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های دفاعی، نگرش به رابطه جنسی و رضایت جنسی در زنان ورزشکار حرفه ای،  مقایسه مکانیسم

 آماتور و غیرورزشکار 
 

 2، محمدهادی هادیزاده 1* عسل فقیه شجاعی

 

 چکیده 

ورزشکار حرفه ای، آماتور  های دفاعی، نگرش به رابطه جنسی و رضایت جنسی زنان  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مکانیسم

زنان ورزشکار    باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقایسه ای، می  -و غیرورزشکار انجام شد. روش پژوهش حاضر علّی 

نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب    125حرفه ای, آماتور و غیرورزشکار شهر تهران بود که از بین آنها تعداد  

،  هادسـون)رضایت جنسی  ،  ( 1٩٩٣  ،و بوند  ، سینک اندرز)مکانیزم های دفاعی  ی  هاها از پرسشنامهی دادهشدند. برای گردآور

( استفاده شد و داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار  1٣٩٣جنسی )فرج نیا و همکاران،   نگرش و (، دانش1٩81

بیانگر آن  نتایج  توصیفی )میانیگن و انحراف استانداد( و آمار استنباطی )تحلیل واریانس چند راهه و یک راهه( تحلیل شد.  

  های دفاعی رشد نایافته، رشدیافته و روان اظ نمرات مکانیسمزنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکار از لح  بود که بین

آزرده تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین بین رضایت جنسی و نگرش به رابطه جنسی زنان ورزشکار حرفه ای، آماتور و  

 غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود ندارد. 

 جنسی  های دفاعی، نگرش به رابطه جنسی، رضایتمکانیسم کلید واژگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 asal.fshojaei@yahoo.comایران )نویسنده مسئول(  ساوه،  ساوه،  واحد اسالمی،   آزاد دانشگاه روانشناسی،  گروه روانشناسی،  ارشد  کارشناسی* 1
 .ایران تهران،  تحقیقات،  و علوم واحد اسالمی،   آزاد دانشگاه مشاوره،  تخصصی دکتری 2
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 مقدمه 

از   پیشگیرانه  و  فاکتور محافظتی  و  رفتارهای سالمت  توسعه  و  تشویق  برای  استراتژیک  ابزاری  سنتی،  به صورت  ورزش 

  از یک سو عضویت ورزشی برای (.  1٣٩1)احمدآبادی،    رفتارهای پرخطر مخصوصا خطرپذیری جنسی به حساب می آید

  جلب  کند و وابستگی دختران را بـهکمک میرا های فرهنگی سنتی زنانه  از سرمشق گریزو   نوجوان، به عدم تأیید  دختران

های آنان را در مورد  ها و انتخابهای دختران، هـویتدهد. مشارکت ورزشی، بـدناهش میرا ک توجه پسران از طریق بدن 

(. از طرفی باید گفت  2008و همکاران،   1فستینگ)  کندمی  بخشد و از آنها محافظتبهبود می جنسی و مساله قرار مالقات

توان گفت افزایش سطح سروتونین و نوراپی نفرین در  می  شود.ورزش باعث کاهش فشارهای عصبی و افسردگی میکه  

دیگر، تمرینات بدنی از دو راه بر روح و روان انسان    عبارتبه  شود  های ورزشی موجب کاهش افسردگی میهنگام فعالیت

با فشار عصبی در خون    هورمونی که   - گذارد: یکی از طریق رها شدن آندرفین و دیگری کاهش سطوح کورتیزولمیاثر  

 (. 1٣٩٣و همکاران،  ثالثی) شود ترشح می

یکی از متغیرهایی که در این مطالعه در مورد افراد ورزشکار حرفه ای، آماتور و افراد غیرورزشکار مورد بررسی قرار گرفته  

مکانیسم های دفاعی واکنش های ناخودآگاه ایگو، به منظور کاهش اضطراب از راه تغییر مسیر  های دفاعی است. مکانیسم 

مکانیسم های دفاعی عبارتند از واکنش های ناخود آگاه »من«، به عنوان قسمتی از شخصیت    در ادراک واقعیت، هستند.

قعیت. این حاالت دفاعی روانی، در چند سال اول زندگی  به منظور کاهش اضطراب از طریق تغییر در مسیر در ادراک وا

رشد و نمو می کنند. »من« از طریق این فرایندها سعی می کند تا اضطراب های ناشی از تعارض بین »نهاد« و »فرامن«  

کانگ    لیو،اغلب کارشناسان از جمله    (.2014،  2فلوروس، سیوموس، استونیاجیدو، گیوزپاس و گاریفالوسرا برطرف سازد )

مکانیسمهای دفاعی را بر حسب سبک های دفاعی، به سه دسته سبک دفاعی رشد یافته، نوروتیک و رشد    ( 2021)  ٣و تانگ

نایافته تقسیم می کنند. در این تقسیم بندی، مکانیسم های دفاعی به صورت سلسله مراتبی ترتیب یافته اند، به طوری که  

ه و بسیار ناسازگارانه با بسیار سازگارانه گسترش یافته اند. مکانیسمهای دفاعی در  از دفاع های بسیار ناپخته تا بسیار پخت

ناپخته ترین سطح، واقعیت را انکار می کنند و واقعیت خیالی ابداع می کنند. مکانیسم های نظیر انکار و خیال پردازی، از  

در سطح دوم پختگی، دفاع هایی چون فرافکنی    همه ناپخته ترند زیرا فرد نمی تواند حتی واقعیت بیرونی را تشخیص دهد.

