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چکیده:
مقدمه :طرحواره ها سازه هايی هستند كه بر اساس واقعيت يا تجربه شکل می گيرند و به عنوان واسطه ،پاسخ هاي رفتاري
افراد را تحت تأثير قرار می دهند .هدف از پژوهش حاضر ،اثر بخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی ،احساسات مثبت زنان
متأهل شهر آبادان بود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی با طرح پيش آزمون  -پس آزمون با گروه كنترل می باشد.جامعه آماري
پژوهش حاضر  30نفر از زنان متأهل مراجعه كننده به كلينيک مشاوره و روان شناسی بيمارستان نفت شهر آبادان بود كه به
روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمايش ( 15نفر) و گروه كنترل ( 15نفر) تقسيم شدند .ابزارهاي پژوهش شامل:
مقياس طرحواره جنسی زنان ،پرسشنامه احساسات مثبت بودند .داده ها ،با آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري تجزيه و
تحليل شد.
یافته ها :يافته ها نشان می دهد آموزش جنسی با توجه به ميانگين طرحواره جنسی گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه
گواه ،موجب تغيير گروه آزمايش شده است و در مرحله پيگيري با كنترل پيش آزمون بين آزمودنی هاي گروه آزمايش و
گروه گواه از لحاظ احساسات مثبت تفاوت معنی داري وجود دارد ( P≤0/001و .)F=84309/342
نتیجه گیری :نتايج نشان داد كه آموزش جنسی بر طرح واره جنسی تأثير دارد و موجب افزايش احساسات مثبت زنان متأهل
می شود ،و اين نتايج در مرحله پيگيري پايدار بود.
واژه های کلیدی55 :
تاریخ دریافت1397/8/10 :

