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 مقاله پژوهشی

 یت جنسیو رضا یجنس نفسعزت، زنان یجنس يهاوارهطرحبر  یجنس يهامهارتآموزش  یاثربخش
  به مراکز مشاوره شهر اصفهان کنندهمراجعهزنان 

  
  *٢اطانيفلور خ، ١يحانيرفروغ 

 
  18/12/1396تاریخ پذیرش  20/10/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

شود. هدف  ياختالالت و مشکالت جنس، تعارضات ياز بروز برخ يريباعث جلوگ توانديمآن  يريادگيت يو اهم يجنس يهامهارتآموزش : هدف و زمينهپيش
شهر  يبه مراکز مشاوره کنندهمراجعهزنان  يجنس تيو رضا يجنس نفسعزت، زنان يجنس يهاوارهطرحبر  يجنس يهامهارتآموزش  ياثربخشپژوهش حاضر 

  بوده است. اصفهان
، پژوهش يآمار ي. جامعهباشديمو کنترل  شيو گروه آزما آزمونپس -آزمونپيشبا طرح  يشيآزما مهيپژوهش از نوع نن يق در ايروش تحق: کارروش مواد و 

، در دسترس يوهيدر آن مرکز داشتند و به ش يجنس مسائلدر خصوص مشکالت و  ياکه پرونده، شهر اصفهان بودند ياز مراکز مشاوره يکي به کنندهمراجعهزنان 
 يهاداده يآورجمعشدند. ابزار  ميتقس نفر) ۱۵( و کنترل نفر) ۱۵( شيآزما به دو گروه يتصادف طوربهضور در پژوهش را داشتند ط حيکه شرا ينفر از زنان ۳۰

) ISS( زنان يجنس تيو رضا )SSFIWزنان ( يجنس نفسعزت، )QCSASC( يدر بافت جنس يشناخت يهاوارهطرح يختگيبرانگ يهاپرسشنامه، پژوهش حاضر
جلسه انجام  کي ياهفته صورتبهشش هفته و  يساعت بود که ط ۱۵ شيبر گروه آزما )يجنس يهامهارتآموزش ( مستقل ريطول مدت اعمال متغ. بوده است

  .قرار گرفتند ييمورد بازآزما، فوق يهامداخله با استفاده از پرسشنامه ياثربخش يجهت بررس )شيدو گروه (کنترل و آزما آزمونپسگرفت. در مرحله 
 تأثيرزنان  يجنس تيو رضا يجنس نفسعزتبر  يجنس يهامهارتکه آموزش  دادندنشان انس يل کوواريق آزمون تحلين پژوهش از طريا يهاافتهي: هاافتهي

  .نبوده است مؤثرزنان  يجنس يهاوارهطرحبر  يداشته است ول
  ردد.گزنان  يت جنسيش رضايتواند باعث بهبود و افزايم يجنس يهاآموزش مهارت: يريگجهينت

 رانيا، اصفهان، زنان، يت جنسيرضا، يجنس نفسعزت، يجنس يهاوارهطرح، يجنس يهامهارتآموزش : يديواژگان کل

  
 ۱۳۰-۱۳۸ ص، ۱۳۹۷ ارديبهشت، ۱۰۳درپي پي، دومشماره ، شانزدهمدوره ، روميهمجله دانشکده پرستاري و مامايي ا

  
  ۰۹۱۳۲۱۵۴۶۸۳: تلفن، روانشناسيگروه  دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، خوراسگان، : آدرس مکاتبه

Email: f.khayatan@yahoo.com 

  
  مقدمه

و سالمت جسم و  دهنديمل يخانواده را تشک يزنان رکن اصل
دارد  يميفرزندانشان اثر مستق تيبر سالمت خانواده و ترب هاآنروان 

 ياختالالت جنس، درصد زنان ۴۰). بر اساس مطالعات انجام شده ۱(
 ين در حالي). ا۲کنند (يخود تجربه م ييزناشو يرا در دوران زندگ

لت ز به عيررس نسبت به مردان و نياست که زنان به علت ارگاسم د
 آر ير مشکالت ناشيشتر از مردان درگيب، خود يتيان نارضايعدم ب

ا يزنان فقدان  سومکي، ني). همچن۳هستند ( ياختالالت جنس
ند برياز عدم تجربه ارگاسم رنج م چهارمکيو  يل جنسيکمبود تما

 يوع اختالالت جنسيز شيران ني). در مطالعات انجام شده در ا۴(
                                                             

  يراناصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا ي، دانشگاه آزاد اسالميو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربيعموم يارشد روانشناس کارشناس ١
  يران (نويسنده مسئول)اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ا ي، دانشگاه آزاد اسالميو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربيار، گروه روانشناسياستاد ٢

