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چکیده
طرحواره جنسی بخشی از مفهوم خود است که به نظر میرسد برای روابط جنسی درون فردی و بین فردی بسیار مهم است .اين
پژوهش با هدف بررسی کفايت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه طرحواره جنسی زنان در جامعه ايرانی انجام شد .با استفاده
شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای  360زن متاهل از شهر شیراز انتخاب شدند .عوامل استخراج شده از اين مقیاس در اين
بررسی در مقايسه با عوامل موجود در فرم اصلی مقیاس طرحواره جنسی زنان يکسان نبود .مقیاس طرحواره جنسی زنان درجامعه
ايرانی شامل چهار عامل به ترتیب گشوده فکر–صريح ،پرشور–عاشقانه ،جذاب ،و خجالتی–محتاط نامیده شدند ..همچنین نتیجه
بررسی روايی مقیاس زنان از طريق ضرايب همبستگی خرده مقیاسها با نمره کل مطلوب گزارش گرديد .همچنین بررسیها نشان
میدهد که نسخه فارسی مقیاسهای طرحواره جنسی زنان از پايايی قابل قبولی برخوردار است .روانشناسان بالینی و مشاوران
خانواده ،میتوانند از اين مقیاس برای شناسايی طرحوارههای جنسی زنان در فعالیتهای پژوهشی و درمانی در محیطهای بالینی و
مراکز مشاوره بهره گیرند.
کلیدواژهها :روانسنجی ،طرحواره جنسی ،زنان ،تحلیل عامل اکتشافی

مقدمه
ديدگاه سنتی روانشناسان اين بود که مردانگی و زنانگی در دو سوی مخالف يک طیف خاص قرار دارند .يعنی اين که يکک پیوسکتار
يکبعدی دوقطبی ،تغییرات مردانگی و زنانگی را توصیف میکند .اين ديدگاه براساس کلیشههای مسلط رايک فرهنگکی شککل گرفتکه
است که الگوهای رفتاری زنانه و مردانه را از پیش تعیین شده میداند (برگن .)2009 ،1مهمترين مفهومی که الگوهای رفتاری مردانه و

1 .Bergen
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زنانه را تبیین میکند ،هويت جنسی است .نقش جنسیتی اصلیترين و تعیکینکننکدهتکرين عنرکر هويکت جنسکی اسکت (وودهیکل 1و
ساموئلز .)2004 ،2هويت جنسی بخش قابل مالحظهای از هويت هر انسان را تشکیل میدهد و در بردارنده تروير جنسی است که هر
فرد بهعنوان يک مرد يا زن از خود دارد .فرد میآموزد از آن حیث که مرد يا زن آفريده شده است بايکد بکه شکیوهای خکاص از لحکا
جنسی بینديشد ،رفتار کند و احساس نمايد (يوربرگ2001 ،3؛ کرافورد 4و اونگکر .)2004 ،5هسکته و مرککز هويکت جنسکی هکر فکرد،
طرحواره جنسیتی وی است( .بم )1981 ،6نظريه طرحواره جنسی 7را تدوين کرده است .طرحواره ،مفهکومی در روانشناسکی شکناختی
است که به بررسی اين نکته میپردازد که افراد چگونه میانديشند ،چگونه ادراک و پردازش میکنند و چگونه اطالعات را به ياد مکی-
آورند  .طرحواره جنسی مجموعهای از تداعیهای مرتبط با جنسیت است که پردازش اطالعات را بر اساس جنسیت نشان میدهد .بکه
عقیده بم ،افراد تاحدی طرحوارههای جنسیتی مختلف دارند و اين تغییر محتوی شايد نتیجه انواع اطالعاتی است که فرد در خانواده و
فرهنگ و جامعه در رابطه با جنسیت در سراسر دوران زندگی خود با آن مواجه شکده اسکت (بکه نقکل از بکارنر .)2003 ،8اندرسکن 9و
سیرانووسکی )1994) ،10طرحواره جنسی را بهعنوان تعمیم شناختی ابعاد جنسی فرد تعريف کردهاند .طرحوارههای جنسکی باورهکايی
