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فروغ ریحانی اصل ،1فلور خیاطان

 -1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
02132223120

f.khayatan@yahoo.com

تاریخ دریافت22/10/5 :
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اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر طرحوارههای جنسی زنان ،عزت نفس جنسی

تاریخ پذیرش29/1/21 :

مقدمه و هدف :آموزش مهارتهای جنسی و اهمیت یادگیری آن میتواند باعث جلوگیری از بروز برخی تعارضات ،اختالالت
و مشکالت جنسی شود .هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر طرحوارههای جنسی زنان ،عزتنفس
جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعهکننده به مراکز مشاورهی شهر اصفهان بوده است.
مواد و روشها :روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه آزمایش و کنترل
میباشد .جامعهی آماری پژوهش ،زنان مراجعهکننده به یکی از مراکز مشاورهی شهر اصفهان بودند که پروندهای در خصوص
مشکالت و مسائل جنسی در آن مرکز داشتند و به شیوهی در دسترس 30 ،نفر از زنانی که شرایط حضور در پژوهش را داشتند
بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) تقسیم شدند .ابزار جمعآوری دادههای پژوهش حاضر ،پرسشنامه
های برانگیختگی طرحوارههای شناختی در بافت جنسی ( ،)QCSASCعزتنفس جنسی زنان ( )SSFIWو رضایت جنسی زنان
( )ISSبوده است .طول مدت اعمال متغیر مستقل (آموزش مهارتهای جنسی) بر گروه آزمایش  15ساعت بود که طی شش هفته
و بهصورت هفتهای یک جلسه انجام گرفت .در مرحله پسآزمون دو گروه (کنترل و آزمایش) جهت بررسی اثربخشی مداخله با
استفاده از پرسشنامههای فوق ،مورد باز آزمایی قرار گرفتند.
یافتهها :یافته های این پژوهش از طریق آزمون تحلیل کوواریانس نشان دادند که آموزش مهارتهای جنسی بر عزتنفس جنسی
و رضایت جنسی زنان تأثیر داشته است ولی بر طرحوارههای جنسی زنان مؤثر نبوده است.
نتیجه گیری :آموزش مهارتهای جنسی بر عزتنفس جنسی و رضایت جنسی زنان تأثیر دارد.
واژههایکلیدی :آموزش مهارتهای جنسی ،طرحوارههای جنسی ،عزتنفس جنسی ،رضایت جنسی
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چکیده

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر...

سالمت جسم و روان آنها بر سالمت خانواده و تربیت

ارزشهای خودشان را تشکیل میدهند .همچنین

فرزندانشان اثر مستقیمی دارد ( .)1بر اساس مطالعات

آموزش مهارتهای جنسی فرآیندی است که به رشد

انجامشده  00درصد زنان ،اختالالت جنسی را در

جنسی سالم ،بهداشت زناشویی ،روابط بین فردی،

دوران زندگی زناشویی خود تجربه میکنند ( .)2این

عواطف ،نزدیکی ،تصور بدنی و نقشهای جنسیتی

در حالی است که زنان به علت ارگاسم دیررس نسبت

کمک میکند ( .)2یکی از عوامل مهم در فعالیت

به مردان و نیز به علت عدم بیان نارضایتی خود ،بیشتر از

جنسی ،افکار فرد یا شناخت او در مورد عمل جنسی یا

مردان درگیر مشکالت ناشی از اختالالت جنسی هستند

توانایی او در مورد کنشوری (روابط) جنسی میباشد.