، شتر اختالالت در مردان به انزال زودرسياست. ب توجهقابل
). با ۵است ( يپذيرتحريکاختالل در ، و در زنان ياختالالت نعوظ

و  يچرخش فرهنگ يچرخهخ يهمواره در طول تار، نکهيتوجه به ا
آموزش  رسديمبه نظر ، زنان بوده است يعهدهبر  يآموزش
  ه شود.ان خانواديباعث استحکام بن توانديم يجنس يهامهارت

 -ياطفع ازنظر بلکه، يشناختستيز و يجسمان ازنظر تنهانه فرد
 تاس يگاهيجا خانواده چراکه دارد. قرار خانواده تأثير تحت زين يروان
شنق رشيپذ يآماده، شيخو تيشخص ليتکم با توانديم فرد که
و  يذات، يالت جنسيتما نکهيباوجودا). ۶گردد ( ياجتماع يها
هستند و ارضا و  يآموختن يجنس يرفتارها، باشديم يراراديغ
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 اصفهان شهر مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زنان جنسي رضايت و جنسي نفسعزت زنان، جنسي هایوارهطرح بر جنسي هايمهارت آموزش اثربخشي
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ن ما اسالم در بطن خانواده و با ازدواج صورت يبنابر د هاآن ياغنا
المت در س کنندهنييتعنقش  يت جنسيفعال، نيبنابرا). ۷رد (يگيم

تواند يم يجنس يهامهارترسد که آموزش يانسان دارد و به نظر م
 يجنس يهامهارت). آموزش ۸( را باال ببرد ييزناشو يرابطهت يفيک
ق آن اطالعات و دانش الزم ياست که افراد از طر يند طوالنيک فرآي

د و ارزشيعقا، هاکنند و نگرشيرا کسب م يجنس مسائلدر مورد 
 يهامهارتن آموزش يدهند. همچنيل ميخودشان را تشک يها

، ييبهداشت زناشو، سالم ياست که به رشد جنس ينديفرآ يجنس
 يتيجنس يهاو نقش يتصور بدن، يکينزد، عواطف، ين فرديط برواب

افکار فرد ، يت جنسياز عوامل مهم در فعال يکي). ۹کند (يکمک م
 يوراو در مورد کنش ييا تواناي يا شناخت او در مورد عمل جنسي

 ييهاا شناختير و يتصاو، نديباشد. افکار خودآيم ي(روابط) جنس
 نياديبنا باور ي يشناخت يوارهطرحاز  ياجهينت عنوانبههستند که 

 يدر زندگ يح جنسي). ارتباطات صح۱۰شود (يفرد گزارش م
-يخود م، ان احساسات و عواطف به همسريمانند نحوه ب ييزناشو
اشته د يجنس نفسعزتو  ييدر روابط زناشو يمتقابل تأثيرتواند 

ک رابطه يود وج، ک ازدواج سالميدر  نيبنابرا). ۲۰۱۶، رويباشد (شاپ
، شود نيت طرفيرضا تأمينبتواند موجب  کهينحوبهمطلوب  يجنس

کانون خانواده را  يداريت و پايدر موقع يار مهم و اساسينقش بس
-برنامه، يبر اساس گزارش سازمان بهداشت جهان ).۱۱کند (يفا ميا

خود  يت جنسيکه هنوز فعال يافراد يهم برا يجنس يآموزش يها
خود را آغاز  يت جنسيکه فعال يافراد ياند و هم برارا آغاز نکرده

رغم سطح سواد نسبتاً باال در يد. عليآيم حساببهاز يک ني، اندکرده
ستم يس، کنديهموار م يآموزش يهابرنامه يران که راه را برايا

فوق  يبرنامه، و کارآمد مؤثرار يبس يهيسالمت اول يهامراقبت
ع موضو، جوانان يسالمت بارور يبرا يمل يهام خانواده و برنامهيتنظ

قرار نگرفته است  تيموردعنا يکاف طوربه يجنس يهاآموزش مهارت
ه و نظم ياول يسالمت يهان راستا در نظام مراقبتيدر ا ييخألها و

 که يقات متعدديخورد. تحقيم خانواده به چشم ميسالمت و تنظ
از مبرم و ياز ن يز حاکيده است نيدر داخل کشور به انجام رس

  ).۱۲ها است (آموزش گونهنياروزافزون به 
 ياثربخش ين پژوهش بر رويمحور ا، بر اساس مطالب فوق

 نفسعزت، زنان يجنس يهاوارهطرحبر  يجنس يهاآموزش مهارت

 از مراکز مشاوره يکيبه  کنندهمراجعهزنان  يت جنسيو رضا يجنس
بر  يآموزش ين مداخلهيا تأثيرزان يشهر اصفهان بوده است و م

ت يو رضا يجنس نفسعزت، زنان يجنس يهاوارهطرح يرهايمتغ
  و سنجش قرار گرفت. يموردبررسزنان  يجنس

