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Abstract
Introduction: Relationship and sexual satisfaction act as an emotional barometer in 
relationships of couple, therefore, it can reflect couples' satisfaction with other aspects of their 
marriage. The purpose of this study was to design a model for predicting sexual satisfaction 
based on sexual schemes and their differentiation in couples.
Methods: The present study was a descriptive-correlational research. The research population 
consisted of all couples in Boukan city in the year 2019, among which, 500 couples were 
selected based on Cochran's formula and available sampling method. The research tools were 
scales for measurement of cognitive schemes in the sexual tissue, self- differentiation and 
sexual satisfaction of Larson. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov tests, structural 
equations and path coefficients in PLS software.
Results: The results showed the structural model of the research is in good agreement with 
the research data. The coefficient of determination indicates the predictive power of the 
dependent variable (sexual satisfaction) on the independent variables (sexual schemes and 
self-differentiation). The results of the path analysis indicated the coefficient of determination 
of sexual satisfaction is 0.798 Which means that regardless of other variables, Differentiation 
variables and sexual schemes are able to explain about 0.80% of sexual satisfaction changes.
Conclusions: According to the results, Couples Therapists can help couples to solving their 
sexual problems. Application this approach in their interventions to treat negative sexual 
schemes as well as to increase the level of differentiation in couples. 
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چکیده
ــد  ــه می توان ــوری ک ــه ط ــد ب ــل می کن ــن عم ــط زوجی ــی در رواب ــنج هیجان ــوان فشارس ــه  عن ــی ب ــت جنس ــه  و رضای ــه: رابط مقدم
منعکس کننــده رضایــت زوجیــن از جنبه هــای دیگــر رابطــه زناشــویی آنهــا باشــد، پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی مــدل پیــش بینــی 

رضایــت جنســی بــر اســاس طرحــواره هــای جنســی و تمایزیافتگــی خــود در زوجیــن انجــام شــد.
روش کار: روش پژوهــش توصیفــی و از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش کلیــه زوجیــن ســاکن شهرســتان بــوکان در ســال 1398 
ــزار  ــر اســاس فرمــول کوکــران و بــه روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. اب ــد کــه از بیــن آنهــا 500 نفــر از زوجیــن ب بودن
پژوهــش شــامل مقیــاس هــای طرحــواره هــای شــناختی در بافــت جنســی، تمایزیافتگــی خــود و رضایــت جنســی الرســون بودنــد. تحلیل 
 PLS داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون هــای کولموگــوروف-  اســمیرنوف، معــادالت ســاختاری و ضرایــب مســیر بــه کمــک نــرم افــزار

انجــام شــد.        
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه مــدل ســاختاری پژوهــش بــرازش قابــل قبولــی بــا داده هــای پژوهــش دارد. شــاخص ضریــب تعییــن 
نشــان دهنــده قــدرت پیش بینــی متغیــر وابســته )رضایــت جنســی( از روی متغیرهــای مســتقل )طرحــواره هــای جنســی و تمایزیافتگــی( 
می باشــد. نتایــج تحلیــل مســیر حاکــی از آن اســت کــه مقــدار ضریــب تعییــن رضایــت جنســی برابــر بــا 0/798 مــی  باشــد کــه بیانگــر 
اینســت بــدون در نظــر گرفتــن ســایر متغیرهــا، متغیرهــای تمایزیافتگــی خــود و طرحــواره هــای جنســی قــادر بــه تبییــن حــدود 0/80 از 

تغییــرات رضایــت جنســی مــی باشــند. 
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج یافتــه هــا، زوج درمانگــران مــی تواننــد بــرای بهبــود مشــکالت و تعارضــات جنســی زوجیــن، از این 
رویکــرد در مداخــالت خــود جهــت درمــان طرحــواره هــای جنســی منفــی و همچنیــن افزایــش ســطح تمایزیافتگــی در زوجیــن اســتفاده 

 . کنند
کلید واژه ها: طرحواره های جنسی، تمایزیافتگی خود، رضایت جنسی زوجین.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه    
میــل جنســی حالتــی از بیــان عشــق و تقلیــدی از عمــل آفرینــش 
الهــی اســت )1(. عشــق و علیــت در روابــط جنســی یــک واســطه 
بــرای رســیدن بــه وحــدت و وســیله ای بــرای کســب فضیلــت و 
ــد اذعــان داشــت  ــی باشــد، بای ــد آفرینــش م ــرای تجدی راهــی ب
کــه زن و مــرد در صورتــی کــه بــه بینــش کامــل از ازدواج برســند، 
ــمی و  ــش جس ــن آرام ــه بهتری ــی ب ــه جنس ــا رابط ــد ب ــی توانن م
روانــی دســت یابنــد )2(. لــذت جنســی در انســان بیشــتر محصــول 
ذهــن او بــوده و عوامــل روانشــناختی از ســهم مهمــی در فعالیــت 

ــی  ــت جنس ــتند )3(. واژه رضای ــوردار هس ــی برخ ــت جنس و رضای
ــرد در  ــی ف ــط جنســی و توانای ــرد از رواب ــزان خرســندی ف ــه می ب
ــی  ــد اصل ــامل دو بع ــده و ش ــالق ش ــه اط ــذت دو طرف ــاد ل ایج
ــت  ــمی( و رضای ــد جس ــی )بع ــای جنس ــت ه ــت از فعالی رضای
ــد عاطفــی( اســت )4(. در ســایه ارضــای  ــی )بع عاطفــی و هیجان
میــل جنســی عــالوه بــر نیــاز جســمانی، فــرد از لحــاظ اخالقــی، 
فکــری و روانــی نیــز بــه آرامــش می رســد یعنــی در واقــع رابطــه  
جنســی بــه  عنــوان فشارســنج هیجانــی در روابــط زوجیــن عمــل 
ــت  ــده ی رضای ــد منعکس کنن ــه می توان ــوری ک ــه ط ــد ب می کن