تاریخ پذیرش نهایی1397/10/22 :
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مقدمه:
يکی از اساسی ترين و پيچيده ترين وجه از وجوه طبيعت بشري ،غريزه جنسی 1وي است .غريزه جنسی موضوعی است كه در
هاله اي تابو ،شرم ،گناه و ممنوعيت احاطه گرديده است و صحبت از آن را مشکل تر از هر موضوعی ديگر می سازد .هدف از
آفرينش اين غريزه ،بقاي نوع بشر است .اما به دليل وجود لذت در انجام عمل جنسی موضوع از بقا به قدري دور شده است كه
حتی بعضی ،عمل جنسی را صرفا بخاطر خود آن عمل می شناسند و نه چيز ديگر و عمل جنسی را معادل تکنيک هاي
مقاربت می دانند .اين باورها در خصوص عمل جنسی و ساير زمينه ها ،توسطارزش هاي جامعه و آموزش ها وتجارب اوليه
زندگی افراد ،شکل می گيرند و منجربه رفتارهاي ويژه اي براي افراد خصوصاً زنان تعيين و طبقه بندي می كنند كه ،موجب
تيپ بندي جنسی شده و تصورهاي قالبی را فراهم می سازد بدين سان طرحواره ها با ساخت هاي شناختی شکل می
گيرند(. )1
در حوزه شناخت درمانی بک 2در اولين نوشته هاي خود به مفهوم طرحواره 3اشاره كرده است .طرحواره ها سازه هايی هستند
كه بر اساس واقعيت يا تجربه شکل می گيرند و به عنوان واسطه ،پاسخ هاي رفتاري افراد را تحت تأثير قرار می دهند و در
ساختار روان درمانی ،طرحواره به عنوان يک عامل سازمان بخش در نظر گرفته می شود كه براي درک تجارب زندگی فرد
ضروري است .وي معتقد است كه اغلب مشکالت بين فردي كه افراد تجربه می كنند تحت تأثير شيوه تصور آنها می باشد كه
او ،آن را طرحواره می نامد ( .)2طرحواره جنسی 4ارتباط نزديکی با خود پنداري دارد .به عقيده بم ،)3(5افراد تا حدي طرحواره
هاي جنسی مختلف دارند و اين تغيير ،شايد نتيجه انواع اطالعاتی است كه فرد در خانواده و فرهنگ و جامعه در رابطه با
جنسيت ،در سراسر دوران زندگی خود با آن مواجه شده است .طرحواره جنسی افراد ،تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تأثير قرار
می دهد؛ از جمله در ارضاي نيازهاي عاطفی در زندگی مشترک،داشتن مهارت هاي مربوط به ايجاد تفاهم ،احساسات مثبت،
شيوه هاي محبت وارضاي نيازهاي جنسی و عاطفی زوجين می تواند باعث رضايت زوجين از زندگی مشترک و تداوم آن
گردد(.)4
احساسات مثبت ،6احساسات زودگذري هستند .روان شناسان در بررسی هاي اخير به اين نتيجه رسيده اند كه رفتار و افکار
براي بهتر شدن تغيير می كنند .آنها دريافتند كه احساسات مثبت ،آگاهی افراد را باال می برند و به معناي واقعی كلمه ،ديد
آنان بهتر می شود و احساسات منفی 7باعث می شود كه تفکر افراد محدود شود .آنها همچنين دريافتند كه رژيم غذايی روزانه
خوبی دارند احساسات مثبت در انها بيشتر می شود و خوش بينی در آنها تقويت می شود و كمتر افسرده می شوند و از زندگی
راضی می شوند( .)5وجود رضايت ،احساسات مثبت و خوشايند بين زوجين باعث بخشش رنجش هايی زناشويی كه در طول
زندگی مشترک به دليل ساير موارد رخ می دهد ،نيز می شود.بخشش رنجش خاص زناشويی 8يکی از فرايندهاي روانشناختی و
1.sexual instinct
2.Beck
3.schema
4.sexual schema
5.Bem
6.positive emotions
7.negative emotions
8.Marital offence-specific forgiveness
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ارتباطی و معنوي براي افزايش سالمت روان و التيام آزردگی زوجين است كه الزمه رشد ارتباطی ،عاطفی و جسمانی است .با
ازدوا ج ،ارتباط و پيوندي بين زن و مرد ايجاد می شود كه با هيچ يک از ديگر ارتباطات انسانی قابل مقايسه نيست .اين پيوند،
تامين كننده بی نظير تمامی نيازهاي انسان در ابعاد مختلف است؛ ديگر ارتباطات انسانی ،بعدي از حيات را می پوشانند و حال
آنکه زوجيت ،مجموعه اي از روابط است كه در ابعاد مختلف جسمی ،زيستی ،اقتصادي ،عاطفی ،روانی و بهزيستی زوجين
رابطه دارد(.)6
تجارب نشان داده است كه دانش و آگاهی نسبت به مسائل جنسی ،زندگی را تغيير می دهد و اغلب آن را بهتر می كند ،گاهی
اوقات بين آموخته هاي فرد و پيوند او با زندگی شکاف وجود دارد ( .)7آموزش جنسی 1فرايندي است كه به رشد جنسی
سالم ،بهداشت زناشويی ،روابط بين فردي ،عاطفه ،نزديکی ،تصور بدنی و نقش هاي جنسيتی كمک می كند .آموزش جنسی به
