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Abstract
The aim of this study was to predict marital
satisfaction based on sexual knowledge and sexual
schemas in married women. The research method was
descriptive-correlational. The statistical population
included all women who were referred to the Welfare
Counseling Center in Arak in June and July 2018.
Using the available sampling method, 115 patients
referred to this center were selected as the research
sample. In order to collect information, Enrich (1989)
Marital Satisfaction Questionnaire, Anhopper (1992)
Sexual Knowledge Questionnaire, and Anderson and
Sivansky's (1994) Sex Schemas were used to collect
data. Data were analyzed using a regression analysis
test using SPSS software version 23. Findings from the
analysis of research data showed that there is a
significant correlation between sexual knowledge,
sexual schemas, and marital satisfaction (P <0/05).
Also, the modified multiple determination coefficient
indexes showed that predictor variables, including
sexual knowledge and romantic, explicit, and shy
schemas, can predict a total of 35% of marital
satisfaction. According to the results of this study, it
can be concluded that marital satisfaction in married
women is related to factors such as sexual knowledge
and sexual schemas; Therefore, empowerment and
educational programs with the aim of increasing
sexual knowledge and increasing interest between
couples can play an effective role in improving the
quality of marriage and increasing life satisfaction.

مهسا ترابی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و
 روش پژوهش توصیفی از نوع.طرحوارههای جنسی در زنان متأهل انجام شد
 جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعهکننده به مرکز مشاوره.همبستگی بود
- به روش نمونه. بودند1398 بهزیستی شهر اراک در ماههای خرداد و تیر سال
 نفر از مراجعه کنندگان به این مرکز به عنوان نمونه110 ،گیری دردسترس
 بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای رضایت.پژوهش انتخاب شدند
)1992 ، (آنهوپرSKS  دانش جنسی،)1989 ، (انریچEMS-S زناشویی
. استفاده شد،)1994 ، (اندرسون و سیووانسکیSSS و طرحوارههای جنسی
 نسخهSPSS دادهها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار
 یافتههای حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که. تحلیل شد،23
 طرحوارههای جنسی و رضایت زناشویی همبستگی معنیدار،بین دانش جنسی
، شاخص ضریب تعیین چندگانه اصالحشده، همچنین.)P<0/05( وجود دارد
،نشان داد که متغیرهای پیشبین شامل دانش جنسی و طرحوارههای رمانتیک
 از رضایت زناشویی را پیشبینی%35  میتوانند در مجموع،صریح و خجالتی
 با توجه به نتایج این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رضایت زناشویی.کند
در زنان متأهل با عواملی از جمله دانش جنسی و طرحوارههای جنسی در
 برنامههای توانمندسازی و آموزشی با هدف دانش افزایی،ارتباط است؛ بنابراین
 میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت،جنسی و افزایش عالقه بین زوجین
.زناشویی و افزایش رضایت از زندگی را به همراه داشته باشد