( .)3همچنین ،یکسوم زنان فقدان یا کمبود تمایل

افکار خودآیند ،تصاویر و یا شناختهایی هستند که به

جنسی و یکچهارم از عدم تجربه ارگاسم رنج میبرند

عنوان نتیجهای از طرحوارهی شناختی یا باور بنیادین

( .)0در مطالعات انجامشده در ایران نیز شیوع اختالالت

فرد گزارش میشود ( .)10ارتباطات صحیح جنسی در

جنسی قابلتوجه است .بیشتر اختالالت در مردان به

زندگی زناشویی مانند نحوه بیان احساسات و عواطف

انزال زودرس ،اختالالت نعوظی و در زنان ،اختالل در

به همسر ،خود میتواند تأثیر متقابلی در روابط زناشویی

تحریکپذیری است ( .)5با توجه به اینکه ،همواره در

و عزتنفس جنسی داشته باشد؛ بنابراین در یک

طول تاریخ چرخهی چرخش فرهنگی و آموزشی بر

ازدواج سالم ،وجود یک رابطه جنسی مطلوب به نحوی

عهدهی زنان بوده است ،به نظر میرسد آموزش

که بتواند موجب تأمین رضایت طرفین شود ،نقش

مهارتهای جنسی میتواند باعث استحکام بنیان

بسیار مهم و اساسی در موقعیت و پایداری کانون

خانواده شود.

خانواده را ایفا میکند ( .)11بر اساس گزارش سازمان

فرد نه تنها از نظر جسمانی و زیستشناختی ،بلکه از

بهداشت جهانی ،برنامههای آموزشی جنسی هم برای

نظر عاطفی -روانی نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد.

افرادی که هنوز فعالیت جنسی خود را آغاز نکردهاند و

چرا که خانواده جایگاهی است که فرد میتواند با

هم برای افرادی که فعالیت جنسی خود را آغاز

تکمیل شخصیت خویش ،آمادهی پذیرش نقشهای

کردهاند ،یک نیاز به حساب میآید .علیرغم سطح

اجتماعی گردد ( .)2با وجود اینکه تمایالت جنسی،

سواد نسبتاً باال در ایران که راه را برای برنامههای

ذاتی و غیرارادی میباشد ،رفتارهای جنسی آموختنی

آموزشی هموار میکند ،سیستم مراقبتهای سالمت

هستند و ارضا و اغنای آنها بنابر دین ما اسالم در بطن

اولیهی بسیار مؤثر و کارآمد ،برنامهی فوق تنظیم

خانواده و با ازدواج صورت میگیرد ()9؛ بنابراین،

خانواده و برنامههای ملی برای سالمت باروری جوانان،

فعالیت جنسی نقش تعیینکننده در سالمت انسان دارد

موضوع آموزش مهارتهای جنسی به طور کافی مورد

و به نظر میرسد که آموزش مهارتهای جنسی

عنایت قرار نگرفته است وخالءهایی در این راستا در

میتواند کیفیت رابطهی زناشویی را باال ببرد (.)1

نظام مراقبتهای سالمتی اولیه و نظم سالمت و تنظیم

آموزش مهارتهای جنسی یک فرآیند طوالنی است

خانواده به چشم میخورد .تحقیقات متعددی که در
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زنان رکن اصلی خانواده را تشکیل میدهند و

مسائل جنسی را کسب میکنند و نگرشها ،عقاید و
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مقدمه

که افراد از طریق آن اطالعات و دانش الزم در مورد

فروغ خیاطان

و روزافزون به اینگونه آموزشها است (.)12

شهر اصفهان مراجعه کردهاند و در خصوص مشکالت

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر طرحوارههای

ورود به نمونه شامل تأهل ،گذشتن حداقل یک سال از

جنسی زنان ،عزتنفس جنسی و رضایت جنسی زنان

ازدواج ،حداقل سن  11سال ،حداکثر  20سال ،داشتن

مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره شهر اصفهان

تمایل به شرکت در جلسات آموزشی و دارا بودن سواد

بوده است و میزان تأثیر این مداخلهی آموزشی بر

خواندن و نوشتن بوده است .همچنین بهمنظور رعایت

متغیرهای طرحوارههای جنسی زنان ،عزتنفس جنسی

اصول اخالقی برای ورود به طرح پژوهش ،رضایت

و رضایت جنسی زنان موردبررسی و سنجش قرار

همهی افراد شرکتکننده کتباً گرفته شد و به آنها

گرفت.