همه ابعاد جنسيت مانند ابعاد زيستی ،فرهنگی اجتماعی ،روانشناختی و مذهبی توجه می كند .آموزش به حوزه هاي شناختی
(اطالعات دانش) ،عاطفی (احساسات ،ارزش ها و نگرش ها) و رفتاري (مهارت هاي ارتباطی و تصميم گيري) مربوط می
شود(.)8
نظريۀ طرحوارۀ جنسيتی :طرحواره مفهومی در روان شناسی شناختی است ،شاخه اي از روان شناسی كه به بررسی اين نکته
می پردازد كه ما چگونه می انديشيم ،د رک و پردازش می كنيم و چگونه اطالعات را به ياد می آوريم .طرحواره چارچوب
شناخت عامی است كه فرد دربارۀ يک موضوع خاص دارد .طرحواره به ادراک سازمان و جهت می بخشد .ساندرا بم روان
شناس ( ) 9نظريۀ طرحواره را براي شناخت فرايند سنخيت جنسی در نظريۀ طرحوارۀ جنسيتی خود به كار گرفت .طرح او اين
است كه هر يک از ما به عنوان بخشی از ساختار دانش خود ،طرحوارۀ جنسيتی2يا مجموعه اي از تداعی هاي مرتبط با
جنسيت داريم .وانگهی ،طرحوارۀ جنسيتی آمادگی يا زمينۀ 3اصلی را براي پردازش اطالعات بر اساس جنسيت عرضه می كند.
يعنی ،طرحوارۀ جنسيتی ،گرايش ما را نسبت به اينکه بسياري از امور را به عنوان امور مرتبط با جنسيت ببينيم و بخواهيم آن
ها را بر اساس جنسيت طبقه بندي كنيم بازنمايی می كند .طرحوارۀ جنسيتی اطالعات جديد و در حال ورود را پردازش می
كند و دست به تصفيه و تفسير آن می زند .اكثر ما طرحواره اي جنسيتی داريم كه شامل رابطه ميان مرد و جراح است.
بنابراين ،تداعی كردن جراح زن با زن يا مادر ،اگر غير ممکن نباشد ،دشوار است .بم ( ،)9می گويد فرايند رشد و تحول
سنخيت جنسی يا اكتساب نقش جنسيتی در كودكان ،نتيجۀ يادگيري تدريجی كودک از محتواي طرحوارۀ جنسيتی جامعه
است .تداعی هاي مرتبط با جنسيت ،كه طرحواره را شکل می دهند ،بسيار هستند :دختران لباس می پوشند ،پسران لباس
نمی پوشند ،پسران قوي و محکم هستند ،دختران زيبا هستند (صرفاً از صفاتی كه بزرگساالن براي كودكان به كار می گيرند
آموخته اند ،پسران هرگز خوش گل خطاب نمی شوند و يا به ندرت اينگونه خطال می شوند؛ هرگز دختران را قوي نمی ناميم و
يا به ندرت اين كلمه در مورد دختران به كار برده می شود) .دختران براي اينکه مادر شوند بزرگ می شوند ،ولی پسران نه.
فرايند ديگري هم وجود دارد .طرحوارۀ جنسيتی ارتباط نزديکی با خودپنداري می يابد .پس مارياي پنج ساله می داند كه او
دختر است و طرحواره اي جنسيتی نيز دارد كه به معنايی كه او از دختر بودن خود دارد مربوط است .پس احترام به خويشتن
در ماريا ،بستگی پيدا می كند به اينکه تا چه حدّ او بتواند به خوبی با طرحوارۀ دختر بودن خود هماهنگی داشته باشد .او در
اين مرحله از لحاظ درونی برانگيخته می شود تا از نقش جنسيتی زن در جامعه پيروي كند .جامعه او را وادار نمی كند كه آن
1. sexual education
2. gender schema
3. predisposition
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نقش را بپذيرد .او با رغبت آن نقش را می پذيرد و در اين فرايند احساس خوبی نسبت به خود دارد  .بم باالخره فرض می كند
كه افراد مختلف تا حدّي طرحواره ها ي جنسيتی مختلف دارند .محتواي طرحواره از يک فرد به فردي ديگر تغيير می كند،
اين تغيير محتوا ،شايد نتيجۀ انواع اطالعات جنسيتی است كه فرد در خانوادۀ خود در سرار كودكی با آن مواجه شده است .و
طرحوارۀ جنسيتی در خود پنداري برخی از افراد نقش مهم تري دارد ،يعنی افرادي كه رفتارهاي سنخی وابسته به جنسيت در
آن ها بسيار باال است (مردانی كه به لحاظ سنتی خيلی مردانه عمل می كنند و زنانی كه از لحاظ سنتی بسيار زنانه هستند)
(.)10
سناريوهاي جنسی :سناريوي جنسی ،بازنمايی ذهنی گام به گام رويدادهايی است كه هنگام رخداد جنسی عادي اتفاق می
افتند( 11و .)12سناريوي جنسی كه بی شباهت به سناريوي فيلم نيست ،بازيگران خاص ،انگيزه ها و احساس هاي آنها ،و يک
رشته رفتارهاي كالمی و غير كالمی را كه بايد به طرز موفقيت آميزي به رفتار جنسی ختم شود ،دربر می گيرد .سناريوي
جنسی در واقع ،طرح داستان فرد درباره ي وقايعی است كه در رابطه ي جنسی معمول روي می دهند .مرد جوان ياد می
گيرد سناريوي جنسی خود را با سه مرحله ي چرخه ي پاسخ ميل جنسی ،انگيختگی و ارگاسم منطبق كند .در مورد زنان،