قرار دارند که به موجب آن، فرد واقعیت بیرونی را تشخیص می دهد ولی با دور انداختن جنبه های ناراحت کننده آن از  

این    خود، با آن کنار می آید. در سطح سوم پختگی، رایج ترین دفاع ها، از جمله دلیل تراشی و واکنش وارونه قرار دارند.

مکانیسم ها با اضطراب کوتاه مدت به نحو موثری برخورد می کنند اما در دراز مدت فایده ای برای سازگاری ندارند. دفاع  

.  های سطح چهارم، سازگارترین و پخته ترین دفاع ها هستند و مکانیسم هایی چون واالیش و شوخی را شامل می شود

ی در فهم پاسخ های مختلف به فشار روانی محیطی و اهمیت ویژه ای در  بنابراین انتخاب مکانیسم های دفاعی نقش مهم 

 
1- Fasting 
2 - Floros, Siomos, Stogiannidou, Giouzepas & Garyfallos 
3 - Liu, Kang & Tang 
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نتایج پژوهش    (.71٣٩، ترجمه سید محمدی،  1)ریو  مفهوم پردازی و نیز درمان اختالالت روانی از دیدگاه روان پویشی دارد

مکانیزم    بین استفاده از  و  داردمکانیزم جابجایی درورزشکار و غیرورزشکار تفاوت وجود    بین استفاده ازها نشان می دهد که  

تأثیر    ورزشی  تمرین  های( و شیوه1٣8٩)محمدنژاد و همکاران،    تفاوت وجود داردنیز  دفاعی تصعید درافراد عادی و دانشجو  

بود    آنحاکی از  (  1٣٩٣جمشیدی و همکاران )  نتایج پژوهش(.  1٣٩6دارد )کاتوزی،    مثبتی بر رضایت جنسی و زناشویی

ورزشکارانی که سابقه  همچنین    در ورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد باالتر است  دفاعی رشد یافته که مکانیسم های

حضور در اردوهای ورزشی داشتند در خطرپذیری جنسی بطور معنی داری از میانگین باالتری نسبت به سایرین برخوردار  

 (. 1٣٩1)احمدآبادی و همکاران،   بودند

 ٣سبگل   .است  همراه  جنسی  عملکرد  افزایش  با  بدنی  فعالیت  متوسط  افزایش  حتی  که  داد  ( نشان2018و همکاران )  2جینانه 

  .شود  می  جنسی   رضایت  و  ارگاسم  برانگیختگی،  جنسی،  میل  افزایش  باعث  ورزش  که  کردند  ( نیز گزارش 2018و همکاران )

شود. رضایت جنسی به صورت، قضاوت  رضایت جنسی از شاخص های مهم ازدواج موفق، بقا و سالمت خانواده محسوب می

و تحلیل هر فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذت بخش تصور می نماید، تعریف شده است. همچنین رضایت جنسی  

است که با سالمت انسان و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد    عنوان یکی از نیازهای فردی و تعامالت بین فردی مطرح شدهبه

(. رضایت جنسی برای یک رابطه صمیمی حیاتی است، تا جایی که آن را عامل شکست  2021،  4)پارک، ایمپت و مک دونالد 

جنسی    (. استحکام روابط زناشویی بدون داشتن روابط2020،  5یا موفقیت رابطه زوجی می دانند )فریهارت، سیرز و مستن 

رضایت بخش به خطر می افتد؛ لذت جنسی از مهم ترین لذت هایی است که یک فرد در طول عمر خود از آن بهره مند  

شود و این لذت است که سختی های زندگی و مشکالت بین زوج ها را قابل تحمل می نماید. رضایت جنسی برخاسته  می

ت فرد از ارضای نیازها، برآورده شدن انتظارات خود و همسرش از  از ارزیابی فرد از رابطه جنسی اش است که شامل دریاف 

(. نارضایتی از رابطه جنسی ممکن است  2014،  6رابطه و ارزیابی مثبت وی از رابطه جنسی می باشد )فونتس و ایگلسیس 

حساس تحقیر،  به مشکالت عمیق در روابط زوج ها و ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقام گیری، ا

ها تجلی و  ها منجر شود. این مسائل با تنش ها و اختالفات تقویت شده یا در قالب آننداشتن اعتماد به نفس و نظایر آن

بروز می یابد و شکاف بین همسران را عمیق تر می سازد. تعارضات و مشکالت جنسی، همواره جزء چند علت اول طالق و  

شود  ما نیز هر ساله آمارهای متعدی درباره علل مشکالت زناشویی و طالق مطرح می  تعارضات زناشویی هستند. در کشور

(. در پژوهش  2021،  7استک، کونیگ و هاجک-که در این بین نقش مشکالت و عوامل جنسی بسیار بارز است )بوکزاک

وهشی که درخواست طالق داده  درصد نمونه پژ 88(، 1٣٩1بوالهری، رمضان زاده، عابدی نیا، تقی زاده، پهلوانی و صابری )