حسین مام صالحی و امید مرادی

51

ــژه در  ــا بوی ــویی آنه ــی زناش ــر زندگ ــای دیگ ــن از جنبه ه زوجی
حــوزه صمیمیــت عاطفــی و شــناختی زوج هــا باشــد. یــک رابطــه 
ــاط جنســی خــوب  ــک ارتب ــب نتیجــه  ی ــز اغل ــی خــوب نی عاطف
مابیــن زوج هــا اســت از آنجایی کــه روابــط جنســی جوانــب دیگــر 
ــی  ــاط جنس ــن ارتب ــد، بنابرای ــر می کن ــویی را متأث ــی زناش زندگ
ــط  ــی رواب ــتی کل ــالمتی و تندرس ــی از س ــاس خوب ــد مقی می توان

ــا باشــد )6،5(.                     ــت زناشــویی زوج ه و صمیمی
یکــی از عوامــل فــردي مهــم و مؤثــر در رابطــه و رضایــت جنســی 
زوجیــن، طرحــواره هــای جنســی  یعنــی نگرشــهای جنســی فــرد 
مــی باشــد در حــوزه رشــد شــناختي طرحــواره بــه عنــوان »نقشــه 
انتزاعــي شــناختي« در نظــر گرفتــه مي شــود کــه راهنماي تفســیر 
اطالعــات و حــل مســئله اســت. بنابرایــن مــا بــه یــک طرحــواره 
ــک طرحــواره فرهنگــي  ــه ی ــه و ب ــک جمل ــراي فهــم ی ــي ب زبان
بــراي تفســیر یــک افســانه نیــاز داریــم )7(. بــک بــه عنــوان اولین 
شــناخت درمانگــر )1976( در نوشــته هــاي اولیــه اش بــه مفهــوم 
طرحــواره اشــاره کــرده اســت بــا این حــال در بافتــار روان شناســي 
و روان درمانــي طرحــواره بــه عنــوان اصــل ســازمان بخــش کلــي 
در نظــر گرفتــه مــي شــود کــه بــراي درك تجــارب زندگــي فــرد 
ــوزه روان  ــادي ح ــدي و بنی ــم ج ــي از مفاهی ضــروري اســت. یک
درمانــي ایــن اســت کــه بســیاري از طرحــواره هــا در اوایــل زندگي 
شــکل مــي گیرنــد، ســپس بــه حرکــت خــود ادامــه مــي دهنــد و 
خودشــان را بــه تجــارب بعــدي زندگــي تحمیــل مــي کننــد، بــک  
معتقــد اســت بــه همــان انــدازه کــه سیســتم قلبــی- عروقــی برای 
عملکــرد بــدن انســان ضــروری اســت. طرحــواره هــا هــم بــرای 
افــکار و ادراکات یــک فــرد بنیــادی هســتند و تاثیــری کامــل بــر 
تمــام رفتارهــا و هیجــان هــای او دارنــد. در اصــل طرحــواره هــا به 
عنــوان قالبــی بــرای تجــارب زندگــی یــک شــخص و بــه همــان 
نســبت چگونگــی پــردازش اطالعــات و ســپس انجام رفتار توســط 
او بــه کار مــی رود. بعبــارت دیگــری، افــکار خودآینــد، تصاویــر و یا 
شــناخت هایــی هســتند کــه بــه عنــوان نتیجــه ای از افــکار اصلــی 
یــا بــاور بنیادیــن فــرد قلمــداد مــی شــوند، همچنیــن ژرف تریــن 
ســاختارهای شــناختی در بافــت جنســی نیــز محســوب مــی شــوند 
ــای  ــوان باوره ــه عن ــکی ب ــن و سیروانوس ــه اندرس ــه در نظری ک
اساســی ابعــاد جنســی فــرد تعریــف شــده کــه از تجــارب گذشــته 
ــی  ــدا م ــور پی ــال ظه ــان ح ــای زم ــه ه مشــتق شــده و در تجرب
کننــد. آنهــا در پــردازش اطالعــات جنســی افــراد تاثیــر بســیاری 
ــش  ــی نف ــت جنس ــدم رضای ــا ع ــت و ی ــد و در رضای ــی گذارن م

ــت  ــد مثب ــد. طرحــواره هــای جنســی از دو بع بســیار مهمــی دارن
پرشــور- عاشــقانه و صریــح - راحــت و یــک بعــد منفــی طرحــواره 
خجالتــی - محتــاط تشــکیل شــده اســت، افــرادی کــه طرحــواره 
هــای جنســی مثبــت را دارنــد برعکــس افــرادی کــه بعــد منفــی 
طرحــواره هــای جنســی را دارنــد، بــه طورکلــی از لحــاظ نگــرش 
جنســی راحــت ترنــد و از بازداریهــای اجتماعــی ماننــد خودآگاهــی 
یــا خجالــت رهــا هســتند و طیــف گســترده تــری از فعالیــت هــای 
جنســی رضایــت بخــش تــری را در طــول زندگــی خــود گــزارش 

