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Objectives This study aimed to examine the mediating role of sexual self-schema in the relationship of 
sexual functioning with sexual satisfaction in married female students.
Methods This is a descriptive correlational study. The study population consists of all married female 
students of Alzahra University and Islamic Azad University of South Tehran branch in 2017. Of these, 
360 were selected by multistage cluster random sampling method. Data were collected using Women’s 
Sexual Self-Schema Scale of Anderson and Cyranowski (1994), Female Sexual Function Index of Rosen 
et al. (2000), and Index of Sexual Satisfaction designed by Hudson (1993). Data were analyzed using 
descriptive statistics and using path analysis.
Results The Passionate-Romantic factor of sexual self-schema had a positive mediating role in relation-
ship of sexual function with sexual satisfaction, while its Embarrassed-Conservative dimension had a 
negative mediating role (P<0.001). The factor of Open-Direct had no mediating role. Moreover, sexual 
functioning had a significant positive effect on Passionate-Romantic and Open-Direct dimension of sex-
ual self-schema, while its effect on Embarrassed-Conservative was significantly negative. Furthermore, 
the Passionate-Romantic factor had a significant positive effect on sexual satisfaction, while the factor 
of Embarrassed-Conservative had a significant negative effect (P<0.001). The factor of Open-Direct had 
no direct effect on sexual satisfaction. The effect of sexual functioning on sexual satisfaction was signifi-
cantly negative (P<0.001).
Conclusion Sexual self-schema mediates the relationship of sexual functioning with sexual satisfaction. 
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Extended Abstract

1. Introduction

he study of sexual functioning and its physi-
cal and psychological components is one of 
the most important issues in studies related to 
family, relationships, and marriage [1]. Sex-
ual functioning is one of the most important 

issues affecting marital satisfaction of couples. One of the 

most recent theories of sexual functioning has been intro-
duced by Rosen et al. (2000), where six components have 
been defined for sexual functioning including sexual desire, 
sexual arousal, lubrication, orgasm, satisfaction and pain. 
The factors than can affect the mental health of women 
in marital life, their sexual desire, sexual satisfaction, and 
sexual functioning are physiological, psychosocial, devel-
opmental and sexual responses [9]. Maladaptive thoughts 
and feedback play an important role in how information 
interpreted in sexual situations and ultimately, in experi-
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ence, desire, arousal and orgasm. If the input stimulus is 
interpreted to cause negative thoughts, it may have different 
effects on one’s sexual responses [11]. 

One of the key factors in assessing one’s quality of life in 
general, and the quality and continuity of relationship mar-
riage in particular, is sexual satisfaction in marital life [12]. 
Sexual satisfaction is a component associated with human 
sexuality that is considered as the last stage of the sexual 
response cycle [16]. Sexual satisfaction is an emotional 
response arising from the subjective evaluation of positive 
and negative dimensions related to sexual relationship [17]. 
Sexual satisfaction is not just a physical pleasure, but also 
includes satisfaction from sexual activity and emotional sat-
isfaction [18]. Studies have shown that sexual Functioning 
has a significant relationship with sexual satisfaction [23, 
34-36, 38]. Theoretical and empirical advances have led to 
a greater understanding of effective cognitive attitudes in 
marital relationships. One of the schemas involved in mari-
tal affairs is the sexual self- schema. Sexual self-schemas 
are cognitive generalizations about sexual aspects derived 
from one’s past experiences manifested in current experi-
ences, and influence the processing of social information 
related to sexual activity and guide sexual behavior. Self-
concept and positive sexual feedback can lead to satisfying 
sexual functioning, while negative sexual feedback along 
with conflicts and weakness can lead to distress, and sexual 
problems [42]. The present study aimed to investigate the 
mediating role of sexual self-schema in the relationship of 
sexual functioning with sexual satisfaction in married fe-
male college students.

2. Methods

This is a descriptive correlational study. The study popu-
lation consisted of all married female students of Alzahra 
University and Islamic Azad University of South Tehran 
Branch. of these, 360 students were selected by multistage 

cluster random sampling method. Data were collected us-
ing Women’s Sexual Self-Schema Scale of Anderson and 
Cyranowski (1994) [41], Female Sexual Function Index of 
Rosen et al. (2000) [4], and Index of Sexual Satisfaction 
designed by Hudson (1981) [56].

3. Results

To examine the mediating role of sexual self-schema in 
the relationship between sexual functioning and sexual sat-
isfaction, the path analysis was used. In order to determine 
the goodness-of-fit of the model, X2/df ratio, Comparative 
Fit Index (CFI), Goodness-of-Fit Index (GFI) and Adjusted 
Goodness of Fit Index (AGFI), Root Mean Square Error of 
Approximation(RMSA) and Non-Normed Fit Index (NFI) 
are considered were used. According to these indices ob-
tained for the presented model (NFI=0.914, RMSA=0.026, 
AGFI=0.961, GFI=0.938, CFI=0.918, X2⁄df=1.295), it can 
be said that the model has good fit. The standardized and 
unstandardized coefficients of determination of the paths 
are presented in Table 1. 

Results showed that the direct effect of sexual functioning 
on passionate-romantic and open-direct factors of sexual 
self-schema was positively significant and the direct effect 
of sexual functioning on embarrassed-conservative factor 
was negatively related to sexual self-schema. Moreover, 
the direct effect of sexual functioning on sexual satisfac-
tion was negatively significant. Furthermore, the direct ef-
fect of passionate-romantic factor of sexual self-schema 
on sexual satisfaction was positively significant, while and 
the direct effect of its embarrassed-conservative factor was 
negatively significant; However, the open-direct factor of 
sexual self-schema had no direct effect on sexual satisfac-
tion of students.

Table 1. Summary of path analysis results

Hypotheses (Paths) Unstandardized 
Coefficient 

Standard 
Error Critical Ratio Standardized 

Coefficient

Passionate-romantic/Sexual functioning 0.0970 0.019 5.084* 0.259

Open-direct/Sexual functioning 0.066 0.019 3.541* 0.184

Embarrassed-conservative/Sexual functioning -0.086 0.016 -5.461* -0.277

Sexual satisfaction/Sexual functioning 0.627 0.054 11.586* 0.516

Sexual satisfaction/Passionate-romantic 0.588 0.137 4.293* 0.181

Sexual satisfaction/Open-direct 0.047 0.140 0.739 0.014

Sexual satisfaction/Embarrassed-conservative -0.464 0.165 -2.808** -0.119

**P<0.01; *P<0.001
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4. Discussion

This study was conducted to examine the mediating role 
of sexual self-schema in the relationship of sexual function-
ing with sexual satisfaction in married female students. ac-
cording to the results, it can be said that the frequency of 
sexual activity can also affect sexual satisfaction. With the 
increase in the length of marriage and possibility reduced 
sexual attractiveness of the partner, increased age, taking 
care of children and etc , the frequency of sexual activ-
ity decreases which can predict the sexual satisfaction of 
couples [21]. 