اطمینان داده شد که اطالعات بهدستآمده از آنان

مواد و روشها

(بهصورت پرسشنامههای بدون نام و صرفاً کدگذاری

برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامههای

شده) محرمانه نزد پژوهشگر باقی خواهد ماند .سپس به

پژوهش حاضر از نسخه  23نرمافزار  SPSSو از دو

طور تصادفی  15زن به گروه آزمایش و  15زن به گروه

سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در سطح

کنترل تخصیص داده شدند .مداخلهی آموزشی

توصیفی ،از جداول و نمودار فراوانی و درصد فراوانی،

(آموزش مهارتهای جنسی) بر مبنای گزارشهای

محاسبه میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی

درمان اختالل جنسی کینزی ( )1250به مدت  2جلسه،

نیز در راستای سؤاالت پژوهش که مبتنی بر مقایسهی

هفتهای یکبار در مرکز مشاوره توحید اصفهان بر روی

نمرات در دو گروه کنترل و آزمایش بوده و بعد از

گروه آزمایش صورت گرفت ( .)13دورهی اجرای

بررسی پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک ،از

پژوهش دو ماه به طول انجامید و پسازآن ،پسآزمون

آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ()MANCOVA

بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد .شرح

استفاده شد .روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه

اجمالی جلسات آموزش مهارتهای جنسی در جدول

آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه

( )1ارائهشده است.

آزمایش و کنترل میباشد .جامعهی آماری پژوهش
جدول  :1خالصه جلسات آموزش مهارتهای جنسی
مدتزمان

جلسات

عناوین

اول

معارفه ،هدف از برگزاری جلسات و قوانین گروه و بیان منطق آموزش

1330

دوم

ارائهی اطالعات و دانش جنسی دربارهی آناتومی و فیزیولوژی جنسی زنان

2315

سوم

ارائهی اطالعات و دانش جنسی دربارهی آناتومی و فیزیولوژی جنسی مردان

2315

چهارم

تعریف مفاهیم مهم در رفتار جنسی ،تمایالت جنسی بهنجار ،نابهنجار و نگرشهای پیرامون آن

2315

پنجم

طبقهبندی کژ کاریهای و اختالت جنسی بر اساس DSM5

2315

ششم

آموزش سبکهای ازدواج و رفتار جنسی مک کارتی  1220و ارائهی اطالعات دربارهی شیوههای مقاربت جنسی

2315

هفتم

جمعبندی مطالب و اجرای پسآزمون از دو گروه آزمایش و کنترل

2315

(ساعت)
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بر اساس مطالب فوق ،محور این پژوهش بر روی

و مسائل جنسی در آن مرکز پرونده داشتهاند .شرایط
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داخل کشور به انجام رسیده است نیز حاکی از نیاز مبرم

حاضر شامل زنانی است که به یکی از مراکز مشاوره

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر...

پرسشنامهی برانگیختگی طرحوارههای شناختی در

زیر مقیاس جذابیت  ،0/21کنترل  ،0/12انطباقپذیری

بافت جنسی ( ،)QCSASCعزتنفس جنسی زنان

 ،0/15قضاوت اخالقی  0/12و مهارت تجربه  0/12و

( )SSFI-Wو رضایت جنسی زنان ( )ISSاستفاده

مقیاس کلی  0/11به دست آوردند.

در بافت جنسی ( )QCSASCابزاری است با  21آیتم

جنسی به عنوان یک ارزیابی ذهنی ،شامل واکنشهای

که طرحوارههای شناختی افراد هنگام قرار گرفتن در

تأثیرگذاری است که از ارزیابی روابط جنسی

موقعیتهای جنسی را میسنجد .قسمت اول پرسشنامه

بهطورکلی نشات میگیرد و سالمت عمومی فرد را از

چهار موقعیت جنسی را ارائه میدهد که اختالل میل،

جنبههای گوناگون تحت تأثیر قرار میدهد .میزان

اختالل برانگیختگی ،دشواریهای رسیدن به ارگاسم و

رضایت جنسی با نمرهای مشخص میشود که هر

واژینیسموس را اندازه میگیرد .نمرهگذاری پرسشنامه

آزمودنی در مقیاس  25سؤالی رضایت جنسی هادسون،

در قسمت اول بهصورت  5درجهای از «هرگز اتفاق

هریسون و کروسکاپ کسب میکند .نمره گذاری

نیفتاده» تا «معموالً اتفاق میافتد» است .ضریب آلفای

پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت هفتدرجهای انجام

کرونباخ در نمونه ایرانی برابر  %21گزارش شده است.