 
1 - Ryou 
2 - Jiannine 
3 - Sobhgol 

4  -  Park, Impett & MacDonald 

5- Freihart, Sears & Meston   

6 - Fuentes & Iglesias 

7 - Buczak-Stec, König & Hajek 
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کند که رابطه بسیار  بودند، یکی از علل درخواست طالق خود را مسائل جنسی برشمردند. پژوهش های زیادی تایید می

،  2؛ کیم و جئون 2015،  1قوی بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی وجود دارد )کالپیلوا، برودی، کریج کوا، هوساورا و بینتر

پ201٣ همچنین   .) ( است  همراه  به طالق  میل  با  رضایت جنسی  کاهش  که  دهد  می  نشان  ها  و  ژوهش  رودولف  الیه، 

 (.2020، ٣لیتلتون 

( نشان2015از سوی دیگر گلمکانی و همکاران  بدنی   که  دادند  (  فعالیت  و  افزایش    تمرین    جنسی  خودکارآمدی   باعث 

  آثار مفید فیزیولوژیک و روانی بر بهبود عملکرد جنسی تأثیر می رسد فعالیت بدنی منظم با ایجاد  نظر میلذا به  شود.  می

ها را بهتر  رزش منظم باعث افزایش استقامت عضالنی و استقامت قلبی ـ عروقی میشود و گردش خون در اندامو  .گذارد

و همکاران،    5الولی )   های عصبی تأثیر میگذارددهنده  ها و انتقالو بر میزان هورمون  (2010و همکاران،    4کاراتاز ) کند  می

شود که افراد در رابطة جنسی کمتر دچار  براین، بهبود آمادگی جسمانی در پی تمرینات ورزشی باعث می  عالوه (.2012

شود،  که در پی تمرینات ورزشی ایجاد می  (کلیتورال )ویژه اندام تناسلی    ها بهضعف و خستگی شوند. گردش خون بهتر اندام

  با استرس و هیجان ای  حرفه  ورزشاز آنجایی که  (.  2010کاراتاز و همکاران،  )نماید  تر میبخش  عملکرد جنسی را لذت 

لمس    قابل  بسیارای که بیشتر درگیر مسابقه و رقابت هستند  این استرس برای ورزشکاران حرفه  باشد وهمراه می  بیشتری

نیاز به مکانیسم   های ناشی از آن آن و مقابله با استرسجهت مدیریت  یابد، ورزشکارهیجان افزایش می که . زمانیباشدمی

اهکار  رعنوان یک به  ورزشسو  یک   با توجه به اینکه ازلذا    .آمده غالب آید  بوجود  ای دارد تا بتواند بر شرایطهای دفاعی ویژه

های دفاعی,  مکانیسم    مقایسهدیگر، مطالعات اندکی به    سوی  پیشنهاد شده است و از افراد  بدون عارضه برای بهبود عملکرد  

نیز متناقض و محدود    اند و نتایج این مطالعاتپرداختهنگرش به رابطه جنسی و رضایت جنسی افراد ورزشکار و غیرورزشکار  

های دفاعی، نگرش بین مکانیسم لذا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیاهای خاص بوده است،  به نمونه

 به رابطه جنسی و رضایت جنسی در زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد؟ 

 روش 

  رورزشکار یآماتور و غ  ی،زنان ورزشکار حرفه ا  هیپژوهش را کل  یجامعه آمارمقایسه ای است.  -روش پژوهش از نوع علّی

در این پژوهش شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند در دسترس و داوطلبانه بود بدین    .باشدیم  1٣٩8در سال    شهر تهران

منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از هر منطقه دو باشگاه انتخاب و در نهایت     4صورت که از بین مناطق شهر تهران  

کار توزیع شد. لذا روش نمونه  نفر غیرورزش  ٣2نفر آماتور و    ٣5نفر ورزشکار حرفه ای،    24پرسشنامه های پژوهش بین  

جهت اجرای پژوهش پس از انتخاب جامعه، پرسشنامه ها توسط افرادی    باشد.گیری هدفمند در دسترس و داوطلبانه می

ابتدا اهمیت و هدف از اجرای  گیری در دسترس انتخاب شدند، تکمیل شد. برای جمعکه با روش نمونه آوری اطالعات 

تشریح  آزمودنی  برای  آن  پژوهش  ترغیب  و  تشویق  جهت  پاسخسپس  برای  پرسشها  به  دقت  با  و  صادقانه  های  گویی 
 

1 - Klapilová, Brody, Krejčová, Husárová & Binter 

2 - Kim & Jeon 

3 - Layh, Rudolph & Littleton 
4-  Karatas 
5-  Lavallee 
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شود  ها خواسته میها، در مورد محرمانه ماندن و اعالم نتایج پژوهش به آنان اطمینان کافی داده شد. آنگاه از آنپرسشنامه

ها  ها خواسته که به سؤاالت پرسشنامهشود و از آنبه افراد داده می  ها آماده شوند. سپس پرسشنامهبرای پاسخ دادن به سؤال

به پاسخ دهند. پسرا  به شرایط موردنظر  توجه  با  و  بخوانند  تمام پرسشنامه  دقت  اطمینان حاصل شد که  این که  ها  از 

