اساسي مدرنيته، كه پاية تحرك و پويايي  يكي از ويژگي. آيد مدرنيته و نوگرايي به شمار مي

بازانديشـي مدرنيتـه بـا    . آيد، بازانديشي در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي اسـت  شمار ميآن به 
ها دائماً هويت خود  در جامعة مدرن، انسان. توليد دائمي خودشناسي منظم ارتباط مستقيم دارد

كننـد   انـد مـدام مـرور مـي     گونه شده اند و چگونه اين كنند و اين را كه چه را خلق و تصحيح مي
هـاي مختلـف    از طريق رسـانه (هاي ارتباطي وسيع  شدن با ايجاد فرصت نوگرايي و جهاني ].10[
موجب تعـامالت وسـيع اجتمـاعي و فرهنگـي بـين       ها بين فرهنگ) اي ديجيتاليه ويژه رسانه به

اين امر سبب شده است مردم جوامع مختلـف از  . اند هاي متفاوت شده جوامع گوناگون با فرهنگ
هاي جديـد   ها ايده هاي آن از رفتار و انديشهنند، جوامع ديگر اطالعات پيدا كنوع زندگي اعضاي 

له موجب شده است كـه اعضـاي يـك    ئهمين مس. ها مقايسه كنند بگيرند و زندگي خود را با آن
هـا فـراهم    جامعه در مقابل خود الگوهاي رفتاري متعددي مشاهده كنند و اين امكـان بـراي آن  

كـه در برخـي از مـوارد     ،يا تركيبـي از چنـد نـوع الگـوي رفتـاري را      يكيها  آمده تا از ميان آن
هـاي مختلـف مـردم     امـروزه گـروه   ،اسانهنش به بيان جامعه. نمايند، انتخاب كنند متناقض نيز مي

انتخـاب  . انتخـاب كننـد   ،خواهنـد  كـه مـي   چنـان  آن ،زندگي خود را تا حـدودي  ةتوانند شيو مي
سـبب   ،خواهنـد  ها مـي  يا گروه كه افراد چنان آن ت اجتماعي،و ارتباطا هاي مختلف زندگي سبك

هـا بـه    اند، امروزه در برخـي از فرهنـگ   اجتماعي نبوده ةتر مسئل هايي كه پيش هشده است پديد
  .]4[ اجتماعي تبديل شوند ةمسئل

 ترين هسـتة هـر    اصلي توان گفت خانواده مي. ها بحث رضايت جنسي است يكي از اين پديده
عـاطفي،   نيازهـاي  تـأمين  تنهـا محـل   نـه  و است رواني بهداشت و سالمت حفظ انونك و جامعه

 كـانون  و عواطـف انسـاني   بـروز  مبـدأ  بلكـه  ،است خود اعضاي معنوي و تكاملي مادي، جسمي،
 رضـايت  خـود  زنـدگي  از شوهر و زن وقتي. است نيز فردي بين تعامالت و روابط ترين صميمانه

 مشكالت و لئمسا با توانند مي ها آن و شود مي برخوردار خوبي كاماستح از خانواده باشند، داشته
 توانـد  مي زوجي رضايت كه آنجا از بنابراين،. بمانند امان در ها آسيب از و كنند برخورد درستي به
 هنگــام كــه كنــد مــي ايجــاب مســئله اهميــت باشــد، داشــته نقــش ازدواج پايــداري و دوام در

 سـن،  پوشـيدن،  لبـاس  ةشـيو  اجتماعي، ةطبق مذهب، نظير يعين عوامل بر افزون همسرگزيني،
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 و پايدارنـد  درازمـدت  در كـه  شخصـيتي  هـاي  ويژگي چون تر مهم يعوامل به ،تحصيالت و قيافه
 از زوجـين  رضايت تواند مي و است افراد رواني و جسماني سالمت ةكنند مينأت كه زندگي سبك
 زوجـي  رضايت و خشنودي ةساي در درست تخابيان با تا ؛شود توجه نيز دكن ثرتأم را شان زندگي
 اعـتالي  جامعـه،  پيشـرفت  آينـده،  هاي نسل اساس و پايه تا شود فراهم سازنده و سالم محيطي
از ميـان ابعـاد مختلـف رضـايت زناشـويي،      . ]6[ شود پذير امكان آن در ها ارزش انتقال و فرهنگ
 ي،لغـو  لحاظ از. شود ده محسوب ميخانوا سالمت  مهم يكي از اركان خانواده در 1جنسي رضايت

 رضـايت . ]17[ دشو يم اطالق يجنس روابط نوع از فرد نديخوشا احساس به يجنس تيرضا ةواژ
 و مثبـت  هـاي  جنبه از پس مانده باقي احساسات ةكلي شامل و نيست جسماني لذت فقط جنسي
 هـاي  فعاليـت  از فـرد  رضـايت  شامل جنسي رضايت ،اين بر عالوه. شود مي جنسي ارتباط منفي
 رضـايت  و جنسـي  نيازهـاي  ارضـاي بنـابراين،   .]21[ اسـت  جنسـي  لذت اوج به رسيدن تا خود

 بنيـان  اسـتحكام  و دوام بـر  و اسـت  افـراد  روان و جسـم  بهداشت در مؤثر عوامل از آن از حاصل
ـ  و يروحـ  يمنفـ  تأثيرات بر عالوه ،يجنس مناسبات از يتينارضا. افزايد مي نيز خانواده  بـر  يروان

 پرخاشـگري  چون ييامدهايپ ،يتيشخص و يروان و يروح تعادل عدم ،يافسردگ مانند ،فرد خود
 انيـ اطراف خانواده، ياعضا گريد بر و رددا زين خانواده چارچوب از خارج يجنس روابط خشونت، و
 يخـانوادگ  هاي يناسازگار و نيزوج يجنس تييرضانا. بود خواهد تأثيرگذار زين جامعه سالمت و

  .]11[ بگذارد تأثير فرزندان رفتار بر تواند يم اوقات يگاه
كه رضايت جنسي، كه يكي از ابعـاد رضـايت زناشـويي محسـوب      گفت توان يم ي،كل طور هب
 يراحتـ  به نيزوج ةرابط از يبخش در يتينارضا معموالً كه آنجا ازشود، اهميت بسياري دارد و  مي
 كـاهش  به تواند يم يتينارضا كي ةكنند جاديا عوامل شناخت، كند يم تيسرا گريد هاي بخش به

يكـي از   2سبك زنـدگي . نجامديب يزندگ گريد هاي بخش در مشكالت حل و گريد هاي يتينارضا
  سـبك زنـدگي يكـي از    . رسد بر رضايت جنسي تأثيرگذار اسـت  متغيرهايي است كه به نظر مي

تماعي است كه اغلـب بـراي بيـان    و مؤثر بر خانواده و از مفاهيم بسيار مهم علوم اج عوامل مهم
هـا، عقايـد و    اي از ارزش كننـدة طيـف گسـترده    رود و مـنعكس  كار مـي  به» روش زندگي مردم«

گيـرد   سبك زندگي از الگوهاي فرهنگي، رفتاري و عاداتي شكل مـي . است  هاي اجتماعي فعاليت
واقـع،   در. گيرنـد  مـي كـار   ها را در زندگي فردي و اجتمـاعي خـود بـه    طور روزمره آن كه افراد به