Many theoretical perspectives believe that the cognitive 
structures of people evolve through interaction with their 
environment. These cognitive structures, developed from 
childhood to adulthood, extend to other areas of commu-
nication (such as marital and interpersonal relationships) 
and interfere with the cognitive structures of others. Self-
concept and positive attitude towards sexual activity can 
lead to satisfying sexual functioning, while negative atti-
tude along with conflicts and weakness can lead to distress, 
and sexual problems. Women who describe themselves as 
passionate/romantic, have a more positive attitude towards 
sexual issues, and experience arousal, stimulation and or-
gasm at higher levels and in general, they have better sexual 
relationships. On the contrary, women embarrassed-conser-
vative women sexually have poor activity and have a more 
negative attitude towards sexual issues. Women with open-
direct schema report sexual desire and behavior like women 
with passionate/romantic schema, but they have less com-
mitment and less stable relationships [10, 41]. Overall, the 
findings of this study showed that sexual self-schema is a 
predictive of sexual functioning and sexual satisfaction, and 
it plays a mediating role between the two variables.
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اهدافپژوهشحاضرباهدفبررسینقشواسطهایطرحوارهخودجنسیدررابطهبینکنشوریجنسیورضایتجنسیانجامشد.
مواد و روش هاطرحپژوهشتوصیفیبود.جامعهآماریشاملدانشجویانزنمتأهلدانشگاهالزهرا(س)ودانشگاهآزاداسالمی،واحدتهران
جنوبدرسال1396بود.بهروشخوشهایتصادفیچندمرحلهای360زنمتأهلبهعنواننمونهانتخابشدند.دادههاتوسطابزارطرحواره
خودجنسیزنان(اندرسونوسیرانووسکی،1994)،شاخصکنشوریجنسیزنان(روزن،2000)وشاخصرضایتجنسی(هادسون،1981)

جمعآوریشد.
یافته هادادههابهلحاظتوصیفیوبهروشتحلیلمسیر،تحلیلشدند.نتایجبیانگرآنبودندکهزیرمقیاسپرشور/عاشقانهازطرحوارهخودجنسی
بهصورتمثبتوزیرمقیاسخجالتی/محتاطازطرحوارهخودجنسیبهصورتمنفی،درارتباطبینعملکردجنسیبارضایتجنسینقش
واسطهایدارد.زیرمقیاسصریح/راحتدرارتباطبینعملکردجنسیبارضایتجنسینقشواسطهایندارد.اثرغیرمستقیمعملکردجنسی،بر
رضایتجنسیباواسطهطرحوارهخودجنسیپرشور/عاشقانهوخجالتی/محتاطمعناداراست(P<0/001).بهعالوه،اثرمستقیمعملکردجنسی
برزیرمقیاسهایپرشور/عاشقانهوصریح/راحتازطرحوارهخودجنسیبهصورتمثبتمعناداراستواثرمستقیمعملکردجنسیبرزیرمقیاس
خجالتی/محتاطبهصورتمنفی،معناداراست(P<0/001).افزونبرآن،زیرمقیاسپرشور/عاشقانهتأثیرمثبتومعناداریبهصورتمستقیم
وزیرمقیاسخجالتی/محتاطتأثیرمنفیومعناداریبهصورتمستقیمبررضایتجنسیدارد.زیرمقیاسصریح/راحتبررضایتجنسیاثر

.(P<0/001)همچنین،اثرمستقیمعملکردجنسیبررضایتجنسیبهصورتمنفیمعناداراست.(P<0/001)مستقیمندارد
نتیجه گیریدرمجموعیافتههایپژوهشحاضر،بیانگرایناستکهکنشوریجنسیپیشبینیکنندهطرحوارهخودجنسیورضایتجنسی

استوبیندومتغیرطرحوارهخودجنسیورضایتجنسینقشواسطهایایفامیکند.

کلیدواژه ها: 
طرحوارهخودجنسی،

کنشوریجنسی،رضایت
جنسی،زنانمتأهل

تاریخدریافت: 21 آذر 1397
تاریخپذیرش:09 شهریور 1398 

تاریخانتشار:11 دی 1398

1.گروهروانشناسی،دانشکدهعلومتربیتیوروانشناسی،واحدتهران-جنوب،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران.

نقش واسطه ای طرح واره خود جنسی در رابطه بین کنشوری جنسی و رضایت جنسی در دانشجویان 
زن متأهل

، مهرناز احمدی1  فاطمه زرگری نژاد1 

مقدمه

بررسیومطالعهکنشهایرابطهجنسیومؤلفههایجسمانی
وروانیاینرابطه،یکیازمهمترینموضوعهایقابلبررسیدر
مطالعاتخانواده،پیوندهاوروابطزناشوییاست.درکوفهماین
شناختبهدلیلمحدودیتهایپژوهشیخاصخودمسئلهساز
است،ولیدواموپایداریِبخشمهمیازارتباطهمسریطبق
جنسی آمیزش به جامعه، تأیید مورد هنجارهای و ارزشها

(فراوانیونوع)زنومردبستگیدارد]1[.

ازعمدهمسائلمهمتأثیرگذاربررضایتزناشویی،کنشوری
جنسیهمسراناست.کنشوریجنسیعبارتاستازچگونگی
واکنشبدندرمراحلمختلفچرخهپاسخجنسیکهشامل4
جنبهمیلجنسی،نعوظ،ارگاسموانزالاست]2[.بهعبارتدیگر
کنشوریجنسیبهرابطهایاطالقمیشودکهدرآنمعاشقه،

نزدیکيویاآمیزشوجوددارد]3[.یکیازجدیدتریننظریههای
کنشوریجنسیمربوطبهروزنودیگران]4[استکهدرآن
ششمؤلفهدرموردکنشوریجنسیزنانتعیینمیشودکه
شاملمیـلجنسی،برانـگیختگیجنسی،لغزندهسازی،ارگاسم
جنسی کنشوری است. درد و رضایت جنـسی، لذت اوج یا
ترکیبیازمفاهیم،بازخوردها،تجربهها،فعالیتها،احساسهاو
اندیشههایهمراهاست.اسپنس]5[عواملسببشناختیدر
اختاللهایکنشیجنسیرابهدودستهتقسیمکردهاست:1.
عواملیکهمربوطبهویژگیهایشخصیخودفردهستندمانند
وجودآسیبشناسیروانیدرفرد،احساسخستگی،کمیدانش
جنسی،باورهاونگرشهاینادرستفردبهمسائلجنسی؛2.
عواملبیرونیومحیطیازجملهرخدادهایزندگیمانندضربههای
جسمیوروانیوواکنشهمسربهاختاللکنشجنسیوکیفیت
کلیارتباطزناشویی.نتایجپژوهشهااینگونهبیانمیکنندکه
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کنشوریجنسیبامؤلفههایجنسیوغیرجنسیمانندطول
مدتازدواج،بازخوردهمسران،سازشیافتگیزناشویی،ارتباط
توافقجنسی و مقاربت فراوانی و ارگاسم بینهمسران، کلی
بینهمسراندرارتباطاست]8-6[.همچنینازعواملمؤثردر
سالمتروانیزناندرفرایندزندگیزناشویی،تمایلهاوکنشوری
جنسِیرضایتبخشآنهابودهکهشاملابعادفیزیولوژیکی،روانی

اجتماعی،تکاملیوپاسخجنسیاست]9[.