  
  مواد و روش کار

پژوهش حاضر از  يهاپرسشنامهحاصل از  يهادادهل يتحل يبرا
 يو استنباط يفيو از دو سطح آمار توص spss افزارنرم ۲۳ يهانسخه

 و درصد ياز جداول و نمودار فراوان، يفي. در سطح توصاستفاده شد
ز ين يار و در سطح استنباطين و انحراف معيانگيمحاسبه م، يفراوان

نمرات در دو  يسهيمقابر  يپژوهش که مبتن سؤاالت يدر راستا
 يهافرضشيپ يبوده و بعد از بررس شيو آزماگروه کنترل 

ره يانس چند متغيووارل کياز آزمون تحل، کيپارامتر يهاآزمون
)MANCOVAپژوهش از نوع ن يق در اي) استفاده شد. روش تحق
و  شيآزما گروه با آزمونپس – آزمونپيشبا طرح  يشيآزما مهين

است که  يپژوهش حاضر شامل زنان يآمار يباشد. جامعهيکنترل م
اند و در خصوص از مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده يکيبه 

رود ط وياند. شرادر آن مرکز پرونده داشته يجنس مسائل مشکالت و
حداقل ، ک سال از ازدواجيگذشتن حداقل ، تأهلبه نمونه شامل 

ل به شرکت در جلسات يداشتن تما، سال ۶۰حداکثر ، سال ۱۸سن 
ن يو دارا بودن سواد خواندن و نوشتن بوده است. همچن يآموزش

ت يرضا، به طرح پژوهشورود  يبرا يت اصول اخالقيرعا منظوربه
ه نان دادياطم هاآنکتباً گرفته شد و به  کنندهشرکتافراد  يهمه

 بدون يهاپرسشنامه صورتبهاز آنان ( آمدهدستبهشد که اطالعات 
خواهد ماند.  يشده) محرمانه نزد پژوهشگر باق ينام و صرفاً کدگذار

وه زن به گر ۱۵ش و يزن به گروه آزما ۱۵ يتصدف طوربهسپس 
 يهامهارتآموزش ( يآموزش يص داده شدند. مداخلهيکنترل تخص

) ۱۹۵۰( ينزيک يدرمان اختالل جنس يهاگزارش ي) بر مبنايجنس
د اصفهان يک بار در مرکز مشاوره توحي ياهفته، جلسه ۶به مدت 

پژوهش دو  ياجرا ي). دوره۱۳ش صورت گرفت (يگروه آزما يبر رو
هر دو گروه  يبر رو آزمونآن، پسازپسد و يماه به طول انجام

 يهامهارتآموزش  جلسات يش و کنترل اجرا شد. شرح اجماليآزما
 ) ارائه شده است.۱در جدول ( يجنس

  
  يجنس يهامهارتخالصه جلسات آموزش  ):۱(جدول 

 زمانمدت نيعناو جلسات

 ۳۰ :۱ ان منطق آموزشين گروه و بيجلسات و قوان يهدف از برگزار، معارفه اول

 ۱۵: ۲ زنان يجنس يولوژيزيو ف يآناتوم يدرباره ياطالعات و دانش جنس يارائه دوم
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 خياطان فلور ريحاني، فروغ
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 زمانمدت نيعناو جلسات

 ۱۵: ۲ مردان يجنس يولوژيزيو ف يآناتوم يدرباره ياطالعات و دانش جنس يارائه سوم

 ۱۵: ۲ رامون آنيپ يهاو نگرش نابهنجار، بهنجار يالت جنسيتما، يم مهم در رفتار جنسيف مفاهيتعر چهارم

 DSM5  ۲ :۱۵بر اساس  يجنس اختالطو  يهايکژ کار يبندطبقه پنجم

مقاربت  يهاوهيش يدربارهاطالعات  يو ارائه ۱۹۹۴ يمک کارت يازدواج و رفتار جنس يهاسبکآموزش  ششم

 يجنس
۲ :۱۵ 

 ۱۵: ۲ ش و کنترلياز دو گروه آزما آزمونپس يمطالب و اجرا بنديجمع هفتم

  
 ياز سه پرسشنامه اطالعات يآورجمع منظوربه پژوهش نيدر ا

، )QCSASC( يدر بافت جنس يشناخت يهاوارهطرح يختگيبرانگ
 )ISS( زنان يجنس تي) و رضاSSFI-Wزنان ( يجنس نفسعزت

  .دياستفاده گرد
در بافت  يشناخت يهاوارهطرح يختگيبرانگ يپرسشنامه 
 يهاوارهطرحکه  تميآ ۲۸است با  ي) ابزارQCSASC( يجنس

-يرا م يجنس يهاتيدر موقع قرار گرفتنافراد هنگام  يشناخت
دهد يرا ارائه م يجنس تيسنجد. قسمت اول پرسشنامه چهار موقع