میشود .روایی ابزار بهوسیلهی روش اعتبار محتوا (پانل

پرسشنامه عزتنفس جنسی زنان ( )SSFI-Wاین

متخصصین) بررسی و تأیید شد .همچنین جهت تعیین

پرسشنامه توسط زینار و اسچوارز ( )1222تهیهشده و

پایایی این ابزار از روش آزمون مجدد استفاده گردید و

شامل  11سؤال و  5زیرمقیاس است که عکسالعمل

 r = 0/12برای این پرسشنامه به دست آمد.

عاطفی زنان را نسبت به ارزیابیهای ذهنیشان دربارهی
افکار و احساسات و رفتارهای جنسی اندازهگیری
میکند .معیار زینار و اسچوارز دربرگیرندهی جمله یا
عبارت است که آزمودنی میبایست احساس واقعی
خود را دربارهی هر یک با انتخاب یکی از شش
گزینهی «کامالً موافقم»« ،موافقم»« ،تقریباً موافقم»،
«تقریباً مخالفم»« ،مخالفم» و «کامالً مخالفم» نشان دهد
که گزینههای آن به ترتیب از  1تا  2نمرهگذاری
میشود .پنج زیرمقیاس این پرسشنامه عبارتاند از
مهارت و تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت اخالقی،
انطباقپذیری .زینار و اسچوارز دامنهی همسانی درونی
(آلفای کرونباخ) پرسشنامه را از  0/15تا  0/20گزارش
کردهاند که حکایت از پایا بودن پرسشنامه دارد .در

64

یافتهها
نتایج این جداول بیانگر اثربخشی آموزش
مهارتهای جنسی بر عزتنفس جنسی و رضایت
جنسی زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاورهی
شهر اصفهان بوده است اما بر طرحوارههای جنسی آنان
اثر نداشته است .یافتههای فوق نشان میدهد که میزان
این مداخله در مرحلهی پسآزمون بین گروه آزمایش
و کنترل به لحاظ میانگین متغیر عزتنفس جنسی و
خرده مقیاسهای (مهارت و تجربه ،کنترل ،قضاوت
اخالقی و انطباقپذیری) تفاوت معناداری وجود دارد؛
اما بین گروه آزمایش و کنترل به لحاظ میانگین خرده
مقیاس جذابیت ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
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گردید .پرسشنامهی برانگیختگی طرحوارههای شناختی

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ( )ISSرضایت

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.45

در این پژوهش بهمنظور جمعآوری اطالعات از سه

ایران دانش و همکاران ( )1320آلفای کرونباخ را برای

فروغ خیاطان

جدول  :2توصیف متغیرهای طرحوارههای جنسی و رضایت جنسی در بین گروه آزمایش و کنترل
مرحله

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

20/19

13/21

پسآزمون

52/29

19/01

پیشآزمون

53/23

11/25

پسآزمون

50/53

10/32

پیشآزمون

22/93

11/21

پسآزمون

112/23

15/11

پیشآزمون

109/09

20/00

پسآزمون

102/93

21/10

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.45

جدول  :3توصیف متغیر عزتنفس جنسی و خرده مقیاسهای آن در بین گروه آزمایش و کنترل
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گروه

متغیر

آزمایش
طرحوارههای جنسی
کنترل
آزمایش
رضایت جنسی
کنترل

گروه

متغیر
مهارت و تجربه
جذابیت
کنترل

آزمایش
قضاوت اخالقی
انطباقپذیری
عزتنفس جنسی
مهارت و تجربه
جذابیت
کنترل
کنترل
قضاوت اخالقی
انطباقپذیری
عزتنفس جنسی

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

29/22

10/22

پسآزمون

90/23

2/50

پیشآزمون

20/10

1/10

پسآزمون

22/13

1/50

پیشآزمون

51/20

9/10

پسآزمون

22/20

1/02

پیشآزمون

21/09

9/01

پسآزمون

92/00

2/02

پیشآزمون

52/23

11/20

پسآزمون

25/20

12/10

پیشآزمون

311/29

32/12

پسآزمون

301/29

30/33

پیشآزمون

91/53

10/90

پسآزمون

91/09

10/12

پیشآزمون

25/93

1/05

پسآزمون

25/29

1/11

پیشآزمون

20/33

1/25

پسآزمون

20/13

9/15

پیشآزمون

29/23

9/19

پسآزمون

22/19

1/15

پیشآزمون

23/29

11/02

پسآزمون

22/20

10/21

پیشآزمون

332/10

39/03

پسآزمون

330/33

35/32
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اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر...