شکل- در بینفردی و روانشناختی فیزیولوژیکی، عوامل
گیریمشکالتجنسینقشدارند.دردیدگاهاسترسپذیری،
اینعواملبهصورتمتقابلعملمیکنند.ازجملهاینعوامل
بازخوردهای و افکار .]10[ است فرد جنسی بازخوردهای
موقعیتهای در اطالعات تفسیر چگونگی در سـازشنایافته
جنسیونهایتاًتجربه،میل،برانگیختگیوارگاسمنقشمهمی
که تفسیرشود گونهای به ورودی اگرمحرک میکنند. ایفا
بر متفاوتی تأثیرهای احتماالً شود، منفی افکار ایجاد باعث

پاسخهایجنسیفردخواهدداشت]11[.

مطالعاتنشاندادهاندکهکنشوریجنسیبارضایتجنسی
رابطهدارد.برایاکثربزرگساالنشادمانیدرزندگیزناشویی
توأمبارضایتجنسیاست.یکیازعواملکلیدیدرارزیابیفرد
ازکیفیتزندگیبهطورکلیوکیفیتوتداومرابطهزناشویی
بهطورخاص،رضایتجنسیدررابطهزناشوییاست]12[که
باسازههایمرتبطباکیفیترابطهزناشویی،مانندارتباطهای
بینهمسران]13[ورضایتازرابطهزناشویی]14[ارتباطی
تنگاتنگدارد؛بهگونهایکهاینسازهبهعنوانیکیازعاملهای
بیثباتیزناشوییوپیشبینیکنندهاحتمالطالقدرآینده]15[

موردمطالعهپژوهشگرانبسیاریقرارگرفتهاست.

رضایتجنسیمؤلفهایمرتبطباتمایلهایجنسیانسان
استکهبهعنوانآخرینمرحلهازچرخهپاسخجنسیدرنظر
گرفتهمیشود]16[.رضایتجنسیبهصورت،قضاوتوتحلیل
هرفردازرفتارجنسیخویشکهآنرالذتبخشتصورمیکند،
تعریفشدهاست.بهعبارتدیگررضایتجنسیپاسخعاطفی
است رابطهجنسی به منفی و مثبت ذهنی ارزیابی از ناشی
]17[.رضایتجنسیوکنشوریجنسیازعواملمهمرابطهای
صمیمانههستند.رضایتجنسیفقطلذتجسمانینیستبلکه
شاملرضایتازفعالیتجنسیورضایتهیجانیاست]18[.
عواملمختلفدررضایتجنسینقشدارند.اینعواملعبارتند
ازجنس]19[،فاصلهسنیباهمسر]20[،طولمدتزندگی
زناشویی]15[،دفعاتفعالیتجنسی]21[،هنجارهایاجتماعی
برآوردهشدن عدم ،]19، 23، 24[ تحصیالت ،]22[ ومذهب
نیازهایعاطفیتوسطهمسر]25،26[واعتیادیکیازهمسران
]27[.ازجملهپیامدهایرضایتجنسیمیتوانبهاستحکام
خانواده]32-12،28[وحفظسالمتجسمانیوروانشناختی
همسران]33[اشارهکرد.مطالعاتنشاندادهاندکهکنشوری

جنسیبارضایتجنسیرابطهدارد]23،34-38[.

پیشرفتهاینظریوتجربیبهدرکبیشترشناختهایمؤثر
دررابطهزناشوییمنجرشدهاند.ازنظراپشتاینوباکوم]39[نوعی
ازشناختهاکهدررابطهزناشوییمهمهستند،طرحوارههاهستند.
طرحوارههاالگوهایپایداریهستندکهفردآنهارااززمانکودکی
تابزرگسالیباخودحملکردهوبراساسآنهابهزندگیخود
سمتوسومیدهد.طرحوارهبهطورکلیبهعنوانساختار،قالب
یاچارچوبتعریفمیشود.طرحوارهرامیتوانبهصورتباورهایی
را آینده اطالعات و دارد قرار فرد تجربهگذشته تأثیر کهتحت
سازماندهیمیکند،تعریفکرد]40[.یکیازانواعطرحوارهها،
طرحوارهخودجنسیاست.طرحوارهخودجنسی،تعمیمشناختی
درموردجنبههایجنسیاستکهازتجربههایگذشتهفردنشئت
گرفتهوخودرادرتجربههایفعلینشانمیدهد.طرحوارهخود
جنسیدرپردازشاطالعاتاجتماعیمرتبطباعملجنسینیز
راهدایتمیکند.طرحوارهخود رفتارجنسی و تأثیرگذاراست
جنسیشخص،نمایشیتاریخیاززندگیجنسیاوستوبازخورد،
میکند هدایت را فرد جنسی قضاوتهای و تصمیمها رفتارها،
ابعادجنسی، از ]41[.طرحوارههایخودجنسی،طیفوسیعی
ازجملهتجربههاوگرایشهایجنسی،رفتارجنسیوبازنمایی
هویتجنسیفردرادربرمیگیرد.اینطرحوارههامیتوانندعامل
قویدرسازشیافتگیجنسیزنان،صرفنظرازعاملسنباشند.
خودپنداشتوبازخوردجنسیمثبتازخود،میتواندکنشجنسی
رضایتبخشیبههمراهداشتهباشدودیدگاههایجنسیمنفی،
همراهباتعارضوضعفمیتواندپریشانی،مشکالتواختاللهای

جنسیرادرپیداشتهباشد]42[.

درروابطعاشقانه،طرحوارههابرنحوهادراِکافرادازاطالعات،
شیوهسازماندهیاطالعاتازسویآنهاونیزمعناییکهافراداز
اطالعاتدرمییابند،تأثیرمیگذارد]43[.طرحوارهخودجنسی
احساسهای تجربه به تمایل شامل که دارد مثبت جنبه دو
عاشقانهوبازخوردرفتاریبهتجربهجنسیاست.جنبهمنفی
طرحوارهخودجنسینیزخجالتزدگییامحافظهکاریاستکه
بهنظرمیرسدنقشبازدارندهدررفتارهایجنسیدارد]41[.
خود طرحواره بین رابطه مؤید ]43-52[ پژوهشی یافتههای
جنسیباکنشوریجنسیورضایتجنسیاست؛برایمثال
لرونزومستون]46[درپژوهشیبهبررسیرابطهبینرضایت
دوران در جنسی سوءاستفاده با جنسی کنشوری و جنسی
کودکیزنانپرداختند.نتایجنشاندادکهآزاروسوءاستفاده
جنسیدردورانکودکیرابطهمستقیمیباکنشوریجنسیو
رضایتجنسیدرافراددارد؛بهطوریکهسوءاستفادهجنسیدر
دورانکودکیباعثکاهشرضایتوکنشوریجنسیدرافراد
میشود.درمطالعهایدیگرداندانورلینی]38[بیانکردندکه
بینکنشوریجنسیورضایتجنسیرابطهمثبتومعناداری
وجوددارد.همچنیندرپژوهشیدیگر،مولر]43[درخصوص
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طرحوارههایخودجنسیورضایتجنسیدرروابطعاشقانه
بیانکردکهطرحوارههایخودجنسیروابطمثبتومعناداریبا
رضایتجنسیدارند.درمطالعهایدیگرکشوهمکاران]48[به
بررسیارتباطتصویربدنی،طرحوارهخودجنسیوکنشجنسی
بودکهدرهر ازآن نتایجحاکی پرداختند. زنانومردان در
دوجنس،کنشجنسیمطلوببانگرانیکمتردربارهبدنو

طرحوارههایجنسیمثبت،مرتبطبود.