به  دنيرس يهايدشوار، يختگياختالل برانگ، ليکه اختالل م
پرسشنامه در  گذارينمره. رديگيرا اندازه م سموسينيو واژ گاسمار

 معموالً«تا » فتادهيهرگز اتفاق ن«از  يادرجه ۵ صورتبهقسمت اول 
 ايگوو نتوينوبره و پ يسنجرواناست. مطالعات » افتدياتفاق م

 بيکرده است. ضر تيپرسشنامه حما ييايو پا از اعتبار) ۲۰۰۶(
  ).۸گزارش شده است ( درصد۶۸برابر  يرانيا کرونباخ در نمونه يآلفا

 نامهپرسش اين )SSFI-Wزنان ( يجنس نفسعزتپرسشنامه 
 ۵ال و ؤس ۸۱تهيه شده و شامل  )۱۹۹۶(و اسچوارز  رنايتوسط ز

اي هعاطفي زنان را نسبت به ارزيابي العملعکساست که  اسيرمقيز
 يريگاندازهافكار و احساسات و رفتارهاي جنسي  يشان دربارهذهني

عبارت است  اي جمله يرندهيدربرگو اسچوارز  رنايز اريکند. معيم
با  کيهر  يخود را درباره ياحساس واقع ستيبايم يآزمودن که

 باًتقري«، »موافقم«، »موافقم کامالً« ينهياز شش گز يکيانتخاب 
د نشان ده» مخالفم کامالً«و » مخالفم«، »مخالفم تقريباً«، »موافقم

 پنجشود. يم گذارينمره ۶تا  ۱از  بيبه ترتآن  يهانهيگزکه 
، تيجذاب، مهارت و تجربه از اندعبارتمه پرسشنا نيا اسيرمقيز

 ينار و اسچوارز دامنهي. زيريپذانطباق، يقضاوت اخالق، کنترل
 ۹۴/۰تا  ۸۵/۰کرونباخ) پرسشنامه را از  ي(آلفا يدرون يهمسان

 رانيا بودن پرسشنامه دارد. در ايت از پاياند که حکاگزارش کرده
ت ياس جذابير مقيز يراکرونباخ را ب ي) آلفا۱۳۹۰دانش و همکاران (

و  ۸۲/۰ يقضاوت اخالق، ۸۵/۰ يريپذانطباق، ۸۹/۰کنترل ، ۹۱/۰
ن يبه دست آوردند. همچن ۸۸/۰ ياس کليو مق ۸۹/۰مهارت تجربه 

گزارش  ۸۶/۰ن آزمون را يا ييايکرونباخ پا ي) آلفا۱۳۹۸( يصالح
  کرده است.

 يجنس تيرضا) ISS( هادسون يجنس تيپرسشنامه رضا
ه است ک يگذارتأثير يهاشامل واکنش، يذهن يابيارز کي عنوانبه

 يو سالمت عموم رديگينشات م يطورکلبه يروابط جنس يابياز ارز
، دجزيو بر ليدن( دهديقرار م تأثيرگوناگون تحت  يهافرد را از جنبه

 هر که شوديم مشخص يانمره با يجنس تيرضا زاني). م۲۰۱۲
 و سونيهر، هادسون يجنس تيرضا يسؤال ۲۵ اسيمق در يآزمودن

 فيط بر اساس پرسشنامه گذارينمره. کنديم کسب کروسکاپ
ق ياس از طرين مقيا ييروا .شودمي انجام يادرجههفت کرتيل

ز ين چيپرسشنامه انر يت جنسياس رضايآن با خرده مق يهمبستگ
، به دست آمد (پورترز و کاپبل ۷۴/۰زان آن يد که ميمحاسبه گرد

ن پرسشنامه توسط پوراکبر ي). ا۱۳۸۹، ل از پوراکبربه نق، ۲۰۰۸
 يبررس يروز برا ۱۵ يطرح مجدد به فاصله ي) به اجرا۱۳۸۹(

روش  يلهيابزار به وس يياس انجام شد. روايمق يت هنجاريوضع
جهت  نيد شد. همچنييو تأ ين) بررسياعتبار محتوا (پانل متخصص

 ۸۹/۰د و يستفاده گردن ابزار از روش آزمون مجدد ايا يياين پاييتع
 =r ن پرسشنامه به دست آمد.يا يبرا  

  
  هاافتهي

 رب يجنس يهامهارت آموزش ياثربخش انگريب جداول نيا جينتا
 از يکي به کنندهمراجعه زنان يجنس تيرضا و يجنس نفسعزت
 يجنس يهاوارهطرح بر اما است بوده اصفهان شهر يمشاوره مراکز
 نيا زانيم که دهديم نشان فوق يهافتهاي. است نداشته اثر آنان