مــی کننــد )9،8(.
از دیگــر مولفــه هــای شــناخته شــده موثــر بــر عملکــرد و رضایــت 
جنســی افــراد، تمایزیافتگــي خــود مــی باشــد کــه یکــی از مفاهیــم 
کلیــدي نظریــه نظــام هــاي خانــواده درمانــی بوئــن اســت کــه آن 
را بــه عنــوان درجــه اي کــه در آن فــرد قــادر اســت بیــن کارکــرد 
عقالنــی - هیجانــی، صمیمیــت و خودمختــاري در روابــط خویــش 
تعــادل برقــرار کنــد، تعریــف مــی کنــد و مهمتریــن مفهــوم نظریــه 
ــرد  ــی ف ــزان توانای ــواده اســت کــه بیانگــر می سیســتم هــای خان
ــی و احساســی از یکدیگــر اســت،  ــک فرآیندهــای عقالن در تفکی
ــد  ــه حــدی از اســتقالل عاطفــی کــه فــرد بتوان یعنــی رســیدن ب
ــدن در  ــرق ش ــدون غ ــی، ب ــی و هیجان ــای عاطف ــت ه در موقعی
جــو عاطفــی آن موقعیــت هــا، بــه صــورت خودمختــار و عقالنــی 
تصمیــم گیــری کنــد. تمایزســازي یــک مفهــوم متشــکل از یــک 
اســتعداد درون فــردي بــراي تمیــز فرایندهــاي فکــري و احساســي 
ــاط  ــظ ارتب ــراي حف ــن شــخصي ب ــي بی ــک توانای از یکدیگــر و ی
ــظ  ــرد حف ــاري ف ــه خودمخت ــن اینک ــوده در عی ــران ب ــا دیگ ب
مي شــود، در ســطح درون فــردي اشــخاص متمایــز شــده توانایــي 
ــف،  ــاي مختل ــان در موقعیت ه ــه ش ــر و تجرب ــري فک ــه کارگی ب
بیشــتر بــوده و بهتــر مي تواننــد هیجانــات شــان را کنتــرل کــرده 
و رفتــار احساســي و هیجانــي کمتــري در مقایســه بــا افــرادي کــه 
تمایزســازي شــان کمتــر اســت، نشــان مي دهنــد، ایــن افــراد قــادر 
هســتند بــدون اینکــه اضطــراب و نگرانــي بیجــا داشــته یــا بیش از 
حــد بــه دیگــران وابســته باشــند، زندگــي کننــد، بعبــارت دیگــری 
ــای  ــوزه ه ــر ح ــد در اکث ــی توان ــود م ــی خ ــطح تمایزیافتگ س
زناشــویی همســران بویــژه در حیطــه عملکــرد، رابطــه و رضایــت 
جنســی زوجیــن بســیار تاثیرگــذار و کارآمــد باشــد )11،10(. 
همچنیــن فریمــن و بوئــن )1966(، اعتقــاد دارنــد کــه ایــن فراینــد 
از هنــگام تولــد آغــاز مــي شــود و هرگــز پایــان نمــي پذیــرد و در 
محیــط خانــواده ایــن ویژگــي هــا را بــه وســیله ي حمایــت، امنیت 
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ــد جــدا  ــد کــه در آن کــودك فراین ــف مــي نماین ــداري تعری و پای
ــط  ــه در رواب ــد ک ــي کن ــه م ــواده را تجرب ــي از خان ــدن تدریج ش
ــش  ــویی نق ــژه در دوران زناش ــی بوی ــول زندگ ــردي در ط ــن ف بی
ــم از ســالمت  ــة مه ــک جنب ــز ی ــد و نی ــی کن ــا م ــی را  ایف مهم
روانشــناختي اســت کــه روابــط اولیــه افــراد در محیــط خانــواده بــه 
ســطوح بــاالو پاییــن آن منجــر مــي شــود )10،11(. این مفهــوم در 
نظریــة نظــام هــا تحــت عنــوان « هــم آمیختگــي- تمایزیافتگــي 
» تعریــف شــده کــه هــر دو اصطــالح مویــد ایــن مطلــب اســت 
ــد آن اســت کــه او از وابســتگي  ــرد، نیازمن ــوغ و تحقــق ف کــه بل
هــاي عاطفــي حــل نشــده خانــواده اصلي خــود رهایــي یابــد )12(. 
بــا توجــه بــه اینکــه رابطــه و رضایــت جنســی می توانــد بســیاری 
ــک  ــن را در ی ــمی زوجی ــی و جس ــناختی، جنس ــای روانش از نیازه
ــزایی در  ــه  س ــر ب ــازد و تأثی ــرآورده س ــویی ب ــن زناش ــای ام فض
بهبــود صمیمیــت، تفاهم و ســازگاری همســران، ســالمت جســمی 
و روانــی، پیشــرفت اقتصــادی، اشــتغال و رفــاه خانــواده و بهداشــت 
روانــی اعضــا داشــته باشــد )13(. بنابرایــن تعییــن عوامــل موثــر بر 
رضایــت جنســی ماننــد طرحواره هــای جنســی و تمایزیافتگــی خود 
ــی  ــت جنس ــرد و رضای ــطح عملک ــا س ــود و ارتق ــد در بهب می توان
ــه اینکــه عملکــرد و  ــا توجــه ب زوجیــن مهــم باشــد، همچنیــن ب
ــم و  ــل مه ــی از عوام ــن یک ــویی زوجی ــی و زناش ــت جنس رضای
ــود و  ــن بهب ــد، بنابرای ــا می باش ــاء ازدواج ه ــذار در دوام و بق تاثیرگ
ارتقــاء آن در روابــط بیــن زوجیــن می توانــد بــه کاهــش مشــکالت 
و تعارضــات جنســی و زناشــویی و بالطبــع پاییــن  آمدن آمــار باالی 
ــر  ــن منج ــن زوجی ــالق در بی ــی و ط ــوز جدای ــده خانمان س پدی
ــج بســیاری از  ــر اســاس آمارهــاي رســمي، نتای گــردد )14،15(. ب
پژوهش هــا از جملــه نتیجــه مطالعــه بابکــی، رمضــان زاده و ابــدی 
نیــا نشــان مي دهنــد 50 درصــد علــت طــالق مشــکالت جنســي 
اســت، امــا بــر اســاس فــرا تحلیــل هــا در ایــن زمینــه بــاالي 70 
درصــد علــت طــالق بــه مســائل جنســي مربــوط مي شــود کــه در 
ایــن راســتا مــی تــوان عــالوه بــر مطالعــه بابکــی و رمضــان زاده، 
از جملــه بــه نتیجــه مطالعــات ســعیدی و شــکوری و نیــز نتیجــه 
پژوهــش پینتــو و نوبــل اشــاره نمــود کــه نتایــج یافتــه هــای هــر 
ــش از 70  ــه بی ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــش ه ــن پژوه ــدام از ای ک
ــه  ــورد مطالع ــن م درصــد مشــکالت و تعارضــات زناشــویی زوجی
آنهــا بــه تعارضــات جنســی مربــوط اســت )16(. همچنیــن نتایــج 
ــت  ــر مثب ــرد تاثی ــی ف ــان و صداقت ــه اصغری ــای مطالع ــه ه یافت
ــان  ســطح تمایزیافتگــی خــود و طرحــواره هــای جنســی را در زن