با پژوهشها در شکاف فرهنگی، مسائل دلیل به ایران در
موضوعرفتارجنسیازکشورهایدیگربیشتراست.باوجود
اینکهدرسالهایاخیرپژوهشگرانبهمطالعههایبیشتریروی
خود طرحواره خصوص در جامع پژوهشی هنوز اما آوردهاند،
جنسیصورتنپذیرفتهاستودرنتیجهتأثیرطرحـوارههابرافراد
دارایکنشجسمانیوجنسیسالمتااندازهایناشناختهمانده
است.بررسیپژوهشهایانجامشدهدرکشورنشانمیدهدکه
تاکنونپژوهشیبررویتأثیرطرحوارهخودجنسیبرکنشوری
جنسیورضایتجنسیانجامنشدهاست.بنابراینباتوجهبه
آنچهازنظرگذشت،مسئلهاصلیپژوهشحاضر،بررسینقش
واسطهایطرحوارهخودجنسیدررابطهبینکنشوریجنسیو

رضایتجنسیبود.

روش

آماری جامعه و همبستگی، روش حاضر، پژوهش روش
پژوهش،دانشجویانزنمتأهلدانشگاهالزهرا(س)ودانشگاهآزاد
اسالمیواحدتهرانجنوببود.مجموعمادههایابزارپژوهش94
مادهوبراساسروشکالین]53[بهازایچهاربرابرآن،حجم
نمونه376برآوردشدکهبهعلتمخدوشبودن16پرسشنامه،
360نمونهموردتحلیلقرارگرفت.نمونههابهروشنمونهبرداری
خوشهایچندمرحلهایانتخابشدند.بدینترتیبکهازبین
دانشگاههایشهرتهراندودانشگاهبهصورتتصادفیانتخاب
شدندوسپسازهردانشگاه،چنددانشکدهبهصورتتصادفی
وازهردانشکدهچندکالسبهصورتتصادفیانتخابشدند.

درهرکالسزنانمتأهلبهصورتداوطلباقدامبهتکمیلابزار
کردند.باتوجهبهاینکهعاملسنبهصورتمستقیمبررویمیل
جنسیوعاملتحصیالتبررویرضایتجنسیهمسرانتأثیر
میگذارد،ایندوعاملدرپژوهشحاضرموردبررسیقرارگرفت.

درجدولشماره1توزیعجمعیتشناختیارائهشدهاست.

کنشوری شاخص پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای
ارزیابی منظور به آن از که بود (روزن،2000) زنان1 جنسی
ابزاری شاخص این میشود. استفاده زنان جنسی کنشوری
ششبعدياستکهکنشوریجنسیزنانراتوسط19مادهدر
ابعادتمایلهایجنسییابرانگیختگیجنسی،رطوبتمهبلی،
ارگاسم،رضایتجنسیودردموردبررسیقرارمیدهد]4[.
نمرههایدرنظرگرفتهشدهبرايهرمادهبُعدمیلجنسی،1تا
5وبرايایجادتحریکیابرانگیختگیجنسی،رطوبتمهبلی،
ارگاسم،رضایتجنسیودرد،صفرتا5امتیازاست.نمرهفرد
درهرقسمتباجمعنمرههایمادههایمربوطبهآنبخشو
قسمتوضربکردنحاصلجمعنمراتدرضریبهربخش
،(0/3) جنسی برانگیختگی ،(0/6) جنسی تمایلهای ضریب
رطوبتمهبلی(0/3)،ارگاسم(0/3)،رضایتجنسی(0/4)ودرد
(0/4)محاسبهمیشود.دامنهنمرههایابعادتمایلهایجنسی

بین1/2تا6امتیازوسایرابعاد،صفرتا6امتیازاست]9[.

از را جنسی کنشوری شاخص پایایی ]4[ دیگران و روزن
ایران در کردهاند. گزارش کرونباخ0/82 آلفای ضریب طریق
محمدیوهمکاران]54[اینآزمونرااعتباریابیکردندواعتبار
رطوبت جنسی، برانگیختگی جنسی، تمایلهای شاخصهاي
بااستفادهازضریب مهبلی،ارگاسم،رضایتجنسیودردرا
آلفايکرونباخبهترتیب0/76،0/91،0/90،0/90،0/70و
0/88گزارشکردهاند.همچنیناعتبارکلشاخصرانیز0/92
در اعتبار ضرایب ]55[ همکاران و فخرایی کردهاند. گزارش
شاخصهایکنشوریجنسیرابین0/90-0/72گزارشکردند

1. Female Sexual Function Index (FSFI)

جدول 1. توزیعجمعیتشناختینمونه

سن
تعداد در مقطع تحصیلی

دکتریکارشناسی ارشدکارشناسی

18 - 30125637

31 - 43487711

44 - 5610163

18315621جمع

360جمع کل



فاطمه زرگری نژاد و همکاران. نقش واسطه ای طرح واره خود جنسی در رابطه بین کنشوری جنسی و رضایت جنسی در دانشجویان زن متأهل



418

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانزمستان 1398 . دوره 25 . شماره 4

وبااستفادهازروشتحلیلعاملیششعاملآنراتأییدکردند.
درپژوهشحاضرضریباعتبارشاخصکنشوریجنسیزنان
کهبااستفادهازروشآلفایکرونباخبرابربا0/963بهدستآمده

است،قابلقبولگزارششدهاست.

شاخص رضایت جنسی2 )هادسون، 1981( 

اینشاخصحاوی25مادهاستکهبامقیاسهفتدرجهای
کل در آزمودنیها نمره درمجموع و شده درجهبندی لیکرت
اندازهگیري براي تا150درنوساناستو شاخصبینصفر
مقدار،شدتیادامنهمشکالتزنوشوهردررابطهزناشویي
تدوینشدهاست]56[.همچنینپارهایازمادههایشاخص،
نمرهگذاریمعکوسدارد.نمرهگذاریمعکوسشاملمادههای4،
24،20،18،15،14،13،11،8،7،6،5و25است.نمرهباال

دراینشاخصمنعکسکنندهرضایتجنسیاست]56[.