 لحاظ به کنترل و شيآزما گروه نيب آزمونپس يمرحله در مداخله
 و مهارت( يهااسيمق خرده و يجنس نفسعزت ريمتغ نيانگيم

 ياردمعني تفاوت) يريپذانطباق و ياخالق قضاوت، کنترل، تجربه
 خرده نيانگيم لحاظ به کنترل و شيآزما گروه نيب اما دارد؛ وجود

 .ندارد وجود يدارمعني تفاوت، تيجذاب اسيمق
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  ش و کنترلين گروه آزمايدر ب يجنس يهاوارهطرحر يف متغيتوص :)۲(جدول 
 انحراف معيار ميانگين مرحله گروه ريمتغ

 يجنس يهاوارهطرح
 شيآزما

 ۶۸/۱۳ ۸۷/۶۴ آزمونشيپ
 ۴۱/۱۷ ۶۷/۵۶ آزمونپس

 کنترل
 ۹۵/۱۱ ۹۳/۵۳ آزمونشيپ

 ۳۶/۱۰ ۵۳/۵۴ آزمونپس

  ش و کنترلين گروه آزمايدر ب يت جنسير رضايف متغيتوص):۳(جدول 

 انحراف معيار ميانگين مرحله گروه ريمتغ

 يت جنسيرضا
 شيآزما

 ۲۱/۱۸ ۷۳/۹۶ آزمونشيپ
 ۸۱/۱۵ ۹۳/۱۱۲ آزمونپس

 کنترل
 ۴۴/۲۴ ۰۷/۱۰۷ آزمونشيپ

 ۸۰/۲۱ ۷۳/۱۰۶ آزمونپس

  
  ش و کنترلين گروه آزمايآن در ب يهااسيمقو خرده ينفس جنسر عزتيف متغيتوص ):۴( جدول

 انحراف معيار ميانگين مرحله ريمتغ گروه

زما
آ

ي
 ش

 مهارت و تجربه
 ۶۶/۱۰ ۲۶/۶۷ آزمونشيپ

 ۵۴/۹ ۹۳/۷۴ آزمونپس

 تيجذاب
 ۸۰/۸ ۸۰/۶۴ آزمونشيپ

 ۵۰/۸ ۱۳/۶۹ آزمونپس

 کنترل
 ۸۰/۷ ۲۰/۵۸ آزمونشيپ

 ۴۹/۸ ۲۰/۶۶ آزمونپس

 يقضاوت اخالق
 ۴۸/۷ ۰۷/۶۱ آزمونشيپ

 ۰۶/۶ ۴۰/۷۲ آزمونپس

 يريپذانطباق
 ۶۰/۱۱ ۹۳/۵۹ آزمونشيپ

 ۱۰/۱۲ ۶۰/۶۵ آزمونپس

 ينفس جنسعزت
 ۸۲/۳۶ ۲۷/۳۱۱ آزمونشيپ

 ۳۳/۳۴ ۲۷/۳۴۸ آزمونپس
رل

کنت
 

 مهارت و تجربه
 ۷۰/۱۰ ۵۳/۷۱ آزمونشيپ

 ۱۲/۱۰ ۰۷/۷۱ آزمونپس

 تيجذاب
 ۰۵/۸ ۷۳/۶۵ آزمونشيپ

 ۱۱/۸ ۶۷/۶۵ آزمونپس

 کنترل
 ۲۵/۸ ۳۳/۶۴ آزمونشيپ

 ۸۵/۷ ۱۳/۶۴ آزمونپس

 يقضاوت اخالق
 ۸۷/۷ ۹۳/۶۷ آزمونشيپ

 ۱۵/۸ ۸۷/۶۶ آزمونپس

 يريپذانطباق
 ۴۶/۱۱ ۲۷/۶۳ آزمونشيپ

 ۶۱/۱۰ ۶۰/۶۲ آزمونپس

 ينفس جنسعزت
 ۴۳/۳۷ ۸۰/۳۳۲ آزمونشيپ

 ۳۲/۳۵ ۳۳/۳۳۰ آزمونپس
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 خياطان فلور ريحاني، فروغ
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، اردیبهشت 103، شماره دوم، پی در پی شانزدهمدوره  134

  ش و کنترليآزما ن گروهيدر ب يجنس يهاوارهطرحسه يانس جهت مقايل کوواريتحل جينتا ):۵(جدول 

 مجذورات F Sigآماره  ن مربعاتيانگيم DF مجموع مربعات ياهين حاشيانگيم گروه

 ۱۸/۵۳ شيآزما
۸۵/۱۴۶ ۱ ۸۵/۱۴۶ ۰۲/۱ ۳۲۰/۰ ۰۴/۰ 

 ۰۲/۵۸ کنترل

  
 ش و کنترلين گروه آزمايآن در ب يهااسيمقخرده و ينفس جنسر عزتين متغيانگيسه ميانس جهت مقايل کوواريتحل جينتا ):۶(جدول 