وه نمره  شده بر اساس شیآوریها، اطالعات جمعآوری و بعد از اجرای پرسشنامهها جمعشده پرسشنامهدادهدرستی پاسخبه

 شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.      spssافزار وتحلیل وارد نرمگذاری، برای تجزیه

 ابزارهای پژوهش: 

سوال   40( تدوین گردید که شامل 1٩٩٣این پرسشنامه توسط اندروز و همکاران)مکانیزم های دفاعی:   پرسـش نـامه

دهد. پرسش نامه  می  قرار  یافته، روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی  رشددر سه سطح    را  دفاعی  مکانیزم  20باشد و  می

است و ضریب    شده  و هنجاریابی  ( ترجمه1٣86مکانیزم های دفـاعی در ایران توسط حیدری نسب، منصور، فالح و شعیری)

شده است که حاکی از اعتبار مناسب    گزارش  82/0  ضریب  و در مطالعه بشارت و همکاران  0/ 80آلفای آزمون در این بررسی  

( و  1٩٩٣و بوند )  ، سینک پرسش نامه توسط اندرز  وایی این(. ر 1٣٩1،  و عسگریان  باشد)سـاعتچی، کامکاریاین آزمون می

( بـه دست آمده است . ضریب آلفای کـرونباخ بـرای پرسـش  1٣80در داخل کشور نیز، توسط بشارت و هـمکارانش )

ضریب آلفای کرونباخ پرسش های هر یک از سبک  .  انداز سبک های دفـاعی، رضـایت بخش توصیف شدههـای هـر یک  

،  75/0ها به ترتیب  رای کل آزمودنی  های رشدیافته، رشدنایافته و نوروتیک فرم فـارسی مـقیاس، در یک نـمونة دانشجویی 

بود که نشانة   74/0و    74/0،  75/0و برای دانشجویان دخـتر    72/0و    74/0،  74/0  پسر  ، بـرای دانشجویان74/0و    0/7٣

ضریب آلفای کرونباخ  همچنین  شود.  همسانی درونی رضایت بخش برای فرم ایرانی پرسش نامة سبک دفاعی محسوب می

 1٣٩٣جمشیدی و همکاران  دفاعی نوروتیک در پژوهش    و مکانیسم  مکانیسم دفاعی رشدیافته ، مکانیسم دفاعی رشدنایافته

 (.1٣٩٣)جمشیدی و همکاران،   به دست آمد 0/86و  0/81، 0/87به ترتیب برابر با 

جنسی  رضایت  سـال  پرسشنامههادسون:   پرسشنامه  در  هادسـون،  جنسی  رضایت  هادسـون،    1٩81ی  توسـط 

این مقیاس، دارای   ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد.  بـرای  نـ  25هریسـون و کروسـکاپ  از  وع خـود  سوال و 

  6تـا    0درجـهای بـین    7گـزارش دهـی محسوب میشود. پاسخ آزمودنی به هر ماده ی آزمون، در سطح یـک مقیـاس  

در نوسان است. نمـره ی باال در این مقیاس    150تا    0مشخص میشود و در مجموع، نمره ی آزمودنیها در کل تست بین  

بدست   ٩1/0قیاس توسط طراحان محاسبه و آلفای کرونباخ آن منعکس کننده ی رضایت جنسی است. ثبات درونی این م 

شد. روایی مقیاس از طریق    ٩٣/0آمد. اعتبار مقیاس نیز با روش باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر  

ایـن  .  ا داردروایی تفکیکی محاسبه گردید که نتایج نشان داد مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد مشکالت جنسی ر

روز برای بررسی وضـعیت هنجـاری مقیـاس    15بـه اجرای طرح مجدد به فاصله  (  2010پرسشـنامه، توسـط پـوراکبر ) 

انجـام شـد. نتـایج اجـرای آزمون و اجرای مجدد آن بوسیله ی آزمون همبستگی مورد تحلیل واقع شد. نتایج این آزمـون  

شده است. همچنین برای بررسی دقیقتر اعتبـار بدسـت آمده از    01/0سطح معناداری  در   ٩6/0نشـانگر میزان همبستگی  

زاده و  طالیی  درتحقیق.  اسـت  80/0محاسـبه شـده نیـز    شـده اسـت. ضـریب گـاتمن  0/ 88روشدو نیمه کردن آزمون  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 13

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/384709/%d9%81%d8%ae%d8%b1%db%8c_%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://jnip.ir/article-1-720-fa.html


  

6 
 

 1401سال  ، بهار  16شماره  ،  12دوره 

برای تعیین پایایی پرسشنامه ی رضایت جنسی نیز از روش آلفای کرونبـاخ اسـتفاده شد که برای کل    (1٣٩8بخیتارپور )

 (.1٣٩5 ، بختیارپور طالیی زاده، ) بود ،٩٣/0پرسشنـامه برابربا 

توسط فرج نیا و همکاران در    1٣٩٣جنسی در سال   نگرش و دانش مقیاس  (:SKASو نگرش جنسی ) دانش مقیاس

ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی  زناشویی ساخته ومورد   ایران طی پژوهشی تحت عنوان تهیه و 

 نگرش و دانش دو بعد سنجش برای و است ایگویه  20  آزمون یک  جنسی استفاده قرار گرفته است. دانش و نگرش

