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های جنسی برطرحواره جنـسـی و اين پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت مقدمه:

 مندی زناشويی زنان متاهل انجام شد.رضايت

آزمون و با گروه کنترل انجام شـد. آزمون و پستجربی با طرح پیشاين پژوهش نیمه روش کار:

نفر نمونه با توجه بـه  11جامعه آماری اين پژوهش را زنان متاهل شهر تهران تشکیل دادند که 

های ورود اين پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و کنترل به صـورت تصـادفـی مالک

گمارده شدند و با ابزارهای اين پژوهش که شامل: پرسشنامه طرحواره جنسی زنان )سیروانوسکی 

آوری شد و ابتدا روی دو ها جمعمندی زناشويی انري  بود، دادهو اندرسون( و پرسشنامه رضايت

ای به صورت يـک دقیقه 31جلسه  6آزمون اجرا گرديد و سپس مداخله آموزشی طی گروه پیش

آزمون برای هر دو جلسه در هفته برای گروه آزمايش اجرا شد و پس از اتمام برنامه آموزشی، پس

 گروه اجرا شد.

ها با استفاده از روش تحلیل ضريب همبستگی و تحلیل کـواريـانـس نتايج تحلیل فرضیه یافته:

آمـوزش  مندی زناشويی اثربخـش اسـت وهای جنسی بر رضايتنشان داد که آموزش مهارت

واره جنسی با رضايت زناشويی در بین زنـان واره جنسی اثربخش است و بین طرحجنسی بر طرح

 متأهل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واره های جنسی بر بـهـبـود طـرحنتايج اين مطالعه نشان داد که آموزش مهارت گیری:نتیجه

 جنسی و رضايت زناشويی زنان متاهل اثربخش است.

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 پژوهشی

 تاریخچه مقاله 

 093/8989دريافت: 

 093/8686پذيرش: 

 

 کلید واژگان 

های جنسی، اثربخشی آموزش

مندی واره جنسی، رضايتطرح

  زناشويی.

 

 

 نویسنده مسئول 
Email:  
Hamid.mehrabi@uni-lyon1.fr  

 مقدمه     

های اجتماعی است کـه بـر                       ترين سیستم          خانواده در زمره مهم                   

گیـرد. حـفـ  و             اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می                                   

تداوم خانواده از اهمیت زيادی برخورداراست.خانواده به عـنـوان                                                           

واحدی اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام و شفادهندگـی و                                                        

ها و عوار  است که هم بستر شکوفايی و                                     تغییر و تحول آسیب                 

 (.  0باشد)     هم بستر فروپاشی روابط میان اعضايش می                                    

گذر جوامع از وضعیت سنتی به مـدرن و ضـرورت تـغـیـیـر                                               

های کهن و باز تعريف هويت انسانی زنـان و                                        ساختارها و ارزش               

نظران عـلـوم            شناسان و صاحب             های جامعه         مردان نیازمند بررسی                   

هايی که روزگاری ذاتی و طبیعی  تلقـی                                    اجتماعی است. نابرابری                     

شد پايگاه خود را در فکر و ذهن زنان از دست داده اسـت و                                                      می  

ترين نقاط در حال فرو ريختن                            مشروعیت آن حتی در دور افتاده                            

پذيری       است. اين پديده با تاثیر متقابل به تحول در الگوی جامعه                                                     

شود که تا امروز استحکام بـخـش                             های جنسیتی منجر می                  نقش   

پـذيـری       تبعی  جنسیتی در جوامع بوده است، چراکه جامـعـه                                           

ها از يـک سـو و تـداوم                     جنسیتی با نهادينه کردن نابرابری                               

بخشیدن به آن در نسل آينده از سوی ديگر می تواند در حکـم                                                       

-بستر اصلی نابرابری جنسیتی شناخته شود. طبق الگوی جامعه                                                     

شـود     پذيری جنسیتی که در آن مردگونگی ارزش محسوب مـی                                            

اند و       زنان موجوداتی تابع و مطیع در ساختار مرد ساالر خانواده                                                    

های خصوصی خانواده محصورند و مردان در دنـیـای                                            در حوزه       

 (.  1عمومی حضور و اشتغال دارند)                          

شود و بـا عـوامـل                پذيری جنسیتی از خانواده شروع می                               جامعه     

ها و گروه همسـاالن بسـط                      ديگـری چون نظام آموزشی، رسانه                             

می  

همچون پرخاشگری، موفقیت، رقابت، اتکای به نفس و استقالل                                                      

که برای احقاق حق خود ايستادگی کنند. در عو  از دخـتـران                                                      

جو باشند،ا ختالفات را نـه بـا                            رود سازش کنند، صل                   انتظار می         

کننده       جدل بلکه با صحبت حل و فصل کنند و مهربان و مراقبت                                                

های گسترده نهادی و فرهنگی در                              باشند. با وجود تمام دگرگونی                           
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عصر جديد خانواده هنوز از قدرت بااليی در اجتمـاعـی کـردن                                                     

-کودکان برخوردار است. اين قدرت در سطوح مختلف جـامـعـه                                                 

يابد  چراکـه خـانـواده بـا                        شناسی جنسیتی نمود بیشتری می                           

های جنسیتی دختران  نه تنها باعث پذيرش                                       محدود کردن نقش              

شود بلـکـه بـا مـحـدود کـردن                        جنس دوم بودن دختران می                      

گیری شخصـیـت            ها و ابعاد زندگی، عمال  شکل                          ها، عرصه        خالقیت     

( و اين         9کند)    دختران را مطابق با الگوهای مورد نظر طراحی می                                            

هـای     گیرد حتـی طـرحـواره                های فرد شکل می              چنین طرحواره            

 جنسی آنها.          