هاي  بنابراين، سبك. كنند اند كه مردم را از هم متمايز مي هاي زندگي الگوهايي براي كنش سبك
هـا و   دهند و چرايي آن و معنايي را كه براي آن كنند تا آنچه را مردم انجام مي زندگي كمك مي

ورزش، كنتـرل   همچـون  هـاي مختلفـي   فرد حوزه زندگي سبك. ]12[ديگران دارد درك كنيم 
استرس، سالمت معنوي، سالمت جسماني،  با برخورد شيوة و نگرش فراغت، اوقات تغذيه، وزن و
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ها سالمت اجتمـاعي، سـالمت معنـوي،     گيرد كه از ميان آن دربرمي را سالمت رواني و اجتماعي
 شناختي، سالمت جسماني، ورزش و تندرستي، كنترل وزن و تغذيه به متغير اصلي سالمت روان

رابطـة سـبك زنـدگي و رضـايت     . پژوهش حاضر، كه رضايت جنسي است، ارتباط بيشتري دارد
اي مهم است كـه بايـد بـه آن توجـه شـود، زيـرا سـبك و روشـي كـه زوجـين و            جنسي مسئله

ها با يكديگر  تواند تأثير زيادي بر ساير روابط آن كنند مي ها براي زندگي خود انتخاب مي خانواده
ويـژه زنـان، كـه     واقع، هرچه كيفيت سبك زندگي افراد، به در. امعه داشته باشدطور با ج و همين

زنـدگي بـر روابـط      عهـده دارنـد، بـاالتر باشـد، ايـن شـيوة       نقشي شگرف در مديريت خانواده بر
تواند در جهـت   گذارد و مي ها اثر مي طور روابط جنسي آن اجتماعي، خانوادگي، زناشويي و همين

توانند براي  هايي كه زوجين مي يكي از راه. مؤثر واقع شود هاي خانواده كاهش مشكالت و آسيب
كار گيرند، شناخت سبك زندگي يكديگر و تالش در  كاهش اختالفات خود در روابط زناشويي به

 و شـده  بيان هاي واقعيت به توجه بابنابراين، . هاي خانواده است جهت تغيير آن مطابق با خواست
 و جامعـه  و فرزنـدان  زوجين، رواني و جسمي بهداشت و ناموفق ازدواج رانگروي پيامدهاي به نظر

 از رضـايت  بـدون  تحميلي و اجباري زندگي يا ازدواج طول ميانگين شدن كم طالق، آمار افزايش
 و آن افـزايش  جهت مناسب راهكارهاي اعمالو  جنسي مندي رضايت بررسي لزوم موجود، وضع

 زوجـي  زنـدگي  از فـرد  رضـايت  زيـرا  دارد، اهميـت  آن ةكنند بيني پيش و مؤثر عوامل همچنين
رو، هـدف از پـژوهش حاضـر بررسـي      ايـن  از. ]6[ رود مـي  شـمار  هب فردي سالمت از مهم بخشي

شدن فرهنگ و سبك زندگي است كه امروزه بر رضـايت افـراد از    متغيرهاي مهمي مانند جهاني
  .روابط زناشويي تأثيرگذار است

  پيشينة تحقيق
شـدن فرهنـگ بـر رضـايت      ن پژوهشي در زمينه تأثير متغيرهاي سبك زنـدگي و جهـاني  تاكنو

رو، براي بررسي پيشينة اين پژوهش بيشتر به تحقيقـاتي مـرتبط    اين از. جنسي انجام نشده است
  :شود پرداخته مي

رابطة سـبك زنـدگي و رضـايت زناشـويي در     «پژوهشي با عنوان ) 1390(الماسي و ديگران 
اسـاس ضـريب    نتـايج نشـان داد كـه بـر    . انـد  انجام داده» مقايسة آن با افراد عادي ورزشكاران و

همبستگي پيرسون بين سبك زندگي و رضايت زناشويي ورزشكاران رابطة مستقيم و معنـاداري  
شـناس و كشـاورز    حـق  ،فاضل. ]3[وجود دارد كه اين رابطه در مورد افراد عادي نيز معنادار بود 

هـاي شخصـيتي و سـبك زنـدگي بـر       بينـي ويژگـي   قـدرت پـيش  «نـوان  پژوهشي با ع) 1390(
ها نشان داد كه بين عامـل   يافته. به انجام رساندند» مندي زوجي زنان پرستار شهر شيراز رضايت

گرايي، بـازبودن،   مندي زوجي رابطه وجود دارد و بين عامل برون توافق و سبك زندگي با رضايت
) 1389(رجبلـو و اصـغري   . ]6[ اي يافـت نشـد   وجي رابطهمندي ز بودن و سن با رضايت وجداني
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مـوردي   ةمطالعـ : شدن و بازانديشي الگوهاي دوستي دختران و پسران جهاني«پژوهشي با عنوان 
ي معنـادار ميـان   ا كلـي پـژوهش وجـود رابطـه     ةفرضـي  .انجام دادند» دانشجويان دانشگاه تهران

 كـه بـراي پـذيرش آن    شجوي ايرانـي اسـت  شدن و بازانديشي تعامالت جنسي جوانان دان جهاني
شدن تعامالت جنسي، پذيرش الگوهاي تـازه، سـطح روابـط جنسـي و      فرعي فردي ةچهار فرضي

هاي پژوهش  يافته .هاي گوناگون دوستي با جنس مخالف مورد آزمون قرار گرفتند داشتن تجربه
هـاي   رسـانه  مـده طـور ع  بـه (شدن  دهد ميان جهاني ضريب همبستگي پيرسون نشان مي ةبر پاي

) 1383(پـور و مصـور    آقايي، ملك .]4[ و تعامالت جنسي دانشجويان رابطه وجود دارد) نمايشي
رابطة سبك زندگي و رضايت زناشويي در هنرمندان و مقايسة آن با افراد «نيز تحقيقي با عنوان 

گي نتـايج نشـان داد كـه براسـاس ضـريب همبسـت      . در شهر اصفهان به انجـام رسـاندند  » عادي
پيرسون، بين سبك زندگي و رضايت زناشويي هنرمندان رابطة مستقيم و معناداري وجـود دارد  

نيز در پژوهشي بر بيمـاران مبـتال بـه افسـردگي دريافـت تغييـر سـبك        ) 1984(هيگلندر . ]1[
همچنـين، او نشـان داد كـه در    . شـود  زندگي بهبود چشمگيري را در سالمت اين افراد باعث مي

كه در بيماراني كـه   حالي در. شود يير سبك زندگي تداوم زندگي مشترك را باعث مياين افراد تغ
ها تغيير نكرده بود عود بيماري و نـرخ جـدايي و طـالق بيشـتر مشـاهده شـد        سبك زندگي آن

تغيير سبك زنـدگي   اوالً بانيز در پژوهش خود نشان دادند كه ) 1993(لوگان و همكاران . ]19[
م با أتغيير سبك زندگي تو ثانياً .يابد زناشويي افزايش مي ةز زندگي و رابطها ا رضايت آن زوجين

رويكرد تغيير سبك زندگي باعث همساني زوجين در سبك ثالثاً . استافزايش گرايش اجتماعي 
و  كننـد  مـي را رهـا  ...  گـر، گيرنـده و   اي كه زوجين سبك زندگي كنتـرل  گونه به ؛دشو زندگي مي