هماهنگی سناريوي جنسی با فعاليت جنسی ،سست است ،تا اندازه اي به اين علت كه زنان كمتري در اوايل نوجوانی استمناء
می كنند ،ولی عمدتاً بخاطر آنکه انگيختگی جنسی زنان بيشتربه عوامل رابطه بستگی دارد تا به فعاليت جسمانی .از اين
گذشته ،محتواي سناريوي جنسی زنان محتواي جنسی كمتري دارد ( البته از نقطه نظر مردان ).
محتواي سناريوي جنسی زنان ،به جاي مشاركت در آميزش جنسی ،بيشتر ،رويدادهايی مانند عاشق شدن را در بر دارد .افراد
عالوه بر اينکه سناريوهاي جنسی را براي هدايت كردن وقايع جنسی شان در سر می پرورانند ،طرحوارهاي جنسی ،يا بازنمايی
هاي شناختی خود ()selfجنسی را نيز در سر دارند (.)13
طرحواره هاي جنسی ،عقايد ي درباره ي خود جنسی هستند كه از تجربيات گذشته اي بدست آمده اند كه افکار و رفتارهاي
مثبت گرايشی و افکار و رفتارهاي منفی اجتنابی را شامل می شوند .بنابراين ،خود جنسی فرد ،تمايل به تجربه كردن ميل
جنسی و مشاركت جنسی (جنبه هاي مثب ت گرايشی) و گرايشبه سمت تجربه كردن اضطراب ،ترس ،محافظه كاري و بازداري
جنسی را شامل می شود (جنبه هاي منفی اجتنابی) .عناصر مثبت طرحواره هاي جنسی ،به ميل و برانگيختگی جنسی كمک
می كنند ،در حالی كه عناصر منفی طرحواره هاي جنسی از ميل و انگيختگی جنسی جلوگيري می كنند (.)13
اين چراغ سبز (جنبه هاي مثبت گرايشی) و چراغ قرمز (جنبه هاي منفی اجتنابی ) عناصر طرحواره ي جنسی فرد اهميت
دارند ،زيرا انگيختگی جنسی هميشه حاصل تمايالت رقابت كننده ي تحريکی (ميل) وبازداشتی (اضطراب) است (.)14
با توجه به شواهد ارائه شده ،هدف پژوهش حا ضر تعيين ميزان اثربخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی و احساسات مثبت
زنان متأهل مراجعه كننده به كلينيک مشاوره و روان شناسی بيمارستان نفت شهر آبادان بود.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی با طرح پيش آزمون  -پس آزمون با گروه كنترل می باشد .جامعه آماري اين پژوهش شامل
كليه ي زنان متأهل مراجعه كننده به كلينيک مشاوره و روان شناسی بيمارستان نفت شهر آبادان بود .براي انتخاب نمونه اي
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كه نماينده معرف هر چه بيشتر جامعه مورد تحقيق باشد از ميان  300نفر مراجع زن متأهل در طی سه ماه ،كه به منظور
معاينات غربالگري دوره اي به كلينيک مشاوره و روان شناسی بيمارستان نفت آبادان مراجعه نموده بودند 30 ،نفر بر اساس
مالک هاي تعيين شده ورود به پژوهش ،به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه ( 15نفر گروه آزمايش و  15نفر گروه
كنترل) تقسيم شدند .معاينات غربالگري دوره اي كه ساالنه براي سنجس سالمت روان جمعيت تحت پوشش بيمه نفت
بوسيله مصاحبه بالينی و پرسشنامه ( 1DASSاين پرسشنامه موارد افسردگی ،استرس و اضطراب افراد را می سنجد) ،صورت
می گيرد .مالک هاي ورود به اين پژوهش شامل سالمت جسمانی -روانی (عدم ابتال به هر نوع اختالل روان پزشکی) ،متأهل
بودن ،داشتن سواد حداقل سيکل ،عدم اعتياد ،شرايط سنی بين  20تا  45سال ،در شرف طالق نبودن ،بود.
جهت انجام پژوهش پس از انتخاب آزمودنی ها ،پيش آزمون بر روي آنها در يک جلسه عمومی اجرا شد .افراد گروه آزمايش
طی  8جلسه  120دقيه اي تحت آموزش جنسی به شيوه شناختی -رفتاري قرار گرفتند .اين دوره آموزشی حدود  1ماه ،دو
جلسه در هفته در كلينيک مشاوره و روان شناسی بيمارستان نفت آبادان برگزار شد .در حالی كه گروه كنترل مداخله اي را
دريافت نکرد .شيوه آموزش بصورت سخنرانی ،طرح سؤال و پاسخگويی به سؤاالت بود .محتواي جلسات بر اساس سرفصل
آموزشی عابدي ( ) 1393تنظيم شده بود .پس از اتمام جلسات آموزشی براي گروه آزمايش ،به منظور گردآوري نمرات پس
آزمون ،در يک جلسه عمومی ،اعضاي هر دو گروه ،يک بار ديگر پرسشنامه هاي مذكور را تکميل نمودند و پس از يک ماه از
آخرين جلسه آموزش ،پيگيري نيز از هر دو گروه گرفته شد .با توجه به آزمودنی ها ميانگين سنی آنها برابر با  25سال بود كه
كمترين آن  20ساله و بيشتريت  35سال داشت و انحراف معيار برابر با  0/5بود .ابزار اين پژوهش عبارتند از .1 :مقياس
طرحواره جنسی زنان