های خـود بـه مـفـهـوم                  در اولین نوشته                0در واقع بک و آلفورد                   

هـايـی      هـا سـازه       اند. طرحـواره            های جنسی اشاره کرده                   طرحواره       

گیرند و به عنوان                  هستند که بر اساس واقعیت يا تجربه شکل می                                       

دهند و در           های رفتاری افراد را تحت تاثیر قرار می                                     واسطه، پاسخ           

درمانی، طرحواره به عنوان يک عامل سازمان بخش                                             ساختار روان           

شود که برای درک تجـارب زنـدگـی فـردی                                  در نظر گرفته می               

فردی کـه         ضروری است. وی معتقد است که ا لب مشکالت بین                                         

ها می باشد که او                  کنند تحت تاثیر شیوه تصور آن                           افراد تجربه می              

پیشـنـهـاد           1(. سیرانوسکی و اندرسون                      1نامد)     آن را طرحواره می                

نمودند زمانی که افراد الگوها و تعامالت عاطفی و رفتاری خود را                                                             

های شخصی خود به نـتـیـجـه                       مشاهده نموده و در مورد جنبه                           

توانند خودپنداره خود را توسعـه و اصـالح                                      يابند، می         دست می      

هايی که به شکل خوب بـیـان                         ها يا طرحواره             نمايند. خودپنداره                 

دهی افراد به عالئم اجتماعی                           ، بر نحوه پردازش و پاسخ                       9شوند    می  

گذارند. طرحواره جنسی، به ويژه مـربـوط بـه                                        مربوط تاثیر می              

شناسی و رفتاری تمايالت جنسی شنـاخـتـه                                   مرزهای روان روان                

 شده است.          

بنابراين، طرحواره جنسی افراد ممکن است به دلیل تغـیـیـرات                                                       

مشاهده شده در تاثیرات و رفتارهای جنسی آنها در طول زمـان                                                        

تغییر کند. طرحواره جنسی به عنوان يک ديدگاه شناختـی در                                                      

های جنسی فردی تعريف شده اسـت. مـحـقـقـان                                     مورد جنبه         

تواند بر پردازش شناختـی                        دريافتند که طرحواره جنسی فرد می                               

تاثیر بگذارد و عامل موثری بر قوانین مربـوط بـه پـاسـخ بـه                                                      

اطالعات جنسی باشد. عالوه بر اين، فرايند درون فردی ممـکـن                                                      

 
يان  نیز معتقد است بعضی از افراد به خاطر تجـارب کـودکـی                                                      

کنند که بـه شـیـوه                 های ناسازگاری را ايجاد می                         منفی طرحواره            

ها از روابط صمیمانه و زندگی زناشويی                                     تفکر، رفتار و احساس آن                      

های مربوط به رابطه زناشويی در                               واره    گذارد. طرح          ها تاثیر می           آن  

را      5های جنسی        ، طرحواره         1(. اندرسن و سیروانوسکی                      6باشند)      می  

ای ابعاد جنسی فرد تـعـريـف                         به عنوان باورهای اساسی و هسته                             

هـای     اند و در تجـربـه              اند که از تجارب گذشته نشأت گرفته                                کرده    

کنند و در پردازش اطالعات جنـسـی افـراد                                    حال نمود پیدا می                

های     کنند. طرحواره             گذارند و رفتار جنسی را هدايت می                               تأثیر می        

واره      بعد مثبـت، شـامـل طـرح                    -0جنسی شامل دو بعد است:                       

بعد منفی، طرحواره                     -1،   7باز     -واره صري          و طرح       6عاشقانه       -پرشور     

های جنسی مثبت يـا                  (. افرادی که طرحواره                    7)   /محتاط     -خجالتی      

های خود، تمايالت جـنـسـی                      منفی، دارند، متناسب با طرحواره                              

دهند. افرادی که طرحواره مثبت دارند، تمايل                                           متفاوتی نشان می               

های جنسی راحت باشند و به طور کـلـی از                                     دارند که در نگرش                

های اجتماعی مانند خودآگاهی يا خجالت رها هستند و                                                 بازداری       

های جنسی را در طـول زنـدگـی                          تری از فعالیت             طیف گسترده          

کنند. برای زنان دارای طرحواره جنسی                                    جنسی خود گزارش می                 

مثبت، روابط عاشقانه مرکزيت دارند. زنان دارای طرحواره صري                                                            

ماننـد زنـان دارای                    -باز، تمايالت و رفتارهای جنسیشان را                                       –

کنند، اما اين افراد، تعـهـد                           عاشقانه گزارش می                  -طرحواره پرشور             

ضعیف تر و پیوندهای کمتر پايايی دارند و ممکن است در روابط                                                          

ای    واره    جنسی تعهد کمتری داشته باشند؛ بنابراين بازنمايی طرح                                                  

هم عناصر انگیزشی )برانگیختگی جنسی( و                                      3گرا   يک زن جنسی          