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه طرحوارههای جنسی در بین گروه آزمایش و کنترل
گروه
آزمایش

53/11

کنترل

51/02

102/15

1

102/15

1/02

0/320

0/00

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین متغیر عزتنفس جنسی و خرده مقیاسهای آن
در بین گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر وابسته

میانگین

آزمایش

92/92

کنترل

22/21

1/02

آزمایش

22/51

1/91

کنترل

25/22

1/91

آزمایش

21/91

1/32

کنترل

21/22

1/32

قضاوت

آزمایش

95/55

1/01

اخالقی

کنترل

23/92

1/01

آزمایش

21/12

2/19

کنترل

20/01

2/19

آزمایش

351/95

5/91

کنترل

312/15

5/91

مهارتو
تجربه
جذابیت
کنترل

انطباقپذیری
عزتنفس
جنسی

آماره F

p

210/12

1

210/12

11/50

0/003

0/33

29/90

1

29/90

2/52

0/122

0/10

259/92

1

259/92

10/22

0/003

0/32

911/10

1

911/10

50/31

0/001

0/22

302/25

1

302/25

5/21

0/023

0/21

9922/22

1

9922/22

20/02

0/001

0/09

خطای معیار
1/02

مجذور

مربعات

df

مربعات

اتا

جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه رضایت جنسی در بین گروه آزمایش و کنترل
گروه

میانگین حاشیهای

آزمایش

112/25

کنترل

102/92

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

آماره F

p

مجذور اتا

1031/51

1

1031/51

12/12

0/001

0/31

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل آماری پژوهش حاضر نشان داد که
آموزش مهارتهای جنسی بر عزتنفس جنسی و
رضایت جنسی زنان تأثیر داشته است ولی بر
طرحوارههای جنسی زنان تأثیر نداشته است .توضیح
اینکه طرحواره ،بازنمایی انتزاعی ،خصوصیات
متمایزکنندهی یک واقعه است .بهعبارتدیگر ،طرحی
05

کلی از عناصر برجستهی یک واقعه را طرحواره می
گویند؛ بنابراین طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای
هیجانی و شناختی خود آسیبرسانی هستند که در
ابتدای رشد و تحول ،در ذهن شکلگرفتهاند و در سیر
زندگی تکرار میشوند .طبق این توصیف رفتار یک
فرد بخشی از طرحواره محسوب نمیشود ،زیرا
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حاشیهای

مجموع

میانگین

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.45

میانگین حاشیهای

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

آماره F

p

مجذورات

فروغ خیاطان

میگیرند ،ولی بخشی از طرحوارهها محسوب

شریک جنسی و استفاده از کاندوم داشته است.

