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 خوش نمایی 1
خانواده و بهداشت

 اوليه   ناسازگار  هاي  طرحواره و   جنسي  خودكارآمدي   اساس بر  زناشويي  رضايت  بيني  پيش

 متاهل  زنان  در  

 3، نصراله انصاری نژاد2*، بیوک تاجری1نمايي  خوش السادات فاطمه

 چکيده 

يکي از مشکالت عمده در زنان متاهل خودکارآمدی جنسي پايین و وجود طرحوارهای ناسازگار اولیه است که بر :  مقدمه

 و  جنسي  خودکارآمدی  اساس  بر  زناشويي  رضايت  بیني  پیش   هدف  با   حاضر  پژوهشمیزان رضايت زناشويي آنها تاثیر دارد.  

 .  آمد در اجرا به  متاهل زنان در اولیه ناسازگار های طرحواره

از    پژوهش  اين  آماری  جامعه.  بود  همبستگي  و  توصیفي  نوع  از  پژوهش   روش:  پژوهش  روش     سنین   زنان  کلیهعبار است 

  دسترس  در  نوع  از  گیری  نمونه  روش  با  متاهل   زنان  از  نفر  100  تعداد  که  تهران  4  منطقه  در  ساکن   متاهل   ساله  30-50

 خودکارآمدی   پرسشنامه  و  يانگ  طرحواره  پرسشنامه  اينريچ،  زناشويي  رضايت  پرسشنامه  شامل   پژوهش  ابزار.  شدند  انتخاب

 آزمون   و  پیرسون  همبستگي  آزمون  از  آماری  آزمون  هایهمفروض  رعايت   ضمن  ها  داده  آماری  تحلیل  جهت  و  بودند  جنسي

 .  شد استفاده مراتبي سلسله رگرسیون

 معنادار   و  مثبت  صورت  به   را  زناشويي   رضايت   واريانس  از  درصد   7/26  جنسي  خودکارآمدی   متغیر   که  داد  نشان   نتايج :  هايافته

  خودکارآمدی  متغیر  به  اولیه  ناسازگارهای  طرحواره  متغیر  شدن   اضافه  با  و (p<  ،278/0=β  0/ 01)  کند مي  تبیین  متاهل   زنان  در

  بین  و  (p<   ،715/39  =F  01/0  )کندمي   بیني   پیش  و  تبیین  زنان  در  را  زناشويي  رضايت  واريانس  از  درصد  8/55  جنسي،

  جنسي خودکارآمدی و  شد تايید  پژوهش های فرضیه که کرد گیرینتیجه توانميلذا. است برقرار  متقابل رابطه متغیرها اين

  زناشويي   رضايت   در  و  کندمي   بیني   پیش   را  ساله  50-30  متاهل   زنان  در  را  زناشويي   رضايت  اولیه،  ناسازگارهای  طرحواره  و

 . دارد معناداری نقش

  در  را  زناشويي  رضايت  توان  مي   توانمي  اولیه  اسازگارهای  طرحواره  کاهش   و   جنسي  خودکارآمدی  افزايش   با :  گيرينتيجه

 .دارد رابطه زناشويي  زندگي در بهتر عملکرد  با خودکارآمدی از رسرشا محیط ايجاد  و داد  افزايش را متاهلي زنان
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 متاهل   زنان  در  اولیه  ناسازگار  های   طرحواره  و  جنسي  خودکارآمدی  اساس  بر  زناشويي  رضايت  بیني  پیش 2

 : مقدمه

  شناخت  ها، سلیقه  انطباق  آن  زيرا الزمۀ  آيد؛ وجود مي  به  زوجها  زندگي    طول  در   که  است  فرايندی  کلي   طور  به  زناشويي   رضايت

 رضايت مطالعۀ  است،  شوهر  و  زن  بین  سازنده   ارتباطي  الگوهای  شکل گیری  و  رفتاری  قواعد   ايجاد  شخصیتي،  ويژگیهای

پژوهشگران مورد همیشه آن کنندۀ تعیین عوامل و زناشويي مسئله   است  معتقد   ،1الرسون   (.1)است بوده عالقۀ  اين   که 

  شخصیتي،  صفات  شناخت،  ها،  سلیقه  انطباق   آن  الزمه  که  زيرا  آيد مي  وجود  به  ها  زوج  زندگي   طول  در  که  است  فرآيندی

 خشنودی،   از  عیني  احساسات  از  است  عبارت  نیز  زناشويي  رضايت  ،است   ارتباطي  الگوی  گیری  شکل  و  رفتاری  قواعد  ايجاد

 رضايت  همچنین(.  2)گیرند مي  نظر  در را ازدواجشان هایجنبه همۀ  که  زماني شوهر  يا زن  توسط شده  تجربه لذت  و  رضايت

  . (2)کنندمي   تعريف  شوهری  و   زن  رابطه  منفي  و  مثبت  ابعاد   از  زوجها  ذهني   ارزيابي   از  حاصل   عاطفي   واکنش   زناشويي را

  ارزيابي   ديگران  و   خود  آينده   و   گذشته  از  مي کنند،   احساس  بیشتری  مثبت   هیجان  باال،   رضايت  با   افراد   دهد مطالعات نشان مي 

