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 فصل اول

 کلیات،  زمینه و پیشینه پژوهش

 

 

 مقدمه

 هاا  جنبا  کا  جسا  و احساا  ذهن، میان هماهنگی و یکپارچگی از است عبارت جنسی بهداشت

 می عشق و ارتباط ایجاد ب  منجر و داده سوق او شخصیت ارتقاء مسیر در را انسان و عقالنی اجتماعی

 گاردد جنسای رابطا  از رضایت عدم نتیج  در و ناهماهنگی ب  منجر ک  هرگون  اختالل بنابراین .شود

 بادنی، قاوا  تحلیل دلیل ب  سرطان بیمار  . باشد داشت  همراه را ب  جنسی عملکرد نارسایی تواند می

 آن از ناشای افساردگی باالخره و بیمار شدن بستر  ها  روزمره، فعالیت انجام جهت توانایی کاهش

 (.2001، 1)جهان فرباشد جنسی مشکالت دایجا در مهمی عامل تواند می

پاسخ جنسی یک تجرب  روانی فیزیولوژیک واقعی است، انگیختگی ه  با محرکها  روان شناختی ایجاد 

می شود و ه  با محرکها  جسمی، میزان تنش ه  از لحاظ فیزیولوژیک تجرب  می شود و ها  از لحااظ 

جنسی، رفتاار  کا  موجاذ لارت فارد و شاریک . تمایالت جنسی بهنجار شامل احساسات میل هیجانی

جنسی اش را فراه  می آورد و تحریک اعضا  جنسی اولی  همراه با مقاربت است و احساا  نامتناساذ 

(. رفتار جنسی انساان 2003، 2گناه یا اضطراب در آن وجود ندارد و از سر اجبار نیست)کاپالن و سادک

سات و اکرار اخاتالالت جنسای ریشا  در عوامال روان ترکیبی از عوامل فیزیولوژیاک و روان شاناختی ا

شناختی دارند. از جمل  این عوامل می توان با  افساردگی، اضاطراب، احساا  خجالات، احساا  عادم 

                                                 
1- Jahanfar                        
2- Kaplan & Saduck                        
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امنیت و عدم کفایت، احسا  گناه، تصورات منفی بدنی، احساسات دو گان  در مورد جنسیت خاویش و 

عی و مجموعا  ا  از عوامال ناهشایار دیگار اشااره هویت نامناسذ یا مغشوش روانی، ناسازگار  اجتماا

(. در بسیار  از زنان پاسخ جنسی ب  صورت پیچیده ب  چیز دیگر  یعنی احساساات 1379، 1کرد)ولمن

غیر جنسی نسبت ب  جفت خود ارتباط دارد. کلنجار رفتن ها  پیش پا افتاده، فقدان ارتباط، عدم تفااه ، 

  (.2000، 2شویی همگی بر پاسخ جنسی اثر می گرارند)اولسونجر و بحث ب  خاطر پول و خیانت زنا

را  ب  صورت قالبی  در نظر می گیرند ک  بر اسا  واقعیت یا تجرب   3در حوزه   رشد شناختی، طرحواره

بر این، ادراک از طریق طرح  شکل می گیرد تا ب  افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کند. عالوه

ود و پاسخ ها  افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. داشتن طرحواره ، واسط  مند  می شواره

جنسی مربت و یا منفی در برقرار  رابط  جنسی و داشتن احسا  رضایت از این رابط  بسیار موثر است. 

افراد  ک  دارا  طرحواره جنسی منفی هستند،  کمتر رمانتیک و شهوانی هستند و میل جنسی کمتر  

ین افراد با شریک جنسی خود راحت نیستند. از رو  عشق و عالق  با شریک جنسی خود ارتباط دارند، ا

برقرار نمی کنند، بلک  این ارتباط را یک وظیف  می دانند، ب  همین دلیل ب  مرور زمان میل خود را ب  

احساسات داشتن رابط  از دست می دهند. و بالعکس، افراد  ک  دارا  طرحواره جنسی مربت هستند، 

شهوانی و رمانتیک بیشتر  دارند، ب  لحاظ رفتار  با شریک جنسی خود راحت هستند و برا  تجرب  

کردن یک رابط  آماده اند، با عشق و عالق  با شریک جنسی خود ارتباط برقرار می کنند ک  این بر 

یی جنسی را تسهیل صمیمیت زناشویی آنان تاثیر می گرارد. نگرش مربت در مورد رفتار جنسی، پاسخگو

می کند. ولی نگرش منفی در مورد رفتار جنسی، پاسخگویی جنسی را با اختالل مواج  می کند. زنان 

دارا  طرحواره جنسی منفی ب  لحاظ رفتار  خجالت، محافظ  کار ، واضطراب در مورد عدم دوست 

ز بیان جنسی در آنان شده و داشت  شدن، را در رابط  با شریک جنسی خود تجرب  می کنند ک  این مانع ا

(. طرحواره جنسی منفی و شرایط خانوادگی 2006، 4نیاز جنسی را درخود سرکوب می کنند ) مستون

 فشارزا، روابط زناشویی سال  و پایدار را تحت الشعاع خود قرار می دهد.  

                                                 
1- Welman                        
2- Olson                        
3- Schema                        
4- Meston                      
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ند ک  نی هستاآسیذ رس –شناختی خود  ، طرح واره ا  ناساز گار اولی ، الگوها  هیجانی ودر مجموع

وصیف، ین تدر ابتدا  رشد و تحول در ذهن شکل گرفت  اند و درسیر زندگی تکرار می شوند. طبق ا

اسازگار ا  نهرفتار یک فرد، بخشی از طرح واره  محسوب نمی شود ، چون یانگ معتقد است ک  رفتار 

لی بخشی وگیرند،  می ه ها نشاتدر پاسخ ب  طرح واره  ب  وجود می آیند. بنابر این، رفتار ها از طرح وار

فی با طراز و  وانیبا توج  ب  نقش طرحواره ها در ایجاد اختالالت ر از طرح واره ها محسوب نمی شوند.

بر  عالوه محسوب می شود و رضایت جنسیخانواده عملکرد جنسی عاملی برا  تحکی   توج  ب  اینک 

دم و ع سمانی را در زوجین موجذ می شودلرت جنسی، آرامش روانی، صمیمیت، نزدیکی عاطفی و ج

در این  لرا رضایت جنسی عواقذ وخیمی چون تزلزل زندگی زناشویی و خانوادگی را در پی دارد. 

