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Abstract
Introduction: Sexual satisfaction can be affected by factors such as self-awareness skills. The aim of this
study was to determine the effect of self-awareness Skills’ based counseling on the correlation between selfawareness and sexual satisfaction of women of reproductive age.
Methods: This Interventional study was conducted on 76 reproductive age who wanted midwifery services
which refers to the health centers of Gorgan City in 2016. The samples were randomly divided into
intervention and control groups. The data were collected by demographic form, Persian version of the selfawareness questionnaire of Realo and Allik and Persian version of the Sexual satisfaction questionnaire of
Handson before and one month after the intervention. The intervention was included six individual
counseling sessions with an eclectic approach with self-awareness topic. The collected data were analyzed
using SPSS16 software. Regarding the lack of normality of data, the correlation between the mean score of
sexual satisfaction and self-awareness before and after intervention was assessed by Spearman test.
Results: There was no correlation between sexual satisfaction and self-awareness in intervention and control
groups before intervention. Sexual satisfaction was positively associated with private self-awareness (r =
0.437, P-value = 0.006) and negatively with social anxiety (r = -0.424, P-value = 0.008) in the intervention
group after counseling.
Conclusions: The change in the level of correlation between private self-awareness and social anxiety with
women's sexual satisfaction shows that, in order to promote sexual satisfaction, there is no need only to
promote sex education and professionals, rather the changes in non-sexual variables can also bring this
upgrade.
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مقدمه :رضایت جنسی میتواند تحت تأثیر عواملی چون مهارت خودآگاهی قرار گیرد .هدف مطالعه تعیین تأثیر مشاوره مبتنی بر
خودآگاهی بر همبستگی بین خودآگاهی و رضایت جنسی زنان سنین باروری بود.
روش کار :این مطالعه مداخلهای بر روی 50نفر از زنان سنین باروری درخواست کننده خدمات مامایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
شهر گرگان( )1337انجام شد .نمونهها به روش تصادفی بلوک بندی در دو گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند .اطالعات توسط فرم
جمعیت شناختی ،پرسشنامههای فارسی خودآگاهی ریلو و آلیک و رضایت جنسی هادسون در دو مرحله قبل و یک ماه بعد از مداخله
بدست آمد .مداخله شامل  0جلسه مشاوره فردی با رویکرد التقاطی با موضوع خودآگاهی بود .دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 16
تجزیه و تحلیل شدند .با توجه به نرمال نبودن دادهها  ،همبستگی میانگین نمرات رضایت جنسی و خودآگاهی قبل و پس از مداخله با
آزمون اسپیرمن بررسی شد.
یافتهها :قبل از مداخله بین رضایت جنسی و حیطههای خودآگاهی در گروههای مداخله و کنترل همبستگی وجود نداشت .پس از
مشاوره درگروه مداخله بین رضایت جنسی و خودآگاهی خصوصی همبستگی مثبت معنی دار ( )P = 5/550 ،r = 5/5435و بین رضایت
جنسی و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار ( )P = 5/5505 ،r = -5/424دیده شد.
نتیجه گیری :تغییر میزان همبستگی بین خودآگاهی خصوصی و اضطراب اجتماعی با رضایت جنسی زنان نشان میدهد ،ارتقا رضایت
جنسی تنها نیاز به ارتقا دانش جنسی و متخصصین این امر ندارد ،بلکه تغییر در متغیرهای غیر جنسی میتواند این ارتقا را همراه داشته
باشد.
واژگان کلیدی :رضایت جنسی ،مهارت خودآگاهی ،زنان ،سنین باروری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
مثبت ،انگیختگی ،و همچنین با روابط متقابل ،عاشقانه و بیان احساسات
وی رابطه دارد [ .]2بین دو متغیر رضایت جنسی و رضایت زناشویی
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد به عبارت دیگر رضایت جنسی در

رضایت جنسی یکی از عوامل کلیدی در سالمت جنسی افراد است []1
شدیداً با رضایت از روابط بین فردی آنها همراه بوده و بر اساس مطالعه
پاسکال با جنبههای مثبت تجربه جنسی فرد مانند لذت ،احساسات