(.    /هم شامل عناصر دلبستگی )روابط عاشقانه( را در پـی دارد)                                                    

های منفی از تمايالت جنسی دارنـد،                                برعکس، زنانی که طرحواره                       

دانند و اذعـان               خودشان را از نظر عاطفی سرد و  یرعاشقانه می                                          

دارند که در رفتار جنسی و روابط عاشقانه، به شیوهای بازدارنده                                                             

کنند. اين زنان تمايل دارند که در مسـائـل جـنـسـی                                             عمل می      

های منفـی در خصـوص                  ها و ارزش         کار باشند و نگرش                محافظه      

موضوعات جنسی داشته باشند و ممکن است خود را به عنـوان                                                     

افراد خودآگاه، خجالتی، يا  یرمطمئن در انواع رفتارهای جنسی                                                           

 (.  3و اجتماعی توصیف کنند )                      

های شناختی را در زنان و مـردانـی کـه                                   ای بازنمايی           در مطالعه         

اند و افرادی کـه تـاکـنـون                        اولین آمیزش جنسی را تجربه کرده                              

اند، مقايسه کردند. زنانی که تجربه اولین                                         آمیزش جنسی نداشته                 

  -های جنسی پـرشـور              اند، طرحواره            آمیزش را پشت سر گذاشته                      

بازدارند و زنانی که هی  گاه آمیزش جنسـی                                            –عاشقانه و صري                 

محتاط دارند. تمايالت جنـسـی                              –اند، طرحواره خجالتی                     نداشته      

های شناختی آنها مطابق بود اما اين تطابق                                         مردان نیز با بازنمايی                     

در زنان بیشتر مشهود بود. از آنجايی که ديدگـاه زنـان دارای                                                         

دهـد، روابـط            های منفی ديگران را تحت تأثیر قرار می                                    طرحواره       

پذير است. ديدگـاه جـنـسـی                       جنسی آنها، به طور بالقوه آسیب                             

1- Beck & Alford 

2- Cyranowski and Andersen 

3- Well-articulated 

4- Andersen & Cyranowski 

5- Sexual Self - Schema 

6- Passionate – Romantic 

7- Open - Direct 

8- Embarassed - Conservation 

9- Sexual Women 
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تواند يک عامل حساس برای رشد کژکاری و                                      ضعیف و منفی می              

مشکالت جنسی، منجمله کم کاری میل جنـسـی، مشـکـالت                                            

برانگیختگی و در نهايت بیزاری جنسـی بـاشـد و در بـرابـر                                                   

فشارزاهای مربوط به مسائل جنسی که                                  

های جنسی و تصويـر                  واره    چند پژوهش هم به بررسی نقش طرح                             

اند؛ ماننـد کـار ريـزيـنـ  و                         بدنی در کارکرد جنسی پرداخته                           

های جنسی، کارآمـدی جـنـسـی،                         واره    که نقش طرح            0همکاران       

بیزاری جنسی و تصوير بدنی بر سازگاری جنسی بررسی کـرد.                                                     

سال شـرکـت            13تا      03زن در فاصله سنی                   017در اين مطالعه               

تواند به طور معناداری                       کردند. نتايج نشان داد بیزاری جنسی می                                    

با سازگاری جنسی ضعیف مرتبط باشد. بیزاری جنسی با تـرس                                                     

های جنـسـی و يـا               مزمن و اجتناب از همه يا بعضی از فعالیت                                      

موضوعات مرتبط به مسائل جنسی همـراه اسـت. کـارآمـدی                                                

-بیشتر با سازگاری جنسی بهتر و فراوانی بیشتر فعالیت                                                   1جنسی    

های جنسی، همراه بود. ارتباط محکمی بین اجتناب جنسـی و                                                     

خودآگاهی و تصوير بدنی، گزارش شد. همچـنـیـن کـارآمـدی                                                 

واره جنسی و نگرش بدنـی را بـر سـازگـاری                                     جنسی اثر طرح            

ها، از اين فـر  کـه                   دهد. اين يافته              تحت تاثیر قرار می                   9جنسی    

گری در رابـطـه بـا                 بیزاری جنسی به طور بالقوه، متغیر مداخله                                       

های جنسی و سازگاری جنـسـی اسـت،                              تصوير بدنی، طرحواره                   

 (.    00کنند)     حمايت می        

  يکديگـر          با      ای      پیچیده          طور       به      زناشويی           رضايت         و     جنسی        مسايل     

  اسـت       بخشـی    لذت       و     مثبت        نگرش        زناشويی،            رضايت     .دارند         رابطه     

  ارتباط،           مثل       روابط زناشويی                 مختلف         های   جنبه        از      شوهر        و     زن      که  

  نشـان        است       زناشويی           آشفتگی          شاخص        معتبرترين             که      طالق       آمار    

نـیـسـت          دستیابـی           قابل        آسانی         به      زناشويی         که رضايت            دهد   -می  

  کمبودهـای            در      بیشتری          نارضايتی            احساس         مردان         به      نسبت        زنان    

  مشـکـالت         و     مسـايـل         ی ه دربـار         صحبـت        و هنگام           دارند         عاطفی     

  کـه      به مشکالتـی             و     کنند    می      صحبت        بیشتری          هیجان         با      ارتباطی       