 . گیردمی  ر مورد بررسی قرا کارکردها  جنسی مختلو  کارآمد طرحواره ها  نا بین  رابط   پژوهش

 

    بیان مساله

اختالل میل، تحریک و ارگاس  و درد جنسی تعریف می شود ک  ب  عنوان   1اختالل کارکرد  جنسی

ناشی از عوامل چند گان  فیزیولوژیکی طبی و روانشناختی است و می تواند سبذ ناراحتی شدید فرد  

DSM-(.  بر اسا  2002، 2شده و بر کیفیت زندگی و روابط بین فرد  اثر بگرارد)برنهارد

IVروانی( اختالل در کارکرد جنسی ب  عنوان اختاللی در چرخ   )راهنما  تشخیصی و آمار  اختالالت

(. معیار اختالل کارکرد 1381پاسخ جنسی یا درد هنگام رابط  جنسی تعریف شده است)پورافکار ، 

جنسی را ناتوانی  فرد برا  شرکت در رابط  جنسی دلخواه می داند و معتقد است ک  این اختالالت 

با منشاء زیست شناختی یا تعارضات  بین فرد  و یا ترکیبی از این  ممکن است نشان  ا  از مشکالت

عوامل باشد.  هر نوع استر ، اختالالت هیجانی یا ناآگاهی از فیزیولوژ  کارکرد جنسی می تواند رو  

(.  در  مطالع  ا   نشان داده شده 1998، 3کارکرد جنسی تاثیر منفی داشت  باشد)یانگ کین و دیویس

درصد زنان مبتال ب  اختالل کارکرد جنسی هستند)جهان فر  63تا  25درصد مردان و  52 تا 10است ک  

                                                 
1- sexual founctional disorder                      
2- Bernahard                        
3- Young Kin &  Devis                    
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(   نتیج  گیر  کرده است ک  هر یک از مراحل سیکل پاسخ 2004) 1(.  لویس1380و موالیی نژاد، 

 درصد زنان وجود دارد.  50تا  40درصد مردان و در  30تا  20جنسی در 

 30-50  وریکطکرر جوامع از شیوع نسبتاً باالیی برخوردار است ب  اختالل عملکرد جنسی زنان در ا

مه   ین مسئل یر ادرصد زنان کشورها  توسع  یافت  از آن رنج می برند و رابط  زناشویی آنها تحت تاث

جنسی هستند. این  درصد زنان دارا  اختالل کارکرد 5/31(.  در ایران   1382قرار می گیرد )بلوریان، 

نوان عب   ند نسبت ب  برخی کشورها پایین تر است اما گویا  آن است ک  مشکالت جنسیمیزان هرچ

 مالی ب  ستگییک مشکل بهداشتی گسترده در زنان ایران مطرح است. سن، ازدواج در سنین پایین، واب

یوع شک   همسر، سطح پایین تحصیالت، فعالیت فیزیکی کمتر و چند زایی جزء عوامل خطرزایی است

 .ب  است(.  اختالل جنسی زن یا مرد یک مشکل دو جان2006افزایش می دهد)سفیر  نژاد،  آن را

  ی را تجربدرصد از زوجین در مراحلی از زندگی زناشویی خود اختالل جنس 50شواهد حاکی است ک  

 اند.کرده

دردناک  شیوع اختالالت جنسی اع  از بی میلی جنسی، اوج لرت جنسی مهار شده، واژینیس  و نزدیکی

( شیوع نارساییها  جنسی را 1994) 2(. هولبرت1380درصد گزارش شده است ) جهانفر،  79تا  18از 

درصد بر آورد نموده و نتیج  گیر  می کند ک  شایع ترین مشکل جنسی  40در گروه مورد مطالع  خود 

انواده می گرارد،  ب  اختالل عملکرد جنسی تاثیر بسیار زیاد  رو  خ زنان اختالل در میل جنسی است. 

طوریک  علت و ریش  اغلذ اختالفات خانوادگی از روابط زناشویی سرچشم  می گیرد، زیرا رضایت 

ها بکاهد و بالعکس، عدم رضایت جنسی، تنش را افزوده و جنسی می تواند ب  طرز چشمگیر  از تنش

ی شود. نتایج پژوهشی در باعث تشدید فشارها  روانی و بزرگ نمایی دیگر مشکالت زندگی مشترک م

 (. 1378درصد زنان متقاضی طالق تمایل ب  فعالیت جنسی نداشتند ) حسینی،  36ایران نشان داد ک  

کارکرد جنسی  زنان بر ابعاد مختلف زندگی و پیشرفت ها  سریع تحقیقاتی  ربا توج  ب  ماهیت تاثیرگرا

ی جامعتر  متغیرها  تاثیرگرار بر کیفیت زندگی در زمین  تشخیص و درمان آن، نیاز  فزاینده ا  ب  بررس

یکی از متغیرهایی ک  با  کیفیت زندگی زنان مرتبط است، طرحواره ها   این زنان احسا  می شود. 

آسیذ رسانی هستند ک  در  -ناکارآمد است. طرحواره ها  ناکارآمد الگوها  هیجانی و شناختی خود

                                                 
1- Levis                
2- Holbert                       
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(  معتقد 1992) 1د و در سیر زندگی تکرار می شوند. یانگابتدا  رشد و تحول در ذهن شکل گرفت  ان

است ک  برخی از این طرحواره ها ب  ویژه آنها ک  عمدتا در نتیج  تجارب ناگوار دوران کودکی شکل 

می گیرند ممکن است هست  اصلی اختالالت شخصیت و بسیار  از اختالالت مزمن محور یک قرار 

یش  تحولی وقایع آسیذ زا ندارد،  ولی هم  آنها مخل زندگی سال  گیرند. اگر چ  تمام طرحواره ها، ر

هستند. اغلذ طرحواره ها نتیج  زیان بخش محسوب می شوند ک  فرد در سیر دوران کودکی و نوجوانی 

اثر این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر (. 1999دائمأ با این تجارب رو ب  رو بوده است)یانگ، 

ناکارآمد تمام عیار می گردد. افراد  ک  جر ب  شکل گیر  یک طرحواره کامالً جمع می شود و من

ها  ناکارآمد می باشند در دوران کودکی رها شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفت ، دارا  طرحواره

فراموش یا طرد شده اند. در سنین بزرگسالی وقتی در موقعیت خانوادگی در شرایط فشارزا قرار می 

شان درک می کنند، ایع زندگی فعلی خود را مشاب  ب  تجارب آسیذ رسان دوران کودکیوق گیرند،

 هایشان برانگیخت  می شود و هیجانها  منفی شدید  مرل سوگ، شرم، تر  یا خش  را تجرب طرح واره

 (. داشتن طرحواره جنسی مربت و یا منفی در برقرار  رابط  جنسی و داشتن 1999می کنند )یانگ،  

احسا  رضایت از این رابط  بسیار موثر است. افراد  ک  دارا  طرحواره جنسی منفی هستند،  کمتر 

رمانتیک و شهوانی هستند و میل جنسی کمتر  دارند، این افراد با شریک جنسی خود راحت نیستند. از 

ک وظیف  می رو  عشق و عالق  با شریک جنسی خود ارتباط برقرار نمی کنند، بلک  این ارتباط را ی

دانند، ب  همین دلیل ب  مرور زمان میل خود را ب  داشتن رابط  از دست می دهند. و بالعکس، افراد  ک  

دارا  طرحواره جنسی مربت هستند، احساسات شهوانی و رمانتیک بیشتر  دارند، ب  لحاظ رفتار  با 

با عشق و عالق  با شریک  شریک جنسی خود راحت هستند و برا  تجرب  کردن یک رابط  آماده اند،

جنسی خود ارتباط برقرار می کنند ک  این بر صمیمیت زناشویی آنان تاثیر می گرارد. نگرش مربت در 

مورد رفتار جنسی، پاسخگویی جنسی را تسهیل می کند. ولی نگرش منفی در مورد رفتار جنسی، 

جنسی منفی ب  لحاظ رفتار  پاسخگویی جنسی را با اختالل مواج  می کند. زنان دارا  طرحواره 

خجالت، محافظ  کار ، واضطراب در مورد عدم دوست داشت  شدن، را در رابط  با شریک جنسی خود 

تجرب  می کنند ک  این مانع از بیان جنسی در آنان شده و نیاز جنسی را درخود سرکوب می کنند ) 

                                                 
1- Young                   
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وابط زناشویی سال  و پایدار را (. طرحواره جنسی منفی و شرایط خانوادگی فشارزا، ر2006مستون، 

نتیج  گیر  کرده اند  افراد  ک  دارا  (  2008) 1 تحت الشعاع خود قرار می دهد.  الیور و نوبر 