  رويدادهای  و  خود  آينده  و  گذشته  خود،  پايین،  رضايت  با  افراد  کهحالي   کنند، درمي  توصیف  خوشايند  را  آنها  و  دارند  مثبت تری

   .( 3)مي کنند تجربه را بیشتری  منفي هیجان  و مي کنند  ارزيابي نامطلوب را زندگي

  ناسازگار  هایمیزان هیجان در رضايت زناشويي نقش بااليي دارد و يکي از عواملي در هیجان ابراز شده نقش دارد طرحواره

  شکل  نوجواني  يا   کودکي   دوران  در  که   هستند  فراگیر  و   عمیق  مايهدرون  يا  و   الگوها    اولیه،  ناسازگارهای  طرحوارهاولیه است.

  بافت   در  (. 4)  ناکارآمدند  شدت  به   و شود  مي   مربوط  ديگران  يا   و   خود   با  فرد   یرابطه  به  دارند،   تداوم   زندگي  مسیر  در   گرفته،

  برای   که  شود  مي  گرفته  نظر  در  کلي  بخش  سازمان  اصل  يك  عنوان  به  کلي  طور  بهها  طرحواره   درماني  روان  و  شناسي  روان

  فرد   زندگي  های سال  طول  در  و  کنند مي  کنترل  را  فرد  رفتارهای  و  افکار  هاطرحواره.    است  ضروری  فرد  زندگي  تجارب  درک

  حال  عین  در.  گیرد  دربرمي  را  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  از  اعم  فرد  زندگي  های  جنبه  کلیهها  طرحواره   محتوای.  اند  يافته  تحول

 حقیقت   در   دارد  قرار  فرد  شخصیت  يا   سن  جنسیت  به  مربوط  عوامل  و   مذهب  ،   خانواده  ،   فرهنگ  تاثیر  تحتها  طرحواره   تحول

  و  شوند مي  رويدادها از  ما تفسیر در سوگیری موجبها طرحواره . شوند فعال خاص شرايط در تا  شوند مي ذخیرهها طرحواره 

  نادرست،  های  زني  گمان  شده،   تحريف  های   نگرش  تفاهم،  سوء  صورت  به  فردی  میان  رواني  شناسي   آسیب  در  ها  سوگیری  اين

  او   اعتقاد   به  که کرد  مشخص  راها  طرحواره  از  ای  مجموعه  يانگ  (. 5)شوند  مي   مشخص  بینانه غیرواقع  داشتهای  چشم  و   هدف 

  شدت  به  و  مکرر  فراگیر،  عمیق،هايمايهدرون:  قبیل  ازهايي  ويژگي  دارای  اولیه  ناسازگارهايطرحواره  عنوان  بهها  طرحواره   اين

 عواطف  از  بااليي  سطح  شدن  فعال  هنگام  و  هستند  بدني  احساسات   و  هاوارهشناخت   و  هیجانها   خاطرات،  از  برگرفته  و  ناکارآمد

  زندگي   اول  سالهای    در  اطرافیان  و  خانواده   با   او  ناکارآمد   تجارب  با  کودک  خوی  و   خلق  تعامل  حاصل   که  گیرند مي  بر  در  را

  بقای  برای  اولیه  ناسازگار  هایطرحواره   دارند،  تغییر  و  انکار  غیرقابل   ،عمیق  ساختارهای   ، دارند  تداوم  زندگي  مسیر  در  که  است

  دلیل  بهها  طرحواره  که  باورند   اين  بر  محققین.  است  شناختي  هماهنگي  برای  فرد  تالش  ینتیجه  اين  و  جنگندمي  خودشان

  ،انگیختگي  خود  سالم،  هیجان   و   نیازها   بیان  امنیت،   به  نیاز  مانند  ديگران  به  ايمن  دلبستگي   اساسي  هیجاني   نیازهای  نشدن  ارضا

 .  (4)اند آمده  وجود به کودکي دوران در خويشتنداری و  بینانهواقع  هایمحدوديت و تفريح

  از  سپس  و   باشند   نافعال  زماني   ی   مرحله   يك  در   است  ممکن ها  طرحواره    که  نمود   بیانها طرحواره   بر تأکید با(  2006)  2بك

  امر  اين.  شوند   فعال  سرعت  به  و  کنند  کسب  انرژی  ،کنندمي  دريافت  محیط  از  که دادهايي  درون  نوع  در  تغییر  ی  نتیجه  در  آن

 صورت   به  زوجین  فردی  بین   رواني   شناسي  آسیب  در  سوگیريها   اين   و  شوندمي  وقايع   از  ما  تفسیر  در  هايي   سوگیری  موجب

  نیاز  که زماني . کنندمي  پیدا  تجلي  بینانه غیرواقع  انتظارات و  اهداف غلط، های  هضوفرم ،  شده تحريفهای نگرش سوءتفاهم، 

 
1. Larson   
2. Beck   
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 خوش نمایی 3
خانواده و بهداشت

 و   صمیمیت  و  دلبستگي  نیازهای  نشدن  ارضا  با.  شودمي  ايجاد  محیط  آن  در  ناسازگاری  ی  طرحواره  نشود،  ارضا  خاصي