نمیشوند .طرحوارهها بر نقش عواطف در فرایند تغییر،

پژوهش هالی با عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای

بهکارگیری تکنیکهای تجربی ،دلبستگیهای اولیه و

جنسی بر نوجوانان دختری که پیشزمینهی ذهنی از

رفتارهای بین فردی تأکید دارد و طرحوارهها حاصل

مهارتهای جنسی در خانواده داشته یا نداشتهاند نشان

گفتگوی والدین با کودک هستند که بهتدریج در ذهن

داد که هیچ مدرکی دال بر تعادل بین دانش جنسی و

او جای میگیرند و هماکنون بهگونهای نظاممند ،اما

ذهنیت نوجوانان زیر بیست سال که خانواده به آنها

ناکارآمد ،زندگی وی را زیر سیطرهی خود میگیرند

اطالعات دربارهی مسائل جنسی داده بودند ،مشاهده

()10؛ بنابراین به نظر میرسد آموزش مهارتهای

نشده است .بااینحال در مطالعهی دادهها مشخصشده

جنسی بر طرحوارههای جنسی زنان شرکتکننده در

است که نمیتوان تاریخچهی دانش جنسی خانواده را

پژوهش تأثیر نداشته است .همچنین تحقیق کامالً

نادیده گرفت .در پژوهش دیگری ،داشل اثربخشی

مشابهی در این زمینه یافت نشد ،ولی میتوان از

آموزش مهارتهای جنسی را بر دانش آموزان پایهی

پژوهشهای دیگر خارجی و مرتبط با این پژوهش ،به

هشتم دبیرستان سنجیده است .دادهها نشان میدهد که

پژوهش راندهیر و همکاران ( ،)15لیموو همکاران

بیشتر دانش آموزان تمایل به پرهیز از رابطهی جنسی تا

( ،)12گابریون ( ،)11هالی ( )12و داشل ( )20اشاره

پیش از رابطهی پایدار و بلندمدت داشتهاند و آموزش

کرد .بنابر یافتههای پژوهش راندهیر و همکاران ،تدوین

مهارتهای جنسی دانش آنها را دربارهی روشهای

برنامهی درسی در مدارس ،برای تدریس مهارتهای

جلوگیری از بارداری ،روشهای جنسی سالم و بیماری

جنسی به نوجوانان ضروری به نظر میرسد .پژوهش

های مقاربتی باالبرده است.

لیمو و همکاران نشان داد که آموزش مهارتهای

از نتایج پژوهشهای داخلی مرتبط با این پژوهش

جنسی بر روابط پیش از ازدواج (روابط جنسی متعدد و

میتوان مواردی ازجمله پژوهش فرهادیان ( )1325با

بچهدار شدن جوانان) تأثیر داشته است ،بنابراین

عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر رضایت

پژوهشگران به مسئولین آموزشوپرورش توصیه می

زناشویی و صمیمیت جنسی زنان را نام برد .یافتههای

کنند که ارزشهای معنوی ،فعالیتهای فرهنگی،

این پژوهش حاکی از آن است که این آموزشها

ورزشی و آموزشی را در بین جوانان افزایش دهند.

برافزایش رضایت زناشویی گروه آزمایش نسبت به

آموزش

گروه کنترل تأثیر معناداری داشته و همچنین در

مهارتهای جنسی در دانشجویان آمریکایی و دانش

صمیمیت جنسی زنان مؤثر بوده است ( .)20همچنین

جنسی ،رفتار و باورهای جنسی آنان را بررسی کرده

پژوهش دشتستان نژاد ( )1323بررسی تأثیر آموزش

است .تحلیل همبستگی دادهها نشان داده است که

مهارتهای جنسی بر باورهای ناکارآمد جنسی زوجین

همبستگی بین متغیرهای دانش جنسی ،تاریخچهی

در شرف ازدواج شهر اصفهان بوده است .یافتههای این

جنسی شریک جنسی ،تاریخچهی سرایت به بیماری

پژوهش از طریق تحلیل کوواریانس نشان داد که

های مقاربتی ،استفاده از کاندوم ،ارتباط جنسی و

آموزش مهارتهای جنسی پیش از ازدواج بر باورهای

همچنین

پژوهش

گابریون

اثربخشی
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میآیند؛ بنابراین ،رفتارها از طرحوارهها نشأت

اطالعاتی همبستگی منفی با منابع تاریخچهی جنسی

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 7:34 +0430 on Friday June 18th 2021

رفتارهای ناسازگار در پاسخ به طرحوارهها به وجود

باورهای جنسی وجود داشته است .بهگونهای که منابع

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر...