در پـژوهش  ) 2003(اسـتين  . ]23[ گيرنـد  ميكار  رايش اجتماعي را بهسبك زندگي مبتني بر گ
درماني آدلـري در تغييـر باورهـاي ناكارآمـد و      هاي مبتال به ناسازگاري نشان داد كه زوج در زوج

او همچنين نشان داد كـه تغييـر سـبك زنـدگي تغييـر در      . خصوص ازدواج مؤثر است ها در زوج
مبادالت كالمي، روابـط جنسـي و همسـويي در چگـونگي حـل       ها، بهبود باورهاي ناكارآمد زوج

هـاي مـؤثر در رضـايت     بر روي مقولـه ) 2007(كرادوك ]. 24[شود  مشكالت زندگي را باعث مي
پـذيري، سـازگاري و    زناشويي تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيده است كه زوجيني كه انعطـاف 

انـد و همچنـين يـك     ري برخـوردار بـوده  از رضايت زناشويي بيشت ،اند همبستگي بيشتري داشته
هاي همسويي در اوقات فراغـت، همگرايـي در    لفهؤهمبستگي مثبت را بين رضايت زناشويي با م

  .]18[ اند مسائل مربوط به فرزندان، ازدواج، خانواده و دوستان به دست آورده

  چارچوب نظري
هاي بسـيار مهـم در    آن را از مقوله آلفرد آدلر از كساني است كه به مفهوم سبك زندگي اشاره كرده و

او . آدلر رويه و روش مشخص فرد در زنـدگي خـود را سـبك زنـدگي ناميـد     . داند زندگي زناشويي مي
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هـاي خـالق فـرد و     فعاليت ةدهند اين مفهوم را با تعابير گوناگوني مانند خود شخصيت، فرديت، شكل
آمـدن سـبك زنـدگي بـر ايـن       خصوص پديد آدلر در. ]16[ كار برده است مواجهه با مشكالت به ةشيو

صـدد   ها بـه نـوعي احسـاس كهتـري مبـتال هسـتند كـه بـا روش خاصـي در          انسان  باور بود كه همة
فـرد بـراي جبـران احسـاس كهتـري، سـبك زنـدگي افـراد را          به اين روية منحصر. ندا كردن آن برطرف

گيـري   ن كـودكي زمـان شـكل   دورا. رسـد  سبك زندگي در سه دوره به كمال خود مـي . كند ايجاد مي
 ـ سـالمتي و ظـاهر، وضـعيت اقتصـادي    : نـد از ا پنج ريشة اساسـي سـبك زنـدگي اسـت كـه عبـارت      

دومـين بعـد از سـبك زنـدگي،     . هاي خـانوادگي و نقـش جنسـيتي    اجتماعي، نگرش والدين، منظومه
: نـد از ا رتهـا عبـا   ايـن نگـرش  . يابـد  ها به تكاليف زندگي است كه در دوران نوجواني تحول مي نگرش

. نگرش به خود، نگرش به مشكالت، نگرش به ديگران، نگرش به جنس مخـالف و نگـرش بـه زنـدگي    
آدلر بر سه تكليف اساسـي در زنـدگي تأكيـد دارد    . سومين بعد از سبك زندگي، تكاليف زندگي است

داف و سـالي در اهـ   سبك زندگي در بزرگ. ]4[ديگران، شغل، عشق و مسائل جنسي : ند ازا كه عبارت
افراد افـزون بـر سـبك زنـدگي فـردي، نـوعي سـبك        . كند ها خود را نمايان مي هاي رسيدن به آن راه

تواننـد در جهـت اهـداف مشـترك يـا اهـداف        زندگي مشترك در زنـدگي زناشـويي دارنـد كـه مـي     
تنهـا   گمـان ازدواج و عشـق شـكلي از همكـاري هسـتند، امـا نـه        به باور آدلـر، بـي  . خودخواهانه باشد

با توجه به اهميـت سـبك زنـدگي و     .]1[اري براي رفاه دو نفر، بلكه همكاري براي رفاه نوع بشر همك
در ايـن  . كشـد  درماني پيش مي فرد را در زوج شناسي آدلر رويكردي منحصربه تعامالت اجتماعي، روان

ه بايـد بـه   بلك ،كردن الگوهاي ارتباط نيست اصالح درمانْ ةوظيف ،نگري مبتني است كه بر كل ،رويكرد
هاي خود را به سوي اهداف مشـترك هـدايت    ها كمك كند تا با اصالح سبك زندگي خود، ارزش زوج
درمـان  . ها بر تمايالت مشترك مبتني باشـد نـه تمـايالت خودخواهانـه     اي كه ارتباط آن گونه به؛ كنند

خـود   ةهـاي آينـد   هدف ةيك رويكرد شناختي به تغيير با ترغيب بيماران به ارزيابي دوبار منزلة آدلر به
هـاي   هـدف  ةن در جريـان ارزيـابي دوبـار   ابيمـار . رود به سمت تضعيف سبك زندگي موجود پيش مي

شايد رفتارهايي را امتحان كنند كه به سوي گـرايش اجتمـاعي هـدايت شـوند و بعـد از       خودخواهانه
تواننـد   مـي بهتـر   ،هـاي خـوب ناشـي از كمـك بـه ديگـران را چشـيدند        اينكه بيماران طعم احسـاس 

 .]2[ ارزيـابي كننـد   دوبـاره مقايسـه و   بينانه اي واقع گونه پيامدهاي حاصل از زندگي خودخواهانه را به
 .دهد كه سبك زنـدگي در ادوار مختلـف زنـدگي هـر انسـان نقشـي مهـم دارد        اين رويكرد نشان مي

زوجـين در جهـت    بنابراين، سبك زندگي بر ابعاد مختلف زندگي زناشويي نيز اثرگذار اسـت و تـالش  
  .مندي زوجين را در زندگي زناشويي افزايش دهد تواند رضايت تغيير سبك زندگي مي

بـا ايـن   . شدن فرهنگ بر آراي گيدنز تأكيد شـده اسـت   در تحقيق حاضر، در توضيح جهاني
توانـد شـيوة    شدن در سطوح كالن مطرح شده اسـت و مـي   اشاره كه نظرية گيدنز دربارة جهاني

  .شدن فرهنگ و سبك زندگي را در سطح خرد به بياني رساتر بيان كند يده، جهانيارتباط دو پد
 ،در حـال حاضـر  . بريم سر مي با تحوالت بسيار شگرف به  گيدنز معتقد است كه ما در جهاني 
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شناسـي ايـن اسـت كـه      جامعـه  ةدادن است و وظيفـ   سه نوع تحول در دنياي جديد در حال رخ
تـأثير   .1 :از ندا اين تحوالت عبارت. أثيري بر زندگي امروز ما دارنداين تحوالت چه ت تحليل كند

زنـدگي مـا   . معناي وابستگي متقابـل و فزاينـده اسـت    شدن به  از نظر گيدنز، جهاني: شدن  جهاني
سـوي جهـان رخ    بـا رويـدادهايي دارد كـه كيلومترهـا دورتـر و حتـي در آن       تنگاتنـگ  يارتباط