پوراکبر]57[اینشاخصرابااجرايطرحمجددبهفاصله15
روزبرايبررسيوضعیتهنجاريشاخصانجامداد.نتایجاجراي
آزمونواجرايمجددآنباآزمونهمبستگي،موردتحلیلواقع
شد.نتایجاینآزموننشانگرمقدارهمبستگی0/96درسطح
معناداری0/01بودهاست.همچنینبرايبررسيدقیقتر،اعتبار
بهدستآمدهازروشدونیمهکردنآزمون،0/88شدهاست.
ضریبگاتمنمحاسبهشدهنیز0/80است.درپژوهشحاضر
ضریباعتبارشاخصرضایتجنسیکهبااستفادهازروشآلفای
کرونباخبرابربا0/927بهدستآمدهاست،قابلقبولگزارش

شدهاست.

ابزار طرح واره خود جنسی3 )اندرسون و سیرانوسکی، 1994( 

ابزارطرحوارهخودجنسیاز50صفتتشکیلشدهاست.
آزمودنیبایددریکمقیاسلیکرتهفتدرجهای(ازخیلیکم
تاچه ازاینصفتها تاخیلیزیاد)مشخصکندکههریک
حداوراتوصیفمیکندودرشخصیتاونموددارد.اینابزار
دارای26مادهاصلیوسهعاملپرشور/عاشقانه،صریح/راحتو
خجالتی/محتاطاست.عاملپرشور/عاشقانهدارای10ماده،عامل
صریح/راحت9مادهوعاملخجالتی/محتاط7مادهدارد.نمره
ابزارطرحوارهخودجنسیزنانبرابراستبانمرهعاملپرشور/
عاشقانه+نمرهزیرمقیاسصریح/راحت-نمرهعاملخجالتی/
محتاط]41[.نمرهکلدردامنهصفرتا156نمرهگذاریمیشود.

درعاملپرشور/عاشقانهحداقلنمرهصفروحداکثر60،در
عاملصریح/راحتحداقلنمرهصفروحداکثر54ودرعامل
خجالتی/محتاطحداقلصفروحداکثر42است.ضریبآلفای
کرونباخکهاندرسونوسیرانووسکی]41[محاسبهکردهاند،در

2. Index of Sexual Satisfaction (ISS)
3. The women’s Sexual Self-schema Measure

در ،0/77 صریح/راحت عامل در ،0/81 پرشور/عاشقانه عامل
است بوده کل0/82 نمره در و خجالتی/محتاط0/66 عامل
کهنشاندهندهپایاییمطلوباست]41[.مجتباییوهمکاران
]48[،ضریبآلفایکرونباخاینابزاررادرنمونه190نفریاز
پرستاران،درنمرهکل0/78،درعاملپرشور/عاشقانه70/14،
درعاملصریح/راحت66/14ودرعاملخجالتی/محتاط56/39
بهدستآوردهاند.درپژوهشحاضرضریباعتبارابزارطرحواره
عامل در کرونباخ آلفای روش از استفاده با که جنسی خود
پرشور/عاشقانه0/756،درعاملصریح/راحت0/625ودرعامل
خجالتی/محتاطبرابربا0/680بهدستآمدهوقابلقبولگزارش

شدهاست.

یافته ها

میانگینتوزیعنمرههایمتغیرهایرضایتجنسیوکنشوری
جنسیوطرحوارهخودجنسیدرزیرمقیاسپرشور/عاشقانه،
خجالتی/محتاطوصریح/راحتبهترتیبعبارتانداز116/33،
32/29،18/24،42/29،69/77.همچنینانحرافاستاندارتوزیع
نمرههایمتغیرهایرضایتجنسی،کنشوریجنسیوطرحواره
خودجنسیدرزیرمقیاسهایپرشور/عاشقانه،خجالتی/محتاط
وصریح/راحتبهترتیبعبارتانداز:7/168،19/125،23/316،

.6/890،5/971

جدولشماره2ضرایبهمبستگیپیرسونکنشوریجنسی،
رضایتجنسیوطرحوارهخودجنسیرانشانمیدهد.بین
رضایتجنسیباکنشوریجنسیرابطهمثبتمعناداروجود
رضایت بین که داد نشان پژوهش یافتههای همچنین دارد.
جنسیباعاملهایپرشور/عاشقانهوصریح/راحتازطرحواره
خودجنسیرابطهمثبتمعناداروبازیرمقیاسخجالتی/محتاط

ازطرحوارهخودجنسیرابطهمنفیمعناداردارد.

برایبررسینقشواسطهایطرحوارهخودجنسیدررابطهبین
کنشوریجنسیورضایتجنسیازروشتحلیلمسیراستفاده
شد.بهمنظورتعیینشاخصهایبرازشمدل،پژوهشگراننسبت
خیدوبهدرجهآزادیکمترازسه،شاخصبرازندگیبرازندگی
تطبیقی4،شاخصبرازندگی5وشاخصبرازندگیتعدیلیافته6
بزرگتریامساوی0/90،ریشهدومواریانسخطایتقریب7کمتر
از0/08وشاخصبرازندگیغیرتطبیقی8بزرگتراز0/90رااز
نشانههایبرازشمناسبوازشاخصهایمطلوببرایارزیابی
مدلمیدانند.درنتیجهباتوجهبهشاخصهایبهدستآمدهدر
،GFI=0/938 ،CFI=0/918 ،x2/df=1/295) شده ارائه مدل

4. Comparative Fit Index (CFI)
5. Goodness of Fit Index (GFI)
6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSA)
8. Non-Normed Fit Index (NFI)
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NFI=0/914،RMSA=0/026،AGFI=0/961)مدلازبرازش
مناسبیبرخورداراست.باتوجهبهبرازشمناسبمدل،ضرایب
تخمیناستانداردنشدهواستاندارشدهمسیرهایمدلارائهشدهدر

جدولشماره3منعکسشدهاست.

نتایجبهدستآمدهازضرایباستانداردشدهمدلمفهومیتحلیل
مسیرنشاندادکهاثرمستقیمکنشوریجنسیبرعاملهایپرشور/
عاشقانهوصریح/راحتازطرحوارهخودجنسیبهصورتمثبت
معناداراستواثرمستقیمکنشوریجنسیبرعاملخجالتی/محتاط
ازطرحوارهخودجنسیبهصورتمنفیمعناداراست.همچنیناثر
مستقیمکنشوریجنسیبررضایتجنسیبهصورتمثبتمعنادار
است.افزونبرآناثرمستقیمعاملپرشور/عاشقانهازطرحوارهخود
جنسیبهصورتمثبتواثرمستقیمزیرمقیاسخجالتی/محتاطاز
طرحوارهخودجنسیبهصورتمنفینیزبررضایتجنسیمعنادار
است؛امازیرمقیاسصریح/راحتازطرحوارهخودجنسیبررضایت

جنسیاثرمستقیممعنادارندارد.