  و   باورها   اين.  شودمي  ايجاد  دلبستگي  و  صمیمانه  روابط  به  مربوط  ناسازگارهای  طرحواره  اولیه،  عاطفي  روابط  از  سرخوردگي

  بر  و يابدمي نمود زناشويي روابط در تأهل دوران در و همسرگزيني در بزرگسالي در فردی  بین روابط به مربوطهای طرحواره

  با   گذاردمي  جنسي  خودکارآمدی  بر  که  تأثیری  و  ارتباط  یواسطه  بهها  طرحواره   چنین  هم .  ( 6)گذاردمي  مخرب  تأثیر  آن

 .   است نزديك رابطه در زناشويي رضايت

 چند   ساختار  يك  جنسي  کارآمدی  خود.  اند  داشته  تاکید  جنسي  خودکارآمدی  با  زناشويي رضايت  رابطه  بر(  8و    7  محققین)

  از  ارزيابي   جنسي،  شريك  برای  بودن  مطلوب  مؤثر،  جنسي  عملکرد  در   خود  توانايي   مورد  در  فرد  هر  باور   شامل  و   بوده  بعدی

 اين   و  است  همراه  جنسي  خودکارآمدی  از  باالتری  درک  با  جنسي  عملکرد.  است  جنسي  رفتار  در  خودکارآمدی  و  توانايي

  جنسي   خودکارآمدی  هرچه  که   گونه  بدين.  شودمي  افراد  زندگي   در  بهتر  رواني   و   اجتماعي   عملکرد  سبب  جنسي  خودکارآمدی

  جنسي   خودکارآمدی  ی   پیشگوکننده  جنسي،  روابط  در  نفس  عزت.  (7)شودمي  تر  مطلوب  نیز  جنسي  عملکرد  باشد،  باالتر

 هورمون   بر  عالوه.  است  جنسي  خودکارآمدی  افزايش  به  نیاز  سالمتر،  جنسي  عملکرد  بهبود  برای  اساس،  همین  بر  و  بوده  باالتر

 و   احساسات  افکار،  کنترل  تجربه،  و  مهارت  جذابیت،  مثل  آن  های  مولفه  و  رضايت  بر  نیز  شناختي  روان  عوامل  جنسي،  های

  حس   و  است  مهم   جنسي  خودکارآمدی  احساس  تقويت  در  مناسب  آموزشي  شیوۀ  انتخاب.  است  تأثیرگذار  جنسي  رفتارهای

  جنسي  مشکالت  درمان  با  رابطه  در  که  افرادی  اکثر.  کند  مي   بازی  شناختي  روان  عوامل  تقويت  در  مهمي  نقش  ارزشمندی

 بررسي  جنسي،  سايق  ارزيابي  آن،  ماهیت  کردن  مشخص  و  جنسي  مشکل  ارزيابي  در  که  اند  کرده  مشاهده  کنند،  مي  فعالیت

  يك   عنوان  به  لذت  برونگردی  يا  درونگردی  و   جنسي  خودکارآمدی  شده،  کسب  اطالعات  الی  البه  در  و  جنسي  تکامل   و  رشد

 (. 9)دارد ای کننده تعیین نقش گر مداخله متغیر

  و  مهارت   جذابیت،   مثل  آن  های   مولفه  و   جنسي  نفس   عزت  و   رضايت  بر   شناختي   روان  عوامل  جنسي،   های  هورمون  کنار   در

  خود  احساساتتوانند  مي  بهتر  زنان   که  کند مي   بیان  محققین.  دارد  بارزی  تأثیر  جنسي  رفتار  و احساسات  افکار،  کنترل  تجربه،

  زناشويي  رضايت   و   جنسي  و بین رضايت  برد  بهره   آنان  جنسي  رضايت  ارتقای  برای  توانمي  نکته  اين   از  که  دهند   بروز  را

  زناشويي مي  شادکا  با  آن  رابطه  و  جنسي  رضايت  بررسي  در  ديگران  براين  عالوه  (.10)دارد   وجود  معناری  و  مثبت  همبستگي

  رضايت   با   زناشويي   زندگي  از  رضايت  و   دارد  جنسي  رضايت  با  معناداری  بسیار  رابطه  زناشويي  رضايت  و مي  شادکا  دريافتند

  و   دارند   نقش زناشويي  رضايت  آن  متعاقب  و   جنسي  رضايت  گیری  شکل   در  متعددی   عوامل. (8)دارد  دار معني  ارتباط  جنسي

  رضايت  افزايش  راهکارهای  از  يکي  و  دارد  متقابل  رابطه  مسئله  اين  با  جنسي  کارآمدی  خود  و  جنسي  نفس  عزت  بین  اين  در

 فوق   توضیحات  به  توجه  با .  باشد  زنان  بويژه  همسران  در  مجرب  کارکنان  توسط  جنسي  تقويت خودکارآمدی  تواند مي  زناشويي

  زنان   در  اولیه  ناسازگار   های  طرحواره  و   جنسي   خودکارآمدیبر اساس    زناشويي   حاضر با هدف پیش بیني رضايت   پژوهش 