بـارزترين   .حتي بر فقيرترين كشـورهاي جهـان  ؛ گذارد ا تأثير ميج شدن بر همه  جهاني. دهند مي
اقتصادي نيست، بلكـه   فقطشدن   توان در نقش بازارهاي مالي ديد، اما جهاني را مي  هاي آن جلوه

. تر فرهنگـي و سياسـي نيـز داللـت دارد     ارتباطات و نيز بر يكپارچگي افزون ةبر گسترش فزايند
توانيم  ها، ما مي اي به رايانه ب ارتباطات و اتصال تكنولوژي ماهوارهپس از انقال گيدنز معتقد است
. اي از جهان ارتباط برقرار كنـيم  كسي در هر نقطه هم زدن در هر زمان و با هر  در يك چشم به

 عبـارت  دومين تـأثير عظـيم   .2. دهد هاي زندگي ما را تغيير مي اين ارتباط آني بسياري از جنبه
هاي كار و زندگي مـا را تغييـر    تكنولوژي اطالعات بسياري از شيوه :لوژيكاز تحوالت تكنواست 

بلكـه   ،عبارت از اين است كه ساختار زندگي ما نه با گذشته سومين تأثير بنيادين .3 .داده است
ها نقـش كمتـري بـراي     و سنت  ها، رسوم در مقايسه با گذشته، عادت. بيشتر با آينده قرين است

  .]9[ كنند ايفا مي ،شورهاي صنعتيويژه در ك و به ،ما
 ،پيش از ايـن . اند از نظر گيدنز، سنت و مدرنيته هميشه در تضاد بوده: هبازانديشي در مدرنيت

بازانديشي . شد و بيشتر مورد احترام بوده است هاي سنتي به گذشته بيشتر اشاره مي در فرهنگ
اي اسـت كـه در آن بـروز و     نـه معناي شناخت كـنش در دل زمي  سنت به ةپيش از اين و در دور
بازانديشـي  . معنـاي ديگـري يافتـه اسـت     همدرنيت ةاما بازانديشي در دور. ظهور پيدا كرده است

  .مبناي بازتوليد نظام است
اين واقعيت است كه عملكردهاي اجتماعي  ةبازانديشي در زندگي اجتماعي مدرن دربرگيرند

 پيوسـته دگرگـون  و  ها، اصالح خود آن ةزه دربارشوند و در پرتو اطالعات تا پيوسته بازسنجي مي
هاي زندگي انسـان   جنبه ةدر هم نظر در عرف است كه تجديد هدر عصر مدرنيت فقط و شوند مي

 ةبلكـه فـرض بازانديشـي دربـار     ،نه اشـتها بـراي چيزهـاي نـو     هويژگي مدرنيت. گيرد صورت مي
  .گيرد مي يز دربرچيز است كه البته اين بازنديشي، خود بازانديشي را ن همه
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  مدل نظري تحقيق. 1كل ش
  

قـدرت  . است» قدرت«اولين عامل  :گيرد حال اين بازانديشي تحت تأثير چهار عامل قرار مي
 .گردد مي باز» ها ارزش«به نقش  تأثير دوم. دهد محقق دانش را در خدمت منافع گروهي قرار مي

قـرار  نيـز   هـا  ر بازانديشي تحت تـأثير ارزش ب  ها مبناي عقالني ندارند و هر تغييري مبتني ارزش
شـدن   بازانديشي جهان مـدرن امكـان مسـدود   . است» پيامدهاي ناخواسته«تأثير سوم . گيرد مي

و هر زمان احتمـال وقـوع پيامـدهاي ناخواسـته وجـود       پيامدهاي ناخواسته را از بين برده است
اي بازانديشـانه در شـرايط    گونـه  دانشي كه به ؛است» گردش دانش اجتماعي«تأثير چهارم . دارد

  .]9[ شود كار بسته مي بازتوليد نظام به

 
  
  

 هاي نوين فناوري
ارتباطي و اطالعاتي   

  

شدن فرهنگجهاني  

  
  

 شدن ـ نگرش به جهاني
 گرايش به نوگرايي -
  هاي فرهنگي نو ارزش -

 

 سبك زندگي

 ت معنويسالمـ 
  سالمت اجتماعيـ
 سالمت جسمانيـ 
 شناختي روان سالمتـ 
  ورزش و تندرستيـ 

  

 

  
  رضايت جنسي
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 عوامل برحسب روزمره، زندگي بازسازي و سنت نفوذ كاهش با كه است عقيده اين بر گيدنز
 در. برگزيننـد  مختلف هاي گزينه ميان از را خود زندگي هاي شيوه ناچارند افراد محلي، و جهاني

 زنـدگي » بازبودن« دليل به دارد، وجود هم استانداردكننده و ساز يكسان عوامل اگرچه ميان، اين
 انتخـاب شـيوة   ،»مراجع« تنوع و عمل هاي زمينه تكثريابي علت به همچنين و امروزي اجتماعي

 گيـدنز  .]8[يابـد   مـي  اهميـت  روزمـره  فعاليت و شخصي هويت ساخت در پيش از زندگي بيش
 مداقـه  مـورد  چيز تغييرند و همه درحال و متنوع كثرگرا،ت معاصر، كه جوامع در كه است معتقد
خـود   بـه  همچنـين  وي. شـود  مـي  تبـديل  بازانديشـانه  اي پـروژه  بـه  نيـز » خود« گيرد، مي قرار

 و بازانديشـانه  فرد، سطح در» خود« طريق آن از كه اي پروژه دهد؛ مي زيادي اولويت خودسازنده
 دانـد  مـي  فراگير و مداوم فرايندي را» خود«مورد  رد بازانديشي گيدنز. ]8[شود  مي تغييردهنده

 از بازپرسـي  نـوعي  بـه  اسـت  افتاده كه اتفاقاتي برحسب منظم، زماني فواصل در آن فرد، طي كه
 اساسـي  بخش كه است اي بازانديشانه خود طرح ساخت كه است معتقد وي]. 8[ پردازد مي خود

 هويـت  بايد كند مي فراهم انتزاعي نظام كه هايي گزينه ميان از فرد اينجا در. سازد مي را مدرنيته
 توسـعة  بـراي  متنـوعي  هـاي  فرصـت  گونـاگون،  هاي تكنيك كمك به فرد. ]8[كند  پيدا را خود

 مهيـا  عمـل  هـاي  روش تنـوع  براي را متنوع زمينه و تازه تجربيات. كند مي فراهم خود شخصيت
 البتـه  كه كند مي آماده جاافتاده فتارير الگوهاي از بريدن براي را زمينه شرايطي چنين. كند مي
تعـاريف   از بازانديشي از گيدنز سازي مفهوم .باشد داشته پي در هم خطراتي است ممكن امر اين

 اسـت  معتقـد  و داند مي انساني كنش هرگونه معرف ويژگي را بازانديشي وي. است تر كامل ديگر
 بلكـه  هـا،  تعامـل  از اي مجموعه نه انيانس اند و كنش تماس در خود كنش زمينة با ها انسان همة