و مــردان بــر روابــط زناشــویی آنهــا بــه روشــنی نشــان داده اســت 
)17(. در همیــن زمینــه نتایــج یافتــه هــای پژوهــش هنرپــروران، 
معتمــدي و رفاهــی نیــز کــه رابطــه بیــن طرحــواره هــای جنســي 
ــوده  ــن را بررســی نم ــرد جنســي در متاهلی ــاي عملک ــه ه و مولف
ــور  ــای مذک ــن متغیره ــادار بی ــت و معن ــی از رابطــه مثب ــد حاک ان
ــی ایــن پژوهــش اینســت  مــی باشــد )18(. بنابرایــن فــرض اصل
ــا مــدل  ــر در بهبــود و ارتقــاء رضایــت جنســی ب کــه عوامــل موث
معــادالت ســاختاری بهتــر توجیــه پذیــر مــی شــود، از ایــن رو در 
مطالعــه حاضــر بــا بــه کار گرفتــن روش تحلیــل مســیر به بررســی 
ایــن ســئوال پژوهشــی پرداختــه شــد کــه آیــا متغیرهــای طرحــواره 
هــای جنســی و تمایزیافتگــی خــود مــی تواننــد، رضایــت جنســی 

را در زوجیــن پیــش بینــی کننــد؟                                                                                                                                                                    

روش کار
ــرا  ــث اج ــی و از حی ــه توصیف ــک مطالع روش پژوهــش حاضــر ی
ــه  ــت، جامع ــاختاری اس ــادالت س ــدل مع ــوع م ــتگي از ن همبس
ــال 98  ــوکان در س ــتان ب ــاکن شهرس ــن س ــه زوجی پژوهــش کلی
بودنــد کــه بــرای انتخــاب نمونــه تعــداد 500 نفــر از زوجیــن بــر 
ــترس  ــری در دس ــه روش نمونه گی ــران و ب ــول کوک ــاس فرم اس
ــارت  ــش عب ــن پژوه ــای ورود در ای ــالك ه ــدند. م ــاب ش انتخ
ــد از: داشــتن حداقــل یــک ســال زندگــی مشــترك زوجیــن  بودن
ــیردهی  ــگی و ش ــارداری، یائس ــدم ب ــال، ع ــر آن 35 س و حداکث
زنــان، عــدم ســوء مصــرف بــه الــکل، مــواد و دارو )بــا توجــه بــه 
ــن  ــا زوجی ــن منظــور ب ــه ای ــه بالینــی و تشــخیصی کــه ب مصاحب
مربوطــه انجــام گرفــت و همچنیــن خــود گزارشــی آنهــا(، نداشــتن 
بیمــاری هــای جســمی و روانــی مزمــن )بــا توجــه بــه عدم ســابقه 
بســتری در بیمارســتان و نداشــتن هیــچ گونــه پرونــده پزشــکی بــه 
ــر مبنــای مصاحبــه  دلیــل بیماریهــای جســمی و روانــی مزمــن ب
ــت و  ــام گرف ــور انج ــن منظ ــه ای ــن ب ــا زوجی ــه ب ــخیصی ک تش
ــل در  ــوادکافی )حداق ــتن س ــا(، داش ــی آنه ــن خودگزارش همچنی
ــا،  ــه آنه ــخ ب ــئواالت و پاس ــت درك س ــطه 2( جه ــطح متوس س
حاضــر بــه همــکاری داوطلبانــه بــا پژوهشــگر در راســتای اهــداف 
علمــی پژوهــش مــورد نظــر، همچنیــن مــالك هــای خــروج در 
ــازه  ــدگان اج ــه شــرکت کنن ــد از اینک ــارت بودن ــه عب ــن مطالع ای
داشــتند هــر زمــان بــه هــر دلیلــی کــه مایــل بودنــد، بــدون هیــچ 
گونــه محدودیتــی از پژوهــش خــارج شــوند و بــه منظــور رعایــت 
مالحظــات اخالقــی و نیــز جهــت حداکثــر همــکاری آزمودنــی هــا 
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در اجــرای مطالعــه، طراحــی پرسشــنامه هــا بی نــام و بــا کدگذاری 
انجــام شــد و آزمودنــی هــا نیــز از لحــاظ محرمانــه بــودن پاســخ 
هایشــان بــه آزمــون هــا مطمئــن شــدند و این مهــم کامــال رعایت 
گردیــد، بنابرایــن مشــارکت کننــدگان بــا آگاهــی و رضایــت کامــل 
در مطالعــه شــرکت کردنــد، آنهــا در صــورت تمایــل مــی توانســتند 
بــا وارد کــردن ایمیــل خــود در قســمت جمعیــت شــناختی از نتایــج 
داده هــای خــود و همچنیــن نتایــج کلــی پژوهــش اطــالع یابنــد به 
ایــن امیــد کــه ایــن اقــدام بتوانــد انگیــزه خوبــی جهــت تکمیــل 
انفــرادی پرسشــنامه هــا ایجــاد کنــد تــا بــا دقــت و صداقــت بــه 
ــه از  ــذا پــس از کســب رضایــت آگاهان ــد. ل مــاده هــا پاســخ دهن
ــر  ــی ب ــتا )مبن ــن راس ــی در ای ــات مقتض ــا و توضیح ــی ه آزمودن
ــا آنهــا  ارزش و اهمیــت ایــن مطالعــه( و هماهنگــی هــای الزم ب
جهــت شــرکت در آزمــون بــرای یــک زمــان از پیــش تعیین شــده) 
در یــک روز تعطیــل( بــه یــک ســالن فرهنگــی، هنــری تقریبــا در 
مرکــز شــهر کــه قبــال بــه ایــن منظــور تــدارك دیــده شــده بــود 
ــل  ــه در داخ ــات ک ــع آوری اطالع ــای جم ــدند، ابزاره ــوت ش دع
پاکــت قــرار گرفتــه بودنــد بعــد از توضیحــات و راهنمایــی هــای 
الزم توســط آزمونگــران مربوطــه بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم 
و یکســان بــرای همــه آزمودنــی هــا در اختیــار زوجیــن قــرار داده 
شــد تــا هــر یــک از زوجیــن بــه صــورت انفــرادی آنهــا را تکمیــل 
ــوروف-  ــای کولموگ ــون ه ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ــد، داده ه نمای
اســمیرنوف، معــادالت ســاختاری و ضرایــب مســیر بــه کمــک نــرم 