 

شناسان و متخصصان بهداشـت روانـی آن                                  يکی از و ايف روان                 

است که به افراد در مورد مسايل جنسی اطالعات الزم را ارائـه                                                        

کنند. افزايش کمیت و کیفیت آموزش جنسی در افزايش دانش                                                     

تواند بر رفتار فرزندان تاثیر بـگـذارد.                                      خانوادگی گاهی اوقات می                      

هـايـی بـا           فرزندانی کـه در خـانـواده                        51مشاهده شده که               

در ازدواج و وزندگی زناشويی خويش تجربه خواهـنـد کـرد از                                                     

هـای     طرفی مشکالت جنسی در بین زوجین موجـب واکـنـش                                       

زا به کل سیستم                بیمارگونه در فرد شده و به عنوان عامل استرس                                          

با توجه به مطالب ذکر شـده                          (.      05گذارد)      ارتباط زوجین اثر می                   

مطالعه حاضر به منظور پاسخ به اين سوال پرداخته است که آيا                                                          

های جنسی و رضـايـتـمـنـدی                      های جنسی بر طرحواره                   آموزش     

   زناشويی زنان تأثیر دارند؟                         

 

 روش کار       
آزمون       آزمون و پس          تجربی با طرح پیش                مطالعه حاضر از نوع نیمه                       

هـای     جامعه آماری تحقیق حاضـر خـانـم                           و با گروه کنترل بود.                      

نـفـر بـا روش در                 11تعداد           متاهل ساکن شهر تهران بودند.                           

دسترس انتخاب شدند. و ابراز مورد استفاده در ايـن پـژوهـش                                                      

 عبارت بودند از:               

های جـنـسـی          طرحواره         مقیاس         مقیاس طرحواره جنسی:                     -8

0331

صفت در ايـن              51های جنسی تدوين شده است.                         طرحواره       

  7آزمون مشـخص شده که آزمودنی در يک مقیـاس لـیـکـرت                                            

سازد که هـر            مشخص می         ( 6تا خیلی زياد                  1درجه ای )از اصال                   

کند. از آنجا کـه                 کدام از اين صفات تا چه حد وی را توصیف می                                        

-افراد به طور آزادانه در مورد مسائل جنسی خود صحبت نـمـی                                                    

های پرکننده در اين آزمـون بـه                             صفت به عنوان ماده                   11کنند،       

اصلی مورد ارزيابی از ديد آزمودنی پنهـان                                        اند تا ماهیت              کار رفته        

 خرده مقیاس: پرشور                   9ماده اصلی و               16بماند. اين آزمون دارای                        

محتاط اسـت. سـايـر                     –راحت و خجالتی                   –عاشقانه، صري                 –

ها پرکننده هستند و به منظور پوشاندن ماهـیـت اصـلـی                                                آيتم    

گذاری مـحـاسـبـه              اند و در نمره             آزمون مورد استفاده قرارگرفته                            

اعتبار و روايی توسط اندرسن و سیرانوسکی محاسبـه                                                 .شود   نمی   

  ، در        0/مقیاس عاشقانه               شده، ضريب آلفای کرونبا  در خرده                               

  –مقیاس خجـالـتـی               ، در خرده          77مقیاس صري  راحت                 خرده    

دهنـده       بوده است که نشان                  18/1و در مقیاس کل                   1866محتاط       

پايايی مطلوب است. ضريب اعتبار )همگونی( داخلی مـقـیـاس                                                    

نفری از           031طرحواره جنسی زنان توسط پژوهشگران در نمونه                                           

  /187پرستاران محاسبه شد که ضريب اعتبار نمره کل، برابر با                                                     

،     71801عاشـقـانـه،              –های پرشور           است. اعتبار خرده مقیاس                      

 – مقیاس خجالتی            و خرده        66801راحت       –مقیاس صري             خرده    

به دلـیـل             /1و     15نمرات         .محاسبه شده است                56893محتاط       

 (.  06همبستگی بسیار ضعیف با نمره کلی حذف شدند)                                        

اين پرسشنامه توسـط                   پرسشنامه رضایتمندی زناشویی:                               -2

طراحی شده که بـه                     03/3اولسون، فورنیر و درانکمن در سال                                 

هـای     زا يا شناسايی زمینه                   های بالقوه مشکل               منظور ارزيابی زمینه                   

رود. نسخه اصـلـی                قدرت و پربارسازی روابط زناشويی به کار می                                        

  (.  07مقیاس اسـت)          خرده      01سوال دارد که شامل                       005آزمون       
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1- Ressing, Laliberet & Davis 

2- Sexual Self-Efficacy 

3- Sexual Adjustment 



بررسی تاثیر تفکـرات  ـیـر                        ”   سلیمانی در پژوهشی تحت عنوان                             

فـرم      “   منطقی بر اساس رويکرد شناختی بر نارضايتی زناشـويـی                                               

سوال بـود.             17کوتاهی از اين پرسشنامه را تهیه کرد که دارای                                             

در فرم اصلی پرسشنامه رضايت زناشويی انري  پايايی پرسشنامه                                                          

گزارش شده است. پايـايـی                       1831به روش ضريب آلفای کرونبا                            

فرم کوتاه پرسشنامه را از طريق محاسبه ضريب آلفای کرونبـا                                                          

(. در پژوهش حاضر از فرم کـوتـاه ايـن                                   /0گزارش شده)            1831

در زمینه روايی و اعتبار آزمـون                                 پرسشنامه استفاده شده است .                          