. اسـت  نزديك برگر تعريف به پژوهش اين در بازانديشي از موردنظر تعريف .است مداومي جريان
 را عـرف  و سـنت  ضـمانت  كه نحوي به است؛ كنش و انديشه تركيب بازانديشي، از منظور واقع، در
 تجديـد  و آن ترديد تحت كه رايطيش با دورة مدرن نوع از بازانديشي يعني باشد؛ نداشته پي در
 معـرض  در دائمـاً  اجتمـاعي  شـود و عملكردهـاي   مـي  حاصـل  اجتمـاعي  زنـدگي  در پايـدار  نظر

 جهـاني،  هاي رسانه قبيل از تازه بسترهاي و منابع: از اند عبارت شرايط اين .بگيرند  قرار بازسنجي
 بسـترها  و منـابع  ايـن . ديـد ج هاي دانش و ارتباطاتي و اطالعاتي هاي فناوري و مجازي فضاهاي

بنـابراين، بـا    .دارد پـي  در را بازانديشـي  نتيجه در و شود مي عمل هاي زمينه و مراجع تكثر باعث
شـدن   توجه به ديدگاه نظري گيدنز اين پژوهش نيز در پي آن اسـت تـا تـأثيري را كـه جهـاني     

بازانديشي در رضـايت  عنوان بخشي از تحوالت دنياي جديد بر  فرهنگ و منابع و بسترهاي آن به
  ].8[عنوان يكي از عملكردها و ارتباطات اجتماعي دارد بررسي كند  جنسي به
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  فرضيات پژوهش
  يفرضية اصل
شدن فرهنگ و سبك زندگي با ميزان رضايت جنسـي زنـان متأهـل رابطـة معنـادار       بين جهاني
  .وجود دارد

  يات فرعيفرض
 ود دارد؛بين ابعاد مختلف رضايت جنسي رابطة معنادار وج .1
شدن فرهنگ و ميزان رضايت جنسي زنـان متأهـل رابطـة معنـادار وجـود       بين جهاني .2

  دارد؛
هاي نوين جهاني و ميزان رضايت جنسي زنان متأهل رابطة  بين ميزان كاربري فناوري .3

  معنادار وجود دارد؛
 .بين سبك زندگي و ميزان رضايت جنسي زنان متأهل رابطة معنادار وجود دارد .4

 شناسي روش
آمـاري تحقيـق     جامعـة . ، مقطعي و كاربردي اسـت 1يپيمايش نوع از اجرا لحاظ به حاضر ةمطالع

شـده از زنـان متأهـل     زنان متأهل شهر زنجان است كه به دليل در دسترس نبودن آمار تفكيـك 
شهر زنجان، با استفاده از سالنامة آماري حجم جامعه از طريق گرفتن نسبت بين جمعيـت كـل   

شهري و زنان متأهل در نقـاط شـهري و از طـرف ديگـر جمعيـت زنـان در شـهر         زنان در نقاط
حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران       . دست آمد نفر به 564هزار و  241محاسبه شد و 
نفـر در   384شدن آن حجم نمونـة ايـن پـژوهش     محاسبه شد و براي دقيق 551624413/383
طور تركيبي بوده است و  اي به اي و خوشه طبقه قيقتح اين در گيري نمونه روش. نظر گرفته شد

 مراحـل  در آن پايـايي و  اعتبـار  احراز از پس نامه پرسش. است بوده نامه پرسششده  استفاده ابزار
 همـين  بـه  .شـد  اسـتفاده  نهايي ةمرحل در نياز مورد هاي داده آوري جمع براي تحقيق، مقدماتي
 تحقيقـات  هـاي  گويـه  از يـا  سنجند مي را تحقيق هايمتغير كه هايي گويه شد سعياوالً  منظور،
 كمـك  ديگـر  داناتاسـ  و نامحققـ  آراي از ها گويه بهترين انتخاب براي يا شوند استخراج پيشين
  .است ييمحتوا نوع از حاضر تحقيق اعتبار ،بنابراين. شود گرفته

زان آلفـا  ميـ . براي سنجش پايايي متغيرهاي ذكرشده از آلفاي كرونباخ استفاده شـده اسـت  
و بـراي   967/0هـاي سـبك زنـدگي     ، بـراي گويـه  782/0شـدن فرهنـگ    هاي جهـاني  براي گويه

                                                        
1  . survey 
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، بيـانگر همبسـتگي   7/0بيشتر بودن مقـدار آلفـا از   . بوده است 877/0هاي رضايت جنسي  گويه
افـزار آمـاري    ها به كمـك نـرم   داده. بودن پايايي ابزار تحقيق است ها و مطلوب دروني باالي گويه

SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  

  متغيرهاي پژوهش
  يت جنسيرضا

جنسـي اطـالق    ةرضايت جنسـي بـه احسـاس خوشـايند فـرد از نـوع رابطـ        ةواژ ،از لحاظ لغوي
. رضايت جنسي شامل رضايت جنسي فرد تا رسيدن به اوج لذت جنسـي اسـت   ،واقع در .دشو مي

هـاي   مانده پس از جنبـه  اسات باقياحس ةلذت جسماني نيست و شامل كلي فقطرضايت جنسي 
متغير اصلي در ايـن پـژوهش    منزلة رضايت جنسي به]. 5[ شود مثبت و منفي ارتباط جنسي مي

  .استخراج شده است، سنجيده شد )sss-w(نامة استاندارد  گويه، كه از پرسش 30با استفاده از 

  زندگي سبك
عبـارت  . اسـت » style«بـان انگليسـي   و در ز» اسلوب«در زبان عربي تعبير » سبك«معادل واژة 

هـاي زنـدگي آدميـان     منظور توصـيف ويژگـي   به) life style( در شكل نوين آن» سبك زندگي«
  .برداري شد بهره

 خـواب،  تغذيـه، ورزش،  شخصـيتي،  هـاي  ويژگـي  همچـون  عواملي و است فرد زندگي شيوة
 زنـدگي  ارزيابي سـبك  با. شود مي شامل را دارو از استفاده اجتماعي و حمايت استرس، با مقابله
ارزيـابي و بررسـي كـرد     زنـدگي  در را آنـان  اجتمـاعي  و فردي هاي موفقيت ميزان توان مي افراد

اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني، سبك زندگي به روش زندگي مـردم بـا بازتـابي     بر. ]21[
، تركيبي از الگوهـاي  همچنين. ها اشاره دارد هاي اجتماعي، طرز برخورد و فعاليت كامل از ارزش

 ...)اعتيـاد بـه الكـل، دخانيـات و     تغذيه، فعاليت بدني،( عادات فردي در سراسر زندگيرفتاري و 
  .]21[ است  شدن به وجود آمده است كه در پي فرايند اجتماعي
) LSQ(نامـة اسـتاندارد    عنوان متغير مستقل پژوهش، از پرسش براي متغير سبك زندگي، به

شود كه از ميـان   بعد را شامل مي 10نامه متغير سبك زندگي  در اين پرسش. استفاده شده است
شـناختي، سـالمت جسـماني، ورزش و     ها سالمت اجتمـاعي، سـالمت معنـوي، سـالمت روان     آن

رسد با رضـايت جنسـي ارتبـاط بيشـتري داشـته       تندرستي، كنترل وزن و تغذيه، كه به نظر مي
  .امل شدگويه را ش 42باشد، سنجيده و مجموعاً 
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  شدن فرهنگ جهاني
هاي جغرافيايي، تنظيمـات اقتصـادي،    شدن فرايندي اجتماعي است كه در آن محدوديت جهاني