 زنان، طرحوارههای جنسی، دانش جنسی، رضایت زناشویی:واژههای کلیدی
.متأهل
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مقدمه
 بنا نهاده میشود و،خانواده را میتوان یک واحد عاطفی و شبکهای از روابط درهم تنیدهای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد
 یکی از تهدیدات رشد و.)1400 ، به منزله رضایت او از خانواده محسوب میشود (کرمی و همکاران،رضایت یک فرد از زندگی زناشویی
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بالندگی در زندگی زناشویی زوجین ،ناسازگاری و نارضایتی در زندگی زناشویی است (باچم 1و همکاران .)2018 ،براساس نظریه چرخه
نظامهای زناشویی و خانواده السون ،2روابط رضایتبخش در زندگی زناشویی به خانواده اجازه میدهد تا میزان توانایی و همبستگی خود را
در پاسخ به نیازهایی که با آن مواجه می شود ،تغییر دهند .در نتیجه این توانایی و همبستگی ایجاد شده به واسطه رضایت زناشویی
رفتارهایی همچون همبستگی ،3انعطافپذیری 4و ارتباطات ،5در زندگی زناشویی تسهیل و نارضایتی زناشویی را در کانون خانواده کاهش
میدهد (السون و همکاران .)2019 ،رضایت زناشویی ،6یکی از مفاهیم متداول برای ارزیابی شادی و ثبات در یک ازدواج است (روز 7و
همکاران .)2019 ،در حقیقت آنچه که حتی از خود ازدواج مهمتر است ،موفقیت ازدواج و رضایت زوجهای متأهل است که جوی سرشار از
احترام ،تعهد و مسئولیت بر آن حاکم است (امیدیان و همکاران .)1397 ،رضایت زناشویی یعنی داشتن ذهنیت خوشایند در بین زوجین
از جنبههای مختلف ازدواجشان که مستقیماً برکیفیت زندگی آنها تأثیر میگذارد (اکسی 8و همکاران .)2017 ،رضایت زناشویی از جمله
مهمترین عواملی است که بر خانواده اثر میگذارد و باعث حفظ زندگی زناشویی میشود و همچنین تحت ثأثیر عوامل مختلفی مانند
خصوصیات شخصی افراد ،بلوغ فکری ،رضایت جنسی ،دلزدگی زناشویی و غیره قرار میگیرد (اکسی و همکاران.)2018 ،
رضایت زناشویی ،جنبه ای بسیار مهم و پیچیده از رابطه زناشویی محسوب می شود؛ بنایراین ،بررسی عواملی که باعث افزایش رضایت
زناشویی میشود ،بسیار مهم است .در این رابطه ،یکی از متغیرهای تأثیر گذار بر افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل ،دانش جنسی است
(ذاکرپور آقاملکی و خان محمدی .)1399 ،آگاهی و دانش جنسی ،9عبارت است از مجموعه معلومات ،دانش و آگاهی فرد در مورد جنسیت
و مسائل جنسی از جمله جنبههای فیزیولوژی ،تولید مثل ،عملکرد و رفتار جنسی فردی و بینفردی (بختیارپور و همکاران .)1395 ،دانش
جنسی میتواند بر همه ی ارتباطات و تعامالت زندگی زوجین تأثیرگذار باشد .اگر زوجین در زندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این
بعد مهم رابطه داشته باشند ،قادر خواهند بود که شیوههای ارتباطی خود را بهبود بخشند و در هنگام حل تعارضات زناشویی یک راه حل
سازنده را در پیش بگیرند (لیو 10وهمکاران .)2020 ،نتایج حاکی از آن است که افزایش آگاهی و دانش جنسی و اصالح باورها و بازخورد
افراد نسبت به مسائل جنسی ،در بهبود مشکالت زناشویی مؤثر هستند (بشارت و رنجبر کالگری .)1392 ،دوج 11و همکاران ( )2016در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رضایت جنسی با نگرشهای آشکار و تلویحی جنسی رابطه دارد .فقدان دانش جنسی ،با افزایش
آسیبپذیری فرد ،زمینه ساز پیدایش و تشدید اختااللت جنسی میشوند (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،12همچنین ،نتایج مطالعات
ترابی و همکاران ( ،)1399بشارت و همکاران ( )1396و آتاکی و همکاران ،)2021( 13نشان داد که دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی
رابطه مثبت معنادار دارد.
15
14
یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند بر رضایت زناشویی ،زوجین تأثیر گذار باشد ،طرحوارههای جنسی است (کروک و کورت ،
 .)2019طرحوارههای جنسی ،تعمیم شناختی ابعاد جنسی فرد است که از تجارب قبلی فرد نشأت گرفته و طیف وسیعی از ابعاد جنسی از
جمله گرایشهای جنسی ،رفتارهای جنسی ،نگرشهای جنسی و بازنمایی شناختی هویت جنسی فرد را در بر میگیرد .با توجه به اینکه
تصور افراد از خودشان میتواند بر رفتارهای آنها تأثیرگذار باشد ،به نظر میرسد طرحوارههای جنسیتی افراد که در واقع نگرشهای آنها
را در مورد نقش جنسیشان را نشان میدهد .زنانی که دارای طرحوارههای جنسی مثبت هستند ،نسبت به زنانی که طرحوارههای جنسی
منفی دارند ،احساس ب هتری نسبت به تجربیات جنسی خود دارند و این طرحوارههای مثبت آنها را به سمت وارد شدن به یک رابطه

1 . Bachem
2 . circumplex model of marital

4 . flexibility
5 . communication
6. marital satisfaction
7 . Rose
8. Xie
9. sexual knowledge
10 . Lyu
11 . Doge
12 . American Psychiatric Association
13 . Attaky
14 . sex schemes
15 . Körük & Kurt