نتایجضرایباستانداردکلنشاندادکههفتدرصدازواریانس
زیرمقیاسپرشور/عاشقانه،سهدرصدازواریانسزیرمقیاسصریح/
راحتوهشتازدرصدازواریانسزیرمقیاسخجالتی/محتاطاز

طرحوارهخودجنسیتوسطکنشوریجنسیتبیینپذیراست.
افزونبرآنکنشوریجنسیوطرحوارهخودجنسی(پرشور/
40 تبیین توانایی خجالتی/محتاط) و صریح/راحت عاشقانه،
درصدازواریانسرضایتجنسیدانشجویانزنمتاهلرادارند

(جدولشماره4).

نتایجحاصلازاجرایتحلیلمسیربرایتعییننقشواسطهای
طرحوارهخودجنسی(پرشور/عاشقانه،صریح/راحتوخجالتی/
محتاط)درارتباطکنشوریجنسیبارضایتجنسیدرتصویر
شماره1بامدلاستانداردودرتصویرشماره2بامدلمعناداری

بهنمایشدرآمدهاست.

بحث

اینپژوهشباهدفدستیابیبهیافتههاییکهمیتواننددر
جهتپیشگیریوکاهشمشکالتجنسیهمسرانوافزایش
رضایتجنسیآنهابهکاربستهشوند،انجامشد.بدینمنظور،
پژوهشحاضربهبررسینقشواسطهایطرحوارهخودجنسی
دررابطهبینکنشوریجنسیورضایتجنسیپرداختتابا
تعییننقشطرحوارهخودجنسیدرکنشوریجنسیومقدار

جدول 2. ضرایبهمبستگیکنشوریجنسی،رضایتجنسیوطرحوارهجنسی

1234متغیرها

-کنشوری جنسی

-*0/596رضایت جنسی

-*0/340*0/259پرشور/عاشقانه

-*0/358*0/203*0/184صریح/راحت

*0/251-**0/177-*0/297-*0/277-خجالتی/محتاط

P<0/01**؛P<0/001*

جدول 3. خالصهیافتههایآزمونتحلیلمسیر

تخمین  استاندارد شدهمقدار بحرانیخطای استانداردتخمین استاندارد نشدهفرضیه ها )مسیرها(

پرشور/عاشقانه  0/259*0/0970/0195/084/عملکرد جنسی

صریح/راحت 0/184*0/0660/0193/541عملکرد جنسی

خجالتی/محتاط 0/277-*5/461-0/0860/016-عملکرد جنسی

رضایت جنسی 0/516*0/6270/05411/586عملکرد جنسی

رضایت جنسی 0/181*0/5880/1374/293پرشور/عاشقانه

رضایت جنسی 0/0470/1400/7390/014صریح/راحت

رضایت جنسی 0/119-**2/808-0/4640/165-خجالتی/محتاط

P<0/01*؛P<0/001**

فاطمه زرگری نژاد و همکاران. نقش واسطه ای طرح واره خود جنسی در رابطه بین کنشوری جنسی و رضایت جنسی در دانشجویان زن متأهل
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رضایتجنسیوتأثیرآندربهبودروابطزناشوییاهمیتآنرا
برجستهکند.

یافتههانشاندادندکهبینکنشوریجنسیبارضایتجنسی
رابطهمثبتمعناداروجودداردواثرمستقیمکنشوریجنسیبر

رضایتجنسیبهصورتمثبتمعناداراست.

]34[؛ همکاران، و توکل پژوهشهای نتایج با یافته این
لیتزینگروگوردون،]23[؛داندانورلینی،]38[؛داب،]45[؛
اورنتوهمکاران،]52[همسوست.المنوهمکاران]58[در
خصوصچگونگیوضعیتکنشوریجنسیزناننشاندادندکه
یکسومآنهامیلپایینجنسیویکچهارمآنهامشکلدر

ارگاسمویکپنجمآنهامشکلمربوطبهرضایتجنسیدارند.
همچنینآنهااظهارداشتندکهمشکلدرکنشوریجنسیدر
میانتمامجامعههاوجودداردوبررویکیفیتروابطزناشویی
اثرمیگذاردورضایتزناشوییآنهاراکاهشمیدهد.عالوهبر
ایندربرخیازپژوهشهانشاندادهشدهاستکهکنشوری
و زناشویی سازشیافتگی با زنان در آن مؤلفههای و جنسی

رضایتجنسیآنهارابطهدارد]49،50[.

درتبیینایننتایجمیتوانگفتکهرضایتجنسیوعملکرد
جنسیازعواملمهمرابطهایصمیمانههستند.مطالعاتنشان
دادهاستکهتعدادفعالیتجنسيوهمچنینتعداددفعههای

تصویر 1. نمودارمسیرهایبرازشیافتهبامدلاستاندارد

جدول 4. ضرایباستانداردکل،مستقیموغیرمستقیمدرمدل

واریانس تبیین شدهاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلمسیرها

0/067بر پرشور/عاشقانه از

-0/2590/259عملکرد جنسی 

0/034بر صریح/راحت از

-0/1840/184عملکرد جنسی 

0/077بر خجالتی/محتاط از

-0/277-0/277-عملکرد جنسی 

0/402بر رضایت جنسی از 

*0/5980/5160/083عملکرد جنسی

-0/1810/181پرشور/عاشقانه

-0/0140/014صریح/راحت

-0/119-0/119-خجالتی/محتاط

P>0/001*
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ارگاسمدرهررابطهجنسينیزبارضایتازروابطجنسيمرتبط
است]23[.زنانيکهطيیکرابطهجنسیچندباربهارگاسم
میرسند،دارايرضایتجنسيبیشترينسبتبهزنانيهستند
.]60[ ارگاسممیرسند به تنهایکبار رابطه درطيیک که
بنابراینمیتوانگفتکهعدمتجربهارگاسمازعواملمؤثربر

نارضایتيجنسياست]35[.

ازدیگرعواملمؤثربررضایتجنسیهنجارهایاجتماعی
ومذهباست.هال]22[درپژوهشخودبهبررسینیروهای
خنثیسازماننداحساسناامیدیوگناهدرچرخهروابطجنسیو
لذتجنسیافرادپرداختهاست.نتایجاینپژوهشنشانمیدهد
کههنجارهایاجتماعیومذهب،محدودکنندهروابطجنسی
افرادند.همچنینافرادبهدلیلفشاراجتماعیهنجارهاوباورها
وعقاید،نسبتبهتمایلهایجنسیخوداحساسترسوشرم
میکنندونسبتبهکسبلذتهایمطلوبجنسیدچارناتوانی
میشوندواینامرتجربههایجنسیناقصیبرایآنهابهبار
خواهدآوردکهدرنهایتبهاحساسغموپریشانیبیشترآنها
این افرادمیشود. میانجامدوموجبکاهشرضایتجنسی
نظارتهاومهارهاکهباعنوانحفاظتازشخصوشریکجنسی
او،درمقابلخیانتهایزناشوییمطرحمیشوند،بهاحساس
مهارشدیدیمیانجامندکهسالمترابطهجنسیرابهخطر

انداختهومشکالتآنراافزایشمیدهند.