شـدن ايـن    اي فزاينـده از رفـع   يابـد و مـردم بـه گونـه     اجتماعي، سياسي و فرهنگي كاهش مـي 
هاي مهمـي   اين بدان معناست كه حوزه. دننك ميآن عمل  ةيابند و بر پاي ها آگاهي مي محدوديت

اقتصادي، سياسي، فرهنگي، فنـاوري و  : ند ازا عبارت اند ها روي داده شدن در آن كه فرايند جهاني
هاي  شدن قرار دارد و از رسانه ابعاد جهاني زيرفرهنگ  ،كه گيدنز باور دارد اما همچنان. اجتماعي

يـك از   پـس هـر   اي بنيـادي در  شدن فرهنگـي جنبـه   از نظر گيدنز، جهاني. شود خود منفك نمي
در تعريف گيدنز  ،شود طور كه مشاهده مي همان. ]9[ شدن است بعدهاي گوناگون نهادي جهاني

وي در تعريـف فراينـد    ،همچنـين . دارداي  بعد فرهنگـي اهميـت اساسـي و پايـه     شدن از جهاني
هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتباطـاتي، آگـاهي از       هايي چون فناوري شدن فرهنگي به مؤلفه جهاني
 ةحاضـر نيـز بـه مطالعـ     ةمطالع، رو اين از. ده استكرهاي ديگر اشاره  شدن و ساير شاخص جهاني
در آن با توجه به عينك نظـري   شده هاي مطالعه و حوزه داردشدن در بعد فرهنگي توجه  جهاني

هايي كـه   شاخص، بنابراين. هاي فناوري و فرهنگي است محدود به حوزه گيدنز يمستخرج از آرا
رود تأثيرات بيشتري  هايي هستند كه گمان مي شاخصاند  هشدنجش اين فرايند استفاده براي س

  .بر رضايت جنسي زنان دارد
هـاي   بـا شـاخص  (هاي گرايش به دموكراسي  هاي فرهنگي نو با مؤلفه در حوزة ارزشي، ارزش

 گـري، كـنش عقالنـي معطـوف بـه      حساب(گرايي  ، نفع)برابري، حق رأي و وجود احزاب سياسي
، )كاهش تعصبات مذهبي، جدايي دين از سياست، لزوم تكثرگرايي در ديـن (شدن  ، عرفي)هدف

گرايـي   و مصـرف ) بـودن موفقيـت، تأكيـد بـر اصـالت فـرد       طلبـي، اكتسـابي   استقالل(فردگرايي 
اساس طيف ليكـرت   گويه بر 26كلي با  طور ، به)طلبي، استفاده از تكنولوژي مدرن مدگرايي، رفاه(

  .سنجيده شد
براي سنجش اين متغير، يعني ميزان تمايل افراد بـه نـو بـودن، گـرايش     : گرايش به نوگرايي

هاي لباس، ماشين، موسـيقي   هاي جديد با مؤلفه انديشه  آنان در استفاده از كاالهاي نو و مادي و
هاي زيبايي، ازدواج و مهمـاني   هاي جديد، افكار جهاني، جراحي خارجي، هنر، لوازم منزل، ورزش

در حـوزة شـناختي،   . بررسي شد و براي هر مؤلفه يك گوية مبتني بر طيـف ليكـرت طـرح شـد    
گويه و با طيف ليكرت سنجيده شد و با ايـن متغيـر نگـرش     11شدن با  نگرش جوانان به جهاني
  .شدن در جامعة جهاني محاسبه شد جوانان از فرايند جهاني

 پژوهش يها افتهي
نفـر   192گـوي ايـن تحقيـق،     پاسـخ  384از : هاي پژوهش ياطالعات توصيفي مربوط به آزمودن
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هـا   تـرين آن  سـال و مسـن   18گوي تحقيق  ترين پاسخ جوان. اند نفر غيرشاغل بوده 192شاغل و 
سال و كمترين اخـتالف سـني بـا     18بيشترين ميزان اختالف سني با همسر . اند سال داشته 63

سـال و   50هـا   مـان ازدواج آزمـودني  بيشـترين مـدت ز  . همسر زير يك سال و صفر بـوده اسـت  
براي متغيـر   گو پاسخ ازاتيامت حداكثر و حداقل. كمترين آن يك سال و زير يك سال بوده است

ـ  ينظر لحاظ بهرضايت جنسي  ، 90 يعنـ ي ،دامنـه  نيـ ا نيانگيـ م. اسـت  بـوده  150 تـا  30 نيب
گويـه   42بـا   براي متغير سـبك زنـدگي   .شد گرفته نظر دررضايت جنسي  متوسط حد عنوان به

  :كه دشو مشخص يا نمونه  تك يت آزمون از استفاده با تادر نظر گرفته شد  105
 ـ رضايت جنسي بين زنان متأهل چگونه بوده است؟
  ـ سبك زندگي بين زنان متأهل چگونه بوده است؟

  
  ميزان متغير وابسته و مستقل سنجش براي اي نمونه تك تي آزمون .1  جدول
  داري معنا سطح آزادي ةدرج t معياررافانح ميانگين متغير

  000/0  383 247/35 700/13 6432/114 رضايت جنسي
 000/0  383 590/20 153/30 6823/136 سبك زندگي

  
رضايت جنسـي بـين زنـان     زانيم ميانگين ،دهد مي نشان آزمون اين خروجي كه طور همان

باالتر بـوده و  ) 90(انگين نظري محاسبه شد كه از حد متوسط و مي 64/114 شده مطالعهمتأهل 
محاسـبه   68/136سبك زندگي بـين زنـان متأهـل    . شده دارد تفاوت معناداري با ميزان محاسبه

شد كه از حد متوسط و ميانگين نظري باالتر بوده و تفاوت معناداري بـا ميـزان محاسـبه شـده     
  .دارد

فرهنگـي بـه جـز بعـد     شـدن   دهد كه بين ابعاد مختلف جهاني نشان مي 2هاي جدول  يافته
به عبارت ديگر بـا  . شدن و رضايت جنسي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد نگرش به جهاني

شدن فرهنـگ، ميـزان رضـايت جنسـي كـاهش پيـدا        هاي جهاني افزايش سطح هر يك از مؤلفه
  .كند مي

  
  رابطة بين متغييرهاي مستقل با وابسته . 2جدول 

  متغير وابسته
  

  متغير مستقل

  يت جنسيرضا

r  Sig  
  000/0 -210/0 شدن فرهنگيجهاني

  000/0 229/0 شدننگرش به جهاني
  00/0 226/0 هاي فرهنگي نوارزش

  000/0 295/0 گرايش به نوگرايي
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، بين رضايت جنسي با سبك زنـدگي رابطـة مسـتقيم و معنـادار     3اساس اطالعات جدول  بر
مبستگي موجود بـين شـاخص رضـايت جنسـي و     هشود،   طور كه مشاهده مي همان. وجود دارد

شده بـراي هريـك از    مالحظة ضرايب همبستگي برآورد. است 408/0شاخص كلي سبك زندگي 
دهـد كـه سـالمت اجتمـاعي بـا ضـريبي معـادل         ابعاد سبك زندگي با رضايت جنسي نشان مي