] [ DOR: 20.1001.1.2383353.1401.11.5.2.7

3 . cohesion
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1 . Gottman & Levenson
2. Anderson & Syranovosky
3 . passionate schema-romance
4 . explicit schema-comfortable
5 . schematic shy-cautious
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روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر اراک
در ماههای خرداد و تیر سال  1398بودند .به روش نمونهگیری دردسترس 115 ،نفر از مراجعه کنندگان به این مرکز به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش ،عبارت بوند از :عدم ابتال به اختالالت روانشناختی (به تشخیص روانشناس پژوهش بر
اساس دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( ))DSM-5و داشتن سواد خواندن و نوشتن .مالکهای خروج شامل عدم
تمایل مراجع به ادامه همکاری و ناقص پر کردن پرسشنامهها ،بود .پس از انتخاب نمونه پژوهش ،اطالعاتی دربارهی موضوع پژوهش تا آنجا
که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد ،به شرکتکنندهها داده شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها تعداد  5پرسشنامه ناقص بود که از نمونه
پژوهش خارج شد و تعداد  110پرسشنامه تحلیل شد .به تمامی شرکتکنندگان اطمینان خاطر در مورد محرمانه ماندن اطالعات و تحلیل
گروهی داده ها بدون ذکر مشخصات ارائه شد .در نهایت جهت تحلیل دادهها ،از آزمون آماری تحلیل رگرسیون و نرم افزار  SPSSنسخه
 ،23استفاده شد
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جنسی رضایت بخش هدایت میکند (خندان دل و کاویانی .)1393 ،از نظر گاتمن و لونسون ،)2016( 1طرحواره های جنسی یعنی نگرش-
های جنسی فرد که در نظریــه اندرسون و سیووانسکی )1994( 2به عنوان باورهای اساسی ابعـاد جنسـی فرد تعریف شده که از تجارب
گذشته مشتق شـده و در تجربههای زمان حال ظهور پیدا میکنند .آنهـا در پــردازش اطالعــات جنســی افــراد تــأثیر بســیاری
میگذارند و در رضایت و یـا عـدم رضـایت جنسـی ،نقش بسیار مهمی دارند .طرحوارههـا ی جنسـی از دو بعد مثبت پرشور -عاشقانه 3و
صریح -راحـت 4و یـک بعد منفی طرحواره خجـالتی  -محتـاط 5تشـکیل شـده است .افرادی که طرحوارههای مثبـت جنسـی دارنـد
بـرخالف گـروه دیگـر در نگـرشهـای جنسـی خـود راحـتتـر بـوده و در نتیجـه طیـف گسـتردهتـری از فعالیتهای جنسی رضایتبخش
را در طـول زنـدگی جنسی خود گزارش میکنند (گاتمن و لونسون .)2016 ،مریمـی و همکاران ( )1395در پژوهشـی بـه تعییـن نقـش
طرحـوارههـای جنسـی در پیـشبینـی رضایـت زناشـویی دانشـجویان زن متأهــل پرداختنــد .نتایـج نشـان داد کـه طرحـواره جنسـی
و مولفـه هـای آن (پرشـور و رمانتیـک و صراحـت -راحـت) قـادر بـه پیـشبینـی رضایـت زناشـویی هستند .جماعتی اردکانی و همکاران
( )1399ضمن مطالعهای نشان دادند که طرحواره پرشور -عاشقانه و صریح -باز قادر به پیشبینی رضایت جنسی زنان است .بابایی و
همکاران ( )1398در مطالعهای به این نتیجه دست یافتند که طرحوارههای جنسی مثبت ،بطور معناداری تعارضات زناشویی کمتری را
بدنبال دارد .همچنین ،نتیج مطالعات اسالمی باباحیدری و همکاران ( ،)1400صابونچی و همکاران ( ،)1399زرگری نژاد و احمدی ()1398
و مام صالحی و همکاران ( ،)1398بیان کننده رابطه معنادار بین طرحوارههای جنسی و رضایت زناشویی در گروههای مختلف از زنان بود.
با توجه به آنچه بیان شد و در نظر گرفتن اینکه رضـایت زناشویی مـیتوانـد بســیاری از نیازهــای روانشــناختی زوجین را در یک
فضای امن زناش ویی برآورده سازد و تــأثیر بــه ســزایی در بهبــود صــمیمیت ،تفــاهم و سازگاری همسران ،سالمت جسمی و روانی،
پیشرفت اقتصادی ،اشتغال و رفـاه خـانواده و بهداشـت روانـی اعضا داشته باشـد ،بنـابراین تعیـین عوامـل مـؤثر بـر رضایت زناشویی مانند
دانش جنسی و طرحوارههای جنسـی میتواند در بهبود و ارتقـاء رضایت زناشویی زنان مهـم باشـد .همچنـین ،بـا توجه به اینکه عملکـرد
و رضـایت زناشویی زوجین یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در دوام و بقاء ازدواجها است ،بنـابراین شناسایی عوامل پیش بین آن و بهبـود
و ارتقـا ء رضایت زناشویی در روابط بین زوجین مـی توانـد بـه کـاهش مشـکالت و تعارضات زناشـویی و بـالطبع پـایین آمـدن آمار باالی
پدیده طالق در بـین زوجین منجر گردد .از سویی دیگر ،با توجه به اینکه تا کنون مطالعهای به پیشبینی رضایت زناشویی با توجه به نقش
متغیرهای دانش جنسی و طرحواره های جنسی به صورت همزمان در بین زنان متأهل انجام نشده است ،ضرورت انجام این مطالعه آشکار
میشود .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و طرحوارههای جنسی در بین زنان متأهل،
انجام شد.
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ابزار سنجش
1