(2)WSSS

 .2پرسشنامه احساسات مثبت

(3)PFQ

یافته ها:
متغير تحصيالت فراوانی افراد در گروه آزمايش زير ديپلم و ديپلم 3نفر ،كه برابر با  20/0درصد و در گروه كنترل3 ،نفر كه
برابر با  20/0درصد بود ،در گروه آزمايش كاردانی و كارشناسی فراوانی افراد  9نفر ،كه برابر با  60/0درصد و در گروه كنترل 7
نفر كه برابر با  46/7د رصد بود و در آزمايش گروه كارشناسی ارشد و دكتري فراوانی افراد  3نفر برابر با  20/0درصد و در گروه
كنترل  5نفر برابر با  33/3درصد بود.
يافته هاي توصيفی اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند ميانگين ،انحراف معيار و تعداد آزمودنی هاي نمونه براي كليه
ي متغيرهاي در اين پژوهش در جدول  3ارايه شده است.

1. Depression, Anxiety, Stress Scale.
2. Women sexual self-schema
3. Positive Feelings Questionnaire

اثر بخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی و احساسات مثبت زنان متاهل شهر آبادان

جدول :1ميانگين و انحراف معيار نمره هاي طرحواره جنسی و احساسات مثبت ،گروه هاي آزمايش و گواه در مراحل پيش
آزمون ،پس آزمون و پيگيري
1. Mean and standard deviation of sex scene score and positive emotions, test and
control groups at pre-test, post-test and follow-up stages
متغير

مرحله
پيش آزمون

طرحواره
جنسی

پس آزمون
پيگيري
پيش آزمون
پس آزمون

احساسات مثبت

پيگيري

شاخص آماري

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

آزمايش

20/33

0/90

15

گواه

17/40

0/91

15

آزمايش

69/13

0/74

15

گواه

12/53

0/64

15

آزمايش

69/13

0/74

15

گواه

12/33

0/48

15

آزمايش

19/20

1.47

15

گواه

21/20

1/74

15

آزمايش

117/73

0/88

15

گواه

17/20

0/41

15

آزمايش

117/80

0/87

15

گواه

16/87

0/64

15

گروه

همان طور كه در جدول  1مشاهده می شود در مرحله پيش آزمون ،ميانگين وانحراف معيار طرحواره جنسی هريک از گروه ها
به ترتيب گروه آزمايش  20/33و  ،0/90گروه گواه  17/40و  0/91در مرحله پس آزمون ميانگين و انحراف معيار گروه
آزمايش  69/13و  ،0/74گروه گواه  12/53و  ،0/64در مرحله پيگيري ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش  69/12و ،0/74
گروه گواه  . 12/33در متغير احساسات مثبت در مرحله پيش آزمون ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش  19/20و ،1/47
گروه گواه  21/20و  ،1/74در مرحله پس آزمون ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش  117/73و  ،0/88گروه گواه 17/20و
 ،0/41در مرحله پيگيري ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش  117/80و  ،0/87گروه گواه  16/87و .0/64
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جدول  :2نتايج تحليل كواريانس چند متغيري (مانکوا) بروي ميانگين پس آزمون نمرات طرحواره جنسی و احساسات
مثبت گروه هاي آزمايش و گواه با كنترل پيش آزمون.
2. The results of multivariate covariance analysis (MANCOVA) on mean post-test of
scores of sexual schema and positive emotions of test and control groups with pre-test
control.
مقدار

ام آزمون
آزمون اثر پياليی
آزمون المبداي
ويلکز
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگ تري
ريشه روي

فرضيه F

خطاDF

معناداري

F
89/92

مجذور اتا

توان آماري

0/001

0/99

0/0001

0/001

0/99

0/0001

0/99

0/0001

0/99

0/0001

0/999

4

19

0/001

4

19

89/92

18/61

4

19

89/92

0/001

18/61

4

19

89/92

0/001

همانطور كه در جدول  2نشان داده شده است كنترل پيش آزمون سطوح معنی داري همه ي آزمون ها بيانگر آن هستند كه
بين متغيرهاي گروه آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يکی از متغيرهاي وابسته تفاوت معنی داري وجود دارد .براي پی بردن به
اين نکته كه از لحاظ كدام متغير بين دو گر وه تفاوت وجود دارد ،سه تحليل كوواريانس يک راهه در متن مانکوا انجام گرفت
كه نتايج در جدول  3ارايه شده است.ميزان تأثير يا تفاوت برابر با 0/99می باشد ،يعنی  0/89درصد تفاوت ناشی از تأثير
آموزش می باشد .توان آماري برابر با  0/0001است ،به عبارت ديگر امکان خطاي دوم وجود نداشته است.
جدول  :3نتايج تحليل كوواريانس يکراهه در متن مانکوا برروي پس آزمون ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش گروه هاي
آزمايش و گواه با كنترل پيش آزمون
3. Results of one-way covariance analysis in Mancova text on post-test. Mean scores of
research variables in pre-test control and control groups
متغیر