 گروه هر وابستيمتغ
ن يانگيم

 ياهيحاش
 يخطا
 اريمع

مجموع 
 DF  مربعات

ن يانگيم
 مربعات

 امجذور ات F Sigآماره 

مهارت و 
 تجربه

 ۴۲/۱ ۷۲/۷۶ شيآزما
۱۶/۲۸۴ ۱ ۱۶/۲۸۴ ۵۰/۱۱  ۰۰۳/۰ ۳۳/۰ 

 ۴۲/۱ ۲۸/۶۹ کنترل

 تيجذاب
 ۷۸/۱ ۵۸/۶۹ شيآزما

۷۴/۹۷ ۱ ۷۴/۹۷ ۵۲/۲ ۱۲۶/۰ ۱۰/۰ 
 ۷۸/۱ ۲۲/۶۵ کنترل

 کنترل
 ۳۹/۱ ۷۱/۶۸ شيآزما

۷۲/۲۵۷ ۱ ۷۲/۲۵۷ ۹۶/۱۰ ۰۰۳/۰ ۳۲/۰ 
 ۳۹/۱ ۶۲/۶۱ کنترل

قضاوت 
 ياخالق

 ۰۸/۱ ۵۵/۷۵ شيآزما
۱۴/۷۱۸ ۱ ۱۴/۷۱۸ ۳۸/۵۰ ۰۰۱/۰ ۶۹/۰ 

 ۰۸/۱ ۷۲/۶۳ کنترل

 يريپذانطباق
 ۱۷/۲ ۱۹/۶۸ شيآزما

۶۵/۳۴۲ ۱ ۶۵/۳۴۲ ۹۸/۵ ۰۲۳/۰ ۲۱/۰ 
 ۱۷/۲ ۰۱/۶۰ کنترل

نفس عزت
 يجنس

 ۷۸/۵ ۷۵/۳۵۸ شيآزما
۶۶/۷۷۶۲ ۱ ۶۶/۷۷۶۲ ۴۹/۲۰ ۰۰۱/۰ ۴۷/۰ 

 ۷۸/۵ ۸۵/۳۱۹ کنترل

  
  ش و کنترليآزما ن گروهيدر ب يت جنسيسه رضايانس جهت مقايل کوواريتحل جينتا ):۷(جدول 

 مجذور اتا F  Sigآماره  ن مربعاتيانگيم DF مجموع مربعات ياهين حاشيانگيم گروه

 ۹۵/۱۱۶ شيآزما
۵۱/۱۴۳۱ ۱  ۵۱/۱۴۳۱ ۸۶/۱۶ ۰۰۱/۰ ۳۸/۰ 

 ۷۲/۱۰۲ کنترل

  
  گيرينتيجهبحث و 

آموزش پژوهش حاضر نشان داد که  يل آماريج تحلينتا
 رتأثيزنان  يجنس تيو رضا يجنس نفسعزتبر  يجنس يهامهارت

نداشته است.  تأثيرزنان  يجنس يهاوارهطرحبر  يداشته است ول
نندهز کيات متمايخصوص، يانتزاع ييبازنما، نکه طرحوارهيح ايتوض

 ياز عناصر برجسته يکل يطرحديگر، عبارتبهک واقعه است. ي ي
، هياول ناسازگار يهاوارهطرح نيبنابراند. يگويک واقعه را طرحواره مي

 يداابت در که هستند يرسانبيآس خود يشناخت و يجانيه يالگوها
-يم تکرار يزندگ ريس در و اندگرفته شکل ذهن در، تحول و رشد
 بمحسو طرحواره از يبخش دفر کي رفتار فيتوص نيا طبق. شوند

-يم بوجود هاطرحواره به پاسخ در ناسازگار يرفتارها رايز، شودينم
 از يبخش يول، رنديگيم نشأت هاطرحواره از رفتارها، نيبنابرا. نديآ

ند يها بر نقش عواطف در فراشوند. طرحوارهينم محسوب هاطرحواره
ه و ياول يهايدلبستگ، يتجرب يهاکيتکن يريکار گبه، رييتغ

ن يوالد يها حاصل گفتگود دارد و طرحوارهيتأک ين فرديب يرفتارها
 اکنونهمرند و يگيم يج در ذهن او جايبا کودک هستند که به تدر

خود  يطرهير سيرا ز يو يزندگ، اما ناکارآمد، مندنظام يابه گونه
 يجنس يهامهارترسد آموزش يبه نظر م نيبنابرا). ۱۴رند (يگيم

ه نداشت تأثيردر پژوهش  کنندهشرکتزنان  يجنس يهاوارهطرحبر 
  است.
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 يلو، افت نشدينه ين زميدر ا يمشابه کامالًق ين تحقيهمچن
به ، ن پژوهشيو مرتبط با ا يگر خارجيد يهاتوان از پژوهشيم