طرحواره جنسی منفی بودند، خود کنترلی، کمبود عاطفی، منع عاطفی، و طرحواره ناشایستگی خود، را 

 جنسی و زندگی زناشویی آنان تاثیر منفی می گرارد.در طول فعالیت جنسی نشان داشتند ک  این بر رابط  

ی از زندگ تیمربت با رضا یو خود طرحواره جنس جسمی تیرضا ندک نشان داد( 2009 ) 2یراانگ

  و  داده رقراریرا تحت تاث یرابط  جنس یمنف یو داشتن خود طرحواره جنس یجسم یتینارضا .دارد رابط 

این پژوهش درصدد پاسخگویی  ب  این سوال اساسی  . لرا  بال داردرا ب  دن ییزناشو یاز زندگ یتینارضا

طور معنادار  پیش  را ب زنان  کارکردها  جنسی مختلها  ناکارآمد، است ک   کدامیک از طرحواره

   بینی می کنند؟ 

 

 فرضیات پژوهش

وجود   ردا یمعن یرابط  منفزنان  کارکردها  جنسی مختلطرد و  / یدگیبر  طرحواره ها نیب ا1

 د.دار

 یمعن ینفمرابط  زنان  کارکردها  جنسی مختلعملکرد مختل و  / یخود گردان  طرحواره ها نیبا 2

 .وجود دارد  دار

  دار یمعن یرابط  منفزنان  کارکردها  جنسی مختلمختل و   ها تیمحدود  طرحواره ها نیب ا3

  .وجود دارد

د وجو  ارد یمعن یرابط  منفزنان    جنسی مختلکارکردهاو   جهت مند گرید  طرحواره ها نیبا 4

 .دارد

  رابطان زن کارکردها  جنسی مختلو   باز دار /از حد  شیب یگوش ب  زندگ  طرحواره ها نیبا 5

 د.وجود دار  دار یمعن یمنف

 

 سئواالت پژوهش

                                                 
1- Oliver & Nobre             
2- Ongair                   
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یش بینی   طور معنادار  پرا بزنان   کدامیک از طرحواره ها  ناکارآمد، کارکردها  جنسی مختل-1

 ؟می کنند

 کدامند ؟ طرحواره ها  غالذ در زنان دارا  کارکردها  جنسی مختل -2

آیا میان زنان دارا  کارکردها  جنسی مختل و بهنجار در طرحواره ها  ناکارآمد تفاوت وجود  -3

 دارد؟

 اهدا ف

 هدف کلي

 زنان کارکردها  جنسی مختلناسازگار با   ارتباط طرحواره ها نییا تع1

 زنان در  کارآمدنا  طرحواره ها قیاز طر  کارکردها  جنسی مختل  کننده ها ینیب شیپ نییتعا 2

 زنان دارا  کارکردها  جنسی مختل و بهنجار کارآمد در نا  طرحواره هامقایس    -3 

 ياختصاص اهداف

 کارکردها  جنسی مختل در زنان شهر اردبیلتعیین  میزان 

 زنان کارکردها  جنسی مختلطرد با  / یدگیرب  ارتباط طرحواره ها نییا تع2

 در زنان کارکردها  جنسی مختلعملکرد مختل با  / یخود گردان  ارتباط طرحواره ها نییا تع3

 در زنان کارکردها  جنسی مختلمختل با   ها تیمحدود  ارتباط طرحواره ها نییا تع4 

 زنان جنسی مختل کارکردها با   جهت مند گرید  ارتباط طرحواره ها نییا تع5 

 زنان کارکردها  جنسی مختلبا   باز دار /از حد  شیب یگوش ب  زندگ  ارتباط طرحواره ها نییا تع6 

 

 دالیل و ضرورت انجام تحقیق  

از آنجا ک  در ده  گرشت  نگرش اجتماعی در مورد سالمت و بهداشت جنسی تغییر کرده است با 

و   سالمت بیشتر مسائل و روابط جنسی  بهتر حرکت کند و  افزایش آگاهی، فرد قادر خواهد بود ب  س

در حقیقت  (.1380از اینک  یک مشکل جنسی ب  اختالل تبدیل  گردد، پیشگیر  نماید) اسد  فرد،

مسایل جنسی از لحاظ اهمیت در اولویت ها  اولی  زندگی زناشویی قرار دارند و سازگار  در روابط 

از زندگی زناشویی است، بطوریک  اگر روابط ارضاء کننده کامل جنسی از مه  ترین عوامل رضایت 
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نباشد، ناراحتی شدید و اختالفات ب  بهان  ها  مختلف بروز پیدا نموده و حتی می تواند منجر ب  از ه  

 (.1387پاشیدگی خانواده شود)میالنی فر، 

ع آن اختالل در میل درصد گزارش شده است و مهمترین نو 89شیوع اختالل عملکرد جنسی در زنان 

( شیوع اختالل عملکرد جنسی 1976)19(. کولز1383جنسی ذکر شده است )یک  فالح و گودرز ، 

درصد برآورد نموده و نتیج  گیر  می کند ک  مهمترین آنها اختالل  62را در گروه مورد مطالع  خود 

ال  اختالل کارکرد  جنسی، در میل جنسی و اختالل در برانگیخت  شدن می باشد. با توج  ب  شیوع با

 انجام این پژوهش از اهمیت زیاد  برخوردار است. 

سرکوب کردن نیازها  طبیعی زنان، آثار نامطلوبی برصمیمیت و نشاط اعضا  خانواده بر جا می گرارد.   

نسان ها در معنا بخشیدن ب  یک تمایالت جنسی، درونی ترین احساسات و عمیق ترین آرزوها  قلبی ا

(.  1994باط است و مشکالت جنسی بخش تاریک زندگی ها  زناشویی در جامع  است) هوگان، ارت

یکی از مهمترین عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خوب، روابط لرت بخش 

جنسی است، زیرا رضایت بخش نبودن آن، سبذ ایجاد احسا  محرومیت، نا کامی و عدم ایمنی در 

این محرومیت جنسی می تواند در نهایت موجذ طالق و از ه  گسستگی زندگی همسران می شود. 

(.  1378زناشویی گردد. نارضایتمند  جنسی، در بسیار  از موارد طالق نقش مهمی دارد )فروتن، 

درصد زنان متقاضی  4/68درصد مردان و  7/66( نشان داد ک  1378) 17مطالع  فروتن و میالنی

تحقیقات مختلف نشان می دهند ک  بوده و تمایل ب  فعالیت جنسی نداشتند.  طالق دچار اختالل جنسی

پاسخ جنسی بیشتر تابع ذهن است تا جس . احسا  نسبت ب  شریک جنسی، موقعیت فیزیکی، تر  از 

بازدار ، اصول اخالقی شخص و ارزشها  فرد  درباره تمایالت جنسی همگی می توانند رضایت 

فسردگی، خش ، اضطراب و تر  می توانند در توانایی شخص از لرت بردن فرد را شکل دهند. اجنسی 

 .(2000)اولسون، در فعالیت جنسی تداخل کنند

با توج  ب  قشر وسیع زنان و نقش اساسی آنها در تحکی  خانواده و پرورش فرزند، بررسی  نقش طرحواره 

نظر می رسد تا با ارائ  نتایج در  ضرور  ب  زنان ها  ناکارآمد در پیش بینی  کارکردها  جنسی مختل

این زمین  ب  مسئولین امر در زمین  پیشگیر  از مسایل  جنسی و روانشناختی  بتوان خدمات مشاوره ا   و 

از ضرورتها  دیگر این پژوهش، تحقیقات  اندک در داخل و خارج کشور است،  مناسبی  ارائ  نمود. 
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عل  روانشناسی شود و زمین  مناسبی را برا  تحقیقات آینده  لرا انجام این پژوهش می تواند باعث تقویت

و پژوهشگران فراه  سازد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند برا  مشاوره قبل از ازدواج،  مراکز 

 درمانی و مشاوره ا ، سازمان ها و کانون ها  زنان و دادگاهها مفید و موثر باشد.