ای انجام شده است، به طوری که میزان پايايی                                           تحقیقات گسترده              

و قدرت تمیز آن را                     1831تا      1865آزمون به روش بازآزمايی بین                          

های انجام شده به کمـک ايـن                          گزارش شده است. بررسی                      1831

های خوشبخت، پايدار،                     مقیاس روی زوج             

 
اين پژوهش طی مراحل زير اجرا گرديد: تهیه و تصويـب طـرح                                                     

گیری متغیر وابستـه )طـرحـواره                            پژوهش، تهیه ابزارهای  اندازه                            

جنسی، رضايتمندی زناشويی( تهیه ساختار اجـرای پـژوهـش،                                                   

های الزم با مراکز مشـاوره در خصـوص بـرگـزاری                                         هماهنگی       

های جنسی  در راسـتـای انـجـام                           های مهارت         جلسات آموزش           

کنندگان بالقـوه و اجـرای                        پژوهش ، مصاحبه اولیه با مشارکت                              

کننـدگـان و             آزمون، شروع جلسات آموزش برای مشارکت                                   پیش   

آزمون روی گروه کنترل و آزمـايـش.                                پايان آموزش و اجرای پس                      

های آمار توصیفـی                 نتايج حاصل از پژوهش با استفاده از شاخص                                      

تحلیل ضريب همبسـتـگـی و                      شامل فروانی، میانگین و درصد،                              

تحلـیـل       SPSSافزار آماری               نرم     11در نسخه         تحلیل کوواريانس                 

 شد.   

 

 ها  یافته     

آزمون         آزمون و پس            های توصیفی مربوط به نمرات پیش                             شاخص      

واره جنسی در دو گروه آزمايش و کنترل در جدول شمـاره                                                   طرح   

نشان داده             0شود. همانطور که در جدول شماره                                 مشاهده می           0

واره جنسی گروه آزمايش در                          شده است؛ میانگین نمره کل طرح                            

بوده است و اين میانگیـن در                             7/851آزمون برابر با                  مرحله پیش         

آزمـون         است در حالی کـه، پـس                      79871گروه کنترل برابر با                     

و در        1865/واره جنسی گروه آزمايش،                        میانگین نمرات کل طرح                    

 است.      79809گروه کنترل اين میانگین معادل با                                 

-در مشـارکـت         نشان داد که               0همچنین، نتايج جدول شماره                          

کنندگان گروه آزمايش میانگین نمرات متغیرهای پژوهـش بـه                                                     

آزمون بـرای زيـرمـقـیـاس                     آزمون به پس           ترتیب از مرحله پیش                  

بـه      19801راحت )      -(، صري        91811به      17800رمانتیک )         -پرشور     

( بهبود داشـتـه               19817به      11801محتاط )       -(، و خجالتی           1/803

است اما در افراد گروه کنترل میانگین اين نمرات از مـرحـلـه                                                        

 پیش آزمون به پس آزمون تغییر محسوسی نـداشـتـه اسـت.                                                  
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آزمـون         آزمون و پـس            های توصیفی مربوط به نمرات پیش                               شاخص    

رضايت زناشويی در دو گروه آزمايش و کنترل در جدول شمـاره                                                       

 شود.      مشاهده می           1

نشان داده شده است؛ میانگیـن                              1همانطور که در جدول شماره                          

آزمـون         نمره کل رضايت زناشويی گروه آزمايش در مرحله پیـش                                              

بوده است و اين میانگین در گروه کنترل برابر بـا                                                 1866/برابر با          

میانگـیـن نـمـرات کـل                  آزمون         است در حالی که، پس                    1810/

و در گروه کنـتـرل ايـن                       36805رضايت زناشويی گروه آزمايش،                            

  1است. همچنین، نتايج جدول شماره                                 1817/میانگین معادل با                  

های     دهد که در افراد گروه آزمايش میانگین زيرمقیاس                                            نشان می       

آزمون به ترتـیـب                آزمون به پس           رضايت زناشويی در مرحله پیش                          

  0/813(، ارتباطـات )             03811به      06819برای مسائل شخصیتی )                   

(، مـديريت مـالـی                  03816به      06811(، حـل تـعار  )               10839به    

(     03811بـه      07857(، فعالیت اوقات فرا ت )                       118/0به      10801)   

( افزايش داشتـه اسـت امـا                        10811به      03819و رابطه جنسی )              

کنندگان گروه کـنـتـرل                    ها در مشارکت            میانگین اين زيرمقیاس                    

شـود از مـرحـلـه              مشاهده می           1همانطور که در جدول شماره                          

 آزمون تغییر محسوسی نشان نداده است.                                    آزمون به پس           پیش   

 آزمونپیش آزمونپس
 مقیاس خرده گروه تعداد

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 آزمايش 11 17800 1806 91811 5811
 رمانتیک-پرشور