 درجه  5 در مقیاس را جنسی نگرش و دانش متغیر دو ابزار، این .است هنجاریابی شده و ساخته  ایرانی جامعه در جنسی

 جنسی و نگرش دانش های زیرمقیاس از یک هر در  آزمودنی نمره و حداکثر حداقل .سنجدمی  5 تا  1 نمره از  لیکرت ای

و    20کل با حداقل   نمره یک  جنسی، نگرش و دانش به مربوط نمره دو عالوه بر مقیاس  این در است 50 و 10 ترتیب به

متخصص مورد    دی نفر از اسات  6از    ینظرخواه  قیسئواالت از طر  ییمحتوا  و  یصور  اییرومحاسبه می کند.  100حداکثر  

  لیدو گروه از افراد متاهل اجرا شده در مرحله اول به منظور تحل  یمرحله و برا  2در    اسی قرار گرفت. سپس مق   یبررس

مجددا    یی ای پا  ب یضر  بهشد و در مرحله دوم به منظور محاس   لی نفر از افراد نمونه تکم   ٣64توسط    اسی مق   نیا  ، یدییعامل تا

پرسشنامه    اس، یسازه مق   یروان  ی ابینظور ارزبه م ن ینفر اجرا شد. همچن  ٣64نفر از  50 یبر رو اس یمق ن یهفته ا 5پس از 

قرار گرفت.    دیی مورد تأ  اسیمق  ید ییتأ  ی عامل  لیپاسخ داده شد. بر اساس تحل   ریالرسون توسط نمونه اخ  ی جنس   ت یرضا

ابراز    ،یشامل مشارکت جنس  اسی مق   ینشان داد که مؤلفه ها  ییزناشو  یعملکرد جنس   اسیمق  یدرون  یهمسان   یبررس  جینتا

بین نمرهای پرسشنامه رضایت     نشان داد  نیهمچنی مناسب برخوردار است.  درون  یهمساناز    و احساس  جانیه  ،یجس

  اس یسازه مق   ییروا  بیترت  نی وجود دارد و بد  یرابطه مثبت معنادار   یی زناشو  یعملکرد جنس   اسی مق جنسی الرسون و  

مناسب    ییو روا  یی ای از پا  ییزناشو یعملکرد جنس   اس یبدست آمده مق  ج یشد. با توجه به نتا د ییتأ  یی زناشو  ی عملکرد جنس

نیا و همکاران،  )فرج  استفاده شود  یروابط جنس   یابیارزپژوهش و    نهیمناسب در زم  یتواند به عنوان ابزار  یبرخوردار است و م

گزارش    ،75/0و نگرش جنسـی    ٩٣/0جنسـی  رده مقیـاس دانـش    ضریب همسانی درونی این پرسشنامه برای(.  1٣٩٣

های  مقیاس  نیـز بــا استفاده از ضریب آلفای کرونبـاخ پایایی خرده  1٣٩٣شیخ االسالمی و همکاران    در پـژوهش.  شده است

 (.1٣٩4)شیخ االسالمی و همکاران،  به دست آمد 72/0و  74/0دانش جنسی و نگرش جنسـی بـه ترتیب 

در دو بخش توصیفی و استنباطی    spss22ها از طریق نرم افزار    دست آمده از اجرای پرسشنامهبه  تجزیه و تحلیل اطالعات 

 )تحلیل واریانس چند راهه و یک راهه( انجام پذیرفت. 

 یافته ها

های بر اساس فراوانی و درصد، میانگین سنی و میزان تحصیالت توصیف  در این بخش، اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی

آماتور را    نفر ورزشکار   ٣5و      ای  نفر ورزشکار حرفه  24نفر غیرورزشکار،    ٣2کننده،  شرکتنفر    ٩1از مجموع    شده است.

در زنان    .بود  ٣8/٣٣  آماتورو زنان    17/٣1ای    سال، زنان حرفه   1٩/٣٣میانگین سنی زنان غیرورزشکار   .  دادندیمتشکیل  

نفر( دارای    14درصد )  4٣/ 8  نفر( با مدرک لیسانس،   7درصد )  ٩/21دیپلم،  نفر( با مدرک    4درصد )  5/12غیروزشکار  

نفر( با مدرک   ٣درصد ) 5/12نفر( دارای مدرک دکتری، زنان وزشکارحرفه ای   7درصد ) ٩/21 مدرک کارشناسی ارشد و 
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  10درصد )  7/41  نفر( دارای مدرک کارشناسی ارشد و    10درصد )  7/41  نفر( با مدرک لیسانس،  1درصد )  2/4دیپلم،  

نفر( دارای    17درصد )  6/48  نفر( با مدرک لیسانس،   ٣درصد )  6/8نفر( دارای مدرک دکتری و  در زنان وزشکار آماتور  

مقادیر  نفر( جوابی نداده بود.    1درصد )  ٩/2نفر( دارای مدرک دکتری و    14درصد )  40/ 00  مدرک کارشناسی ارشد،   

 گیری شده به تفکیک برای گروه ها ارائه شده است.هر یک از متغیرهای اندازه مربوط به میانگین و انحراف استاندارد