 به اجرا درآمد.  متاهل

 : پژوهش  روش

  متاهل   زنان  کلیه  شامل  آماری  جامعه  . باشد  مي  همبستگي  نوع  از  تحقیق  روش  و  است  کاربردی  هدف  نوع  از  حاضر  ژوهشپ 

روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود. حجم نمونه  با توجه به فرمول    .بودند  تهران  4  منطقه  در  ساکن   ساله  50-30  سنین

 در اين مطالعه از ابزارهای زير استفاده شد:    .انتخاب شدنفر  100تاباکنیك و فیدل 
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پرسشنامهاينريچ:    زناشويي   رضايت  پرسشنامه    اين   های  مقیاس.  است  زناشويي  روابط  از  کلي  گیری  اندازه  يك  اين 

 که )  ای  گزينه  پنج  صورت  به  پرسشنامه،  تعارض  حل  -4،ارتباطات-3،  زناشويي   رضايت  - 2،آرماني  تحريف  - 1،شامل  پرسشنامه

،  مخالفم   کامال ،  گزينه  پنج  ها  ماده   از  يك  هر  برای  پرسشنامه  اين.  باشد  مي(   است  لیکرت  نوع  از  سنج  نگرش  يك  اصل  در

 . ضريب باشد  مي  سوال  35  در اين پژوهش  کار رفته  به  فرم.  باشد  مي،  موافقم  کامالا ،  موافقم،  مخالف  نه  و  موافق  نه،  مخالفم

 است  قرار  اين  از  ترتیب  به  آرماني   تحريف  و ،  تعارض  حل،  ارتباط،  زناشويي   رضايت  مقیاسهای  خرده  برای  پرسشنامه  آلفای

. است   بوده  86/0،  81/0،  90/0،  92/0ترتیب  به  آزمون  خرده  هر  برای  پرسشنامه  بازآزمايي  اعتبار   و  86/0،  84/0،80/0،  83/0

 24  سئوال  حذف  با)68/0  با  برابر  بترتیب«    نفر  730  »زوج 365  تعداد  با(  1389)    آسوده  پژوهش  در  پرسشنامه  آلفای  ضريب

 اعالم   92/0  را  پرسشنامه  اين  آلفای  اعتبار  همکاران  و  اولسون  (.11)آمد  دست  به  77/0  و  62/0  ،78/0(  شودمي  78/0  آلفا

پژوهش  .  باشد  مي  95/0  اعتبارآلفای  نیز  ايران  در  سلیمانیان  تحقیقات  از  آمده  بدست  نتايج  طبق  و  اند  کرده در 

  همبستگي  ضريب.  است  بااليي  ضريب  دهنده  نشان  که  است  آمده   دست  به  92/0  کرونباخ  آلفای  ضريب(،  1375)میرخشتي

 است   41/0  تا  32/0از  از زندگي  رضايت  های  مقیاس  با،  60/0  تا  41/0از  خانوادگي  رضايت  های  مقیاس  با   «انريچ  نامه  پرسش»

  واين  کنند   مي  متمايز   را  وناراضي   راضي  های  زوج   «انريچ  نامه   پرسش»   های  مقیاس   خرده  کلیه.  است  سازه  روايي   ی  نشانه   که

 (.12) است برخوردار خوبي مالک روايي از نامه پرسش  که دهد   مي نشان

  215 دارای اولیه فرم  و  شد  براون طراحي و  يانگ  توسط و  است  ماده  76 دارای پرسشنامه  : اين يانگ   طرحواره   پرسشنامه 

  يك  روی  بر   آيتم   هر  که  شد   طراحي  1999  سال  در   پرسشنامه  اين  کوتاه   فرم  ، تر  کوتاه   آزموني  ساختن  منظور  به.  بود  آيتم

 ،ولبرن  مطالعه  در.  سنجدمي  را  طرحواره  يك  سوال  5  هر   پرسشنامه   اين  در.  شودمي  گذاری   نمره  ای  درجه  6  مقیاس

  دروني   همساني   ازها  طرحواره  نامه  پرسش  کوتاه   فرم  گانه  15  مقیاسهای   خرده  کلیه،  جوردن  و  فرگست  پونت،  داگ،  کوريستین

  فرم  پايايي  همچنین.  شد  محاسبه(    94/0تا    63/0  )ازها  طرحواره  کلیه  کرونباخ  آلفای.  بودند  برخوردار  خوبي  بسیار  تا   کافي

  از   را  طرحواره  و  پرسشنامه  همزمان  روايي،  عباسیان  و  زاده  فاتحي.  (4)به دست آمد  76/0  بازآزمايي  روش  به  پرسشنامه  کوتاه

  معنادار  و  16/0  حاصل  همبستگي  که  کردند   بررسي    غیرمنطقي  باورهای  آزمون  باها  طرحواره    آزمون  رابطه  بررسي  طريق

 (.13)گرفت قرار  تأيید مورد اصفهان دانشگاه اساتید از نفر 12 توسط پرسشنامه صوری روايي چنین هم . بود