 کنترل 11 16866 9810 16851 9803

 آزمايش 11 19801 98/9 1/803 5811
 راحت-صري 

 کنترل 11 15810 1851 15811 1813

 آزمايش 11 11801 9811 19817 1815
 محتاط-خجالتی

 کنترل 11 11811 1811 108/3 1811

 آزمايش 11 7/851 38/0 1865/ 01866
 واره جنسیطرح

 کنترل 11 79871 816/ 79809 811/



 آزمون آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل، در مراحل پیش -2جدول 

 هانتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض همگنی خطای واریانس-9جدول 
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 آزمونپیش آزمونپس
 مقیاس خرده گروه تعداد

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 آزمايش 11 06819 1891 03811 5856
 مسائل شخصیتی

 کنترل 11 06869 1813 06851 1807

 آزمايش 11 0/813 5819 10839 7811
 ارتباطات

 کنترل 11 07856 5807 07811 5810

 آزمايش 11 06811 1863 03816 5869
 حل تعارض

 کنترل 11 06861 5819 06861 //18

 آزمايش 11 10801 6855 118/0 7800
 مدیریت مالی

 کنترل 11 11856 58/3 11859 5861

 آزمايش 11 07857 /980 03811 1859
 فعالیت اوقات فراغت

 کنترل 11 078/1 /989 078/1 9806

 آزمايش 11 03819 9805 10811 1806
 رابطه جنسی

 کنترل 11 0/890 //98 0/805 9871

 آزمايش 11 0/815 9890 10801 1856
 فرزندان و فرزندپروری

 کنترل 11 0/866 1811 0/861 1811

 آزمايش 11 06853 98/1 03811 1877
 خانواده و دوستان

 کنترل 11 07811 9807 06836 9811

 آزمايش 11 118/5 5803 11891 6811
 طلبینقش مساوات

 کنترل 11 11816 5811 11811 //18

 آزمايش 11 /0/81 9855 10839 5811
 گیری مذهبیجهت

 کنترل 11 0/811 9890 0/811 /981

 آزمايش 11 1866/ 3851 36805 00811
 رضایت زناشویی

 کنترل 11 1810/ 866/ 1817/ 810/

 معناداری 2درجه آزادی  8درجه آزادی  Fآماره   متغیرهای وابسته 

 180/0 /9 0 08/73 واره جنسیطرح

 18571 /9 0 18990 رضایت زناشویی

دهد و چون سط                  نتايج آزمون لوين را نشان می                             9جدول شماره            

باشد، بنابراين شـرط                      می    1815تر از         آمده بزر            دست     معناداری به           

خطاها رعايت شده است. از آنجايی که خطـای                                          همگنی واريانس             

تـوان از         باشـد مـی       های بین گروهی دارای همگنی می                            واريانس       

 پارامتريک تحلیل کواريانس در اين پژوهش استفاده کرد.                                                      آزمون     

هـای       شود آزمون           مالحظه می          1همان گونه که در جدول شماره                            

چهارگانه تحلیل کوواريانس مربوط به تفاضل متغیرهای پژوهش                                                        

باشند. بنابراين دوگروه آزمـايـش و                                   از لحاظ آماری معنادار می                        

کنترل حداقل در يکی از متغیرهای مورد مقايسه دارای تـفـاوت                                                        

 باشند.        معنادار می          

حاکی از آن اسـت                  1های تحلیل کوواريانس جدول شماره                                 يافته     

واره جنسی و             که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات طرح                                         

رضايت زناشويی برحسب عضويت گروهی )دو گروه آزمايـش و                                                   

(.  بـه         1815Pآزمون معنادار بوده است )                        کنترل( در مرحلة پس                  

طـرحـواره         1866آزمون باعث بـهـبـود                اين ترتیب در مرحله پس                     

کنـنـدگـان گـروه              رضايت زناشويی در مشارکت                         /186جنسی و        

آزمايش شده است. بنابراين، مداخله به روش آموزش جنسی در                                                       

آزمون گروه آزمايش تأثیر معناداری بر نمـرات ايـن                                               مرحلة پس        

 (.     1815Pمتغیرها از پژوهش داشته است )                            



های آزمایش و کنترل بعد از واره جنسی و رضایت جنسی در گروهتحلیل کوواریانس آموزش جنسی بر طرح -5جدول 

 آزمون آزمون(، در مرحله پسگر )پیش کنترل متغیر مداخله

 /3فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 8 شماره بیست و چهارم8 سال هفتم8 پايیز /3

1- Pillai, s Trace 

2- Wilk,s Lambda 

3- Hotelling Trace 

4- Roy, s Largest Root 

5- Nobre PJ 

6- Luk & Loke 

7- Guo & Huang  

8- Allen 

 توان آماری مجذور اتا (Pداری ) معنا خطاDF فرضیهF DF مقدار نام آزمون

 18391 08111 18117 08111 5 78673 08111 0آزمون اثر پیاليی

 18391 08111 18117 08111 5 78673 18113 1آزمون المبدای ويلکز

 18391 08111 18117 08111 5 78673 98/11 9آزمون اثر هتلین 

 18391 08111 18117 08111 5 78673 98/11 1آزمون بزرگترين ريشه روی

 Df متغیر شاخص مقیاس
میانگین 

 مجذورات
 توان آماری میزان تأثیر F P-valueضریب 

 طرحواره جنسی
 18503 18511 18191 0/815 100879 0 پیش آزمون

 186/1 18661 18110 11833 105856 0 عضويت گروهی

 رضايت زناشويی
 /1811 18519 18191 90801 37875 0 پیش آزمون

 18751 186/9 18110 91855 015863 0 عضويت گروهی

 گیری    بحث و نتیجه           

های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواريانس نشان داد که                                                     يافته           

تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات طـرحـواره جـنـسـی                                                 

برحسب عضويت گروهی )دو گروه آزمايش و  کنترل( در مرحلة                                                      

(. بنابراين، مداخلـه بـه                         1815Pآزمون معنادار بوده است )                        پس  

آزمـون گـروه            روش آموزش طرحواره جنسی در مرحلـة پـس                                  

آزمايش تأثیر معناداری بر نمرات اين متغیرها از پژوهش داشته                                                           

است. نتیجه کلی گويای آن است که، مداخله به روش آمـوزش                                                     

 برطرحواره جنسی اثربخش بوده است.                               
اين يافته از پژوهش با نتايج مطالعات پیشین از جمله نـتـايـج                                                         

(، ضــیـايـی، شـامـلـو و                    11جديديان )         (، ،      03)   5نوبر      مطالعـه       

(   11)   (   10مشـهدی)       

 

در توجیه اثربخشی آموزش جنسی بر بهبود طرحواره جنـسـی                                                     

کنندگان چندين احتمال شايان ذکر است: تمـريـنـات                                             مشارکت      

تجويز شده برای افراد با نارساکنش وری جنسی، فقط اعـمـال                                                      

ای در افراد منجر شود. مثال  با                               های روانی پیچیده                به بروز واکنش             

تمرينات تمرکز حسی در جلسات آمـوزشـی از يـک طـرف                                             

شود و از سوی ديگر، مـانـع از                            های لذتبخش تقويت می                   واکنش     

شود. تعارضات درونی نیز به                           های جنسی ناخواسته می                    بروز تنش        

گیرد. اين تمريـنـات در                      نحوی تحت تاثیر اين تمرينات قرار می                                  

بینی نشـده           های جنسی پیش            ا لب موارد نیز باعث کاهش تنش                            

شود. ارتباط عاطفی زوج به طور خاص در طـی                                        در طرفین می           

شود که بیشتر به هـم                    يابد و باعث می              اين تمرينات افزايش می                     

ابراز محبت کنند. همچنین، در طی جلسات آموزشی به افـراد                                                      

شود تا هیجانات خود را ابراز و آزادانه صـحـبـت                                            اجازه داده می             

کنند؛ که اين ارتباط راحت و آزادانه معموال  حالت اضطرابـی را                                                           

دهد و تسهیل احساسات هر فرد در ارتباط را موجـب                                              کاهش می       

شود. جايگزين شدن اطالعات حاصل از آموزش مهارت های                                                 می  

جنسی مبتنی بر رويکردهای به روز علمی به جـای اطـالعـات                                                   

 دلیلی ديگر بر اثربخشی اين مداخله باشد.                                        

پژوهش با استفاده از تحلیل کوواريانس نشان داد که                                                 ديگر      يافته       

تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات رضـايـت زنـاشـويـی                                                  

برحسب عضويت گروهی )دو گروه آزمايش و کنترل( در مرحلـة                                                     

آزمون معنادار بوده است. بنابراين، مداخله به روش آمـوزش                                                       پس  

آزمون گروه آزمايش تأثیر معنـاداری بـر                                     جنسی در مرحلة پس                

نمرات اين متغیرها از پژوهش داشته است. نتیجه کلی گـويـای                                                       

آن است که مداخله به روش آموزش جنسی بر رضايت زناشويی                                                     

اثربخش بوده است.  اين يافته از پژوهش با نتايج مـطـالـعـات                                                       

   (19   )

گرافر، براتیان، زهراکـار، شاکـرمی و                                     (،    15و همکاران)            /الن   11)   

(، نـورانـی پـور،                17(، راستگو، گلزاری و براتی سده)                              16داورنیا)        

(   13(، رحمانی، مرقاتی خويـی و صـادقـی)                                 /1بشارت و يوسفی)              

 همـسو می باشد.                

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luk%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25211377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loke%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25211377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15841703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15841703
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مندی جنسی بعد مرکزی مطالعات در کیفیت رابطه است                                                رضايت     

بندی می شود. از                 و به عنوان شاخصی برای کیفیت رابطه دسته                                      

مندی جنسی در چارچوب مـفـهـوم                           اين رو درک معنای رضايت                      

های دو عضوی که در آن اعضا متعهد به جنس مـخـالـف                                              رابطه     

( میزان خرسندی از روابـط                         91هستند، بسیار حائز اهمیت است)                            

جنسی و توانايی فرد در ايجاد لذت دو طرفه را رضايت جنـسـی                                                       

نامند. امروزه توجه به روابط جنسی مناسب میان زن و شوهر                                                       می  

های دستیابی به آرامش و امنیت روانی شخص اسـت                                            يکی از راه          

که منجر به هدفمند شدن زندگی می شود. همچنین، زمـیـنـه                                                   

کـنـد.      داشتن احساسات مثبت نسبت به زندگی را فـراهـم مـی                                            

فعالیت جنسی بخش مهمی از زندگی زناشويی است. بسیاری از                                                      

-زوجین در رابطه جنسی احساس راحتی و رضايت روانـی مـی                                                

های جنسی به زنـان و                    کنند. در زمان اضطراب و تنش، فعالیت                                  

کند تا به طرز مناسبی با فشارها مقابله کنند و                                              مردان کمک می            