 ای وآماتور حرفه غیرورزشکار، ورزشکار زنانآماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در  .1جدول  
 گروه  متغیر

 آماتور ورزشکار حرفه ای  غیرورزشکار 

انحراف  میانگین

 استاندارد 

انحراف  میانگین

 استاندارد 

انحراف  میانگین

 استاندارد 
٣5/72 رضایت جنسی   48/15  87/68  45/11  ٩1/67  ٩7/11  

62/٣7 نگرش جنسی   40/٣  27/٣7  77/٣  05/٣7  0٣/4  

رشد نایافته  دفاعی مکانیسم  72/12٣  ٣4/26  48/114  60/٣1  ٣4/116  02/26  

یافته  رشد دفاعی مکانیسم  ٣4/4٣  70/11  75/4٩  ٩7/6  17/48  00/11  

روان آزرده  دفاعی مکانیسم  85/44  87.8 84/47  6٩/٩  20/45  06/11  

نگرش (،  ٣5/72می توان مشاهده کرد که افراد غیر ورزشکار دارای میانگین رضایت جنسی )  1با توجه به مقادیر جدول  

  آزردهروان  دفاعی   مکانیسم ( و  ٣4/44)  رشدنایافتهدفاعی    مکانیسم   (، 72/12٣)  یافته نارشد  دفاعی  مکانیسم   (،62/٣7)  جنسی 

حرفه 85/44) ورزشکار  افراد  )(؛  جنسی  رضایت  میانگین  دارای  جنسی(،  87/68ای    دفاعی   مکانیسم   (، 24/٣7)  نگرش 

و  75/4٩)  رشدنایافتهدفاعی    مکانیسم  (،48/111)  یافتهنارشد افراد ورزشکار در  84/47)   آزردهروان  دفاعی  مکانیسم(  ( و 

( میانگین رضایت جنسی  آماتور دارای    (،٣4/116)  یافته نارشد  دفاعی   مکانیسم   (، 05/٣7)  جنسی   نگرش(،  ٩1/67سطح 

 (؛ هستند.  20/45)  آزردهروان دفاعی  مکانیسم( و 17/48)  رشدنایافتهدفاعی   مکانیسم

های دفاعی زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و  مکانیسم. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نمرات 2جدول  

 غیرورزشکار  

 F Df ارزش 
آزادی  درجه 

 خطا

سطح  

 معناداری 

11/0 اثر پیالیی  6٩/1  00/6  00/174  12/0  

8٩/0 المبادای ویلکز  71/1  00/6  00/172  12/0  

12/0 اثر هتلینگ   7٣/1  00/6  00/170  11/0  

11/0 بزرگترین ریشه خطا  26/٣  00/٣  00/87  025/0  
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زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و    بیانگر آن است که بین  اثر پیالییآید، مقدار آزمون  برمی  2طور که از نتایج جدول  همان

 (  <05/0Pهای دفاعی تفاوت معنادار وجود ندارد )طورکلی از لحاظ نمرات مکانیسمغیرورزشکار به

   نگرش به رابطه جنسیها بر روی نمرات . آزمون اثرات بین آزمودنی 3جدول 

 Df مجموع مجذورات 
میانگین   

 مجذورات 
F 

سطح  

 معناداری 
60/5 2  80/2 

1٩/0 82/0 29/1239 88  08/14 

89/1244 90   

تفاوت معنادار    نگرش به رابطه جنسی زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکاربین    ٣با توجه به نتایج حاصل از جدول  

 زیرا سطح معنی داری بدست آمده بیشتر از پنج صدم می باشد .  (<05/0P)وجود ندارد  

   ها بر روی نمرات رضایت جنسی . آزمون اثرات بین آزمودنی 4جدول  

 Df مجموع مجذورات 
میانگین  

 مجذورات 
F 

سطح  

 معناداری 

09/354 2 04/177 

01/1 ٣6/0 06/15329 88 1٩/174 

15/15683 90  

تفاوت معنادار وجود    رضایت جنسی زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکاربین    4با توجه به نتایج حاصل از جدول  

 زیرا سطح معنی داری بدست آمده بیشتر از پنج صدم می باشد. .(<05/0P)ندارد 

 بحث و نتیجه گیری 

  ، یدر زنان ورزشکار حرفه ا  یجنس  تیو رضا  ینگرش به رابطه جنس  ،یدفاع  هایسمیمکان  سهی مقاپژوهش حاضر با هدف  

نتایج نشان داد    رورزشکار یآماتور و غ ا  ی دفاع  هایسم یمکان  ن یبانجام شد.  آماتور و غ یزنان ورزشکار حرفه    رورزشکار ی, 

نشان داد  همسو است که  ( تا حدودی با نتایج پژوهش حاضر غیر1٣٩5)  افروزنتایج پژوهش    تفاوت معنادار وجود دارد. 