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور

توان

معنی

اتا

آماری

داری
طرحواره

پيش

جنسی

آزمون
گروه

0/428
/785

0/428

1
1

6210

/785
6210

خطا

13/03

27

0/483

احساسات پيش

1/245

1

1/245

آزمون

0/887

0/03

/169
12861
2/780

/001

0/355
0/99

0/0001
0/0001

0
0/01

0/93

0/0001
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مثبت

/624

گروه

/624

1

43121
خطا

43121

12/089

27

/328
96312

/001

0/0001

1

0

0/488

همانگونه كه در جدول  3مشاهده می شود با كنترل پيش آزمون بين آزمودنی هاي گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ
طرحواره جنسی تفاوت معنی داري وجود دارد ( P≤0/001و  .)F=12861/169يافته ها نشان می دهد آموزش جنسی با توجه
به ميانگين طرحواره جنسی گروه آزمايش نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب تغيير گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يا
تفاوت برابر با  0/99می باشد ،يعنی  99درصد تفاوت هاي فردي در نمرات پس آزمون طرحواره جنسی مربوط به تأثير آموزش
جنسی می باشد .توان آماري برابر با  0/0001است ،به عبارت ديگر ،امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است.
هم چنين كنترل پيش آزمون بين آزمودنی هاي گروه هاي آزمايش و گواه از لحاظ احساسات مثبت تفاوت معنی داري وجود
دارد ( P≥ 0/001و  ، )F=96312/328بنابراين فرضيه  2تأييد می گردد .به عبارت ديگر ،آموزش جنسی با توجه به ميانگين
احساسات مثبت گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به ميانگين آزمودنی هاي گروه گواه ،موجب افزايش احساسات مثبت گروه
آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  1می باشد ،يعنی  100درصد تفاوت هاي فردي در نمرات پس آزمون
احساسات مثبت مربوط به تأثير آموزش جنسی می باشد .توان آماري برابر با  0/0001است ،به عبارت ديگر ،امکان خطاي
نوع دوم وجود نداشته است.
جدول  :4نتايج تحليل كوواريانس يکراهه در متن مانکوا بروي ميانگين نمرات پيگيري طرحواره جنسی و احساسات مثبت
گروه هاي آزمايش و گواه با كنترل پيش آزمون
4. The results of one-way covariance analysis in Mancova text on the mean scores of
follow-ups of the sexual schema and positive emotions of the test and control groups
with pre-test control
متغیر