ون يگابر، )۱۶موو همکاران (يل، )۱۵ر و همکاران (يپژوهش رانده
پژوهش  يهاافتهي) اشاره کرد. بنابر ۲۰() و داشل ۱۹( يهال، )۱۸(

س يتدر يبرا، در مدارس يدرس ين برنامهيتدو، ر و همکارانيرانده
مو يرسد. پژوهش ليبه نظر م يبه نوجوانان ضرور يجنس يهامهارت

ش يبر روابط پ يجنس يهاو همکاران نشان داد که آموزش مهارت
 داشته تأثيروانان) متعدد و بچه دار شدن ج ياز ازدواج (روابط جنس

يه مين آموزش و پرورش توصيپژوهشگران به مسؤل نيبنابرا، است
 يو آموزش يورزش، يفرهنگ يهاتيفعال، يمعنو يهاارزشکنند که 

 يون اثربخشين پژوهش گابريش دهند. همچنين جوانان افزايرا در ب
 ،يو دانش جنس ييکايان آمريدر دانشجو يجنس يهاآموزش مهارت

 يگل همبستيکرده است. تحل يآنان را بررس يجنس يباورها رفتار و
، يدانش جنس يرهاين متغيب يها نشان داده است که همبستگداده
 يهايماريت به بيسرا يخچهيتار، يک جنسيشر يجنس يخچهيتار

ود وج يجنس يو باورها يارتباط جنس، استفاده از کاندوم، يمقاربت
بع با منا يمنف يهمبستگ ياطالعاتکه منابع  يابه گونه داشته است.

و استفاده از کاندوم داشته است.  يک جنسيشر يجنس يخچهيتار
بر  يجنس يهاآموزش مهارت يبا عنوان اثربخش يپژوهش هال

در  يجنس يهااز مهارت يذهن يزمينهپيشکه  ينوجوانان دختر
ل دال بر تعاد يچ مدرکياند نشان داد که ها نداشتهيخانواده داشته 

ست سال که خانواده به ير بيت نوجوانان زيو ذهن ين دانش جنسيب
مشاهده نشده ، داده بودند يمسائل جنس يدربارهاطالعات  هاآن

يها مشخص شده است که نمداده ين حال در مطالعهياست. با ا
ده گرفت. در پژوهش يخانواده را ناد يدانش جنس يخچهيتوان تار

را بر دانش  يجنس يهاش مهارتآموز يداشل اثربخش، يگريد
دهد يها نشان مده است. دادهيرستان سنجيهشتم دب يهيآموزان پا

ش از يتا پ يجنس يرابطهز از يل به پرهيشتر دانش آموزان تمايکه ب
 يجنس يهااند و آموزش مهارتدار و بلند مدت داشتهيپا يرابطه

 يهاروش، يراز باردا يريجلوگ يهاروش يرا درباره هاآندانش 
  باال برده است. يمقاربت يهايماريسالم و ب يجنس

توان يپژوهش م نيبا ا مرتبط يداخل يهاپژوهش جياز نتا
 ياثربخش) با عنوان ۱۳۹۵ان (يفرهاد پژوهش ازجمله يموارد

 يت جنسيميو صم ييت زناشويبر رضا يجنس يهاآموزش مهارت
ن يکه ا از آن است يحاک ن پژوهشيا يهاافتهي .نام بردرا  زنان

ش نسبت به گروه يگروه آزما ييت زناشويش رضايها بر افزاآموزش
نان ز يت جنسيمين در صميداشته و همچن يدارمعني تأثيرکنترل 

 )۱۳۹۳( دشتستان نژادن پژوهش يهمچن ).۲۰مؤثر بوده است (
 يجنس کارآمدنا يبر باورها يجنس يهاآموزش مهارت تأثير يبررس
ن يا يهاافتهيازدواج شهر اصفهان بوده است.  ن در شرفيزوج

 يهاانس نشان داد که آموزش مهارتيل کووريق تحليپژوهش از طر
زنان و مردان مؤثر  يجنس کارآمدنا يش از ازدواج بر باورهايپ يجنس

آموزش  ياثربخش يبررس )۱۳۸۸( يمي. پژوهش رح)۲۱بوده است (
 زنان ينفس جنسو اعتماد به  نگرش، بر دانش يرفتار يشناخت

 ،دانش شيباعث افزا يرفتار ينشان داد که مشاوره شناخت رازيش
 شده است. شيدر زنان گروه آزما ينگرش و اعتماد به نفس جنس

 يهامهارتآموزش ن پژوهش نشان داد که يا يهاافتهين يهمچن
 اشتهدتأثيردر پژوهش  کنندهشرکتزنان  يجنس تيبر رضا يجنس