ك زنـدگي  نتيجه، بـا بهبـود سـب    در. بيشترين همبستگي را با ميزان رضايت جنسي دارد 214/0
  .يابد ميزان رضايت جنسي افزايش مي

  
  )رابطة بين متغييرهاي مستقل با وابسته . 3جدول 

  متغير وابسته
  
  متغير مستقل

  رضايت جنسي

r Sig  
  000/0 408/0 سبك زندگي

  000/0 184/0 سالمت معنوي
  000/0 214/0 سالمت اجتماعي
  000/0 179/0 سالمت جسماني

  000/0 169/0 ورزش
  00/0 155/0 شناختيروان

  00/0 175/0 تغذيه و وزن
  

ابتـدا مجمـوع   . براي سنجش فرضيه بين رضايت جنسي در ابعاد مختلف تفاوت وجـود دارد 
 5هاي همان بعد تقسيم شد تا نمرة همة ابعاد در مقياس يك تا  هاي هر بعد بر تعداد گويه نمره

ن مشخص شد كه آيا بـين رضـايت جنسـي    سپس با استفاده از آزمون فريدم. سازي شود يكسان
  در ابعاد مختلف تفاوت وجود دارد يا خير؟

  
  خروجي آزمون فريدمن براي مقايسة رضايت جنسي در ابعاد مختلف. 4جدول 

 ميانگين رتبهابعاد

26/2رضايت
90/1ارتباط

50/2سازگاري
 34/4 اياضطراب رابطه

 99/3 اضطراب شخصي
000/0=Sig4=df350/757Chi-Square = 

  
داري  بيانگر اين است كه بين رضايت جنسي در ابعاد مختلف تفاوت معنـا  4اطالعات جدول 

  ).P > 000/0(وجود دارد 
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  يمعادالت ساختار يالگوساز
كند تا بـه تحليـل علـي متغيرهـاي مكنـون و       الگوسازي معادالت ساختاري به محقق كمك مي

افـزار   بـا اسـتفاده از نـرم   ). 1993بـالن و اسـكان،   (مان بپردازد ز طور هم اي به متغيرهاي مشاهده
شدن بر رضايت جنسي طراحـي   مدل معادلة ساختاري رابطة بين سبك زندگي و جهاني 1اموس
در اين قسمت، به آزمـون  . منعكس شده است 2نتايج تحليل معادالت ساختاري در نمودار . شد

افزار  نيكويي برازش ساختار مورد نظر با استفاده از نرم گيري و آزمون اي وسيلة اندازه اعتبار سازه
Amos پـردازيم    هـا مـي   شده از فرضيه هاي مربوط به متغيرهاي برگرفته با در اختيار داشتن داده

عـاملي بهـره    بـودن بارهـاي   اي بـراي مناسـب   مرحله براي رسم مدل نهايي، از رويكرد دو(. ]13[
مدل ذيل بـه آزمـون   ). ها به تدوين مدل نهايي اقدام كرديم نگرفتيم و بعد از قابل قبول بودن آ

رضـايت جنسـي و آزمـون     شدن فرهنگ و سبك زنـدگي بـر   جهاني تأثيراي بررسي  اعتبار سازه
  .نيكويي برازش ساختار آن پرداخته است

هـاي متغيرهـاي مكنـون     آيد، بيشـتر معـرف   مي كه از مدل بر گيري، همچنان در بخش اندازه
هاي مدل، آزمـون نيكـويي بـرازش سـاختار      شاخص. اند ها بار شده تاً مناسب روي آنطور نسب به

گيـري مـورد بحـث را     اي وسـيلة انـدازه   شده و اعتبار سازه هاي مشاهده شده با داده نظري مطرح
دهنـد كـه معنـاي تـوان مـدل از       هـاي تطبيقـي مـدل نشـان مـي      كلية شـاخص . دهد نشان مي

شـده برمبنـاي معيارهـاي     شدن به يك مـدل اشـباع   ل و نزديكگرفتن از يك مدل استقال فاصله
ده شـ  كامال تحت تأثير حجم نمونة مطالعه ²χالبته از آنجا كه آمارة . (هاست شده براي آن تعريف

مـالك مناسـبي بـراي     ²χاست و حجم نمونه در اين تحقيق زياد است، معنادار بودن يا نبـودن  
 ).قضاوت در مورد مدل نيست

                                                        
1  . Amos  
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 5اطالعـات جـدول   . هـاي مختلفـي اسـتفاده شـد     ش بـرازش مـدل از شـاخص   بـراي سـنج  
بايـد بيشـتر    CFIو  NFI ،AGFI ،IFIهاي  مقدار شاخص. برازش مناسب مدل استة دهند نشان

ي هـا  بـا توجـه بـه شـاخص    . بيشتر شده است 9/0همگي از  شده باشد كه در مدل بررسي 9/0از 
  .خوردار استمدل از برازش مطلوبي برتوان گفت  مي مزبور
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  برازش مدل.  5جدول 
DF P Chi-square AGFI RMSEA GFI IFI NFI TLI CMIN/DF 

94 000/0 972/189 916/0 52/0 942/0 920/0 853/0 895/0 021/2  

  گيري بحث و نتيجه
شدن فرهنـگ و سـبك زنـدگي     پژوهش حاضر به بررسي تجربي رابطة ميان ابعاد مختلف جهاني

 از يكـي  حاضـر بـه   عصر در رضايت جنسي مفهوم. متأهل پرداخته است بر رضايت جنسي زنان
شده است، زيرا به دليل تفهـيم   تبديل شده در بحث ازدواج و خانواده بررسي هاي اساسي موضوع

باعـث بـروز     ها از پرداختن و توجـه بـه آن   نامناسب عبارت رضايت جنسي براي افراد و اكراه آن
دهـد، بخشـي از مشـكالت     كه آمارها نشان مي چنان. شود ي ميمشكالت متعدد در روابط زناشوي

زنان و مردان در زندگي زناشويي رضايت جنسي آنان است كـه در بسـياري از مـوارد حتـي بـه      
كـردن، بررسـي و    لـذا مطـرح  . آگـاه باشـد    آنكه كسي از دليل واقعي آن شود؛ بي جدايي ختم مي

خصوص بـين زنـان     ها بكند؛ به و بقاي خانواده تواند كمك شاياني به حفظ آموزش اين مسئله مي
گفتن در رابطه بـا مسـائل جنسـي را پسـنديده و      و ساكنان شهرهاي كوچك و سنتي كه سخن

بـودن   آورد اصلي پژوهش حاضر را بايـد در جديـد   توان گفت، يك دست مي. دانند قابل قبول نمي
اي دانسـت   ضايت جنسي به شـيوه گيري مفهوم ر اندازه موضوع و سهم مشخص و نوآورانة آن در 

 رضـايت جنسـي   بـا  ارتبـاط  در ارزشي و نگرشي تغييرات. كه تاكنون به آن پرداخته نشده است
، ماننـد  گـذار  حال در ةجامع در كه است فرهنگي ةگسترد تغييرات يها مؤلفه و ها هنشان از يكي
 اتفـاق  آرام و تـدريجي  شـكل  بـه  ارزشـي  و نگرشـي  تغييـرات . اسـت  گيري شكل حال در ايران،
 بـراي  تـالش  و محيط با رويارويي در جامعه جديد هاي نسل متفاوت هاي تجربه ةنتيج و افتد مي