75

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،6شماره  ،5آذر و دی 7931

ایجاد و حفظ رضایت زناشویی مؤثر است [ .]3رضایت جنسی به
خصوص در اوایل زندگی زناشویی ،چارچوبی را برای زوجین ایجاد
میکند که در آن میتوانند عشق ،صمیمیت ،لذت و محبت را به بهترین
شکل ممکن تجربه کنند .رضایت زناشویی و رضایت جنسی فقط
محدود به دوره خاصی از زندگی زناشویی زوجها نیست .زوجها در
دورههای سنی جوانی و میانسالی در صورتی که رضایت زناشویی و
جنسی بیشتری را تجربه کنند ،سالمت روان شناختی بیشتری را نیز
گزارش میکنند [ .]4به طور کلی رضایت جنسی  ،کیفیت زندگی را
تحت تأثیر قرار داده [ ]0 ,7و سبب تحکیم زندگی زناشویی و خانوادگی
میشود [ .]5از طرف دیگر مطالعاتی وجود دارند که نشان میدهند
عدم رضایت جنسی علت اصلی اختالفات زناشویی [ ]0تقاضای طالق
و از هم گسیختگی خانواده بوده [ ]3و مشکالت جنسی ( )%00/5را به
عنوان یکی از مهمترین علل تقاضای طالق شناسایی کردهاند [.]15
عواملی مانند سالمت جسمی و روانی [ ،]11تصویر بدنی [،]13 ,12
اضطراب [ ،]14عوامل روانی و عوامل اجتماعی فرهنگی ،باورهای دینی
و نگرشهای شخصی ،عوامل دموگرافیک [ ،]17 ,12ویژگیهای
شخصیتی فرد [ ]10و عدم شناسایی و عدم ابراز هیجانات [ ،]15رضایت
جنسی را تحت تأثیر قرار میدهند .مهارت خودآگاهی که یکی از
مهمترین مهارتهای زندگی است ،افراد را قادر میسازد تا بتوانند کلیه
ویژگیها و صفات خود را که هر یک به نوعی میتوانند رضایت جنسی
آنان را تحت تأثیر قرار دهند ،را بشناسند .خودآگاهی به معنی شناخت
ویژگیها ،احساسات ،نقاط قوت و نقاط ضعف خود بوده [ ]10و دارای
سه حیطه خصوصی ،عمومی و اضطراب اجتماعی است که هر یک بر
جنبهای از خود و خودآگاهی تمرکز دارد [ ]13که تحت تأثیر مشاوره
فردی مبتنی بر خوداگاهی بهبود مییابد [ .]25اثر بخشی آموزش
مهارتهای ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی پس از
ازدواج نشان داده است که نمره رضایت از روابط جنسی در زوجینی که
آموزش مهارتهای ارتباطی پیش از ازدواج را دریافت میکنند ،بیشتر
از زوجینی خواهد بود که این آموزشها را دریافت نکرده باشند [.]21
همچنین مشاهده شده است که نارضایتی جنسی و اختالل عملکرد
جنسی در زنانی که مهارتهای زندگی پایینتری دارند ،بیشتر است
[ ]22که با ارتقاء سطح خودآگاهی زنان از هر طریقی از جمله مشاوره
فردی [ ]25میتوان سطح رضایت جنسی آنان را بهبود بخشید [.]23
در جستجوهای انجام شده ،مطالعهای مبنی بر تعیین همبستگی
خودآگاهی و رضایت جنسی پیدا نشد .اما از آن جایی که بر اساس نتایج
مطالعات که تعدادی از آنها در باال ذکر شده است کلیه شرایط و
ویژگیهای افراد با رضایت جنسی در ارتباط بوده و میتواند بر آن تأثیر
بگذارد ،لذا محققین بر آن شدند تا این مقاله را که بخشی از نتایج
پژوهشی با هدف تعیین تأثیر مشاوره مبتنی بر خودآگاهی بر خودآگاهی
و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
شهری گرگان در سال  1337بوده است را برای نشان دادن همبستگی
بین دو متغیر خودآگاهی و رضایت جنسی و تأثیر مشاوره بران را نگارش
کنند .فرضیه اصلی در این مطالعه این است که مشاوره مبتنی بر مهارت
خودآگاهی بر میزان همبستگی بین حیطههای خوداگاهی (خصوصی،
عمومی و اضطراب اجتماعی) با رضایت جنسی زنان سنین باروری تأثیر
دارد.