منبع

مجموع مجذورات

تغییرات
طرحواره

پيش

جنسی

آزمون

1/240

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

1

1/240

گروه

6192/80

1

6192/80

خطا

9/826

27

0/364

احساسات

پيش

2/048

1

2/048

مثبت

آزمون

F

0/625
/05

سطح معنی

مجذور

توان

داری

اتا

آماری

0/001

0/112

0/0001

0/001

17016

گروه

4/001

/998

0/0001

0
0/005

/129

0/0001

0
43150/831

1

/831

/342

43150

84309

0/001

1

0/0001
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خطا

13/819

27

0/512

همانگونه كه در جدول  4نشان داده شده است در مرحله پيگيري با كنترل پيش آزمون بين آزمودنی هاي گروه آزمايش و
گروه گواه از لحاظ طرحواره جنسی تفاوت معنی داري وجود دارد ( P≤0/001و  .)F=17016/05به عبارت ديگر ،آموزش
جنسی با توجه به ميانگين طرحواره جنسی گروه آزمايش در مرحله پيگيري ( يک ماهه) نسبت به ميانگين آزمودنی هاي
گروه گواه ،موجب تداوم تغيير طرحواره جنسی گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  0/99می باشد ،يعنی 99
درصد تفاوت ها ي فردي در نمرات پيگيري طرحواره جنسی مربوط به تأثير آموزش جنسی می باشد .توان آماري برابر با
 0/0001است ،به عبارت ديگر ،امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است.
هم چنين در مرحله پيگيري با كنترل پيش آزمون بين آزمودنی هاي گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ احساسات مثبت
تفاوت معنی داري وجود دارد ( P≤0/001و  .)F=84309/342به عبارت ديگر ،آموزش جنسی با توجه به ميانگين احساسات
مثبت گروه آزمايش در مرحله پيگيري ( يک ماهه) نسبت به ميانگين آزمودنی هاي گروه گواه ،موجب تداوم افزايش
احساسات مثبت گروه آزمايش شده است .ميزان تأثير يا تفاوت برابر با  1می باشد ،يعنی  100درصد تفاوت هاي فردي در
نمرات پيگيري احساسات مثبت مربوط به تأثير آموزش جنسی می باشد .توان آماري برابر با  0/0001است ،به عبارت ديگر،
امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است.
بحث و نتیجه گیری:
طبق جدول نتايج بدست آمده ( )F =12861/169 ،P>0/001نشان داد كه آموزش جنسی بر زنان متأهل موجب تغيير
طرحواره جنسی زنان می شود .در تبيين اين يافته می توان گزارش كرد كه :طرحواره مفهومی در روانشناسی شناختی است
كه به بررسی اين نکته می پردازد كه افراد چگونه می انديشند ،چگونه ادراک و پردازش می كنند و چگونه اطالعات را به ياد
می آورند .طرحواره چارچوب دانش كلی فرد درباره يک موضوع خاص است .طرحواره جنسی ارتباط نزديکی با خودپنداره دارد.
به عقيده بم ( ،) 9افراد تا حدي طرحواره هاي جنسيتی مختلف دارند و اين تغيير محتوي شايد نتيجه انواع اطالعاتی است كه
فرد در خانواده و فرهنگ و جامعه در رابطه با جنسيت در سراسر دوران زندگی خود با آن مواجه شده است.
طرحواره جنسی تعميم شناختی ابعاد جنسی فرد است كه از تجارب قبلی فرد نشأت گرفته و طيف وسيعی از ابعاد جنسی از
جمله گرايش هاي جنسی ،رفتارهاي جنسی ،نگرش هاي جنسی و بازنمايی شناختی هويت جنسی فرد را دربرمی گيرند .از آن
جايی كه تصور فرد از خودش بر نحوه رفتار فرد تأثير می گذارد ،گمان می رود كه طرحواره هاي جنسی بر فرايند پردازش
اطالعات جنسی و هم چنين هدايت رفتار جنسی تأثير بگذارند .زنانی كه داراي طرحواره هاي جنسی مثبت می باشند در
مقايسه با زنانی كه داراي طرحواره هاي منفی می باشند احساس بهتري در مورد تجربيات جنسی خود دارند و اين طرحواره
هاي مثبت آنان را به سوي وارد شدن به يک رابطه جنسی رضايت بخش هدايت می كنند ( .)15طرحواره ها به حوزه هاي
متعدد زندگی فرد نفوذ كرده و فقط به جنبه زندگی جنسی فرد محدود نمی شوند ( .)16افراد از طريق طرحواره ها اطالعات را
تعبير و تفسير كرده و بر اساس آن عمل می كنند .بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد كه افزايش آگاهی و
اطالعات به افراد می تواند نگرش آنها را تغيير دهد .ايجاد تغييراتی در سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاري ،تغييراتی در نگرش
آنها بوجود می آورد ( .) 17بنابراين الزم است ،افراد قبل از ازدواج آموزش هايی در زمينه مسائل جنسی دريافت كنند ،به اندازه
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اي كه دانش صحيح كافی منجر به نگرش صحيح ،ارتباط مؤثر و رفتار مناسب شود ( .)18طرحواره ها و باورها مانند يک صافی
هستند كه رويدادهاي فعال كننده از طريق آنها ارزيابی می شوند .در زندگی زوجين باورهايی وجود دارد كه حقيقت ندارند و
شواهدي براي حمايت از آنها وجود ندارد .اين باورهاي مطلق ،انتظارهايی را فراهم می كنند كه مانع تحقق اهداف زوجين می
شود و سالمت جنسی آنها ر ا به مخاطره می اندازد و به عنوان باورهاي ناكارآمد ،علت اصلی بسياري از اختالف ها به ويژه
اختالف هاي بين زوجين بدل می شود .در بسياري از مواقع فرد چنان تحت تأثير طرحواره ها در بافت جنسی قرار می گيرد
كه روشن سازي و در صورت امکان بازسازي آنها گامی بزرگ در ايجاد و بهبود روابط جنسی مطلوب بين زوجين به شمار می
رود .بنابراين آموزش مسائل جنسی می تواند به بهبود طرحواره هاي جنسی كمک نمايد .در خصوص طرحواره جنسی زنان،