 

 تعاریف نظری و عملیاتي متغیرها 

ویرانگر  هستند ک  شکل  –طرحواره ها الگوها  شناختی و هیجانی خود های ناکارآمد: وارهحطر

شوند. گردد و در طول زندگی فرد تکرار میها از اوایل دوره رشد و تحول فرد آغاز میگیر  آن

ها  بین ابط در ارتباط با فرد و ر ها  بدنی است ک  ها و حسها، شناختارها، هیجانطرحواره ها  خاطره

در طول زندگی فرد  گیرد و ها  کودکی یا نوجوانی شکل میدر طول سال فرد  او با دیگران است؛

(. منظور از طرحواره ها  2003)یانگ، یابد و ب  گونۀ چشمگیر  مختل و ناکارآمد است گسترش می

واره یانگ کسذ می در این پژوهش میزان نمره ا  است ک  هر آزمودنی در پرسشنام  طرحناکارآمد 

 مقیا  اندازه گیر  این متغیر فاصل  ا  است. نماید. 

اختالل در کارکرد جنسی ب  عنوان اختاللی در چرخ  پاسخ جنسی یا درد : کرد جنسياختالل کار

منظور از عملکرد جنسی مختل در این (.  1381هنگام رابط  جنسی تعریف شده است)پورافکار ، 

( بدست می 2000روزن و همکاران) زنان پرسشنام  عملکرد جنسیفرد در تحقیق نمره ا  است ک  

 آورد.

 

 مباني نظری پژوهش

 جنسي ل در کارکرداختال

عملکرد جنسی سال  و روابط زناشویی صحیح، از ارکان یک رابط  پایدار وصمیمی و از عوامل مه  

ابط می باشد. متاسفان  در اکرر سالمت جسمی و روانی زوجین می باشد و تداوم خانواده در گرو این رو

نقاط دنیا ب  زنان اجازه نمی دهند یک رفتار صحیح نسبی داشت  باشند و اختالل در عملکرد جنسی زنان 

بطور گسترده ا  ب  چش  می خورد. این اختالالت عبارتند از: اختالالت میل)ک  فعالیتی یا مهار و تنفر 

الت ارگاس ، اختالالت  درد جنسی)واژینیس ، مقاربت ، اختالالت برانگیختگی جنسی، اختالجنسی(
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دردناک، درد جنسی غیر مقاربتی( و اختالل جنسی ناشی از مشکالت عمومی پزشکی و مصرف مواد 

درصد زنان دچار اشکال مختلف اختالالت جنسی هستند ک  بطور مستقی  و غیر  80تا  60مخدر، حدود 

 (.1388ها تاثیر می گرارد)کرباسی و همکاران، مستقی  بر بسیار  از جنب  ها  زندگی آن

-DSM-TVطبق متن بازنگر  شده چهارمین ویراست راهنما  تشخیصی و آمار  اختالالت روانی)

TR اختالل کنشی جنسی، آشفتگی در چرخ  پاسخ جنسی یا درد در مقاربت جنسی تعریف شده است )

ه است عبارتند از اختالالت میل ذکر شد DSM-TV-TRو هفت طبق  عمده اختالل کنشی ک  در 

جنسی، اختالالت انگیختگی جنسی، اختالالت ارگاسمی، اختالالت درد جنسی، اختالالت کنشی جنسی 

ناشی از اختالل طبی عمومی، اختالل کنشی جنبشی ناشی از مواد و اختالل کنشی جنسی ناشی از مواد و 

. اختالالت کنشی جنسی ممکن است اختالل کنشی جنسی ک  ب  گون  ا  دیگر مشخص نشده است

عالمتی از مسائل بیولوژیک ، تعارض ها  درون روانی، روابط بین فرد  یا ترکیبی از این عوامل باشند. 

عملکرد جنسی ممکن است تحت تاثیر منفی هر نوع استر ، اختالالت هیجانی یا ناآگاهی از عمل و 

)پورافکار ، عبارتند از DSM-TV-TRاز نظر  فیزیولوژ  جنسی قرار گیرند. انواع اختالالت جنسی

1381 ): 

 اختالالت میل جنسي

میل جنسی ب  دو طبق  تقسی  می شوند: اختالل میل جنسی ک  کار ک  با کمبود یا فقدان  اختالالت

تصورات جنسی و میل ب  فعالیت جنسی و اختالل انزجار جنسی ک  با انزجار و اجتناب از تما  جنسی 

ک جنسی و استمناء مشخص می شود. حالت اول شایعتر از دومی است، معهرا میزان بروز تناسلی با شری

درصد کل جمعیت مبتال ب  اختالل کمبود میل  20هر دو اختالل نامعلوم است. تخمین زده شده است ک  

ی جنسی هستند. عوامل سببی گوناگونی با اختالل میل جنسی رابط  دارند. بیماران مبتال ب  مسائل جنس

غالبا از مهار میل جنسی ب  گون  ا  دفاعی برا  محافظت خود در مقابل تر  ها  ناخودآگاهشان در 

مورد سکس استفاده می کنند. پرهیز از رابط  جنسی برا  مدت طوالنی ممکن است ب  فرونشینی تکان  

روابط  ها  جنسی منجر شود. فقدان میل جنسی ممکن است تظاهر خصومت ب  شریک جنسی یا نشان 

روب  تباهی باشد. در یک مطالع  بر رو  همسران جوانی ک  بیش از دو ماه رابط  جنسی خود را قطع 

کرده بودند، ناهماهنگی زناشویی شایع ترین علت ارائ   شده برا  قطع یا مهار فعالیت جنسی بود. وجود 
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فی، توانایی قبول خود ب  میل جنسی تابع چندین عامل است: انگیزه زیست شناختی، احترام ب  نفس کا

عنوان یک فرد با تمایالت جنسی، تجرب  خوب قبلی با سکس، قابل وصول بودن یار جنسی مناسذ، و 

رابط  خوب در زمین  ها  غیر جنسی با او. آسیذ یا فقدان هر یک از این عوامل ممکن است موجذ 

 کاهش میل جنسی شود.

 اختالالت انگیزش جنسي

ب  طبقات زیر تقسی  شده است: اختالل انگیزش   DSM-TV-TR زن در اختالالت انگیزش جنسی

تورم  –جنسی زن ک  با ناتوانی نسبی یا کامل، مستمر یا مکرر برا  کسذ یا حفظ واکنش لیز شدن 

انگیزش جنسی تا تکمیل عمل جنسی مشخص است. شیوع اختالل انگیزش جنسی در زن ها معموال 

ک  اختالل کنشی مرحل  تحریک دارند، معموال دچار اختالل دست ک  گرفت  می شود. زن هایی 

 33ارگاسمی نیز هستند. در پژوهشی از یک سر  زن و شوهرها  نسبتا راضی از زندگی مشترک، 

درصد زن ها مشکالتی در حفظ انگیزش جنسی گزارش نمودند. عوامل روانی متعدد )مرل اضطراب، 

میل جنسی زنان ذکر شده است. در بسیار  از زنان،  احسا  گناه، تر ( در ارتباط با مهار شدن

اختالالت مرحل  انگیزش با دیسپارونی یا فقدان میل جنسی مربوط است. مطالعات فیزیولوژیکی اختالل 

کنش حاکی است ک  یک الگو  هورمونی ممکن است در بروز اختالل واکنشی جنسی در زن ها از نظر 

 میل و انگیزش موثر باشد. 