پرسشنامه ی خودکارآمدی توسط وزيری و لطفي کاشاني ساخته شده است. پرسشنامه  :  پرسشنامه خودكارآمدي جنسي

کامال صحیح است(، نمره   3ای، از )صفر اصال صحیح نیست( تا )سوال دارد که در يك پیوستار چهار گزينه    10ی تهیه شده،  

  استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ ی جنسي با  د آم  کار  اولیه، پايايي پرسشنامه خودهای  در پژوهش  .شودمي  گذاری

پرسشنامه در   رواييهمچنین، برآورد  .  گزارش شده است 81/0  ، و روش گاتمن81/0  براون–  دو نیمه کردن اسپیرمن    ،86/0

  78/0با  و آلفای کرونباخ برابر    ايران با استفاده از روش اعتبار وابسته به محتوا، توسط پژوهشگر مورد تايید قرار گرفته است

آمد تجزيه  .(7)به دست  مفروضه  ها  داده  تحلیل  و  جهت  رعايت  تبا  آماری،  های  مراتبي   آزمون رگرسیون  ازحلیل    سلسله 

 . گرديد  استفاده

 : يافته ها

  ساله،  39-35  يعني   نفر  23  تعداد  ساله،   34-30  بررسي  مورد   پاسخگويان  درصد   34  يعني    نفر  34  تعداد  آزمودني،   نفر  100  از

بیشترين تعداد شرکت کنندگان در اين    . اند  بوده  ساله  50-45  ها   آزمودني  ياز   نفر  18  و  ساله  44-40  يعني   نفر  25  تعداد

 نفر مشاهده شد.   30سال ازدواج، با تعداد  12پژوهش مربوط به گروه با 
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 خوش نمایی 5
خانواده و بهداشت

 های آزمودني ها بر حسب متغیرهای تحقیق . میانگین و انحراف معیار نمره1 جدول

Table 1: Mean and standard deviation of scores subjects on based variables  

 آلفای کرونباخ  انحراف معیار میانگین  متغیر

07/13 41/41 رضايت زناشويي  72/0 

79/0 32/5 86/16 خودکارآمدی جنسي  

 77/0 12.11 234 طرحواره های ناسازگار اولیه

 

ها و خطي بودن داده ها مورد بررسي  های آن يعني: نرمال بودن توزيع، برابری واريانس ابتدا پیش فرضقبل از انجام تحلیل، 

متغیرها در سطح سنجش فاصله  اسمیرنوف استفاده شد.    -قرار گرفت. برای آزمون نرمال بودن توزيع، از آزمون کولوموگراف

س و ويف استفاده شد. در آزمون تولرانس مقدار به دست آمده  آزمون تولران  2به منظور تشخیص رابطه خطي از    باشند،مي  ای

  1باشد. به عبارت ديگر هرچه مقدار تولرانس به    10و در آزمون ويف مقدار به دست آمده نبايد باالی    1/0نبايد کمتر از  

ير گزارش شده است.  نزديکتر باشد نشان دهنده اين است که رابطه خطي بین متغیرها وجود دارد. نتايج اين دو تحلیل در ز

دهد که از مقادير مالک تخطي صورت نگرفته و بنابراين مي  گردد نتايج دو آزمون ياد شده نشانمي  همانطور که مالحظه

دارد. متغیرها وجود  بین  برابر    رابطه خطي  استفاده شد که  واتسون  آماره دوربین  از  پیش فرض  اين  بررسي   2.412برای 

توان نتیجه گرفت مينرمال است،    0.05سطح معناداری بزرگتر از    بنابراين فرض همبستگي پسماندها نیز رد شد.  .باشدمي

از لحاظ آماری معنادار نیست، بنابراين چون تعامل    Fچون    که توزيع نمرات طبیعي متغیرهای گروه است. محاسبه شده 

 معنادار نبود، فرض همگني شیب رگرسیون تايید شد. 

 

 ويف و تولرانس اسمیرنوف، -کولوموگراف آزموننتايج . 2جدول 

Table 2: Results of kolmogorov-smirniv, tolerance & vif tests  

از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبي چند متغیری استفاده شد. بدين صورت که متغیر های پژوهش    جهت آزمون فرضیه

بیني  بین وارد معادله پیشدر گام دوم به عنوان متغیرهای پیش    اولیه  ناسازگارهای  طرحوارهدر گام اول و    خودکارآمدی جنسي

  که در گام اول پیش بیني  جنسي  متغیر خودکارآمدی  نشان داده شده است.  11-4نتايج در جدول    رضايت زناشويي شدند.