ــدند.        ــل ش ــای SPSS و PLS تحلی افزاره
پرسشــنامه رضایــت جنســی،  پژوهــش شــامل:  ابزارهــای   
و  جنســی  بافــت  در  شــناختی  هــای  طرحــواره  پرسشــنامه 
پرسشــنامه تمایزیافتگــی خــود بودنــد. در ایــن تحقیــق بــه منظــور 
ــه  ــرد و رابط ــن در عملک ــی زوجی ــت جنس ــزان رضای ــرآورد می ب
جنســی خــود از مقیــاس رضایــت جنســی الرســون )1998( کــه 
ــراری  ــه برق ــل ب ــه ی تمای ــی باشــد و 4 مؤلف دارای 25 ســوال م
ــی و  ــی جنس ــت زندگ ــی، کیفی ــرش جنس ــی، نگ ــط جنس رواب
ــر  ــد و ب ــتفاده ش ــنجد، اس ــی س ــن را م ــی زوجی ــازگاری جنس س
ــر  ــی، 1، 2، 3، 4، 5 در نظ ــه ای لیکرت ــح گزین ــف پن ــاس طی اس
گرفتــه مــی شــود و بــا ســواالتی ماننــد )مــن احســاس مــی کنــم 
کــه همســرم از روابــط جنســی مــان لــذت مــی بــرد.( بــه ســنجش 
رضایــت جنســی مــی پــردازد کــه حداقــل نمــره ایــن پرسشــنامه 
بــرای هــر فــرد 25 و حداکثــر آن 125و حــد متوســط آن نیــز 62/5 
مــی باشــد. روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در پژوهــش بهرامــی 

ــاي  ــب آلف ــکاران )1395( ســنجیده شــده اســت )19(. ضری و هم
کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه در پژوهــش بهرامــی و همــکاران بــاالی 
0/87 بــرآورد شــده اســت )19(. همچنیــن در مطالعــه حاضــر بــرای 
اطمینــان بیشــتر جهــت اســتفاده از ایــن ابــزار، پایایــی ایــن مقیاس 

ــاخ، 0/85 محاســبه شــد. ــای کرونب ــب آلف ــا اســتفاده از ضری ب
پرسشــنامه برانگیختگــی طرحواره هــای شــناختی در بافــت جنســی 
)QCSASC( بــا 28 گویــه، طرحواره های شــناختی افــراد هنگام 
ــن در چهــار موقعیــت جنســی را می ســنجد کــه شــامل  قرارگرفت
اختــالل میــل، اختــالل برانگیختگــی، دشــواری های رســیدن بــه 
ــه  ــنامه ب ــذاری پرسش ــد. نمره گ ــموس می باش ــم و واژینیس ارگاس
ــواًل  ــا » معم ــاده« ت ــاق نیفت ــز اتف ــه ای از » هرگ صــورت 5 درج
ــنامه، 32 و  ــن پرسش ــره ای ــل نم ــت. حداق ــد« اس ــاق می افت اتف
ــه  ــد. مطالع ــز 96 می باش ــط آن نی ــد متوس ــر آن 160 و ح حداکث
نوبــره و همــکاران )2006( از اعتبــار و پایایــی پرسشــنامه حمایــت 
ــی  ــه ضیای ــاخ آن در مطالع ــای کرونب ــب آلف ــرده )20( و ضری ک
ــر 68% گــزارش شــده اســت  ــی براب ــه ایران )2013( در یــک نمون
)21(. همچنیــن در مطالعــه حاضــر بــرای اطمینــان بیشــتر جهــت 
ــب  ــتفاده از ضری ــا اس ــزار ب ــی اب ــاس، پایای ــن مقی ــتفاده از ای اس

ــاخ، 0/66 محاســبه شــد.                                                                                                                                                                 آلفــای کرونب
همچنیــن در پژوهــش حاضــر بــه منظــور ســنجش ســطح 
تمایزیافتگــی خــود در زوجیــن یعنــی ارتبــاط هــای مهــم زندگــی و 
روابــط جــاری آنهــا بــا اعضــای خانــواده اصلــی خــود از پرسشــنامه 
ــزار 45  ــک اب ــه ی ــدر( ک ــکورن و فریدلن ــود )اس ــی خ تمایزیافتگ
ســوالی اســت و دارای 4 خــرده مقیــاس واکنــش پذیــری عاطفــی، 
ــا دیگــران مــی  جایــگاه مــن، گریــز عاطفــی و هــم آمیختگــی ب
باشــد، اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه بــا مقیــاس لیکرتــی در یــک 
طیــف 6 گزینــه ای از 1 )ابــدا در مــورد مــن صحیــح نیســت( تــا 6 
)کامــال در مــورد مــن صحیــح اســت( درجــه بنــدی شــده اســت. 
حداکثــر نمــره پرسشــنامه 270 اســت. ســوالهای 4، 7، 11، 15، 19، 
ــت و ســایر ســوال هــا  ــه صــورت مثب 23، 27، 31، 37، 41، 43 ب
ــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــود. نمــره کمتــر در  ب
ــر تمایزیافتگــی  ــده ســطوح پاییــن ت ــن پرسشــنامه نشــان دهن ای
اســت، در پژوهشــی توســط خطیبــی )1384( روایــی محتوایــی و 
صــوری و مالکــی ایــن پرسشــنامه مناســب ارزیابــی شــده اســت 
)22(. ضریــب آلفــاي کرونبــاخ محاســبه شــده در پژوهــش خطیبی 
ــد )22(.  ــرآورد ش ــاالی 0/7 ب ــنامه ب ــن پرسش ــراي ای )1394( ب
ضریــب آلفــای گــزارش شــده توســط اســکورن و فریدلنــدر بــرای 
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پرسشــنامه تمایزیافتگــی خــود 0/88 اســت )23(. همیــن ضریــب 
آلفــا در پژوهــش پلــج - پوپکــو کــه در ســال 2004 انجــام گرفــت 
0/86 اســت )نقــل از خطیبــی،1394(، )22(. همچنیــن در مطالعــه 
ــاس،  ــن مقی ــان بیشــتر جهــت اســتفاده از ای ــرای اطمین حاضــر ب
پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه و بــا 