 ارگاسمي اختالالت

اختالل ارگاسمی زن، ک  گاهی ارگاس  مهار شده در زن و آنورگاسمی نامیده می شود، ب  مهار شدن 

تکرار  و مستمر ارگاس  در زن اطالق می شود ک  با تأخیر تکرار شونده در ارگاس  یا فقدان ارگاس  

ل مدت آن کافی پس از یک مرحل  انگیزش جنسی بهنجار، ک  از دیدگاه پزشک تمرکز، شدت و طو

این اصطالح ب  ناتوانی زن برا  رسیدن ب  ارگاس  چ  با خود ارضائی و چ  است، مشخص می باشد. 

مقاربت اطالق می شود. عوامل روانی بی شمار  با مهار شدن ارگاس  در زن مربوط است. این عوامل 

لی، احسا  مشتمل است بر تر  از حاملگی، طرد شدن از جانذ شریک جنسی، آسیذ ها  مهب

خصومت نسبت ب  مردها، احسا  گناه در مورد تکان  ها  جنسی. برا  بعضی از زن ها، ارگاس  معادل 

از دست دادن کنترل یا رفتار پرخاشگران ، مخرب یا خشونت آمیز است. تر  آنها از چنین تکان  هایی 
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گی و محدودیت ها  ممکن است ب  صورت مهار شدن انگیزش یا ارگاس  ظاهر شود. انتظارات فرهن

 مربوط ب  جامع  نیز حائز اهمیت هستند. 

بسیار  از زن ها طور  بار آمده اند ک  باور دارند لرت جنسی چیز  طبیعی ک  شایست  زنی نجیذ باشد 

نیست. زن هایی ک  ب  ارگاس  نمی رسند ممکن است از سایر لحاظ فاقد عالی  بوده  یا احسا  ناکامی 

ناگون از جمل  شکایات ناحی  لگنی مرل درد تحتانی شک ، ترشحات مهبلی، و نیز ب  خود را ب  انحاء گو

 صورت افزایش تنش، تحریک پریر  و خستگی ابراز نمایند.

 اختالالت درد جنسي

مقاربت دردناک ب  درد تکرار شونده و پایدار در ضمن نزدیکی اطالق می شود. این اختالل در زنان با 

و غالبا همراه با آن دیده می شود. دوره ها  مکرر واژینیس  ممکن است ب  مقاربت واژینیس  مربوط بوده 

دردناک منجر شود یا بالعکس، اما در هر حال باید علل عضو  را رد نمود. اگر علت عضو  برا  درد 

وجود داشت  باشد یا زنی ک  علت درد واژینیس  فقدان لیز شدن مهبلی است، نباید تشخیص مقاربت 

و انقباض دردناک ممکن است از تنش و اضطراب مربوط ب  عمل جنسی ک گراشت  شود. مقاربت دردنا

غیر اراد  عضالت مهبل باشد. درد واقعی بوده و نزدیکی ناخوشایند و غیر قابل تحمل می 

 (.  1381)پورافکار ، سازد

 

 طرحواره

ها  بین در ارتباط با فرد و رابط    ها  بدنی است کها و حسها، شناختارها، هیجانطرحواره ها  خاطره

در طول زندگی فرد  گیرد و ها  کودکی یا نوجوانی شکل میدر طول سال فرد  او با دیگران است؛

طرحواره ها  رها  (.2003)یانگ، یابد و ب  گونۀ چشمگیر  مختل و ناکارآمد است گسترش می

انی و نقص / شرم از  آسیذ رساترین و ، محرومیت هیجثباتی، بی اعتماد  / بدرفتار شدگی / بی 

ناکارآمد در قدرتمندترین طرحواره ها ب  ویژه در دوران کودکی هستند. افراد دارا  طرحواره ها  

، فراموش یا طرد شده اند. در سنین بزرگسالی، مورد سوء استفاده قرار گرفت  ،دوران کودکی رها شده

ذ رسان دوران کودکی شان خود را مشاب  تجاب آسی اگر )ب  صورت ناخوداگاه ( وقایع زندگی فعلی
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، ن طرح واره ها برانگیخت  می شوند. وقتی ک  ایواره هایشان بر انگیخت  می شوند ، طرحدرک کنند

 ، یا خش  را تجرب  می کنند.ان ها  منفی شدید  مرل سوگ، شرم، تر هیج

فت  اند. ممکن ار  دوران کودکی شکل نگرالبت  تمام طرح واره ها بر پای    وقایع آسیذ رسان یا بدرفت

طرح واره   وابستگی پدید   ،ب    وقایع آسیذ زا  دوران کودکی، بدون تجراست در ذهن یک فرد

، ا این وجود. بحت سلط  و حمایت والدین بوده است، ب  این دلیل ک  در دوران کودکی ، کامال تبیاید

، ولی هم    آن هامخل زندگی سال  سیذ زا راندارند  تحولی و قایع آاگرچ  تمام طرح واره ها ریش

 اند.

اغلذ طرحواره ها نتیج    تجارب زیان بخش محسوب می شوند ک  فرد در سیر دوران کودکی و 

نوجوانی دائما با این تجارب رو ب  رو بوده است. اثر این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع 

 رح واره  کامال ناسازگار تمام عیار  می گردد می شود و منجر ب  شکل گیر  یک ط

طرح واره ها  ناسازگار اولی  برا  بقا خودشان می جنگند . همان طور ک  قبال ذکر شد، این امر نتیج    

، اره  منجر ب  ناراحتی و  می شوداست. اگرچ  فرد می داند طرح و "هماهنگی شناختی  "تمایل بشر ب  

ا  راحتی می کند و همین احسا  راحتی فرد را ب  این نتیج  می رساند ک  ولی با این طرح واره  احس

طرح واره اش درست است. افراد ب  سمت وقایعی کشیده می شوند ک  با طرح واره هایشان همخوانی 

بیماران ب  طرح واره ها ب  عنوان حقایقی می نگرند  دارند و ب  همین دلیل تغییر طرح واره ها سخت است.

، معتقدند ک  این حقایق درستند.نتیج    چنین ن هاب  بوت    آزمایش گراشتن صحت و سق  آ ک  بدون

 دیدگاهی این است ک  طرح واره  بر پردازش تجارب بعد  تاثیر می گرارند.