سمت به همسران گرایش برای پیشبین متغیر مهمترین
طالقرضایتجنسیپاییناست.ازجملهیافتههادراینزمینه
میتوانبهیافتههایقاسمی]61[،مککابوهمکاران]29[،
اسماعیلوندوحسنوند]28[وفوتنسوهمکاران]12[اشاره
کرد.همچنیننتیجهپژوهشهایسانتیالوهمکاران]31[و
عامل جنسی رضایت که داد نشان ]32[ همکاران و اشدون

شکستیاموفقیتدرروابطزناشوییهمسراناست.کشاننده
جنسینوعیکششدلپذیراستکهزنومردرابهسویازدواج
کشانیدهوبقاوتداومخانوادهراتضمینمیکندوتأثیرغیرقابل

انکاریدرزندگیزناشوییوانسجاموپایداریآندارد.

همچنیننتایجپژوهشحاضرنشاندادکهبینرضایتجنسی
بازیرمقیاسهایپرشور/عاشقانهوصریح/راحتازطرحوارهخود
جنسیرابطهمثبتمعناداروبازیرمقیاسخجالتی/محتاطاز
طرحوارهخودجنسی،رابطهمنفیمعناداروجوددارد.همچنین،
صورت به معناداری و مثبت تأثیر پرشور/عاشقانه زیرمقیاس
مستقیموزیرمقیاسخجالتی/محتاطتأثیرمنفیومعناداری
بررضایتجنسیدارد.زیرمقیاسصریح/ بهصورتمستقیم
راحتبررضایتجنسیاثرمستقیمندارد.اینیافتهبانتایج
پژوهشهایقبلیژانگوهاول]62[،دوناگو]63[،مولر]43[،
کریمنژادنیارقوهمکاران]39[،درخصوصرابطهطرحوارهخود
جنسیبارضایتجنسیمطابقتمیکند.نتایجبرخیمطالعهها
]64،65[نشاندادکهافرادباطرحوارههایخودجنسیمثبت،
نشانههایافسردگیونارضایتیجنسیکمتریدارند.مطالعه
خمسهای]61[حاکیازاینبودکهطرحوارههاینقشجنسی،
ازرفتارجنسیتأثیردارد.نتایج تنهادرزنانبررضایتمندی
مطالعهمرادی]66[درخصوصرابطهبینطرحوارههایخود
جنسیبارضایتجنسیوسازشیافتگیزناشوییحاکیازاین
بودکهبینطرحوارههایخودجنسیمردانوزنانبارضایت
و دارد وجود معنادار رابطه زناشویی سازشیافتگی و جنسی
مشخصشدکهافرادیکهدارایطرحوارهخودجنسیمثبت
بودند،رضایتجنسیوسازشیافتگیبیشتریداشتند؛همچنین
سازشیافتگی و جنسی رضایت جنسی، خود طرحوارههای

زناشوییراپیشبینیمیکردند.

تصویر 2.نمودارمسیرهایبرازشیافتهبامدلمعناداری
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بالنت]67[درپژوهشخودنشاندادکهخودپنداشتجنسی
بهطورمستقیمبارضایتجنسیرابطهدارد.پژوهشواینر]68[
نشاندادکهبینطرحوارههاورفتارتوالیمنطقیوجوددارد؛به
اینمعناکهطرحوارههانوعرفتارهایانسانراتعیینمیکنند
ودرارتباطمیانهمسراننیزاینطرحوارههاهستندکهنقش
دارند. یکدیگر، رفتارهای از زوجها برداشت نوع در را مؤثری
تفسیردرستایننوعرفتارهاسببخشنودیورضایتوتفسیر

نادرست،سببعدمرضایتمیشود.

درتبییناینیافتههامیتوانگفتکهبسیاریازدیدگاههای
نظریمعتقدندکهساختارهایشناختیافرادازطریقتعامل
اینساختارهایشناختی بامحیطخودتحولپیدامیکنند.
فردکهازدورانکودکیایجادوتابزرگسالیادامهمییابند،به
بینفردی زناشوییو (مانندروابط او ارتباطی دیگرحوزههای
دیگر)تعمیمیافتهوباساختارهایشناختیطرفمقابلتداخل
میکند.همچنیندررابطهزناشویی،همسراناسنادهاییرادر
موردویژگیهایمثبتومنفییکدیگربهوجودمیآورند]69[.
چنیناسنادیهمچنینمیتوانندبرچگونگیاحساسهمسران
دربارهدیگریوروابطشانبااونیزتأثیربگذارند.ایناسنادناشی
ازطرحوارههاوباورهایزیربناییهستندکهممکناستهمسران

درموردخودودیگرانحفظکنند]70[.

نتایجپژوهشنشاندادکهکنشوریجنسیبازیرمقیاسهای
پرشور/عاشقانهوصریح/راحتازطرحوارهخودجنسیرابطهمثبت
معناداروبازیرمقیاسخجالتی/محتاطازطرحوارهخودجنسی
رابطهمنفیمعناداردارد.همچنین،اثرمستقیمکنشوریجنسی
برزیرمقیاسهایپرشور/عاشقانهوصریح/راحتازطرحوارهخود
جنسیبهصورتمثبتمعناداراستواثرمستقیمکنشوری
جنسیبرزیرمقیاسخجالتی/محتاطبهصورتمنفیمعنادار
است.اینیافتههابانتایجضیاییوهمکاران]71[،مدیلتونو
همکاران]51[،مجتباییوهمکاران]48[،ریزینگوهمکاران

]50[،کشوهمکاران]48[همسوست.

درپژوهشرلینیومستون]72[ارتباطبینطرحوارههای
خودجنسیونارساکنشوریجنسیپاسخهایجنسیزنانیکه
سابقهآزارجنسیدرکودکینداشتندبازنانیکهدرکودکیمورد
آزارجنسیواقعشدهبودند،مقایسهشدند.نتایجنشانداددر
گروهاولطرحوارههایمنفیبهاحساساتمنفیدربرابرمحرک
جنسیودرنتیجهبهکاهشرضایتجنسیمنجرمیشود.اما
درگروهدوم،طرحوارههایخودجنسیقادربهپیشبینیچنین
نتایجینبودند.درتفسیراینیافتههامیتوانگفتبراساس
نظریهاندرسونوسیرانوسکی]42[،طرحوارههایخودجنسی،
طیفوسیعیازابعادجنسی،ازجملهتجربههاوگرایشهای
دربر را فرد جنسی هویت بازنمایی و جنسی رفتار جنسی،
میگیرد.اینطرحوارههامیتوانندعاملقویدرسازشیافتگی

جنسیزنان،صرفنظرازعاملسنباشند.

خودپنداشتوبازخوردجنسیمثبتازخودمیتواندکنش
جنسیرضایتبخشیبههمراهداشتهباشدودیدگاههایجنسی
منفی،همراهباتعارضوضعفمیتواندپریشانی،مشکالتو
اختاللهایجنسیرادرپیداشتهباشد.درتبییندیگریبرای
اینیافتهمیتوانبهطرحوارههاوانتظارهااشارهکرد.بهعبارتی
دیگرپیشبینیهاییکههریکازهمسراندربارهرفتارآینده
دیگریدارندنیزهمانانتظارهاهستندوافرادآنهارابراساس
میسازند. زناشویی روابط درباره خود شخصی طرحوارههای
طرحوارهانتظارهاییراشکلمیدهدوانتظارهاهمبهاینمنجر
آنها پیشگوییهای که شیوههایی به همسران که میشوند
طرحوارههایخانوادگیآنهاراتقویتمیکند،رفتارکنند]73[.