روش کار
این مطالعه مداخلهای روی  50نفر از زنان متأهل سالم سنین باروری
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان در سال 1337
انجام شد .تعداد نمونه با توجه به مطالعه ویژه و پاک گوهر(]24[)1305
که به صورت مشاوره فردی بوده است و با ضریب اطمینان  ،%37با
فرمول

2
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هر گروه  45نفر و در کل  05نفر در نظر گرفته شد .نمونه گیری
بصورت 2مرحلهای بود .بدین صورت که در مرحله اول از  0مرکز شهری،
 3مرکز به روش تصادفی ساده انتخاب و سپس در مرحله دوم ،نمونهها
در هر مرکز به روش در دسترس انتخاب شدندکه تعداد آنها در هر مرکز
به نسبت جمعیت تحت پوشش تقسیم شده بودند و از هر مرکز به تعداد
مساوی درگروه مداخله و کنترل قرارگرفتند .مالک ورود افراد به مطالعه
سطح سواد راهنمایی و باالتر ،نداشتن سابقه حادثهای ناگوار در شش
ماه گذشته ،عدم وجود بیماریهای روانی جسمی مزمن ،عدم وجود
بیماریهای جنسی ،اولین و تنها ازدواج زوجین ،عدم اعتیاد زن و
همسرش به مواد ،بود .عدم پاسخ گویی به سؤاالت پرسشنامه به میزان
بیشتر از  ،%7به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد .از  3ابزار فرم
مشخصات جمعیت شناختی ،نسخه فارسی پرسشنامه خودآگاهی ریلو
و آلیک و نسخه فارسی پرسشنامه رضایت جنسی هادسون برای گرد
آوری اطالعات استفاده شد .فرم مشخصات جمعیت شناختی حاوی
سواالتی در خصوص سن  ،قومیت  ،شغل زن و همسرش و تاریخچه
باروری خانم ،اختالف سن زن و مرد و مدت ازدواج آنان بود .سخه
فارسی پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک ( )1330شامل 24سؤال بوده
[ ]27و پاسخ به سؤاالت آن با استفاده از مقیاس لیکرتی  7گزینهای از
بسیار موافقم (نمره چهار) تا بسیار مخالفم (نمره صفر) است .اعتبار و
پایایی این پرسشنامه در ایران توسط لطیفیان و سیف ( ) 1300مورد
بررسی قرار گرفت .روایی گویه های این مقیاس از طریق نظر متخصصان
و بررسی همبستگی درونی نمرات مؤلفهها احراز شد .پایایی مؤلفههای
مقیاس خودآگاهی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و این
ضرایب برای سه مؤلفه بین  5,75تا  5,04متغیر و نشان دهنده همسانی
درونی قابل قبول آنها بود [ .]20سؤاالت ، 12،15 ،11 ،15 ،5 ، 7 ،1
 ،25 ،13و 24مربوط به خودآگاهی خصوصی ( 15سؤال) و سؤاالت ،3
 10 ،10 ،13 ،0و  22مربوط به خودآگاهی عمومی ( 0سؤال) و سؤاالت
 21 ،17 ،14 ،3 ،0 ،4 ،2و  23مربوط به اضطراب اجتماعی ( 0سؤال)
هستند و نحوه امتیازدهی سؤاالت  14 ،11 ،3 ،5 ،3و  23به صورت
معکوس است [ .]25حداقل نمره پرسشنامه در کل صفر و حداکثر آن
 30و میانگین کلی آن  40است [ .]20امتیاز کلی پرسشنامه و
حیطههای آن ،حاصل جمع امتیازات سؤاالت مربوطه در هر حیطه بوده
است.
جهت سنجش رضایت جنسی ،ترجمه پرسشنامه از پیش ساخته
شدهای که توسط هادسون ساخته شده [ ،]35 ,23استفاده شد .این
پرسشنامه توسط مشک بید و همکاران ترجمه شده و دارای  27سؤال
که پاسخها بر اساس مقیاس  7درجهای لیکرت با گزینههای هرگز،
بندرت ،گاهی اوقات  ،اکثر اوقات و همیشه تنظیم شدهاند .به گزینهها
از  1تا  7امتیاز داده میشود .بدین ترتیب که در سؤاالت ،15 ،3 ،2 ،1
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 ،23 ،22 ،21 ،13 ،15 ،10 ،13 ،12گزینه"هرگز" نمره  1و
"همیشه"نمره  7تعلق میگیرد و در ما بقی سؤاالت امتیازدهی برعکس
است .آنها برای تعیین اعتبار علمی از روش اعتبار محتوی و برای
تعیین اعتماد علمی از روش آزمون مجدد استفاده کردند که با درجه
همبستگی  5,30تأیید گردید [ .]32 ,31نمونه گیری در  3مرکز
بهداشتی درمانی منتخب پس از کسب اجازه از مسئولین مراکز ،انجام
شد .ابتدا پژوهشگران هدف اجرای طرح را برای زنان بیان کرده و در
صورت تمایل آنان ،فرم بررسی معیار ورود ،فرم مشخصات جمعیت
شناختی و خودآگاهی را جهت تکمیل به فرد داده و بر تکمیل تمام