پژوهش رحیمی ( )1311بررسی اثربخشی آموزش

دارد (.)20

زنان شیراز نشان داد که مشاوره شناختی رفتاری باعث

حجم نمونه به دلیل عدم دسترسی به همهی زنانی بود

افزایش دانش ،نگرش و اعتمادبهنفس جنسی در زنان

که در مراکز مشاورهی دیگر شهر اصفهان پروندهی

گروه آزمایششده است .همچنین یافتههای این

روانشناختی در خصوص مسائل و مشکالت جنسی

پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای جنسی بر

داشتند؛ بنابراین تعمیمپذیری نتایج حاصل ،مستلزم

رضایت جنسی زنان شرکتکننده در پژوهش تأثیر

تحقیقات بیشتر با نمونهی بزرگتر میباشد .ازاینرو

داشته است .میزان این تأثیر در مرحله پسآزمون بین

پیشنهاد میشود که نمونهی بیشتری از زنانی که نیاز به

گروه آزمایش و کنترل به لحاظ میانگین متغیر رضایت

مداخلهی

دارند،

جنسی زنان تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنی

موردبررسی قرار گیرند و بهمنظور حصول اطمینان از

که میانگین متغیر رضایت جنسی در بین گروه آزمایش

تداوم نتایج آموزش ،پیگیری نیز صورت گیرد.

بهطور معناداری باالتر از گروه کنترل برآورد شده است

همچنین مقایسهی نتایج بر روی زنان تحصیلکرده و

( .)21همچنین پژوهش فهیمی ( )1321تأثیر آموزش

نکرده ،روستایی و شهرنشین و طبقات مختلف اقتصادی

مهارتهای جنسی بر افزایش میزان رضایت جنسی،

میتواند نتایج قابلمالحظهای را به دنبال داشته باشد.

آموزش

مهارتهای

جنسی

زناشویی و کاهش میزان افسردگی و اضطراب در زنان
نشان داده است که افراد شرکتکننده در گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از دریافت
آموزش مهارتهای جنسی ،افزایش در رضایت جنسی
و زناشویی و کاهش در اضطراب و افسردگی را
گزارش نمودهاند ( .)22همچنین نتایج پژوهش طالیی
زاده ( )1325رابطهی رضایت زناشویی و رضایت

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان
پژوهشگر میباشد .در اینجا بر خود الزم میبینم تا از استاد
راهنمای محترم و کلیه شرکتکنندگان در پژوهش تقدیر و
تشکر عمل آورم.

جنسی با سالمت روان زوجین نشان داد ارتباط مثبت و
معناداری بین رضایتمندی زناشویی و رضایتمندی
جنسی با سالمت روانشناختی زوجها وجود دارد (.)23
نتایج پژوهش ده سرخی ( )1320مطالعه برخی
همبستههای رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان
متأهل شهر اصفهان نشان داد که بین رضایت زناشویی
و رضایت جنسی ،میزان تجربه ارگاسم ،دفعات
تجربهی جنسی در هفته و مدتزمان رابطهی جنسی و
متغیرهای زمینهای (غیرجنسی) چون سن ،طول مدت

05
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شناختی رفتاری بر دانش ،نگرش و اعتمادبهنفس جنسی

مهمترین محدودیتهای این پژوهش ،اندک بودن

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.45

ناکارآمد جنسی زنان و مردان مؤثر بوده است (.)2

ازدواج و تحصیالت ،رابطهی مثبت و معناداری وجود
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Abstract
Background & Aim: sexual skills training and the importance of learning it can prevent
conflicts, disorders and sexual problems. The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of sexual skills training on women's sexual schemas, sexual self-esteem and
sexual satisfaction referring to Isfahan counseling centers.
Methods & Materials: The research method was a semi-experimental design with pre-test,
post-test design and control and experimental group. The statistical population of the study
consisted of women referring to the one of the counseling centers in Isfahan who had a case
about sexual problems in the center. Using convenience sampling, 30 women who had the
conditions of the study were randomly assigned into two experimental (15) and control (15)
groups. The data collection tool was Questionnaire of cognitive schema activation in sexual
context (QCSASC), Sexual Self-Esteem (SSFIW), and Inventory of Sexual Satisfaction
(ISS). Duration of applying the independent variable (sexual skills training) on the
experimental group was 15 hours, which was performed in a weekly format and one session
per week. In the post-test part, the two groups (control and experimental) were tested for the
effectiveness of the intervention using the questionnaires.
Results: Using the covariance analysis, the findings of this study showed that the training of
sexual skills was effective on sexual self-esteem and sexual satisfaction of women, but it was
not effective on women's sexual schemas.
Conclusion: training of sexual skills was effective on sexual self-esteem and sexual
satisfaction
Key Words: Sexual Training, Sexual Schemas, Sexual Self-Esteem, Sexual Satisfaction.
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