درنهایتنتایجپژوهشنشاندادکهزیرمقیاسپرشور/عاشقانه
ازطرحوارهخودجنسیبهصورتمثبتوزیرمقیاسخجالتی/
محتاطازطرحوارهخودجنسیبهصورتمنفیدرارتباطبین
عملکردجنسیبارضایتجنسینقشواسطهایدارد.زیرمقیاس
صریح/راحتدرارتباطبینعملکردجنسیبارضایتجنسی
نقشواسطهایندارد.اثرغیرمستقیمعملکردجنسیبررضایت
جنسیباواسطهطرحوارهخودجنسیپرشور/عاشقانهوخجالتی/
محتاطمعناداراست.درتبییناینیافتهمیتوانگفتکهزنانی
کهخودرابارگههایمربوطبهعاملپرشور/عاشقانهتوصیف
بهمسائلجنسیداشته، بازخوردمثبتترینسبت میکنند،
قابلیتبرانگیختگی،تهییجورسیدنبهارگاسمرادردرجههای
باالتریتجربهمیکنندودرکلزندگیجنسیغنیتریدارند.
همچنیناینزنان،برایتجربهروابطعاشقانهوصمیمینیز
مستعدترهستند.برعکسزنانیکهدارایطرحوارهخودجنسی
خجالتی/محتاطهستندودراینرگههانمرههایبیشتریکسب
کردهاند،ازنظرجنسیکنشوریضعیفتریداشتهودارایخزانه
فکریورفتاریمنفیتروضعیفتریدرموردمسائلجنسی

هستند.

زناندارایطرحوارهصریح/راحت،تمایلهاورفتارهایجنسی
رامانندزناندارایطرحوارهپرشور/عاشقانهگزارشمیکنند،اما
اینافراد،تعهدضعیفتروپیوندهاییباپایداریکمتردارندو
ممکناستدرروابطجنسیتعهدکمتریداشتهباشند]41
،10[.درتبیینمغایرتاینبخشازتبیینمیتوانگفتکه
صریحوبازبودنیکزندرروابطجنسیازنظرفرهنگیدر
جامعهایرانیپذیرفتهشدهنیستواینموضوعدرفرایندتحول
طرحوارههاتأثیرگذاراستومیتواندباعثشودطرحوارهصریح/
راحتدرزنانایرانیضعیفباشد.درمجموعیافتههایپژوهش
حاضرنشاندادکهکنشوریجنسیپیشبینیکنندهطرحواره
خودجنسیورضایتجنسیاستوطرحوارهخودجنسینقش
واسطهایبیندومتغیرکنشوریجنسیورضایتجنسیایفا

میکند.
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نتیجه گیری

عملکرد رضایتجنسی، بر تأثیرگذار مهم مسائل عمده از
جنسیهمسراناست.ازطرفیاینکنشوریجنسیازعوامل
درونیوبیرونیگوناگونیتأثیرمیپذیرد.یکیازانواععوامل
تأثیرگذاربرکنشوریجنسیطرحوارههایخودجنسیهستند.
طرحوارههای ،]42[ سیرانوسکی و اندرسون نظریه اساس بر
ازجملهتجربهها ابعادجنسی، از خودجنسی،طیفوسیعی
بازنماییهویتجنسی وگرایشهایجنسی،رفتارجنسیو
فردرادربرمیگیرد.خودپنداشتوبازخوردجنسیمثبتاز
خودمیتواندکنشجنسیرضایتبخشیبههمراهداشتهباشد
ودیدگاههایجنسیمنفی،همراهباتعارضوضعفمیتواند

پریشانی،مشکالتواختاللهایجنسیرادرپیآورد.

درتأییدایننظریه،یافتههایپژوهشحاضرنیزنشاندادندکه
افرادیکهدارایطرحوارهخودجنسیمثبتهستنددرمقایسه
باافرادیکهدارایطرحوارهخودجنسیمنفیهستند،نسبتبه
مسائلجنسیبازخوردمثبتتریدارندودرنتیجهکنشجنسی
بهترورضایتجنسیبیشترینیزخواهندداشت؛بنابراینمیتوان
اینگونهنتیجهگرفتکهباشناساییطرحوارههایخودجنسی
میتوانبهیافتههاییدستپیداکردکهدرجهتبهبودعملکرد
جنسیهمسرانومتعاقبآنافزایشرضایتجنسیهمسرانبه
کاربستهشوند.همچنیننتایجپژوهشحاضرنشانمیدهندکه
کنشوریجنسیبهطورغیرمستقیمبررضایتجنسیوباواسطه
طرحوارهخودجنسیافراددرارتباطاست،ازاینروبیتوجهی
بهمشکالتافراددرزمینهکنشوریجنسیایشانمیتواندمنجر
بهبروزنارضایتیجنسیشدهوباگذشتزمانروابطزناشوییو

خانوادگیراتحتتأثیرقراردهد.

پژوهشحاضربامحدودیتهاییروبهروبود.جامعهآماریاین
پژوهشمحدودبهدانشجویانزنمتأهلبود.درنتیجهدرزمینه
تفسیروتعمیمنتایج،احتیاطالزمبایدصورتگیرد.همچنین
بهدلیلتابوبودنمسائلجنسیدرجامعه،درمرحلهگردآوری
دادهها،پژوهشگربامشکالتفراوانیدرجهتتوجیهآزمودنیها
برایشرکتدرپژوهشومحرمانهماندناطالعاتمواجهبود.
و سایرجمعیتها در پژوهش این پیشنهادمیشود بنابراین،
بهخصوصدرسایرگروههایسنیواجتماعیدیگرهماجراشود
تاامکانمقایسهفراهمشود.همچنینتکرارپژوهشحاضربادر
نظرگرفتنعاملجنسوبهمنظورمطالعهتفاوتهایاحتمالی
دوجنسپیشنهادمیشود.همچنیندرنظرگرفتنعاملفرزند

نیزمیتواندبهنتایجتکمیلیمنجرشود.

پیشنهادمیشودبرایهمسرانیکهازمناسباتجنسیخود
ابرازنارضایتیمیکنندنیزازاینشاخصهااستفادهشودودر
صورتعدمهمخوانیطرحوارههایجنسی،تغییراینطرحوارهها
قرارگیرد.همچنینپیشنهادمیشود برنامههایدرمانی جزء

مشاورانوبهخصوصمشاورانفعالدرحوزهزوجدرمانگریو
خانوادهدرجهتبهبودعملکردجنسیورضایتجنسی،بهنقش

واهمیتطرحوارههایخودجنسیتوجهویژهایکنند.
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