هايی که از نوع فـعـالـیـت                       ها را کاهش دهند. زوج                    اثرات مضر آن            

شـونـد      جنسی خود راضی نیستند، با مشکالت جنسی مواجه می                                            

که عدم رضايت جنسی، نارضايتی زناشويی و اختالالت نابـاروری                                                       

 باشد.       ها می     و تعارضات زناشويی از جمله آن                            

تواند نـقـش           آموزش جنسی با بهبود رضايت جنسی زوجین می                                       

مهمی در سالمت خانواده، کاهش اختالفات زناشويی و افـزايـش                                                     

تجارب لدتبخش جنسی داشته باشد. نتیجه به دست آمـده بـا                                                    

کنـنـد      کاوی، گشتالتی و مازلو که بیان می                                هايی چون روان             نظريه     

نیاز جنسی يکی از نیازهای مهم بشر است که بـرانـگـیـزانـنـده                                                      

بسیاری از رفتارهای آدمی است و عشق و تمايالت جنـسـی در                                                    

اند و جدا از هم نیستند، همپوشانی                                  ا لب افراد با يکديگر آمیخته                           

های آدلر، فروم، و هورنای کـه                             ای با ديدگاه            دارد. اما چنین نتیجه                    

کنند رابطه محبت و تمايل جنسی يک رابطه حتمـی و                                              بیان می       

ضروری نیست، عشق نتیجه رضايت جنسی نـیـسـت و عـلـت                                             

-مشکالت جنسی ناآگاهی از روش های جنسی نیست بلکه منع                                                

سازد، مغـايـرت دارد. در                       هايی است که عشق را  یرممکن می                             

تبیین اين يافته می توان گفت که همانطور کـه بسـیـاری از                                                     

اند که رضايت جنسی نقش بسیار مهمی در                                     مطالعات نشان داده                 

رضايت افراد از زندگی زناشويی شان دارد، بسـیـاری از افـراد                                                        

مخصوصا  در کشور ايران با اطالعات ناقص و گاه حتی اشـتـبـاه                                                       

ای با کیـفـیـت             شوند که نتیجه آن رابطه                      وارد رابطه زناشويی می                     

باشد. ارائه اطالعات صحی  در زمینه چـرخـه پـاسـخ                                            پايین می        

های زن و مرد در اين زمینه و در ابراز عشق نـه                                             جنسی، و تفاوت             

های عملی زناشويی و رضايت زناشويی                                  تنها احتمال بهبود مهارت                       

دهد بلکه باعث اصالح بسیاری از باورهای اشتـبـاه                                             را افزايش می            

ها بسیار حائـز               گردد که اين مسئله مخصوصا  در خانم                                 زوجین می        

انـدازی        دانیم مکانـیـزم راه                 باشد زيرا همانطور که می                       اهمیت می        

میل جنسی در زنان به مقدار زيادی تحت تاثیر افکار و باورهايی                                                            

قرار دارد که در اين زمینه و روابط زناشويی دارنـد؛ بـرخـالف                                                        

مردان که به راحتی و خیلی زود از طريق حس بینـايـی و يـا                                                     

توان گفت وقتی رضايـت                     شوند. بنابراين می                 بويايی برانگیخته می                   

جنسی زوجین با کسب مهارت جنسی در رابـطـه زنـاشـويـی                                               

يابد، به دنبال آن چون ا لب باورهای ناکارآمد نیز بـا                                                    افزايش می         

تری بین زوج شکل                 بخش   شوند، و تعامل رضايت                   چالش مواجه می             

گیرد و میزان محبت و تفاهم احساس شده بـیـن زوجـیـن                                               می  

 يابد.       يابد در نهايت رضايت زناشويی نیز افزايش می                                         افزايش می         

 

 تشکر و قدردانی              

دانند کـه از             وسیله نويسندگان اين مقاله بر خود الزم می                                       بدين    

در اين مطالعه کمال تشکر و قدردانـی                                     کنندگان       مشارکت      تمامی       

 را به عمل آورند.                
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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of sexual skills training on 
women's sexual schemas and marital satisfaction of married women. 
Methods: The statistical population of this study was married women in Tehran. 40 subjects were 
selected according to the criteria for entering the research. They were randomly assigned to the ex-
perimental and control groups and the instruments of this research included: Female Sex Scheme 
Questionnaire (Chernavsky Anderson) and Enrique's marital satisfaction questionnaire, the data were 
collected. The present research project is a pre-test semi-experimental type and post-test with control 
group. At first, two groups were tested and then educational intervention was performed on 6 

program, a post-test was performed for both groups 
Results: The results of the analysis of hypotheses by using correlation coefficient analysis and covar-
iance analysis showed that sexual skills training is effective on marital satisfaction and sexual 

and 
marital satisfaction. There is significant meaning. 
Conclusion: The results of this study showed that the training of sexual Education is effective in im-
proving the sexual orientation and marital satisfaction of married women. 
Keywords: Effectiveness of Sexual Education, Sex Scheme, Marital Satisfaction. 
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