، رفتار و نحوه   بر قرار  ارتباط بیماران با دیگران باز  می اره نقش عمده ا  در تفکر، احسا طرح و

، زندگی بزرگسالی را ب  شرایط ناگوار دوران کودکی می ا  متناقض و اجتناب ناپریر گون  کنند ب 

 .برا  بیماران زیان بخش بوده است کشاننند ک  غالبا

طرح واره ها در اوایل دوران کودکی یا نوجوانی بازنمایی هایی دقیق از محیط پیرامون ایجاد می 

ها   افراد تا حدود  باز تابی دقیق از محیط زندگی اولی  کنند.تجرب    ما نشان داده است ک  طرح واره 

د و بی شان است. ب  عنوان مرال اگر بیمار  ب  ما بگوید وقتی ک  بچ  بوده است خانواده اش با او سر

، حتی اگر علت رفتار والدین خود و مشکل عاطف  برخورد می کرده اند، معموال حرفش درست است
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، ولی   او برا  والدینش اشتباه باشدعواطف نفهمد.ممکن است اسنادها آنها را در بیان احساسات و

 .دین با او تقریبا همیش  درست استحس اولی  اش از جو عاطفی و چگونگی رفتار وال

معموال ماهیت نا کار آمد طرح واره  ها وقتی ظاهر می شود ک  بیماران در روند زندگی روز مره   خود 

ن ب  گون  ا  عمل می کند ک  طرح واره ها  آن ها تایید شود ، حتی اگر و در تعامالتشان با دیگرا

. طرح واره  ها  ناسازگار اولی  و راه ها  ناکار آمد  ک  یماران از برداشت اولی    آن ها درست نباشد

 مزمن اختلالت محور یک مرل، اغلذ زیر بنا  نشان  ها  کنار بیایندطریق آنها یاد می گیرند با دیگران 

 .تنی ب  شمار می روند –افسردگی و سوء مصرف مواد و اختالالت روان  ،اضطراب

با یکدیگر  "عالیت ذهن گستره   ف "و  "شدت  "، بدین معنا ک  از نظر طرحواره ها  حالت ابعاد  دارند

  ، شمار بیشتر  از موقعیت ها می توانند آن را فعال کنند .بیدتر باشد. هرچ  طرحواره شدفرق دارند

عنوان مرال اگر فرد  در دوران کودکی ب  شدت و دائ  از سو  پدر و مادر خود مورد انتقاد قرار گرفت  

 . اگر فرد  درحواره   نقص در او برانگیخت  شود، احتمال دارد طرشد ، تقریبا در برخورد با هر کسیبا

شکل خفیف تر  مورد ، تنها از سو  یکی از والدین خود وآن ه  گاهی اوقات و ب  دوران کودکی

، ممکن است طرحواره   نقص او تنها در برخورد با مراجع قدرتی ک  از جسیت انتقاد قرار گرفت  باشد

 .د انتقادگر هستند بر انگیخت  شودهمان وال

، عواطف منفی بیشتر  ب  هنگام برانگیخت  شدن طرحواره ، فردور کلی هرچ  طرحواره شدیدتر باشدب  ط

 و فعال بودن آن درذهن مدت زمان بیشتر  ب  طول می انجامد. را تجرب  می کند

ه ها  مربت و منفی نیز وجود ، طرحواروه بر طرحواره ها  اولی  و بعد ، عالهمان طور ک  قبال ذکر شد

ا در ،  لرا طرحواره مربت و بعد  را  ناسازگاران    اولی  است. تمرکز ما عمدتا بر طرحواره هدارد

، برخی از نویسندگن معتقدند ک  برا  هر یک از  طرحواره یح نمی دهی . با این حالنظری    خود توض

ها  ناسازگاران    اولی  ، یک طرحواره   سازگار نیز وجود دارد ) برا  اطالعات بیشتر ب  نظری     

 الیوت مراجع  کنید(. "قطعیت "

، می توان چنین (1950  اریکسون )تماعی در نظری  اج –از سو  دیگر با توج  ب  مراحل رشد روانی 

، در یک طرحواره   سازگار منجر می شوداستدالل کرد ک  حل موفقیت آمیز هر یک از این مراحل ب  

ل    ، مسئمی شود. با این وجودحالی ک  شکست در آن مرحل  باعث ایجاد یک طرحواره   ناسازگار 
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. لرا هستند ک  ب  روان درمانی محتاجندالت مزمن ، بیماران مبتال ب  اختالمورد توج    ما در این کتاب

سیذ شناسی ، پای  و اسا  آلی  متمرکز می شوی  ک  ب  نظر ماعمدتا بر طرحواره ها  ناسازگار او

 .(1386)حمید پور، شخصیت ب  شمار می روند

 

 ریشه های تحولي طرحواره ها 

 نیاز های هیجاني اساسيالف(

  دلیل ارضا نشدن نیاز ها  هیجانی اساسی دوران کودکی ب  وجود آمده بر این باوری  ک  طرحواره ها ب

 اند. ما معتقدی  ک  انسان ها  پنج نیاز هیجانی اساسی  دارند:

 دلبستگی ایمن ب  دیگران ) شامل نیاز ب  امنیت، ثبات، محبت و پریرش (. – 1

 .خودگردانی، کفایت و هویت – 2

 ا  سال  آزاد  در بیان نیاز ها و هیجانه -3

 خودانگیختگی و تفریح -4

 محدیدیت ها  واقع بینان  و تفریح  – 5

نیاز ، اگرچ  شدت این ، این نیاز ها را دارندانسان ها. هم    ک  این نیازها ، جهان شمول هستندمعتقدی  

نی ، می تواند این نیاز ها  هیجا  ک  از سالمت روان برخوردار است. فرها در بعضی افراد بیشتر است

 اساسی را ب  طور سازگاران  ا  ارضا کند.

ها منجر ب   ، ب  جا  ارضا  این نیازلق و خو  فطر  کودک و محیط اولی گاهی اوقات تعامل بین خ

. هدف طرحواره درمانی این است ک  ب  بیماران کمک کند تا راه ها  سازگاران  ناکامی آ نها می شود

یابند. تمام مداخالت درمانی رویکرد ما ابزار  هستند برا  رسیدن تر  برا  ارضا  این پنج نیاز اساسی ب

 ب  این هدف.

 تجارب اولیه ی زندگيب(

ریش    تحولی طرحواره ها  ناسازگاران    اولی  در تجارب ناگوار دوران کودکی نهفت  است. 

ات می هست  ا  نشطرحواره هایی ک  زودتر ب  وجود می آیند و معموال قو  ترین هستند از خانواده ها  

، بازتاب دقیق پویایی ها  جهان ذهنی کودک هستند . گیرند. تا حد زیاد  زیاد ، پویایی ها  خانواده
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، شان فعال می شوند، طرحواره ها  ناسازگار اولی  در موقعیت ها  از زندگی بزرگسالیوقتی بیماران 

 ند.معموال خاطره ا  هیجان انگیز از دوران کودکی خود تجرب  می ک

مدرس ، انجمن ها  گروهی و ، عوامل تاثیر گرار مانند همساالن ، سایرهمزمان با تحول کودک 

. با این گیر  طرحواره ها نقش باز  می کند، ب  طور روز افزونی اهمیت می یابند و در شکل فرهنگ

)طرحواره   ، زیاد عمیق و نیرومند نیستند    بعدا در سیر تحول شکل می گیرندحال طرحواره هایی ک

انزوا  اجتماعی در زمره   همین طرحواره هاست ک  معموال در اواخر دوران کودکی یا نوجوانی شکل 

 (.پویایی خانواده   هست  ا  نباشدمی گیرد و ممکن است انعکاسی از 

لین دست  از ، روند اکتساب طرحواره ها را تسریع می کنند.اواز تجارب اولی    زندگیچهار دست  

دک تجارب . این حالت وقتی اتفاق می افد ک  کواولی    زندگی، ناکامی ناگوار نیاز ها هستند تجارب

هایی مانند محرومیت هیجانی  یا رها شدگی ب  دلیل نقص در محیط  . طرحوارهخوشایند  را تجرب  نکند

 اولی  ب  وجود می آیند.