2

مقیاس رضایت زناشویی انریچ ( : )EMSSاین مقیاس در سال  1989توسط اولسون  ،ساخته شده است و فرم کوتاه آن شامل 47
ماده خود گزارشی است .هر گویه شامل یک مقیاس  5درجهای است (کامالً موافقم ،موافقم ،نه موافق و نه مخالف ،مخالفم ،کامالً مخالفم)
که دامنه آن از  1تا  5مرتب شده است .کمترین نمره  47و بیشترین نمره  235است که هرچه نمره فرد بیشتر باشد نشان دهنده رضایت
زناشویی باالتر است .این مقیاس از دوازده خرده مقیاس تشکیل شده است که شامل تحریف آرمانی ،خرسندی زناشویی ،مسائل شخصیتی،
ارتباط ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیت های اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،فرزندان و فرزندپروری ،خانواده و دوستان ،نقش های مساوات
طلبی و جهت گیری مذهبی ،می شود .در پژوهش السون و همکاران ( ،)1991ضریب همبستگی مقیاس رضایت زناشویی انریچ با مقیاس
رضایت خانوادگی( 3اولسون و ویلسون )1982 ،از  0/41تا  0/60و با مقیاس رضایت زندگی( 4داینر 5و همکاران )1985 ،از  0/32تا 0/41
بود که نشانه روایی سازه این پرسشنامه است .السون ( )1989ضریب آلفای کرونباخ را  %92به دست آورد .سلیمانیان ( )1373پرسشنامه
رضایت زناشویی را ترجمه و همبستگی درونی آن را  %95گزارش کرده است .همچنین ضریب پایایی آزمون نیز در پژوهش سلیمانیان
( )1373به روش آلفای کرونباخ  %95بهدست آمد .در پژوهش تیمورپور و همکاران ( )1389ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مؤلفههای
رضایت خانوادگی  0/40تا  0/60به دست آمد که نشان از روایی سازه این پرسشنامه است .در پژوهش حاضر ،همسانی درونی این پرسشنامه
به روش آلفای کرونباخ  0/92به دست آمد.
مقیاس دانش جنسی ( :6)SKSپرسشنامه دانش جنسی آنهوپر )1992( 7به صورت تک مؤلفهای و دارای  15گویه پیرامون مسائل

مقیاس طرحوارههای جنسی ( :8)SSSاین پرسشنامه توسط اندرسون و سیووانسکی ( )1994طراحی شده و دارای دو فرم جداگانه
زنانه و مردانه است .مقیاس طرحواره جنسی مردان از  45صفت تشکیل شده است .برای مقیاس مردان خرده مقیاسها شامل :پرشور -با
محبت ،قدرتمند  -پرخاشگر ،روشنفکر  -مترقی است .و فرم زنانه آن شامل :پرشور  -رمانتیک ،صریح  -راحت ،خجالتی  -محتاط است.
شرکت کننده باید در یک مقیاس لیکرت  7درجهای (از اصالً 0 :تا خیلی زیاد )6 :مشخص سازد که هر یک از این صفات تا چه حد وی را
توصیف میکند و در شخصیت او نمود دارد .از آنجاییکه افراد به گونه آزادانه در مورد مسائل جنسی خود صحبت میکنند 18 ،صفت به
عنوان گویههای پر کننده در این آزمون بکار رفتهاند تا ماهیت ویژگی اصلی مورد ارزیابی از دید شرکت کنندگان پنهان بماند .زیر مقیاس
پرشور -رمانتیک دارای  10سؤال ،زیر مقیاس صریح  -راحت دارای  8سؤال و زیر مقیاس خجالتی -محتاط نیز دارای  8سوال است .نمره
گذاری عبارت  45به شکل معکوس است .از جمع نمرات خرده مقیاسها نمره کل طرحواره جنسی بدست میآید .کسب نمرات بااالتر نشان
دهنده طرحواره جنسی مربوطه در فرد است .اندسون و کای ( )2001روایــی و پایایــی "مقیــاس طرحـواره جنسـی" را بـر روی 387