و  شيگروه آزما نيب آزمونپسدر مرحله  تأثير نيا زانياست. م
زنان تفاوت  يجنس تيرضا ريمتغ نيانگيکنترل به لحاظ م

 تيرضا ريمتغ نيانگيکه م يمعن نيا وجود دارد. به يدارمعني
باالتر از گروه کنترل  يدارمعني طوربه شيگروه آزما نيبدر  يجنس

 رتأثي) ۱۳۹۱( يميپژوهش فه نيهمچن. )۲۲( برآورد شده است
 ييزناشو، يجنس تيرضا زانيم شيبر افزا يجنس يهاآموزش مهارت

و اضطراب در زنان نشان داده است که  يافسردگ زانيو کاهش م
با گروه کنترل پس  سهيدر مقا شيدر گروه آزما کنندهشرکتافراد 
و  يجنس تيدر رضا شيافزا، يسجن يهاآموزش مهارت افتياز در
. )۲۳( اندرا گزارش نموده يفسردگو کاهش در اضطراب و ا ييزناشو
 تيرضا يرابطه) ۱۳۹۵زاده ( ييپژوهش طال جينتا نيهمچن
نشان داد ارتباط  نيبا سالمت روان زوج يجنس تيو رضا ييزناشو

 منديرضايتو  ييزناشو منديرضايت نيب يدارمعنيمثبت و 
 جي. نتا)۲۴( زوجها وجود دارد يشناخت انبا سالمت رو يجنس

 تيرضا يهاهمبسته يمطالعه برخ )۱۳۹۴( يسرخپژوهش ده 
شهر اصفهان نشان داد که  متأهلدر زنان  ييزناشو تيو رضا يجنس

فعات د، تجربه ارگاسم زانيم، يجنس تيو رضا ييزناشو تيرضا نيب
 يرهايو متف يجنس يرابطه زمانمدتدر هفته و  يجنس يتجربه

، التيو تحصطول مدت ازدواج ، ) چون سنيجنس ري(غ يانهيزم
  .)۲۵( وجود دارد يدارمعنيمثبت و  يرابطه

اندک بودن حجم نمونه ، ن پژوهشيا يهاتيمحدود نيترمهم
 يبود که در مراکز مشاوره يزنان يبه همه يعدم دسترس دليلبه
در خصوص مسائل و  شناختيروان يگر شهر اصفهان پروندهيد

، ج حاصلينتا يريم پذيتعم نيبنابراداشتند.  يمشکالت جنس
 روازاينباشد. يم تربزرگ يشتر با نمونهيقات بيمستلزم تحق

 ياز به مداخلهيکه ن ياز زنان يشتريب يشود که نمونهيشنهاد ميپ
 منظوربهرند و يقرار گ يموردبررس، دارند يجنس يهاآموزش مهارت

رد. يز صورت گين يريگيپ، ج آموزشينان از تداوم نتايحصول اطم
، ل کرده و نکردهيزنان تحص يج بر روينتا يمقاسه نيهمچن
ج قابل يتواند نتايم ين و طبقات مختلف اقتصاديو شهرنش ييروستا

  را به دنبال داشته باشد. يامالحظه
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  يتشکر و قدردان
 يارشد روانشناس يکارشناس يان نامهين مقاله برگرفته از پايا
باشد. در يژوهشگر مدانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان پ يعموم

ت ه شرکيمحترم وکل ينم تا از استاد راهنمايبينجا بر خود الزم ميا
  ر و تشکر عمل آورم.يکنندگان در پژوهش تقد
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Abstract 
Background & Aims: Study of sex education can prevent some sexual disorders, conflicts and 
complains. Due to this reason, the aim of this study was an effectiveness of sex education on women 
sexual schemas, women sexual self-esteem and sexual satisfaction on women who had refereed to 
counseling centers of Isfahan city. 
Materials & Methods: This research was a quasi-experimental with per test, post test study with control 
group. Participants were selected from women who had refereed to counseling centers of Isfahan city. 
Participants were randomly assigned to the experimental (15 pairs) and control group (15 pairs). Data 
was gathered by Questionnaire of cognitive Schemas Activation in Sexual Context (QCSASC), Women 
Sexual Self-esteem Questionnaire (SSFIW) and Women Sexual Satisfaction (ISS). Sex education as 
independent criteria was applied on experimental group lasted 15 hours that culminated along 6 weeks 
including 1 section in each week. Then 3 questionnaires as above was told, examined on both groups 
(experimental and control). 
Results: The results on ANCOVA analysis showed that sex education intervention effected on women 
sexual self-esteem and sexual satisfaction but had no effect on women sexual schemas. 
Conclusion: Sex skills training can improve and increase the sexual satisfaction of women. 
Keywords: sex education, sexual schemas, sexual self-esteem, sexual satisfaction, women, Isfahan, Iran 
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