(.    >p  01/0  پیش بیني نمود) رضايت  زناشويي را    01/0رضايت زناشويي، وارد معادله شد، به صورت معناداری در سطح  

 ويف تولرانس متغیر
 اسمیرنوف –کولموگروف 

 داریامعن درجه آزادی  آماره

 619/0 99 21/0 1.43 0.623 رضايت زناشويي

 16/0 99 17/0 2.13 0.410 خودکارآمدی جنسي

 231/0 99 32/0 1.43 0.623 ناسازگار   یهاطرحواره
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 0/ 267( برابر با  2Rبررسي مجذور همبستگي چندگانه بدست آمده نشان داد که ارزش ضريب همبستگي های چند گانه )

را تبیین نموده است.  رضايت زناشويي  درصد از واريانس    7/26  جنسي  خودکارآمدیاست. اين موضوع نشان مي دهد که  

( به صورت مثبت و در سطح p<  ،278/0=β  01/0)  جنسي  خودکارآمدیمقدار ضريب رگرسیون نشان دهنده آنست که  

 کند. را پیش بیني مي  رضايت  زناشويي 01/0معناداری 

 ناسازگار اولیههای طرحواره و جنسي خودکارآمدی رضايت زناشويي بر اساس بیني پیش متغیری چند . رگرسیون1جدول 

Table 1: multivariate regression to Predicting marital satisfaction on based sexual 

efficacy & Early maladaptive schemas 

 b SE β 2R 2ΔR متغيرها 

      گام اول )باورها...( 

  2R=267/0 278/0** 234/0 223/1 جنسي خودکارآمدی

      گام دوم )طرحواره ها... 

   -322/0** 317/0 -53/0 ناسازگار اولیههای طرحواره

    558/0=2R 291/0=2∆R 

    715/39=F 544/0=2Radj 

      

 

به     2Rارزشرضايت  زناشويي در گام دوم،    به معادله پیش بیني  اولیه  ناسازگارهای  براساس نتايج جدول، با ورود طرحواره

 8/55در کل    جنسي  به همراه متغیر خودکارآمدی  اولیه  ناسازگارهای  طرحوارهرسید. اين يافته بدان معناست که    558/0

بود. اين يافته بدان معناست    291/0( برابر با  ∆2R)  2Rدرصد از واريانس رضايت  زناشويي پیش بیني مي کند. ارزش تغییرات  

، مقدار واريانس تبیین شده    جنسي  اولیه در معادله پیش بیني، و با کنترل اثر خودکارآمدی  ناسازگارهای  طرحوارهکه با ورود  

=  p<   ،715/39  01/0  )معنادار است  01/0درصد افزايش يافته است که به لحاظ آماری در سطح    29رضايت  زناشويي تقريبا  

F.)  را پیش  رضايت  زناشويي  01/0در سطح معناداری  اولیه ناسازگارهای طرحوارهبر اين اساس چنین نتیجه گیری شد که

 و بین ابن دو رابطه متقابل برقرار است. کندمي  بیني

 :بحث و نتيجه گيري

اين پژوهش با نتايج گزارش شاده در های  يافتهبا رضاايت  زناشاويي رابطه دارد.  جنساي پژوهش نشاان داد که خودکارآمدی

هو، برايلوساکايا، شاونفلد، کوچتکو و مارگراف،  بشاارت، هوشامند، رضاازاده، غالمعلي لواسااني،  از جمله؛  تحقیقات پیشاین

تفاوت در يك راساتا اسات. زناشاويي مهمترين رابطۀ صامیمي و عاطفي اسات که راساتگو، گلزاری، براتي زاده، جینگ، وانگ، 

زن و مرد اوقات بسیاری را با همديگر سپری مي کنند و در نتیجه   .بسیاری در تمام شاخص های نزديکي با ساير روابط دارد

( و رضاايت از زندگي زناشاويي، احسااس خوشاايندی،  6ساطو  بااليي از رضاايت و همچنین تعارض در میان آنان وجود دارد )

های زندگي زناشاااويي خود را مورد توجه قرار  زوج هنگامي که تمام جنبه رضاااايتمندی و لذت تجربه شاااده بوسااایله يك

شود که زوجین از با هم بودن  ايي شخصي در ازدواج گفته ميمندی زناشويي به تجربه(. رضايت14شود)دهند، تعريف ميمي

ويي دخالت دارند. در مندی از زندگي زناشاشاك عوامل مختلفي در ايجاد رضاايتکنند. بياحسااس رضاايت و خشانودی مي

  نظیر  هااييمؤلفاه  باا  فردی،  درون  عوامال(  الف  توان باه اهمیات نقش اين ساااه مقولاه اشااااره کرد:ميبنادی کلي  ياك جمع
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توانايي    ، های ارتباطيمهارتبین فردی نظیر   عواملب(  .هاارزش  و  هانگرش  انتظارات، فردی، عادات و  شخصیتي  هایويژگي

 .ابطه با اقوام، فرزندان، والدين و دوستانر نظیر  بیروني  مسائل( پ و  ابط جنسي، تعهدورمسائل مربوط به  حل تعارض،  در 

رود در روابط نزديك و صامیمي تحقق  های مهم فردی اسات که انتظار ميشاناختي يکي از جنبهارضاای نیازهای اسااساي روان

شود که اصوالا هدف از ازدواج عالوه بر ارضای  های اساسي محسوب ميپايهيابد و در خصوص روابط زناشويي يکي از اصول و 

کند. از میان عوامل  مندی زناشويي کمك ميسااير نیازها، ارضاای اين نیازها اسات. ارضاای اين نیازها به ارتقا و افزايش رضايت