 رد.در محیط زندگی چنین کودکی  ثبات ، درک شدن یا عشق وجود ندا

ربانی شدن ، آسیذ دیدن یا قطرحواره ها را ب  جود می آورندنوع دوم تجارب اولی    زندگی ک  

بی اعتماد  / ، کودک آسیذ می بیند یا قربانی می شود و طرحواره هایی مرل هستند. در چنین وضعیتی

 ، نقص / شرم یا آسیذ پریر  نسبت ب  ضرر در ذهن او شکل می گیرد.بد رفتار 

. والدین اد  چیز ها  خوب را تجرب  می کند، زیوم تجارب، مشکل این است ک  کودکس در نوع

، در حالی ک  تامین رفاه و راحتی در حد متعادل برا  و آسایش کودک ، هم  کار می کنند جهت رفاه

 رشد سال  کودک الزم است.

حقاق/ بزرگ کفایتی یا استدر اثر این گون  تجارب در ذهن کودکان طرحواره هایی نظیر وابستگی / بی 

در این حالت والدین ب  ندرت با کودک جد  برخورد می کنند و کودک  .منشی  ب  وجود می آید

 . در نتیج  نیاز ها  هیجانی کودک ب  خود گردانی یا قو بزرگ می شود و لو  بار می آیدرو  پر 

حد در گیر زندگی کودک  محدودیت ها  واقع بینان  ارضا نمی شوند .والدین ممکن است بیش از

 .، آزاد  عمل زیاد  ب  او بدهندیبشوند یا ممکن است بدون هیچ گون  محدودیت
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نند ، درونی ساز  انتخابی یا هماباعث شکل گیر  طرحواره ها می شودنوع چهارم تجارب زندگی ک  

رفتارها  والدین ، تجارب و ودک ب  طور انتخابی با افکار، احساسات. کساز  با افراد مه  زندگی است

خود همانند ساز  کرده و آ نها را درونی ساز  می کند. مرال دو بیمار را در نظر بگیرید ک  هر دو قربانی 

یمار اول مارسیا در . بان ب  کلینیک مراجع   می کندبد رفتار  دوران کودکی خود هستند و برا  در م

، متقابال ب  او حمل  نمی ش او را کتک می زدبود. و قتی پدر، نقش قربانی را پریرفت  دوران کوردکی

سا  می کرد با او بد . و  با این ک  احی کرد  قربانی این وضعیت شده استکرد  و فقط احسا  م

 ، در خودش درونی ساز  نکرد. را ک  مورد بد رفتار  قرار گرفت ، ولی احسا  کسی رفتار  شده

. او با پدرش همانند ساز  رش، متقابال ب  او حمل  می کردد، در مقابل بد رفتار  ها  پد، دیویبیمار دوم

کرد و افکار و احساسات پدر پرخاشگرش را درونی ساز   نمود و خودش تبدیل ب  یک فرد خشن و 

. درواقع اکرر کودکان ه  قربانی شرایط می شوند و ه  اینک  شد) این مرال غراق آمیز استبدرفتار 

 تارها  بزرگساالن بد رفتار را یاد می گیرند و ب  کار می برند(.برخی از افکارو احساسات یا رف

، والدین اندو بیمار را در نظر بگیرید ک  هر دو طرحواره   محرومیت هیجانی دارند . هر دو  این بیمار

، احسا  کرده اند تنها هستند و کسی آ ن ها را دوست ا  داشت  اند و در دوران کوردکی بی عاطف 

، افراد  سرد و بی عاطف  می گسالی از نظر هیجانیی توانی  فرض کنی  ک  هر دو در بزرندارد. آیا م

، ولی لزوما خودشان رار گرفت  اندشوند ؟ لزوما ن . اگرچ  هر دو بیمار می دانستند ک  مورد بی مهر  ق

بحث می   سبک ها  مقابل  ا  تبدیل ب  افراد  بی عاطف  نشدند. همان طور ک  در بخش بعد  راجع ب

ا ، بعاطف  خود، از طریق مهربان بودن، بیماران ممکن است ب  جا  همانند ساز  با والدین بی مهر و کنی 

، با این ک  پر توقعی و احسا  استحقاق با محرومیت هیجانی زیر احسا  محرومیت شان مقابل  کنند

 بنایی خود کنار بیایند.

  کوکان با هر کار  ک  والدینشان انجام می دهند، مدل مورد نظر ما، فرض را بر این نمی گرارد ک

 همانند ساز  کرده یا کار هایشان را درونی ساز  می کنند.

در تجارب بالینی مان ب  این نکت  پی بردی  ک  کودکان ب  طور انتخابی با جنب  ها  خاصی از افراد مه  

از این همانند ساز  ها ب  طرحواره برخی  زندگیشان همانند ساز  کرده و آن را درونی ساز  می کنند.

 ها و بعضی ب  سبک ها  مقابل  ا  یا ذهنیت تبدیل می شوند.
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ژگی ها  افراد مه  زندگیش همانند ساز  معتقدی  خلق و خو  کودک تعیین می کند ک  آیا او با وی

    والدین کند یا خیر .ب  عنوان مرال کودکی با ویژگی ها  افسرده خو ، احتماال سبک خوش بینان

خود را در مقابل بد شانسی ها، درونی ساز  نخواهد کرد، زیرا رفتار چنین والدینی، آن قدر مخالف طبع 

 کودک است ک  نمی تواند آن را جرب کند.

 خلق و خوی هیجانيج(

عالوه بر محیط زندگی اولی  ، عوامل دیگر  نیز در شکل گیر  طرحواره ها  نقش باز  می کنند ک   

. اکرر والدین خیلی زود از اهمیت بسزاییی برخوردار است  میان ف خلق و خو  هیجانی کودک در این

و  منحصر ب  فرد یا متمایز  ب  این نکت  پی می برند ک  هر کودکی از زمان تولد شخصیت یا خلق و خ

 . رخی خجالتی و برخی نیز پرخاشگرند، ببرخی از کودکان تحریک پریرند .دارد

زیاد  نشان می دهند ک  ک  عوامل زیستی در شکل گیر  و تحول شخصیت از اهمیت ژوهش ها  پ

( پژوهش  1988،ک و اسنایدمن، رزنییاد  برخوردارند. ب  عنوان مرال، کاگان و همکارانش ) کاگانز

ها  زیاد  در مورد صفات خلق و خو  نوزادان انجام دادند و ب  این نتیج  رسیدند ک  بیشتر این صفات 

. در قسمت پایین ب  برخی از ابعاد خلق و خو  هیجانی اشاره می تی با گرشت زمان ثابت می مانندح ،

 .مگر از طریق رواندرمانی ، تغییر شود ک  ب  نظر ما اکرر آ نها مادر زاد   اند و نسبتا غیر قابل

 ....... بی ثبات  پایدار .............

 .....  افسرده خو  خوشبین ...........

 ...  ..مضطرب  ونسرد ...........خ

 .......وسواسی  حوا  پرت ......

 .......منفعل  پرخاشگر..........

 .......تحریک پریر  بازیگوش...........

 ....... خجالتی  اجتماعی ..........