آیتمها تاکید مینمودند .به منظور رعایت اخالق در پژوهش
پرسشنامهها بدون نام و با کد عددی بوده و از شرکت کنندگان
رضایتنامه آگاهانه کتبی گرفته شد .پس از تکمیل پرسشنامه و
تخصیص نمونهها در دو گروه به طور تصادفی بلوک بندی ،مداخله
شامل  0جلسه مشاوره فردی به مدت  47دقیقه بود که برای هر یک
از زنان گروه مداخله با رویکرد التقاطی توسط دانشجوی ارشد مشاوره
در مامایی انجام شد و بعد از یک ماه پس از اتمام مداخله [ ]33پس
آزمون از هر دو گروه به عمل آمد محتوی جلسات در خصوص مهارت
خوداگاهی مطابق با جدول  1بود[.]10

جدول  :1محتوی جلسات مشاوره فردی مبتنی بر مهارت خوداگاهی در پژوهش حاضر
شماره جلسه
جلسه اول
جلسه دوم

محتوی
معارفه ،بیان قوانین جلسات مشاوره (صحبت در خصوص مدت زمان جلسه – تعداد جلسه – خاموش کردن گوشیها و ،)...تاکید در خصوص محرمانه بودن جلسات و
رازداری ،بیان اهداف مشاوره ،ت عریف مهارت خوداگاهی و عوامل مؤثر بر خوداگاهی و نقش آن در زندگی ،شناسایی و طبقه بندی احساسات ،جمع بندی و تکلیف جلسه.
تعریف خودپنداره ،تکمیل و ارائه برگه توصیف خود (نحوه برقراری ارتباط در محیطهای مختلف مثل منزل ،بستگان ،دوستان و همکاران)

جلسه سوم

ارائه ویژگیهای مثبت و بررسی تأثیر آن در زندگی شخصی.

جلسه چهارم

بررسی ویژگیهای منفی و نقاط ضعف ،یافتن راه حلهایی توسط مراجع در جهت اصالح آن ،بررسی تأثیر آنها در زندگی شخصی.

جلسه پنجم

بیان افتخارات ،استعدادها ،توانمندیها و مهارت ها ،ارائه تعریف عزت نفس توسط مراجع و تکمیالن توسط مشاور در صورت نیاز ،تکمیل جدول فشارسنج عزت نفس .

جلسه ششم

بررسی اهداف شخصی ،باورها و ارزشها ،بیان مکانهای مورد عالقه و افراد مهم زندگی ،و بیان احساس مراجع از جلسات مشاوره.

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  10استفاده
گردید .به منظور بررسی نرمالیتی دادهها از آزمون شاپیروویلک ،استفاده
شد .از آنجا که نرمالیتی دادهها احراز نشد برای بررسی همبستگی
متغیرها قبل و پس از مداخله ،از آزمون اسپیرمن استفاده گردید .ضریب
اطمینان  5/37مد نظر بود.

نتایج آزمونهای فیشر ،کای اسکوئر ،تی مستقل و من ویتنی نشان
دادند که متغیرهای کیفی و کمی جمعیت شناختی بین دو گروه تفاوت
آماری معناداری نداشتند .ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین
رضایت جنسی و حسیطههای خودآگاهی قبل از مشاوره در گروههای
آزمون و کنترل همبستگی معنادار وجود نداشت .اما پس از مشاوره در
گروه مداخله بین رضایت جنسی با خودآگاهی خصوصی همبستگی
مثبت معنی دار ( )P = 5/550 ،r = 5/5435و بین رضایت جنسی با
اضطراب اجتماعی  ،همبستگی منفی معنی دار (5/550 ،r = -5/424
=  )Pدیده شد .در گروه کنترل همچنان در همه حیطهها میزان
همبستگی بدون تغییر آماری باقی ماند (جدول .)2

یافتهها
تجزیه و تحلیل آماری بر دادههای  50نفر باقیمانده در طرح ( 30نفر
گروه کنترل و  30نفر گروه مداخله) صورت گرفت .الزم به توضیح است
که  4نفر از شرکت کنندگان پس از یک یا دو جلسه انصراف دادند.