مقــدار 0/84 مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 

یافته ها
ــرکت  ــه 250 زوج )500 ش ــوط ب ــای مرب ــه داده ه ــن مطالع در ای

ــه( تحلیــل شــد. ــوان افــراد نمون ــه عن کننــده ب

جدول 1: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زوجین شرکت کننده در مطالعه

درصد تجمعیدرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

جنسیت
2505050زن
25050100مرد

سن

165310/610/6 تا 25
2615931/842/4 تا 35
3613727/469/8 تا 45
4610020/089/8 تا 55
565110/2100 تا 65

تحصیالت

8416/817متوسطه )2(
10120/237دیپلم

10120/257/2کاردانی

14929/887/0کارشناسی

5410/897/8کارشناسی ارشد
112/2100دکترا

      اشتغال
28657/257/2شاغل
21442/8100بیکار

سابقه ازدواج

24649/249/2زیر ده سال
1011422/872/0 تا 19 سال
209418/890/8 تا 29 سال
469/2100باالی 29 سال

تعداد فرزندان

6412/812/8بدون فرزند
1202437یک فرزند
16432/869/6دو فرزند

15230/4100بیشتر از دو فرزند

بــه منظــور تحلیــل اســتنباطی و آزمــون ســؤال پژوهــش از آزمــون 
ــع  ــودن توزی ــال ب ــرای بررســی نرم کولموگــوروف- اســمیرنوف ب
داده هــا اســتفاده شــد و نرمــال بــودن توزیــع هــا بــه تاییــد رســید. 
ــرای  ــزار PLS ب ــرم اف ــا ن ــاختاری ب ــادالت س ــن از مع همچنی
ــن  ــات اســتفاده شــده اســت و از ای ــن مــدل و تســت فرضی تدوی
طریــق بــه بررســی طراحــی مــدل پیــش بینــی رضایــت جنســی 
بــر اســاس طرحــواره هــای جنســی و تمایزیافتگــی خــود پرداختــه 
شــده اســت. نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملــی تائیــدی متغیرهــای 

پژوهــش توســط نــرم افــزار PLS در نمودارهای شــماره یــک و دو 
ارائــه شــده اســت و جهــت بررســی بــرازش مــدل، از بــرازش کلــی 
ــدازه  ــه منظــور بررســی پایایــی مــدل ان مــدل اســتفاده شــده و ب
ــب  ــی، ضری ــب بارهــای عامل ــه بررســی ضرای ــق، ب ــری تحقی گی
ــاخ و پایایــی ترکیبــی پرداختــه شــد. مقــدار پایایــی  آلفــای کرونب
ترکیبــی باالتــر از 0/7 بــود کــه نشــان از پایــداری درونــی مناســب 

اســت کــه جایگزینــی مناســب بــرای آلفــای کرانبــاخ اســت
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جدول2: ضرایب مسیر و مقادیر معنی داری
نتیجهOriginal SampleT StatisticsP Valuesضرایب مسیر

تایید0/9326/42P >0/01طرحواره جنسی    ارگاسم
برانگیختگی تایید0/8836/26P >0/01طرحواره جنسی
واژینیسموس تایید0/8522/84P >0/01طرحواره جنسی
تایید0/9040/05P >0/01طرحواره جنسی میل جنسی

تایید0/9328/11P >0/01تمایزیافتگی خود  گریز عاطفی
تایید0/8913/99P >0/01تمایزیافتگی خود  هم آمیختگی
تایید0/9230/77P >0/01تمایزیافتگی خود  جایگاه من

تایید0/8911/78P >0/01تمایزیافتگی خود  واکنش پذیری
تایید0/9635/23P >0/01رضایت جنسی کیفیت زندگی
تایید0/8224/63P >0/01رضایت جنسی نگرش جنسی

تایید0/8222/88P >0/01رضایت جنسی سازگاری جنسی
تایید0/9340/45P >0/01رضایت جنسی تمایل به رابطه

شکل1: نمودار ضرایب مسیر و ضریب تعیین

معیــار اساســی ارزیابــی متغیرهــای مکنــون درونــزا مــدل مســیر، 
ــد  ــد چن ــان می ده ــاخص نش ــن ش ــد. ای ــن می باش ــب تعیی ضری
ــزا صــورت  ــر برون ــزا توســط متغی ــر درون ــرات متغی درصــد از تغیی
می¬پذیــرد. مقادیــر 0/19، 0/33 و 0/67 بــرای متغیرهــای مکنون 
درونــزا در مــدل مســیر ســاختاری بــه ترتیــب ضعیــف، متوســط و 
قابــل توجــه توصیــف شــده اســت. ولــی چنانچــه متغیــر مکنــون 
درونــزا تحــت تأثیــر تعــداد معــدودی )یــک یــا دو( متغیــر برونــزا 
ــل  ــز قاب ــن نی ــب تعیی ــر متوســط ضری ــرار داشــته باشــد؛ مقادی ق
ــن  ــس تبیی ــه واریان ــن  ک ــب تعیی ــرش اســت. شــاخص ضری پذی