سبک دفاعی رشد نایافته و نوروتیک در ارتباط بین کمال گرایی با ابعاد سالمت روان و موفقیت ورزشی ورزشکاران   که

با پژوهش جمشیدی و همکاران )نقش واسطه ای دا نتایج پژوهش حاضر  نیز تا حدودی غیرهمسو می1٣٩٣رد.  باشد  ( 

همچنین یافته حاضر   ت.مکانیسم های دفاعی رشد یافته در ورزشکاران زن باالتر اسنشان دادند که    جمشیدی و همکاران

آنها  (1٣٩8د و همکاران )محمدنژابا پژوهش   از  بررسی رابطه هوش هیجانی وبه    نیز غیرهمسو است.  مکانیزم    استفاده 

نشان داد    آنها  نتایج پژوهش پرداختند.    ان بوکان شهرست  غیرورزشکار در  و  بین دانشجویان و افرادعادی ورزشکار   دفاعی در

 . ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت وجود دارد مکانیزم جابجایی در بین استفاده از
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فرضیه که بین نگرش به رابطه جنسی زنان ورزشکار حرفه ای، آماتور و غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود    ایندر پاسخ به  

ن نگرش به رابطه جنسی زنان ورزشکار حرفه ای، آماتور و غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود  دارد. نتایج بیانگر آن بود که بی 

بررسی تاثیر ورزش    ( همپوشانی دارد احمدآبادی به1٣٩1این یافته به نوعی با نتایج پژوهش احمدآبادی و همکاران )ندارد.  

  - جنسی   رفتار  و  رابطه  به  گرایش  و  مخالف  جنس  با  دوستی  به  گرایش–و متغیرهای مرتبط با آن بر خطرپذیری جنسی

از  پرداخت  نوجوانان داشتند،  فعالیت  ورزشی  باالتر  سطوح  در  که  نوجوانانی  تحقیق،  فرض  برخالف  داد  نشان  نتایج   .

خطرپذیری جنسی باالتری برخوردار بودند. میانگین گرایش به دوستی با جنس مخالف و گرایش به رابطه و رفتار جنسی  

  (  1٩٩٩سابو و همکاران ). اما با نتایج  انی بیشتر به ورزش می پرداختند، از کسانی که کمتر ورزش می کردنددر بین کس

مستقیم  دریافتند در دختران، مشارکت ورزشی مستقیماً با کاهش تعداد روابط جنسی و با کاهش خطر بارداری، بطور غیرکه  

  غیرهمسو می باشد.  .دارد  جـنسی  تارهایرفـ کاهش ای دررابطه دارد ورزش نقش تعیین کننده

به این فرضیه که بین رضایت جنسی در زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد.    پاسخ در  

این  تفاوت معنادار وجود ندارد.    رضایت جنسی زنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکاربین  نتایج  بیانگر آن بود که  

  مقایسه اثر سه روش تمرین ایروبیک، کگل  باشد. کاتوزی در پژوهش خود به( غیرهمسو می1٣٩6یافته با نتایج کاتوزی )

های آزمون  بر اساس یافتهپرداخت.  و ترکیبی )ایروبیک و کگل( بر تصویر بدنی و رضایت جنسی و زناشویی در زنان چاق  

این یافته با نتایج پژوهش    .س، هر سه شیوه تمرینی تأثیر مثبتی را بر رضایت جنسی و زناشویی نشان داد تحلیل کواریان

تعیین اثر تمرینات مقاومتی بر تصویر بدنی،    ( نیر غیرهمسو می باشدآنها در پژوهش خود به1٣٩6سربازی و همکاران )

نتایج حاکی از اثر مثبت تمرینات مقاومتی بر شاخص  .  پرداختنداختالل خوردن و عملکرد جنسی زنان الغر غیرورزشکار  

باشد.  ( نیز غیرهمسو می2016این یافته با پژوهش آرمبورسترو همکاران )  بود.تودة بدنی، تصویر بدنی و عملکرد جنسی  

  مداخله،   از   زنان مبتال به سرطان آندومتر را بررسی کردند و نشان دادند پس   جنسی  آنها اثر تمرینات ورزشی بر عملکرد

است.  این یافته با    همراه   جنسی  عملکرد  بهبود  با   جسمانی   فعالیت  افزایش  یابد ومی  جنسی بهبود  عملکرد نمره  میانگین

  جنسی  باشد الرا و همکاران به به بررسی اثر تمرینات ورزشی بر عملکرد ( نیز غیرهمسو می2015پژوهش الر و همکاران )

  ایمالحظه  قابل  طور   ها نشان داد تمرینات ورزشی بهکیست پرداختند که نتایج آن  پلی   تخمدان   زنان مبتال به نشانگان 

کیست را   پلی تخمدان زنان مبتال به نشانگان در  را جنسی  عملکرد  شاخص روانکاری  هایدامنه  و هیجان تمایل، کلی نمره

 داد.  افزایش

  ورزشکاران  بودن  ایای به عامل غیرحرفهتوان به گونهمی  نتایج تحقیقات  از  های این پژوهش با برخیهمخوانی یافته  عدم

های علمی الزم شکل نگرفته  کالسیک و با تجهیزات، تمهیدات و صالحیت  مفهوم آن تیم به در که داد  نسبت در ایران نیز

های  یکی دیگر از دالیل غیرهمسوبودن یافته  شود. انجام نمی  و معتبر  دقیق  ر پایه معیارهایو احـتماالً گـزینش ورزشی ب

تواند باشد که پژوهش های  پژوهش حاضر با سایر پژوهش صورت گرفته در زمینه فعالیت بدنی و عملکرد جنسی این می

بلی بر روی زنان مبتال به سرطان آندومتر و  های ققبلی از لحاظ نمونه آماری متفاوت با پژوهش حاضر می باشند. پژوهش

  -و  نوجوانان پژوهش صورت گرفته است. و از سوی دیگر روش پژوهش حاضر علی   زنان چاق کیست،    پلی   تخمدان   نشانگان
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آزمایشی به تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد جنسی پرداخته  ها به صورت نیمهباشد اما سایر پژوهشمقایسه ای می

ها  های شخصیتی، تمایل بیشتری برای عضویت در تیمبه دلیل دارا بودن ویژگیمختلف    عالوه بر این ممکن است افراداند.  