1. Enrich Marital Satisfaction Scale
2. Olson
3 . Family Satisfaction Scale
4 . Satisfaction with Life Scale
5 . Dyner
6. Sexual Knowledge Scale
7. Ann Hooper
8. Sexual Schemas Scale
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زن متأهل دانشـجوی دانشـگاه اوهایــو آمریــکا انجــام داد .روایــی همگــرای مقیــاس فــوق بــا "مقیــاس دانــش و نگــرش
جنســی" ضریــب همبســتگی  0/75بهدسـت آمـد کـه روایـی همگرایـی ایـن آزمـون اثبـات میشود .پاپایــی بــه روش همبســتگی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  0/82بهدســت آمــد .نووسیلیکی و همـکاران ( )2003در پژوهـش
خـود روایـی سـازه" مقیـاس طرحواره جنسـی" را بـه روش تحلیـل عامـل تأییـدی بـر روی  561تـن از زنـان و مـردان متأهل لهسـتانی

] [ Downloaded from frooyesh.ir on 2022-12-06

جنسی زنان و مردان است ،از اینرو ،برای هر دو جنس کارایی دارد .به دو طریق میتوان پرسشنامه را تحلیل کرد .1 :براساس مؤلفههای
پرسشنامه و  .2تحلیل بر اساس میزان نمره بهدست آمده .تحلیل بر اساس میزان نمره کسب شده به این صورت است که گویههای این
پرسشنامه به صورت درست و غلط پاسخ داده میشود و به گویه درست یک امتیاز و به گویه غلط نمرهای تعلق نمیگیرد .از این رو حداکثر
نمره آزمون  15و حداقل نمره آن صفر است .این آزمون در پژوهش عشقی و همکاران ( )1386استفاده شد که برای تعیین همسانی درونی
آن از ضریب آلفای کرونباخ  0/72استفاده شد و روایی محتوای آن توسط پنج متخصص مشاور و پزشک متخصص زنان و زایمان تأیید شد.
در پژوهش حاضر ،همسانی درونی این پرسشنامه به روش کودر ریچاردسون  0/78به دست آمد.
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بررسـی و تأیید شـد .پاپایـی بـه روش همبسـتگی درونـی بـا محاسـبه ضریـب آلفـا کرونبـاخ بـر روی نمونــه فــوق در فــرم زنانــه

 0/70و در فــرم مردانــه  0/72به دسـت آوردنـد .مجتبائی و همکاران ( )1394آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای خرده مقیاسهای
پرشور -رمانتیک ،صریح-راحت و خجالتی -محتاط به ترتیب  0/66 ،0/70و  0/56و برای کل پرسشنامه  ،0/78گزارش کردند .آنها برای
تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده کردند ،نظر متخصصین در این زمینه موید ارتباط صفتهای مقیاس با سازه
طرحواره جنسی زنان بود .در پژوهش حاضر ،همسانی درونی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای زیر مقیاسهای پرشور-رمانتیک،
صریح -راحت و خجالتی -محتاط به ترتیب برابر با  0/73 ،0/71و  ،0/72بهدست آمد.

یافته ها
بررسی ویزگی جمعیتشناختی شرکت کنندگان در پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد سن زنان برابر است با
( ) 27/727±4/089بود .و حداقل  2سال و حداکثر دارای  8سال زندگی متأهل بودند .در جدول شماره  ،1آمارههای توصیفی (میانگین و
انحراف استاندار) و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،ارائه شده است.
جدول  .1آمارههای توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک
صریح
بودن