ــی  ــدرت پیش بین ــده ق ــان دهن ــود، نش ــده می ش ــز نامی ــده نی ش
ــر اســاس  ــر وابســته از روی متغیرهــای مســتقل می باشــد. ب متغی
نتایــج نمــودار شــماره یــک مقــدار ضریــب تعییــن رضایت جنســی 
برابــر بــا 0/798 مــی  باشــد کــه نشــان مــی دهــد بــدون در نظــر 
ــای  ــواره ه ــود و طرح ــی خ ــا، تمایزیافتگ ــایر متغیره ــن س گرفت
جنســی قــادر بــه تبییــن حــدود 0/80 درصــد از تغییــرات رضایــت 

جنســی مــی باشــند.
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شکل 2: نمودار مقادیر تی متناظر ضرایب مسیر      

همچنیــن یکــی از شــاخص های تاییــد روابــط در مــدل ســاختاری 
معنــادار بــودن ضرایــب مســیر مــی باشــد. چنانچــه مقــدار بدســت 
ــر  ــان در نظ ــورد اطمین ــطح م ــاره در س ــل آم ــاالی حداق ــده ب آم
گرفتــه شــده باشــد، آن رابطــه یــا فرضیــه تاییــد می شــود. 
ــن  ــد ای ــد و 99 درص ــد، 95 درص ــاداری 90 درص ــطح معن در س
مقــدار بــه ترتیــب بــا حداقــل آمــاره t برابــر 1/64، 1/96 و 2/58 
ــب  ــام ضرای ــی شــود، تم مقایســه می شــود. چنانچــه مشــاهده م
مســیر باالتــر از ایــن مقادیــر هســتند کــه نتایــج ضرایــب مســیر 
ــه ظــور کلــی نتایــج بررســی هــای انجــام  ــد. ب را تاییــد مــی کن
شــده بــا نــرم افــزار PLS در قالــب معــادالت ســاختاری ضمــن 
ــدازه گیــری هــا نشــان مــی دهــد کــه  تاییــد روایــی و پایایــی ان
ــت جنســی دارد.  ــر رضای ــی داری ب ــر معن تمایزیافتگــی خــود تاثی
همچنیــن طرحــواره هــای جنســی اثــر مســتقیم و معنــی داری بــر 

ــد. رضایــت جنســی دارن

بحث 
ــت  ــی رضای ــش بین ــدل پی ــی م ــدف طراح ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
جنســی بــر اســاس طرحــواره هــای جنســی و تمایزیافتگــی خــود 
ــی از آن  ــر حاک ــش حاض ــج پژوه ــت نتای ــام گرف ــن انج در زوجی
ــود  ــی خ ــی و تمایزیافتگ ــای جنس ــواره ه ــن طرح ــه بی ــت ک اس
ــاداری وجــود دارد،  ــت و معن ــت جنســی همبســتگی مثب ــا رضای ب
ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای پاســکال و همــکاران )24(، 
گــوردون و همــکاران )25(، حســینیان و همــکاران )26(، آزرده 
)27( همسوســت. لــذا بــه طــور دقیــق تــر در تبییــن یافتــه هــای 
ــکل  ــون ش ــه چ ــود ک ــتنباط نم ــوان اس ــی ت ــر م ــش حاض پژوه

گیــری و تحــول طرحــواره هــا از دوران کودکــی ایجــاد و ذخیــره 
ــواده، آمــوزش، مذهــب  ــر فرهنــگ، خان مــی شــوند و تحــت تاثی
ــرار  ــراد ق ــا شــخصیت اف ــه جنســیت، ســن ی ــوط ب و عوامــل مرب
دارنــد تــا در شــرایط خاصــی فعــال گردنــد، ایــن طرحــواره هــا از 
ــه راحتــی مــی  ــردازش اطالعــات در تمــام حــوزه هــا ب طریــق پ
تواننــد موجــب ســوءگیری در تفســیر مــا از رویدادهــا و موقعیتهــای 
ــز در آســیب شناســی  مختلــف شــوند کــه ایــن ســوگیری هــا نی
ــای  ــرش ه ــم، نگ ــوء تفاه ــورت س ــه ص ــردی ب ــان ف ــی می روان
ــم  ــدف و چش ــت، ه ــای نادرس ــی ه ــه زن ــده، گمان ــف ش تحری
داشــت هــای غیرواقعبینانــه مشــخص مــی شــوند، پــس در واقــع 
طرحــواره هــای جنســی بــه عنــوان سیســتم پردازشــی میــل، افکار 
و ادراکات جنســی افــراد محســوب  مــی شــوند کــه مــی تواننــد 
زمینــه ســاز انگیــزش جنســی ذهنــی افــراد بــوده و تاثیــری کامــل 
ــار و هیجــان هــای جنســی داشــته باشــند )28(.  ــل، رفت ــر تمای ب
لــذا ایــن نگرشــها و اعتقــادات نادرســت نســبت بــه موضــوع رابطه 
جنســی کــه در بیــن بعضــی از فرهنــگ هــا، خانــواده هــا و زوجین 
تــازه ازدواج کــرده وجــود دارد، مــی توانــد بــه راحتــی منجــر بــه 
ایجــاد مشــکالت و تعارضــات جنســی و زناشــویی در بیــن زوجیــن 
گــردد و در نتیجــه بــه عنــوان عاملــی مهــم و تاثیرگــذار دوام و بقاء 
زندگــی مشــترك و ازدواج زوج هــا را بــه مخاطــره انــدازد )30،29(. 
ــه  ــا ب ــه ه ــه حاضــر، یافت ــه نتیجــه مطالع ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــر  ــز از دیگ ــود نی ــي خ ــه تمایزیافتگ ــت ک ــانگر اینس ــی نش خوب
ــی  ــن م ــت جنســی زوجی ــر رابطــه و رضای ــر ب ــای موث ــه ه مولف
باشــد کــه در حــوزه عملکــرد و روابــط جنســی و زناشــویی زوجیــن 
ــا نتایــج پژوهــش  نقــش مهمــی را ایفــا مــی کنــد، ایــن نتایــج ب
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ــی اســدی و همــکاران )32(  هــای اســتیون و همــکاران )31(، بن
همســو اســت. لــذا در تبییــن ایــن قســمت از یافتــه هــای پژوهــش 
حاضــر مــی تــوان اســتنباط نمــود کــه تمایزیافتگــی فــرد از همــان 
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــد و ت ــی کن ــد م ــی رش ــواده اصل ــدا از خان ابت
نــوع الگوهــای ارتباطــی فــرد بــا اعضــائ خانــواده اصلــی مربــوط 
مــی شــود کــه ایــن الگوهــا بــر اســاس رمزگردانــی و رمزگشــایی 
ــدل مــی شــود شــکل  ــواده رد و ب ــراد خان ــن اف ــی کــه بی پیامهای
ــن  ــا و تعامــالت بی ــی ه ــر پویای ــه شــدت تحــت تاثی ــه و ب گرفت
ــا  ــری داده ه ــه کارگی ــوه ب ــرار دارد و در نح ــواده ق ــای خان اعض
ــی  ــرد، ول ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــرد م ــده ف ــالت آین در تعام
ــه  ــدیدی ک ــزاج ش ــل امت ــه دلی ــن ب ــیاری از زوجی ــفانه بس متاس
ــا                                    ــه آنه ــازه را ب ــن مجــال و اج ــد ای ــود دارن ــدا خ ــواده مب ــا خان ب
ــان  ــی مشترکش ــای اول زندگ ــان روزه ــه از هم ــد ک ــی دهن م
اعضــای خانــواده اصلــی در زندگــی زناشــویی آنهــا دخالــت کننــد، 
بطوریکــه هرچــه امتــزاج زوجیــن بــا خانــواده مبــداء بیشــتر باشــد 
ــات  ــازگاری و تعارض ــی، ناس ــی ثبات ــراب، ب ــود اضط ــال وج احتم
بیــن آنهــا بویــژه در حــوزه تبــادل احساســات، رابطــه و عملکــرد 