صاي برخوردار اسات که ناکارآمدی در رابطه جنساي به عنوان يکي از نیازهای اسااساي انساان از اهمیت خافردی مختلف،  بین

ها، تنفر از همسر، شاود تا جايي که منجر به ايجاد اختالالت پايدار و عمیقي در روابط زوجآن باعث بروز مشاکالت فراواني مي

گیری  دلخوری، حساادت و رقابت برای سارکوب يکديگر، مقصار دانساتن همسار در بسایاری از مشاکالت زندگي، حس انتقام

، احسااس تحقیر شادن توساط همسار، احسااس عدم اعتماد به نفس، احسااس شایو بودن و ملعبه واقع شادن و ناخودآگاه

ها و اختالفات، تقويت شاده يا در قالب آنها تجلي اين مساايل توساط سااير تنش  .شاوداعتنايي واقع شادن مياحسااس مورد بي

صافات اولبه و  از اييمجموعه که نیز خودآگاهي جنسايساازد.  ميتر يابد و شاکاف بین همساران را رفته رفته عمیقو بروز مي

 و بلوغ دوران  شاناختي مساتقیم و غیرمساتقیم جنساي د رطول دوران زندگي و به ويژهفیزيکي و روان  )تغییرات  جنساي ثانويه

 و زن و  نوجوان پسار  و  نوجوان  دختر  ی  شاده تعريف  و مساتقل شاخصایت ی  ساازنده که)  جنساي هويت  ،(ساالمندی  و  يائساگي

  ، (و غیره آمیزش هایروش  و لذت  و جنسااي  یرابطه  شااامل) زناشااويي  اطالعات ،(جنسااي اساات  نقش  و والد  و  والده و  مرد

شااود، از اهمیت بااليي برخوردار اساات. هشاایاری را شااامل مي(  غیره و سااوزاک و  هپاتیت  و ايدز مثل)  مقاربتي  هایبیماری

خوداگاهي جنسااي به تمايل فرد به انديشاایدن و تأمل در خصااوص ماهیت مسااايل جنسااي  ايي از جنسااي به عنوان مولفه

شاود. به صاورتي که خودآگاهي  مندی زناشاويي ميپردازد که توجه به اين بُعد آنچنان که گفته شاد سابب و ايجاد رضاايتمي

بر باال بردن رضاايت جنساي  یمي  ( و افزايش دانش در اين خصاوص تاثیر مساتق7جنساي بر بهبود عملکرد جنساي تاثیر دارد )

 (.16)شودمندی زناشويي ميگذارد و در نتیجه رضايت جنسي سبب افزايش رضايتمي

اين   هایناساازگار اولیه با رضاايت زناشاويي رابطه دارد. يافتههای  طرحوارهآزمون فرضایه دوم پژوهش نشاان داد که  همچنین 

ناساازگار  های  طرحوارههمساويي دارد. بايد توجه داشات که   (4، 17،  2،  5)پژوهش با نتايج گزارش شاده در تحقیقات پیشاین 

  شوند، فعال مي  پذيرفته شده پیرامون خود يا محیط تجربه  هایبعنوان واقعیتها  طرحوارهخاصي دارند. اين های  اولیه ويژگي

ناشاي از تعامل سارشات کودک با   بودن با میزان چشامگیری از هیجان درهم آمیخته هساتند. معموالاشاوند. در زمان فعال  مي

ناسااازگار اولیه  های طرحوارهمختلف و دوران رشاادی در پیوند با اعءاااء يا مراقبت کننده ها در خانواده هسااتند. های تجربه

محیط    شاوند که درمي ناساازگار اولیه زماني اعمالهای  طرحواره. خود تداوم بخشاند و بنابراين در برابر تغییر مقاوم هساتند

 افکااری در ذهن ايجااد  ،بیرون حاادثاه ای اتفااق بیفتاد کاه باه آن طرحواره خااص مربوط بااشاااناد. باا شاااروع فعاالیات طرحواره

شرايط نوع طرحواره   . هیجانات تجربه شاده بسته به(4)که منفي و با ساطح بااليي از برانگیختگي عاطفي همراه اسات  شاودمي

که  میزان هیجاني اسات  از بیشاتر  بسایار هیجانات نیز میزان اين  و  (ناامیدی و افساردگي  فعال شاده، متفاوت خواهد بود)مانند

ناساازگار های طرحوارهنیازهای هیجاني اصالي برآورده نشاده بعنوان آبشاخور اسااساي    ند.نکمي دزير بنايي تولیهای مفروضاه

شاوند. عوامل مي  محساوبها طرحوارهشاوند و تجارب ناخوشاايند دوران کودکي به عنوان ريشاه تحولي مياولیه در نظر گرفته 

ساالم با خشانودی که مقابل فرساودگي   هایسابك.  ثیر گذارندأ ثیر فرهنگي نیز در اين بین تأ ديگری مانند خلق و خود و ت

کند که مورد حمايت قرار گرفته اسات، دارای  که شاخص در تعامل اجتماعي احسااس ميميهنگااسات ارتباط نزديکي دارد،  
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تواند به اين خاطر باشاد که کند. همچنین اين مسااله ميباشاد احسااس خشانودی و شاادکامي ميمي هويت و اساتقالل کاری