خجالتی
بودن

دانش جنسی
رمانتیک بودن
صریح بودن

20/71
33/13
33

2/73
8/27
8/17

1
0/60
0/58

1
0/66

1

خجالتی بودن

24/46

6/01

-0/52

-0/60

-0/67

1

رضایت زناشویی

34/07

5/69

0/70

0/82

0/81

-0/62

1

0/13
0/34
0/02

-1/10
-0/45
-0/46

-0/28

-1/40

-0/15

-1/20
**P< 0/01

جدول  . 2نتایج رگرسیون نقش دانش جنسی ،رمانتیک بودن ،صریح بودن و خجالتی بودن بر رضایت زناشویی
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

R

R2

R2adj

Sig

رگرسیون
باقیمانده

1070/16
2031/18

9
101

119/46
9/90

12/13

0/59

0/35

0/32

0/001

کل

3199/80

110
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با توجه به نتایج جدول  ،1میتوان گفت که رضایت زناشویی با دانش جنسی ( ،)r= 0/70طرحواره رمانتیک بودن ( ،)r=0/82طرحواره
صریح بودن ( ،)r= 0/70همبستگی مثبت و معنادار ( )P<0/01و با طرحواره خجالتی بودن ( ،)r= -0/62همبستگی منفی معناداری دارد
()P<0/01
یکی از مفروضات رگرسیون عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای مستقل است .شاخصهای تحمل واریانس و تورم واریانس این
فرضیات را چک میکنند .مقدار شاخص تلورانس بین صفر و یک است .به ازای هر متغیر مستقل یک مقدار برای این شاخص وجود دارد،
اگر مقدار این شاخص به یک نزدیک باشد نشان از این است که این متغیر با بقیه متغیرهای مستقل اثر هم خطی ندارد و اگر به صفر
نزدیک باشد عکس این حالت را نشان میدهد (دانش جنسی=  ،0/81رمانتیک بودن=  ،0/59صریح بودن=  0/71و خجالتی بودن= .)0/64
همچنین شاخص  VIFنیز در صورتی نشان از تأئید عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای مستقل را نشان میدهد که مقداری کمتر از
 2اختیار کند ( ) p<0/05که در این پژوهش میزان آن برای متغیرهای دانش جنسی ،رمانتیک بودن ،صریح بودن و خجالتی بودن به ترتیب
 1/23 ،1/57 ،1/22و  ،1/13بهدست آمد.
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متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

دانش
جنسی

رمانتیک
بودن

رضایت
زناشویی

کجی

کشیدگی

74
پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و طرحوارههای جنسی در زنان متأهل
Predicting marital satisfaction based on sexual knowledge and sexual schemas in married women

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،مقدار معناداری گزارش شده کمتر از  0/05شده است و نشان از معنیدار بودن مدل
رگرسیون است .در این پژوهش مقدار  R2برابر  0/35شده است به این معنا که متغیرهای دانش جنسی ،رمانتیک بودن ،صریح بودن و
خجالتی بودن 35 ،درصد توانایی پیشبینی رضایت زناشویی را دارند.
با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام یکی از ضرایب صفر نیست و یا بهعبارتدیگر کدام متغیر یا متغیرها
تأثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آماره  tاستفاده شد که نتایج در جدول  ،3گزارش شده است.
جدول  .3ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره  tمتغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیش بین