ــود )34،33(.  ــد ب جنســی بیشــتر خواه

نتیجه گیری
ــی  ــه نتیجــه پژوهــش حاضــر و مبان ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک از آنجای
ــز  ــی و تمای ــی منف ــای جنس ــواره ه ــده طرح ــرح ش ــری مط نظ
نایافتگــی هــر یــک از زوجیــن مــی توانــد زمینــه ســاز مشــکالت 
ــال  ــردد و احتم ــن گ ــن زوجی ــویی بی و تعارضــات جنســی و زناش
مــی رود کــه ایــن مشــکالت و تعارضــات بــه دیگــر حــوزه هــای 
ــل طرحــواره هــای مثبــت  ــز ســرایت کنــد و در مقاب زناشــویی نی
جنســی و تمایزیافتگــی خــود مــی تواننــد عواملــی مهــم و کارآمــد 
در بهبــود و ارتقــاء عملکــرد و رابطــه جنســی رضایــت بخــش در 
ــازگاری و دوام  ــی، س ــم، همدل ــث تفاه ــه باع ــند ک ــن باش زوجی

ازدواج هــا در آنهــا گردنــد. از مهــم تریــن محدودیــت هــای ایــن 
مطالعــه، جمــع آوری داده هــا بــه صــورت خــود گزارشــی بــود کــه 
احتمــال مــی رود خــود سانســوری آزمــون شــوندگان روی نتایــج 
ــه  ــتفاده از روش نمون ــدم اس ــن ع ــد و همچنی ــته باش ــر داش تاثی
گیــری تصادفــی بــود کــه بــر ایــن اســاس مــورد نتایــج پژوهــش 
حاضــر محدودیــت هایــی را در زمینــه تعمیــم یافتــه هــا، تفســیرها 
و اســنادهای علــت شناســی متغیرهــا ایجــاد مــی کنــد، لــذا توصیه 
ــن محدودیــت هــا مــورد  ــده ای مــی شــود در پژوهــش هــای آین
توجــه قــرار گیــرد و نیــز بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق مبنــی 
بــر تاثیــر طرحــواره هــای جنســی و تمایزیافتگــی خــود بــر بهبــود 
و ارتقــاء رضایــت جنســی در زوجیــن پیشــنهاد مــی گــردد کــه این 
رویکــرد بــه وســیله متخصصین و ســازمان های ذیصــالح همچون 
ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره، مراکــز مشــاوره بهزیســتی و 
دادگاه هــای خانــواده جهــت شناســایی زوجینــی کــه مشــکالت و 
تعارضــات جنســی دارنــد و یــا حتــی در آســتانه طــالق هســتند و 
از صمیمیــت و رضایــت جنســی در ســطح پایینــی برخوردارنــد بــه 
کار بســته شــود، تــا مداخــالت روانشــناختی و مشــاوره ای مقتضــی 
جهــت ارتقــای رضایــت جنســی آنهــا توســط متخصصیــن در حوزه 

زوج درمانــی و ســکس تراپــی انجــام گیــرد.

سپاسگزاری
شناســه                                                        بــا  اخــالق  کــد  دارای  حاضــر  پژوهــش 
IR.MUK.REC 1398 /066. دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کردســتان مــی باشــد. از مدیــران، مســئوالن و کارشناســان 
ســازمانها و اداراتــی کــه در شهرســتان بــوکان، محقــق را در اجرای 
ــه زوجینــی کــه در  ــد، همچنیــن کلی ایــن طــرح همــکاری نمودن
ــد،  ــه آزمونگــران را یــاری کردن ــه پرسشــنامه هــا صادقان پاســخ ب

ــردد.  ــی گ ــی م ــکر و قدردان ــه تش صمیمان
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