اگر در سال هاي ابتدايی تحصيلی تالش شود تا تصورات قالبی چون سلطه پذير بودن ،وابسته بودن ،هيجانی بودن ،ترسو در
مورد زنان را كه در فرهنگ جامعه به دختران منتقل می كند و در ساخت طرحواره هاي آنان نقش مؤثري دارد ،را تغيير
خواهد داد .تمايالت جنسی به مثابه ي يکی از پيچيده ترين ابعاد زندگی زنان محسوب می شود كه از عوامل متعددي متأثر
می شود و بر ابعاد مختلفی از زندگی آنها تأثير می گذارد (.)19
رضايت از رابطه جنسی ارزيابی كلی از وضعيت رابطه زناشويی يا رابطه عاشقانه كنونی فرد محسوب شده ،می تواند انعکاسی از
ميزان شادكامی و احساس صميميت و مطلوب زوجين نسبت به رابطه ي زناشويی خود و يا تركيبی از خشنود بودن بواسطه
بسياري از عوامل مختص رابطه زناشويی باشد .در ارتباطات بين فردي خصوصاً روابط زناشويی و جنسی ،زبان غيركالمی
اهميت بسيار دارد .با اينکه از روي عالئمی مانند فاصله ،حركات چهره ،اندام ها ،اشارات دست و پا و غيره می توان تا حدودي
به احساسات طرف مقابل پی برد ،ليکن بايد توجه داشت كه درک درست داشتن از اين عالئم غيرشفاهی نياز به تخصص و
تجربه دارد .نمی توان از هر كس انتظار داشت كه آنها را درست درک و تفسير كند .توقع اينکه ديگران بتوانند حتی بدون نياز
به اين عالئم ذهن ما را بخوانند و متوجه نيازها و احساسات ما شوند ،كامالً غيرمنطقی و غير عملی است .اما همسران به دليل
نزديکی و صميميتی كه با يکديگر دارند اين انتظار را دارند .زنان بيشتر از مردان عواطف و احساسات خود را بروز می دهند،
بی توجهی شوهرانشان می تواند موجب خدشه دار شدن بيشتر احساسات مثبت آنان نسبت به همسرانشان می گردد(.)20
همچنين می توا ن گزارش نمود كه در جلسات آموزشی هنگامی كه شركت كنندگان به واسطه آموزش ها توانستند در بعضی
مراحل ،تماس هاي عاطفی و حسی غير جنسی و در مراحل بعد تماس هاي لمسی و عاطفی جنسی با همسرشان برقرار نمايند
و اين تماس ها را به صورت مداوم با همسرشان داشته باشند ،اين موارد باعث شد تا زنان احساسات مثبت و نزديکی بيشتري
با همسرانشان داشته باشند .يکی از موارد ديگري كه باعث افزايش احساسات مثبت شركت كنندگان با همسرانشان گرديد،
آموزش چگونگی گفتگوي جنسی با همسر بود .شركت كنندگان آموختند كه بايد به صورت واضح و صريح پيرامون نيازها،
عاليق ،اولويت ها و خواسته هاي جنسی شان با همسر خود مذاكره نمايند .هنگامی كه شركت كنندگان توانستند مسائل
عاطفی و جنسی خود را در يک بافت صميمانه زناشويی به همسرشان انتقال دهند و با نظرات و ديدگاه هاي همسر خود
نسبت به روابط جنسی شان آشنا گردند ،اين مذاكره درباره مسائل جنسی باعث شد تا افراد ،ديد جديدي نسبت به روابط
جنسی شان پيدا كنند و رفتارهايی كه باعث احساسات مثبت و رضايت جنسی بيشتر می گردد را بيشتر انجام دهند( .)21در
نتيجه اين آموزش ها شركت كنندگان به اين نتيجه رسيدند كه بايستی براي ارتباطات جنسی با همسر خود برنامه ريزي
داشته باشند و با برنامه ريزي بهتر ،روابط جنسی صميمانه تر و لذت بخش تري را تجربه نمايند .همچنين هنگامی كه شركت
كنندگان با مهارت هاي اتاق خواب آشنايی پيدا كردند و شيوه هاي جديدي براي برقراري ارتباط جنسی را فرا گرفتند ،تجربه
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اين روابط جنسی متن وع تر و لذت بخش تر به آن ها كمک نمود تا احساسات مثبت بيشتري را در ارتباط با همسرانشان تجربه
كنند .در مجموع جلسات آموزشی باعث شد تا شركت كنندگان ديدگاه مثبتی نسبت به مسائل جنسی خود پيدا كنند،
انتظارات واقع بينانه ،مثبت و سالم جنسی در آن ها در ارتباط با همسرانشان شکل بگيرد ،رفتارهاي جنسی سالم تر و
خودابرازي جنسی بيشتري داشته باشند و در نتيجه با افزايش دانش و آگاهی جنسی بيشتر بتوانند احساسات مثبت بيشتري
را نسبت به همسر خود تجربه نمايند(.)22
محدوديت هايی كه اين پژوهش با آن مواجه بوده است مانند كم بودن حجم نمونه ،امکان تعميم پذيري كم نتايج به جامعه
زنان ،منع فرهنگی در موضوعات جنسی براي توجيه افراد براي شركت در جلسات ،مشکالت مشاركت افراد در مرحله نمونه
گيري و جمع آوري اطالعات قابل ذكر است كه حجم نمونه بيشتر و امکانات مالی گسترده تري را می طليد .همچنين پيشنهاد
می شود اين پژوهش در ساير شهر هاي ديگر و با نمونه هاي بزرگتر انجام شود و نتايج مورد مقايسه قرار گيرد .اين پژوهش
زنان  20تا  45ساله شهرآبادان را در بر می گرفت ،پيشنهاد می شود روي گروه هاي بزرگتر و همچنين گروه مردان انجام شود
 .پيشنهاد كاربردي در جهت ارتقا سالمت خانواده و جامعه اين است كه متوليان سالمت روان و خانواده و سياست گزاران حوزه
ي بهداشت و روان با بهره مندي از وجود متخصصين حوزه ي روانشناسی و كارگاه هاي آموزشی الزم را جهت افزايش دانش
جنسی و بهبود طرحواره هاي جنسی برگزار نمايند و دانش افراد جامعه بويژه زنان در رابطه با مسايل جنسی افزايش يابد.
اجراي برنامه هاي آموزش رفتاري شناختی می تواند به توانمند سازي زنان براي افزايش اعتماد به نفس جنسی ،دانش جنسی
و آموزش روشهاي مختلف برقراري ارتباطات صميمانه جنسی زوجين و آموزش جنسی سالم بيانجامد.
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