)  منحصر ب  فرد  از این ابعاد است، ترکیذ تصور کرد ک  خلق و خو  هر انسانیشاید بتوان این طور 

 .(دون شک در آینده مشخص خواهند شد البت  خلق و خو ف ابعاد دیگر  نیز دارد ک  ب
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ها خلقو خو  هیجانی کودک در تعامل با وقایع دردناک دوران کودکی منجر ب  شکل گیر  طرحواره 

، معرض شرایط گوناگونی قرار می دهد. ب  عنوان مرال، کودکان را در می شود . خلق و خو ها  متفاوت

بادنی  ، بیشاتر احتماال دار ماورد باد رفتاار در مقایس  با کودک منفعل و پاریرایک کودک پرخاشگر 

، خلق و خو ها  مختلاف با  گونا  ا  متفااوت کودکاان را . عالوه بر اینوالدین خشن خود قرار بگیرد

  .نسبت ب  شرایط آسیذ پریر می کند

، واکانش هاا   قابل رفتار مشاب  والدین خود، در ماست ب  دلیل خلق و خوها  متفاوت کودکان  ممکن

 ، دو پسر بچ  را در نظر بگیرید ک  هر دو توسط مادرانشان طرد شدند .ب  عنوان مرال .متفاوتی نشان بدهند

یکی خجالتی از محیط اطراف کناره گیر  می کند و ب  تدریج منزو  شده و ب  مادر خشن خود وابسات  

بر قرار  ارتبااط می کند از الک خود بیرون بیاید و دیگران را ب  می شود ولی کودک اجتماعی جرات 

 . مربت  وادار کند

. و علی رغا  ایان کا  غالذ کودکان پر طاقت است واقعیت این است ک  اجتماعی بودن یکی از صفات

اعی بودن  باعث رشد چنین کودکانی ممکن است مورد  بد رفتار  و  غفلت قرار گیرند ولی صفت اجتم

 .ا می شودآ نه

، محبت آمیز یا منزجر کنناده مای تواناد با  است ک  محیط اولی    فوق العاده مشاهدات ما حاکی از آن

میزان زیاد  خلق و خو  هیجانی را تحت الشعاع قرار دهد. ب  عنوان مرال محیط امن و محبت آمیز یک 

نی و مهربان تبدیل کناد خانواده ممکن است بتواند حتی یک کودک خجالتی را ب  کودکی دوست داشت

و بر عکس اگر محیط اولی  طرد کننده باسشد حتی یاک کاودک اجتمااعی ممکان اسات منازو  شاود 

.همچنین خلق و خو  هیجانی افراطی می تواند در محیط پیرامون چیره شود و بادون هایچ گونا  توجیا  

   .(1385)حمید پور، ی بیمار منجر ب  آسیذ روانی گرددآشکار  در تاریخچ    زندگ
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 حوزه های طرحواره  و طرحواره های ناسازگار اولیه : 

واره ا را طرحاا آ ن هادر مدل ما هجده طرحواره بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضا نشده تقسی  می شود ک  م

 . می نامی 

 

 1الف( بریدگي و طرد

 رش و، پاریسااتگراشاتن احسا   نیازها  فرد برا  امنیت، ثبات، محبّت، همدلی، در میانانتظار این ک   

انواده عمول در خ. طرح واره ها  این حوزه ب  طور م  قابل پیش بینی ارضاء نخواهد شداحترام ب  شیوه ا

ار ی یاا بادرفت، غیر قابال پایش بینامی آید ک  بی عاطف ، سرد، مضایق  گر، منزو ، تندخوهایی ب  وجود 

 هستند .

ت و برقرار  ارتباط ا بی اعتماد  نسبت ب  دریافت محبّبی ثباتی ی:     2رها شدگي / بي ثباتي -1

اطفی ، ب  طور  ک  فرد احسا  می کند افراد مهّ  زندگی اش نمی توانناد  حمایات عابا اطرافیان

، غیر قابل پیش بینای ) بارا  وتشویق الزم را ب  او بدهند، زیرا این افراد از لحاظ هیجانی، بی ثبات

واره ا  در  ، اعتماد ناپریر ونامنظ  اند .فرد  کا  چناین طارح(« د ناگهان عصبانی می شون» رال م

، معتقد است هر لحظ  امکان دارد افراد مهّ  زندگی اش بمیرند یاا اینکا  ذهنش شکل گرفت  باشد

 .د و ب  فرد دیگر  عالق  مند شونداو را رها کنن

،   مای زننادکا  دیگاران با  انساان ضاربانتظاار ایان  :    3بي اعتمادی / بد رفتاری -2

. چناین کاار و ساودجو هساتند  دروغ مای گویناد، دغال بدرفتارند،انسان را سرافکنده می کنناد،

ب  فرد وارد  : آسیبی ک مون را ب  گون  ا  خاص ادراک کندانتظار  باعث می شود فرد وقایع پیرا

ممکان   .ت، عمد  بوده ویا این ک  در نتیج  بی مباالتی و غفلت مفرط پدیاد آماده اسانموده اند

 .را می دزد و یا حق او رامی خورد است فرد احسا  کند همیش  یک نفر موجود  او

 

 

 

                                                 
1- Disonnection and Rejection                        
2- Abandonment / Instability                        
3-  Mistrust / Abuse                      
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 چكیده

طرحواره ها  ناکارآمد  در پیش بینی کارکردها  جنسی  مختل می باشد.   هدف مطالع  حاضر نقش

این مطالع  از نوع همبستگی است. جامع  این پژوهش را کلی  زنان  شهر اردبیل تشکیل می دهند.  نمون  

اطالعات  برا  جمع آور  . زن بهنجار  بود 120دارا  کارکردها  جنسی مختل و  زن   120پژوهش 

استفاده شد.  داده ها  حاصل ،  با روشها   پرسشنام  عملکرد جنسیاز  پرسشنام  طرحواره ها  یانگ و 

ضریذ همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیر  و تحلیل واریانس چند متغیر   تجزی  و تحلیل شدند.  

(،  -46/0ملکرد مختل)ع خودگردانی/، (-40/0) طرد / یدگیبر  طرحواره هاک  نتایج نشان داد  

( با -53/0(، محدودیت ها  مختل)-59/0)بیش از حد (، گوش بزنگی-47/0دیگر جهت مند )

نتایج تحلیل رگرسیون چند  (. >001/0pمعنادار  دارند)  مربترابط  زنان   کارکردها  جنسی مختل

اره ها  ناکارآمد توسط طرحو زنان کارکردها   جنسی مختل درصد واریانس  46متغیر  نشان داد ک  

تبیین می شود.  همچنین نتایج نشان داد ک  طرحوارها  زنان دارا  کارکردها  جنسی مختل در مقایس  

با زنان بهنجار ناکارآمدتر است. این نتایج تلویحات مهمی در زمین  پیشگیر  و مقابل  با کارکردها   

 جنسی مختل  زنان دارد. 
 کارکردها   جنسی مختل، طرحواره ها  ناکارآمدکلید واژه: 
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The role of  early maladaptive schemas in predicting  sexual founctins of women  
 

   
 

Research on the role ofearly maladaptive schemas in sexual founctions  has focused 
primarily on sexual self-  schema arising from specific concerns about sexual 
performance. The research performed with aim to determine the relationship of early 
maladaptive schemas with sexual  dysfounction in the   women.  This research is a 
correlation study . The research sample consisted of 120 women with sexual disorders of 
admitted to Ardebil  psychiatry treatment centers which were selected through  from among 
women.  The measurement instruments consisted were Yaung schemas Inventory  and Sex 
Founction Inventory. Data was analyzed through Pearson correlation coefficient and 
multiple regression analysis.  The findings showed that disconnection and 
rejection((rr==..4400)), impaired autonomy and performance((rr==..4466)),,      impaired limits((rr==..5599)),,      
other –directedness((rr==..5533))       and overvigilance/inhibition((rr==..4477)) of significant positive 
correlation have to  sexual founctins in the   women (P<0.01). The results of multiple 
regression showed that explanted percent 41 of valence of sexual founctins through 
early maladaptive schemas in  the   women.  The results indicated  that  high levels of  
of  early maladaptive schemas decreases sexual founctins in the   women. The findings 
of important Implications is about prevention, therapy and  coping with  sexual 
dysfounctins for  women.   
Key Words: early maladaptive schemas, sex founctions, women 
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