باشند و این تاثیری بر عملکرد جنسی آنها نسب به افراد عادی نداشته باشد. در همین راستا    های ورزشی داشتهو باشگاه

،  رابطه  و کیفیت  طول مدت  شامل  د. این عواملن تاثیر قرار ده  حتت   عوامل متعددی ممکن است رضایت جنسی راهست  

ـ فرهنگی    عوامل اجتماعی   نظیر  دیگری قبلی است. عوامل    هایو آسیب  هانوع ازدواج، عوامل فـردی و روانـی، نـاکامی

  )عوامل بین فردی(  اندوکرینسالمت جسمانی، زیستی ـ عصبی و    )عوامل زیستی(   تربیت، هنجارهای فرهنگی و توقعات)

شادی، اضطراب بدنی و افسردگی قرار    )عوامل روانی(   کیفیت روابط در گذشته و حال و خویشتنداری جنسی در زندگی

نیازهای جنسی نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسان مانند تشنگی،  از سوی دیگر  (.  1٣٩6  نژاد،جهانفر و موالیی)دارد 

شود  هوا و خاک بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی نظیر نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می  گرسنگی و نیاز به 

  ی انسانهر  و رضایت حاصل از آن به منزلة یکی از اساسی تـرین ابـعاد زنـدگی    جنسی  فعالیت(.  1٣86)بلوریان و گنجی،  

می شود و عدم رضایت جنسی و فشار جسمی و روانی ناشی    انسان  گرفته می شود. رضایت جنسی موجب سالمتی  نظر  در

  .دهد  می  ها و خالقیت او را کاهشبـیراهه مـی کشاند، در سالمت او اختالل ایجاد می کند و توانمندی  بـه  را  از آن ، فرد

   روه دیده نشد. لذا احتمال می رود با توجه فراگیر و مطرح بودن نیاز جنسی در همه افراد تفاوت بارزی در سه گ

شود.   توجه هاآن به نتایج تعمیم نماید درمی ایجاب که است هاییمحدودیت دارای هاپژوهش همانند سایر نیز پژوهش این

 نتایج تعمیم در بنابراین است، شدهانجامزنان ورزشکار حرفه ای, آماتور و غیرورزشکار شهر تهران  روی بر حاضر تحقیق

آوری اطالعات در این پژوهش بر اساس مقیاس  جمع  کرد. رعایت را احتیاط جانب باید مردان به دیگر شهرها و 

ها به  باشد؛ زیرا این گزارشگیری میدهی بود، بنابراین، محدودیت دیگر این پژوهش مربوط به ابزار اندازهخودگزارش

های این  ه به اینکه یکی از محدودیتبا توج. های ناخودآگاه و تعصب در پاسخدهی مستعد تحریف هستنددلیل دفاع

گردد در تحقیقات آینده از یک پژوهش کیفی  باشد، پیشنهاد میدهی میهای خودگزارشپژوهش استفاده از مقیاس

اموزش به زنان،   با شودیم  های دفاعی زنان پیشنهادبا توجه به تاثیر ورزش بر مکانیسم .مبتنی بر مصاحبه استفاده شود 

دهند. برنامه های آموزشی تحت عنوان   افزایش های دفاعی راآنها را نسبت به تاثیر فعالیت بدنی را بر مکانیسم آگاهی

 فعالیت ورزشی و پیامدهای آن بر زنان برگزار گردد.
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Comparison of defense mechanisms, attitude towards sexual relationship and 

sexual satisfaction between professional, amateur female athletes and non-

athletes 

 
2Mohammad Hadi Hadizadeh,1*Asal Faghih Shojaei 

 
Abstract 
The purpose of this study was to compare the defense mechanisms, attitude towards sex 

and sexual satisfaction of professional, amateur and non - athlete women. The research 

method is causal-comparative. The statistical population of the study included all 

professional, amateur and non-athlete women in Tehran, among whom 125  were selected 

as available sample. Questionnaires of Anders, Sink and Bond (1), Hudson's Sexual 

Satisfaction (1981), Farajnia et al. (2014) Sexual Knowledge and Attitude Questionnaires 

were used for data collection. Descriptive statistics (median and standard deviation) and 

inferential statistics (one way and oneway ANOVA) were used for analysis. The results 

indicated that there was no significant difference between professional, amateur and non - 

athlete women in terms of the scores of underdeveloped, mature and psychotic defense 

mechanisms. Also, there was no significant difference between sexual satisfaction and 

attitude towards sex of professional, amateur and non - athlete women. 

Keywords: Defense mechanisms, Attitude to sex, Sexual satisfaction 
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