جدول  :2همبستگی حیطههای خوداگاهی با رضایت جنسی زنان سنین باروری قبل و بعد از مشاوره در گروههای مداخله و کنترل
نمره رضایت جنسی

حیطههای خودآگاهی

کنترل

مداخله
قبل

بعد

قبل

بعد

ضریب همبستگی
نمره خوداگاهی خصوصی

5/110

P-value
5/400

ضریب همبستگی
5/435

P-value
5/550

ضریب همبستگی
5/255

P-value
5/220

ضریب همبستگی
-5/134

P-value
5/423

نمره خودآگاهی عمومی

5/504

5/552

5/143

5/352

-5/541

5/053

-5/233

5/554

نمره اضطراب اجتماعی

-5/123

5/445

-5/424

5/550

-5/314

5/577

-5/235

5/107

بحث
( )1307را که اظهار کردند خودآگاهی خصوصی بیشتر ،سبب
خودافشایی بیشتر گردیده و به واسطه آن با رضایت از روابط ،رابطه
دارد [ ،]34حمایت میکند .همچنین نظری و ابوالمعالی ( )1334بین
عزت نفس (خرده مقیاس رضایتمندی از خود) و رضایت جنسی رابطه
معنادار مثبت یافتند و اظهار میکنند عزت نفس عاملی مهم در موفقیت
زندگی زناشویی است و محیط نقش مهمی در عزت نفس افراد دارد
[ .]37عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه رفعت پناه و
سیف ( )1333و ریلو – آلیک ( )1330که گزارش کردند گشودگی به

پس از مشاوره ،بین خودآگاهی خصوصی و رضایت جنسی در گروه
مداخله ،همبستگی مثبت معنادار بوجود آمد .خودآگاهی خصوصی
اشاره به توانایی بررسی ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اندیشهها ،انگیزهها،
عواطف و نظارت بر آن ،توسط خود فرد را دارد [ .]20تأثیر مثبت
مداخله حاضر از طریق تأثیر بر عزت نفس و ایجاد خودپنداره مثبت بر
افزایش رضایت جنسی بوده است .بنابراین با مداخالت مشاورهای در
جهت بهبود عزت نفس و خودپنداره زنان ،میتوان رضایت جنسی آنان
را افزایش داد .این یافته ،نتیجه مطالعه فرانزویی ،داویس و یانگ
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رابطه بین دو متغیر بعد از مشاوره در گروه مداخله برخالف پیش فرض
محققین بوده و با نتایج مطالعات زیر نیز همسو نیست .در واقع در
مطالعات ،نتایج متفاوتی دیده میشود .بطوریکه بخشایش و همکاران
( )1331رابطه معکوسی را در این زمینه نشان دادند .ایشان بیان کردند
ورزشکاران با خودآگاهی پایین ،در موقعیتهایی که اضطراب بیشتری
ایجاد میکند ،بهتر عمل کرده و بازیکنان با خودآگاهی باال در شرایطی
که فشار بیشتری را تحمل میکردند ،بدترین اجرای خود را به نمایش
گذاشتند [ .]20ماکس ول و همکاران ( )2550نشان دادند رانندگان با
خودآگاهی باال نسبت به رانندگان با خودآگاهی پایین ،رفتارهای
رانندگی خطرناکتری را نشان دادند .ایشان اظهار کردند که به نظر
میرسد صفت خودآگاهی باال با عملکرد بدتر در رانندگی رابطه دارد
[ .]35با توجه به نتایج دو مطالعه مذکور میتوان این طور بیان کرد که
احتمال دارد عزت نفس افرادی که خودآگاهی باال دارند ،به طور کاذب
افزایش یافته که منجر به نتایج معکوس گردد .در حالیکه سلیمانی
( )1333در پژوهش خود دریافت بین خودآگاهی دانشجویان و سطح
کنترل اضطراب آنان رابطه معنی داری وجود دارد بطوریکه با افزایش
نمره خودآگاهی ،سطح کنترل اضطراب آنان به طور معناداری در شرایط
بهتری قرار گرفت .به نظر وی دانشجویانی که خودآگاهی باالتری
داشتند ،نسبت به خصوصیات منفی ،نقاط ضعف و شکستهای خود
شناخت بیشتری داشته و آنها را میپذیرند ،بنابراین در شرایط مختلف،
اضطراب کمتری را تجربه خواهند کرد [ .]30با توجه به نتایج متناقضی
که در مطالعات دیده میشود به نظر میرسد الزم است مطالعات و
پژوهشهای بیشتری صورت گیرد تا بهتر بتوان نتایج مثبت ایجاد شده
بر رضایت جنسی زنان در این مداخله را ،علی رغم عدم وجود رابطه
معنی دار بین خودآگاهی و رضایت جنسی توجیه کرد .در بیان
محدودیتهای پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که تأثیر
مهارتهای زندگی از جمله مهارت خودآگاهی نیاز به زمان بیش از یک
ماه و یادآور دارد اما به دلیل نبودن شرایط کافی برای ترغیب نمونهها
برای مراجعههای مکرر در فاصله زمانی طوالنیتر و نبود پژوهش با هدف
مشابه حتی در کوتاه مدت تعمیم پذیری نتیجه پژوهش اندک بوده و
تنها میتوان به عنوان یک پیش فرض تأیید شده نتایج را برای
پژوهشهای آینده مورد استفاده قرار داد.