tآماره

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده
B

خطای استاندارد

46/08

2/13

سطح معناداری

استاندارد شده
beta
8/98

0/001

دانش جنسی

0/50

0/13

0/44

5/46

0/001

رمانتیک بودن

0/28

0/11

0/25

2/41

0/008

صریح بودن

0/03

0/01

0/03

0/40

0/001

خجالتی بودن

-0/32

-0/13

-0/26

-3/20

0/002

مقدار ثابت

بحث و نتیجهگیری
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این پژوهش با هدف پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس دانش جنسی و طرحوارههای جنسی در بین زنان متأهل ،انجام شد.
یافته حاصل از پژوهش نشان داد که دانش جنسی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل هست .این یافته با نتایج مطالعات
ترابی و همکاران ( ،)1399بشارت و همکاران ( ،)1396و آتاکی و همکاران ( ،)2021همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت که
آگاهی و دانش جنسی بسیار مهمی در رضایت افراد از زندگی زناشوییشان دارد .بسیاری از افراد مخصوصا در کشور ما با اطالعات ناقص و
گاه حتی اشتباه وارد رابطه زناشویی میشوند که نتیجه آن رابطهای با کیفیت پایین است .آموزش اطالعات صحیح در زمینه چرخه پاسخ
جنسی ،تفاوتهای زن و مرد دراین زمینه و در ابراز عشق ،دیدگاه اسالم در زمینه رابطه جنسی نه تنها احتمال بهبود مهارتهای عملی را
افزایش میدهد بلکه باعث اصالح بسیاری از باورهای اشتباه زوجین میشود که این مسأله مخصوصا در زنان بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا
مکانیزم راه ا ندازی میل جنسی در زنان به مقدار زیادی تحت تأثیر افکار و باورهایی قرار دارد که در این زمینه دارند؛ برخالف مردان که به
راحتی و خیلی زود از طریق حس بینایی و یا بویایی برانگیخته میشوند (آتاکی و همکاران .)2021 ،همچنین ،از آنجاکه مسائل جنسی و
توانایی برقراری یک ارتباط جنسی مطلوب ،یکی از اجزاء شخصیت و خودپنداره فرد محسوب میشود ،زمانی که فرد در عملکرد جنسی با
مشکل مواجه شود و متوجه میشود که آگاهی و دانش کمی در این زمینه دارد ،خود را به عنوان شریک جنسی فاقد صالحیت میبیند که
این موضوع بر میزان احساس رضایت وی از زندگی تأثیر می گذارد .در این خصوص ،دانش جنسی با فراهم ساختن زمینه جهت شناخت
محدودیتها و کالبدشناختی رفتار جنسی برای افراد امکان محقق شدن رفتار جنسی لذتبخش و شاد را فراهم میسازد تا بدین وسیله با
ارضاء یکی از نیازهای بشری موجبات افزایش آرامش و آس ایش افراد را فراهم سازد .ازآنجایی که یکی از خصوصیات اشخاص سالم و دارای
سامت روان ،شناخت محدودیت ها و نواقص خود است ،آگاهی و دانش جنسی باعث افزایش شناخت و پذیرش محدودیتها میشود و
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همانطور که نتایج جدول  3نشان میدهد ،متغیرهای دانش جنسی ،رمانتیک بودن ،صریح بودن و خجالتی بودن با رضایت زناشویی
در سطح معناداری  P< 0/001رابطه معنادار دارند.
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اسالمی باباحیدری ،ف ،.عسگری ،ف ،.و ضرغامی حاجبی ،م .)1400( .همبستگی طرحوارههای جنسی با تعارضات زناشویی و بی ثباتی ازدواج در زوجین.
فصلنامه مدیریت ارتقای سالمتhttp://jhpm.ir/article-1-1237-fa.html .98-109 ،2 ،10 ،
امیدیان ،م ،.رحیمیان بوگر ،ا ،.طالع پسند ،س ،.نجفی ،م ،.و کاوه ،م .)1397( .اثربخشی آموزش غنیسازی سازگاری زوجها در بهبود ارتباطات زناشویی.
مجله پژوهشهای مشاورهhttp://irancounseling.ir/journal/article-1-747-fa.html .40-20 ،67 ،17 ،
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منابع
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صمیمیت و نزدیکی حاصل از رابطه جنسی سالم و آگاهانه حس باهم بودن و دوست داشتن و دوست داشته شدن و نهایتاً افزایش رضایت
زناشویی را برای زوجین به همراه میآورد
یافته دیگر پژوهش نشان داد که طرحواره های رمانتیک و صریح بودن ،به طور مثلت و طرحواره خجالتی بودن به صورت منفی قادر
به پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل هستند .این یافته با نتایج مطالعات اسالمی باباحیدری و همکاران ( ،)1400صابونچی و همکاران