هاي تحقيق حاضر رابطة بين رضايت جنسي را  در همين خصوص، داده. ]14[است  آن با تطابق
نـو،    هـاي فرهنگـي   شـدن، ارزش  شدن و ابعاد آن، يعني گرايش به جهاني با متغير مستقل جهاني

هـاي نـوين جهـاني و     رابطة بين ميزان اسـتفاده از فنـاوري  . كند شدن تأييد مي نگرش به جهاني
شـدن برخـي از الگوهـاي     كلـي، در فراينـد جهـاني    طور به. رضايت جنسي نيز معنادار بوده است

هاي ديگر گسترش  هاي ارتباطي و اطالعاتي نوين از فرهنگي به فرهنگ رفتاري از طريق فناوري
حاصـل ايـن   . هاي جديدي از زنـدگي شـده اسـت    گرفتن سبك اين امر موجب شكل. ه استيافت

ها و افكار رايـج اسـت كـه گـاهي بـا       هاي جديد و بازانديشي در ايده وجود آمدن هويت فرايند به
بـين  . شده در جامعه و نظام ديني حاكم بر جامعه همخواني نـدارد  ها و هنجارهاي پذيرفته ارزش

چـه   بـدين معنـا كـه هـر    . اي مستقيم و معنادار وجود دارد يت جنسي رابطهسبك زندگي و رضا
نتـايج  . كننـد  زندگي افراد كيفيت باالتري داشته باشد، رضايت جنسـي بيشـتري را تجربـه مـي    

ــا يافتــه . همسوســت. ]15) [1394(و بهــاري ) 1393(هــاي پورميــداني و همكــاران  تحقيــق ب
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ندگي كه در اين پژوهش بررسي شـده اسـت نيـز بـر     همچنين، نتايج نشان داد كه ابعاد سبك ز
بنـابراين، بـين سـالمت روانـي افـراد و ميـزان       . رضايت جنسـي تـأثيري مثبـت و معنـادار دارد    

طـور بـين    اي معنـادار وجـود دارد و همـين    ها از احساسات و افكار مثبـت رابطـه   برخورداري آن
ا در رابطـه بـا هدفمنـدي جهـان و     هـ  برگيرندة ديدگاه آن سالمت معنوي و اجتماعي زنان كه در

از طـرف  . دار برقـرار اسـت   برقراري تعامل با افراد ديگر است نيز با رضايت جنسي ارتباطي معنـا 
چه افراد براي سالمت جسماني خود اهميت بيشتري قائـل شـوند و بـه ورزش و حفـظ      ديگر هر

ار شوند، از نظر جنسـي  اي سالم برخورد تندرستي خود توجه داشته باشند و سعي كنند از تغذيه
  .كنند نيز رضايت بيشتري را در زندگي زناشويي تجربه مي

دهد كه سبك زندگي در رابطه با ميزان رضـايت   هاي اين پژوهش نشان مي كلي، يافته طور به
واقـع، از آنجـا كـه سـبك زنـدگي       در. كنـد  اي ايفـا مـي   جنسي زوجين نقـش درخـور مالحظـه   

كنند و همـة   هاي روزانة خود انتخاب مي براي زندگي و فعاليت دهندة روشي است كه افراد نشان
شـود تـا    هـا احسـاس مـي    افراد از سبك زندگي متفاوتي برخوردارند، لزوم بررسي آن در خانواده

توانـد بـا    اي كه مـي  ضمن شناخت اين موضوع و ابعاد گوناگون آن، اهميت سبك زندگي و رابطه
از آنجا كـه  . ي داشته باشد براي زوجين مشخص شودطور رضايت جنس رضايت زناشويي و همين

اي  گرفتن در چـارچوب زنـدگي زناشـويي سـبك زنـدگي      يك از زوجين پيش از ازدواج و قرار هر
هاي خانوادگي خود داشتند، پس از ازدواج و آغاز زنـدگي مشـترك    ها و زمينه متناسب با سليقه

ي خود را انتخـاب كننـد و عاليـق و    بايد تالش كنند با كمك يكديگر روش و سبك جديد زندگ
هاي طرف مقابل را نيز در اين تغيير سبك زندگي دخيل كنند و اين تالش نيازمند داشتن  ذائقه

. هـاي مختلـف در ايـن خصـوص اسـت      گـرفتن از آمـوزش   طـور بهـره   سطحي از آگاهي و همين
ابطة سبك زندگي شده در زمينة بررسي ر هاي انجام هاي پژوهش حاضر با برخي از پژوهش يافته

دهـد سـبك زنـدگي يكـي از عناصـر مـؤثر در ميـزان         و رضايت زناشويي همسوست و نشان مي
ها با اتخاذ سبك زندگي مبتني بر همكاري و اهـداف و   اي كه زوج گونه رضايت زناشويي است؛ به

  .توانند زندگي توأم با رضايتي را تجربه كنند عاليق مشترك مي
ير انكارناپذيري كـه سـبك زنـدگي بـر رضـايت زناشـويي و رضـايت        بنابراين، با توجه به تأث

گذارد و با توجه بـه اهميـت رضـايت جنسـي در سـالمت خـانواده و جامعـه         جنسي بر جاي مي
  :توان به ارائة راهكارهايي در اين خصوص اشاره كرد مي

سازي زوجين در جهت تغيير سبك زندگي پيشين و انتخـاب سـبك زنـدگي     آموزش و آگاه
بخشي آموزش تغيير سـبك   سب با اهداف مشترك زندگي زناشويي كه در تبيين چگونگي اثرمنا

كند بـا اصـالح و تغييـر     توان گفت اين رويكرد به زوجين كمك مي زندگي بر رضايت جنسي مي
سبك زندگي پيشين خود، رضايت از زندگي زناشويي را باال ببرند و از آنجا كـه يكـي از عوامـل    

هـا و   ها در درك و فهم يكـديگر و آگـاهي از خواسـته    سي زوجين توانايي آنمؤثر بر رضايت جن
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يكديگر است، تغيير در سبك زندگي با ايجاد تغيير از گرايشي فردگرايانه به گـرايش   هاي سليقه
دادن به يكديگر، كه به تبع آن رضايت  اجتماعي در زندگي مشترك توانايي زوجين را در اهميت

هـايي كـه در ارتبـاط بـا      دهد و آمـوزش  آورد، افزايش مي را به بار مي زناشويي و رضايت جنسي
هاي مخربـي   كند سبك ها كمك مي گيرد به آن سبك زندگي و تغيير آن در اختيار افراد قرار مي

هـا را بـا اخـتالل     دهـد و زنـدگي آن   كه ميزان رضايت زوجين را در زندگي زناشويي كاهش مي
. اذ سبك زندگي مناسب زندگي زناشويي خود را بهبـود بخشـند  كند بشناسند و با اتخ مواجه مي

هاي مخصوص در زمينـة   آموزش  هاي مرتبط با سبك زندگي با ارائة همچنين، بايد گفت آموزش
ها و احساسات معيوبي كه  چالش كشيدن عقايد، سليقه هاي زناشويي و به حل مشكالت و تعارض

ه افزايش رضايت زناشويي و بـه تبـع آن رضـايت    توانند زندگي مشترك را دچار آسيب كند ب مي
  .كند جنسي كمك مي
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