تجربه با افزایش خودآگاهی همراه است [ ،]25 ,27نیز همسو است.
نتیجه مطالعه حاضر با نتایج پژوهش سیف و لطیفیان ( ،)1300همسو
نبود .ایشان در مطالعه خود گزارش نمودند که برخالف انتظار آنان،
لزوماً دانشجویانی که خودآگاهی خصوصی باالیی داشتند ،مشکالت بین
فردی کمتری نداشتند [ .]20از آنجا که در مطالعه حاضر قبل از مشاوره
همبستگی بین حیطه خودآگاهی خصوصی و رضایت جنسی وجود
نداشت اما پس از مداخله بین این دو متغیر همبستگی مستقیمی ایجاد
شد ،پیش بینی میشود تنها با ارزیابی در یک مقطع نمیتوان برروی
داشتن و نداشتن روابط متغیرها قضاوت کرده و نیاز به مداخالت و
مطالعات بیشتری وجود دارد.
بررسی الگوی همبستگی خودآگاهی عمومی با رضایت جنسی حاکی از
آن است که رابطهای بین این حیطه از خودآگاهی با رضایت جنسی در
قبل و بعد از مشاوره در هیچیک از دو گروه کنترل و مداخله وجود
ندارد .در صورتیکه در مطالعه لطیفیان و سیف ( ،)1300نتایج نشان
دادند دانشجویان با خودآگاهی عمومی باالتر ،بیشتر از سایر دانشجویان
در معرض حساسیتهای بین فردی از قبیل بی اعتمادی ،انتقادپذیری،
حساسیت به طرد شدن و احساس مورد تهاجم قرار گرفتن و یا نیاز به
تأیید اجتماعی از جمله ناتوانی از ابراز وجود ،اجتناب از رنجاندن دیگران
حتی به بهای ضایع کردن حق خود ،وابستگی در اندیشهها و عواطف به
دیگران قرار دارند [ .]20در مطالعات رفعت پناه و سیف ( )1333و ریلو
– آلیک ( )1330نیز نوروزگرایی (روان رنجوری) با خوداگاهی عمومی
رابطه مثبت داشت ،به این معنا که افزایش نوروزگرایی (روان رنجوری)
با افزایش خوداگاهی همراه بود [.]25 ,27تناقض بین نتایج مطالعات
میتواند ناشی از متغیر وابسته مورد ارزیابی باشد که در این مطالعه
رضایت مورد بررسی بوده اما در مطالعات ذکر شده متغیرهای با مفاهیم
منفی مورد ارزیابی بودند .بنابر این مطالعات بیشتر با متغیرهای مشابه
نیاز است تا وجود یا عدم وجود رابطه را با اطمینان بیشتری بتوان بیان
کرد.
در مطالعه حاضر رابطه معکوسی بین اضطراب اجتماعی و رضایت
جنسی در گروه مداخله بعد از مشاوره دیده شد .به طوری که کاهش
اضطراب با افزایش رضایت جنسی همراه بود .نتایج مطالعه لطیفیان و
سیف ( )1300نشان داد که با افزایش اضطراب اجتماعی ،تمامی
جنبههای اختالالت روابط بین فردی از جمله حساسیت بین فردی،
دوسوگرایی بین فردی ،پرخاشگری ،نیاز به تأیید اجتماعی و نبود جامعه
پذیری ،فزونی مییابد [ ]20که از این نظر با مطالعه حاضر همسو بود.
این یافته با نتایج مطالعات رفعت پناه و سیف ( )1333نیز همخوان بود.
آنان دریافتند با کاهش اضطراب اجتماعی ،وظیفه شناسی ،توافق جویی
و برون گرایی افزایش مییابد [ .]25افراد مبتال به اضطراب اجتماعی
زمانی که در حضور دیگران قرار گیرند ،دچار نگرانی و پریشانی شده و
لذا میل به تنهایی دارند [ ]13و در واقع در تفسیر رویدادهای اجتماعی
منفی ،سوگیریهای بیشتری داشته [ ]30و توانایی انجام صحیح کارها
و وظایف خود را ندارند [.]13از آنجا که رضایت جنسی نیز حاصل تعامل
دو نفر است بنابر این مداخله جهت کاهش اضطراب میتواند عزت نفس
انها را افزایش و رضایت جنسی را ارتقا بخشد.
بین رضایت جنسی با خودآگاهی کل در گروه کنترل و مداخله ،قبل و
بعد از مشاوره رابطه معناداری پیدا نشد و این در حالی است که مشاوره،
نمرات خوداگاهی و رضایت جنسی را افزایش داده است .عدم برقراری