شاااود و وقتي افراد درجه بااليي از جو همکارانه را  مي مناساااب باعث افزايش عملکرد افراد و افزايش انگیزه آنهاهای  مهارت

 (.2کنند)مي ه تعاملي بیشتری برقرارکنند با يکديگر رابطمي ادراک

مت رواني در ارتباطند. اللحاظ دروني با سا، از کنندمي  ناهشایار عمیق عملهای  ناساازگار که به صاورت شاناختهای  طرحواره

کنند تحت تأثیر تصور آن ها در مورد خود و ديگران قرار  مي ت ارتباطي که افراد تجربهال، بیشتر مشکای  ديدگاه طرحواره از

ناسااازگار اولیه، موضااوعات ثابت و درازمدتي هسااتند که در های طرحوارهدارد که اين فرايند شااناختي، طرحواره نام دارد. 

بر شاایوه ی ها ارهطرحو.  يابند و تا حد زيادی ناکارآمد هسااتندمي آيند، به زندگي بزرگسااالي راهمي دوران کودکي به وجود

  تبیینها طرحوارهگذارند و پس از ازدواج عامل صامیمیت زناشاويي تا حدودی براسااس مي  فکر، احسااس و رفتار افراد تأثیر

ت ارتباطي زوجین  الشاود و گاهي مشاکمي  برانگیختن طرحواره ها، باعث ايجاد جذابیت جنساي در روابط عاشاقانه.  شاودمي

نتايج تحقیقي  .  روابط فعلي آن ها با همسارانشاان مربوط شاود، در واقع بخشاي از سابك زندگي آن هاساتبیشاتر از آن که به 

دلبساتگي و رضاايت های  ناساازگار اولیه، سابكهای  طرحوارهبه منظور بررساي رابطه بین  ( 17)که توساط اندوز و حمید پور

يابد و مي  ناساازگارتر باشاند، رضاايت زناشاويي کاهشها  هطرحوارزناشاويي در زوجین انجام گرفته، نتايج نشاان داد که هر چه 

ناساازگار اولیه بايد  های  طرحوارهدر زمینه خصاوصایات  . ساازگار ارتباط معني داردهای  طرحوارهسابك دلبساتگي ايمن با  

اسات، بلکه طرحواره  شاود فردی طرحواره ای دارد به اين معنانیسات که طرحواره همیشاه فعال  مي  اذعان داشات وقتي گفته

صافتي اسات که ممکن اسات در يك لحطه خاص فعال نباشاد و به هنگام عدم وجود عوامل فعال سااز محیطي بهبود يافته و 

همچنین بسااته به اين که افراد با توجه به خلق و خوی خود از چه ساابك مقابله ای برای پاساا  به  .يا برانگیخته نشااود

از نظر يانگ،  از اين رو،  .توانند رفتارهای متفاوتي را نشاان دهند، ميکنندمي ن اساتفادهطرحواره برای کاهش درد ناشاي از آ

بدرفتاری، محرومیت  / بي ثباتي، بي اعتمادی  آساایب رسااانترين و قدرتمندترين طرحواره ها، چهار طرحواره رهاشاادگي/

 .باشند که در حوزه اول قرار دارندمي هیجاني و نقص/ شرم

نمونه، در دساترس بودن روش نمونه و توصایفي بودن  محدوده ساني خاص شاامل    پژوهشهای  محدوديتدر اين پژوهش  

یق در شاهرهای ديگر و در مقاطع ساني ديگر نیز انجام شاود، با  شاود اين تحقمي  پیشانهادبود. در انتها  طر  پژوهش حاضار

به چالش کشایده شاده و  ناساازگار اولیه و خودکارآمدی آنهاهای  طرحوارهزنان متاهل   رای فشارده و مدت کوتاه یکالساها

 تغییر کند.

 :اخالقي مالحظات

 از بعد و ماند باقي ناشاناس طور به آزمودنیها اطالعات و نموده عمل هلساینکي مطالعات اخالقي پروتکلهای طبق محققان

 شرکت آگاهانه رضايتنامه فرم شارکت کنندگان همه آن، بر عالوه ماند. خواهد باقي محفوظ اطالعات اينمي  تما نیز  مطالعه

 مشاخص از پس نیز کنترل گروه و شاد داده شار  پژوهش ضارورت و اهمیت هدف، آنان همه برای امءاا، را  پژوهش در

 گرفت. قرار رفتاری شناختي روش با درمان تحت مداخله روش اثربخشي شدن

 :منافع تضاد

 .ندارد وجود منافعي تءاد هیچ حاضر پژوهش نويسندگان بین

 :مطالعه عملي كاربرد

مسئله با     جنسي نقص داشتند و اين  در خودکارآمدی داشتند،اولیه    ناساازگار  های  طرحوارهمتاهل که   زنان مطالعه اين در

اين   اولیه  ناساازگار  های  اصاال  طرحوارهو  جنساي خودکارآمدیهمچنین با تقويت  رضاايت زناشاويي آنها ارتباط نشاان داد.

 توان میزان رضايت زناشويي را در آنها بهبود بخشید.ميزنان 
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