( ،)1399جماعتی اردکانی و همکاران ( ،)1399زرگری نژاد و احمدی ( ،)1398مام صالحی و همکاران ( )1398و مریمـی و همکاران
( ،)1395همسو است .در تبییـن ایـن یافته میتوان گفت که بخشـی از علـل و زمینـه هـای بـروز تعارضـات زناشـویی بـه نحـوه روابـط
و تعامـل هـای دو جنـس زن و مـرد و روابــط ویــژه آنهــا در خانــواده بــه عنــوان زن و شــوهر بــاز مــی گــردد .از آنجــاکــه
تعــارض امــری ارتباطــی است  ،بهتـر اسـت کـه تعامـل بیـن زوجیـن مـورد بررسـی قـرار گیـرد .در طرحــوارههــای جنســی
گرایــش هــای فــردی بیشــتر مــورد نظـر اسـت .ایـن طرحـوارههـا ،نگـرش هـا ،رفتارهـا ،تصمیمـات و قضــاوتهــای جنســی
فــرد را هدایــت مــی کننــد .طرحــوارههـا همیشـه خـود را در روابـط نشـان مـیدهنـد و باعـث تاثیـر در روابــط بیــنفــردی
مــیشــوند .معمــوال ماهیــت ناســازگار طرحـوارههـا زمانـی ظاهـر مـیشـوند کـه افـراد در رونـد زندگـی خـود و تعامـل بـا دیگـران
بـه ویـژه رابطـه زناشـویی بـه گونـه ای عمـل کننـد کـه طرحـوارههـای آنهـا بایـد بـه هـر قیمتـی تأییــد شــود (کروک و کورت،
 .)2019پاورمن و همکاران ( )2017معتقدند زنانی که طرحواره مثبت دارند ،تمایل دارند که در نگرشهای جنسی راحت باشند و بهطور
کـلـی از بازداری های اجتماعی مانند خودآگاهی یا خجالت رها هستند و طیف گستردهتری از فعالیتهای جنسی را در طـول زنـدگـی
جنسی خود گزارش می کنند .برای زنان دارای طرحواره جنسی مثبت ،روابط عاشقانه مرکزیت دارند .زنان دارای طرحواره صریح –باز،
تمایالت و رفتارهای جنسیشان را  -ماننـد زنـان دارای طرحواره پرشور  -عاشقانه گزارش می کنند ،اما این افراد ،تعـهـد ضعیفتر و
پیوندهای کمتر پای ایی دارند و ممکن است در روابط جنسی تعهد کمتری داشته باشند؛ بنابراین بازنمایی طرحوارهای یک زن جنسیگرا
هم عناصر انگیزشی (برانگیختگی جنسی) و هم شامل عناصر دلبستگی (روابط عاشقانه) .را در پـی دارد .بالعکس ،در زنانی که طرحوارههای
منفی از تمایالت جنسی دارنـد ،خودشان را از نظر عاطفی سرد و یرعاشقانه میدانند و اذعـان دارند که در رفتار جنسی و روابط عاشقانه،
به شیوهای بازدارنده عملمی کنند .این زنان تمایل دارند که در مسـائـل جـنـسـی محافظه کار باشند و نگرشها و ارزشهای منفـی در
خصـوص موضوعات جنسی داشته باشند و ممکن است خود را به عنـوان افراد خودآگاه ،خجالتی ،یا مطمئنتر در انواع رفتارهای جنسی و
اجتماعی توصیف کنند که از این نظر میتواند میزان رضایت زناشویی آنها را نیز تحت تأثیر قرار بدهد.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی در زنان متأهل با عواملی از جمله دانش جنسی و طرحوارههای جنسی در
ارتباط است؛ بنابراین ،برنامه های توانمندسازی و آموزشی با هدف دانش افزایی جنسی و افزایش عالقه بین زوجین ،میتواند نقش مؤثری
در بهبود کیفیت زناشویی و افزایش رضایت از زندگی را به همراه داشته باشد.
این پژوهش نیز مانند سایر مطالعات با محدودیتهایی روبرو بود .از جمله این محدودیتها میتوان به روش نمونهگیری دردسترس و
محدود بودن جامعه به زنان متأهل و پایین بودن حجم نمونه آماری پژوهش ،اشاره کرد .از اینرو ،پیشنهاد میشود تا در مطالعات آتی،
پژوهشگران از روش نمونهگیری تصادفی استفاده کرده و جامعه بزرگ تری از هر دو گروه جنسی مرد و زن را مورد مطالعه قرار دهند .در
مجموع با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که متغیرهای دانش جنسی و طرحوارههــای جنســی توانایی پیشبینی رضایت
زناشویی را در زنان متأهل دارند .بنابرایــن ،پیشنهاد میشود تا روانشناسان و مشاوران خانواده بــا تغییــر طرحــوارههــای جنســی در
جهــت مثبــت و آموزش دانش جنسی به زوجین ،تعارضات زناشویی بین آنها را کاهش داده و ثبــات ازدواج را پدیــد آورنــد و از
آســیب طـالق پیشــگیری کننــد .همچنین ،بــه مشــاورینی کــه زوجیــن پیــش از ازدواج بــه آنهــا مراجعــه مــیکنند ،پیشنهاد
میشود تــا زوجیــن را از نظــر چگونگــی طرحــوارههــای جنســی و میزان آگاهی و دانش جنسی ،مــورد ارزیابـی قـرار دهنـد.
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