نتیجهگیری
بدنبال بررسی الگوی همبستگی رضایت جنسی با حیطههای
خودآگاهی مشاهده شد که بین رضایت جنسی با خودآگاهی خصوصی
رابطه مثبت و با اضطراب اجتماعی رابطه منفی وجود دارد .با توجه به
این یافتهها ،میتوان اینطور گفت که ،برای ارتقاء رضایت جنسی زنان،
که از مهمترین و خصوصیترین مسائل زندگی آنان بوده ،میبایست در
زمینه افزایش خودآگاهی خصوصی و کاهش اضطراب اجتماعی زنان
قدمهایی را برداشت .هم چنین میتوان ادعا کرد ،برای ارتقاء رضایت
جنسی زنان ،تنها نیاز به ارتقا دانش جنسی آن هم توسط متخصصین
جنسی نیست بلکه میتوان با مسلح کردن مراقبین بهداشتی مانند
مشاورین در مامایی به اسلحه مهارتهای زندگی به خصوص مهارت
خودآگاهی ،افزایش خودآگاهی خصوصی و کاهش اضطراب اجتماعی
زنان را طی جلسات مشاوره ایجاد کرد تا از این مسیر زنان از روابط
جنسی خود رضایت بیشتری داشته باشند.
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ضیائی و همکاران

 بدین وسیله از شورای پژوهشی. ثبت شده است341210331 تصویب
دانشگاه و مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی که در
تصویب و پرداخت هزینههای این طرح ما را یاری نمودند و کلیه افرادی
که شرایط را برای اجرای این مداخله فراهم نمودهاند و همچنین کلیه
.زنان محترم شرکت کننده در طرح تقدیر و تشکر میشود

بنابراین پیشنهاد میگردد آموزش مهارت خودآگاهی در مجموعه
 مراکز مشاوره دولتی و خصوصی،فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی
قرار گرفته تا آر طریق ارتقاء این مهارت بهبود سطح رضایت جنسی
 همچنین نتایج این پژوهش میتواند زمینه.زنان امکان پذیر شود
مطالعات گستردهتر و طوالنی مدت را فراهم آورد تا بتوان زمان مناسب
تأثیرپذیری مشاوره بر مبنای مهارت را بدست آورده و در جمعیت
.بزرگتری نتایج را تکرار و تأیید نمود

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که هیچ گونه تضاد منافعی در
نگارش این مقاله وجود ندارد

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان است که با کد
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