هستند که میزان برخورداری فرد از ويژگیهای مرتبط با «يک زن جنسی» را در فرهنگ غرب نشان میدهد (اندرسون و سیرانووسکی،
 .)1994آنها اظهار کردهاند که اين طرحوارهها از تجارب قبلی فردی نشأت گرفته و طیف وسیعی از ابعاد جنسی ازجمله؛ گرايشهکای
جنسی ،رفتارهای جنسی و بازنمايی شناختی هويت جنسی فرد را در بر میگیرند .طرحواره نقش جنسیتی در دختکران از سکنین پکايین
شکل میگیرد و زنان بهطور نافعال برای سرنوشت جنسیتی خود برنامهريزی میشوند (خمسهای .)1384 ،از آنجايی که ترکور فکرد از
خودش بر نحوهی رفتار وی تأثیر میگذارد ،گمان میرود که طرحوارههای جنسی بکر فراينکد پکردازش اطالعکات جنسکی و همچنکین
هدايت رفتار جنسی تأثیر بگذارند .اين نکته بسیار حائز اهمیت است که هیچ کدام از زيرمقیاسهای آندرسون و سیرانووسکی بکهطکور
مستقیم به رفتار ،نگرش ،و يا تجربه جنسی اشاره نمیکند؛ بلکه به کیفیتهای فردی اشاره دارد که ممکن است زنان را قکادر سکازد تکا
برخی رفتارها و روابط خاص را تجربه کنند (دوناگو .)2009 ،11گرچه مقیاس طرحواره جنسکی بکهطکور مسکتقیم ،نگکرشهکا و رفتکار
جنسی را اندازهگیری نمیکند ،اما نشان داده شده است که با تجارب جنسکی ،درگیکری رومانتیکک ،دلبسکتگی عکاطفی ،تعکداد شکرکا
جنسی ،لذت از مواجهه جنسی ،و تجربه فعالیتهای جنسی مختلف در ارتباط است (اندرسون و سیرانووسککی1998 ،1995 ،1994 ،؛
کش 12و هماران .)2004 ،اين طرحوارهها مرتبط با باورهايی در زنان است که میتوانند از روابط خروصی خود لذت ببرنکد (دونکاگو،
2009؛ خمسهای( .)1385 ،اسمیت 13و همکاران )2010 ،در تحقیق خود به اين نتیجه دست يافتند که طرحکوارههکای جنسکی ،روابکط
رومنتیک نوجوانان را تحت تاثیر قرار میدهد .تجارب نشان داده است که دانش و آگاهی نسبت به مسايل جنسی زندگی را تغییر مکی-
دهد و اغلب آن را بهتر میکند (وستیمر ،2005 14به نقل از يوسفی .)1384 ،دوناگو )2009) ،دريافت که طرحکوارههکای جنسکی مکی-
توانند پیشبینی کننده رضايت از زندگی و تجربه هیجانات مثبت و يا منفی در زندگی فرد شوند؛ بنابراين عواطف مثبت و يا منفی زنان
میتواند تاحدودی تحت تاثیر طرحوارههای جنسی آنها باشد .همچنین بلین 15و همکاران )2011) ،به اين نتیجه رسیدند که طرحکواره-
1 .Woodhill
2 .Samuels
3 .Yorburg
4 .Crawford
5 .Unger
6 .Bem
7 - sexuality schema
8 .Barner
9 .Andersen
10 .Cyranowski
11 .Donaghue
12 .Cash
13 .Smith
14 - Westheimer
15 .Blain
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های جنسی مثبت (جذاب-رمانتیک؛ و صريح -راحت) با نگرش ،شادکامی ،و عاطفه مثبت ارتباط دارد ،اما طرحواره منفی (خجکالتی-
محتاط) با عواطف و نگرشهای منفی در ارتباط است.
در طول چند دهه گذشته روان شناسان سعی کردهاند پرسشنامههايی بسازند تا بتوانند طرحوارههای جنسی زنان و مکردان را مکورد
برسی قرار دهند .اندرسن و سیرانووسکی ( )1994مفهوم طرح جنسی را بهعنوان ديدگاه فردی شخص ارائه میدهنکد و آنکرا مخکتص
تمايالت جنسی میدانند .مقیاس طرحواره جنسی زنان توسط اندرسن و سیرانووسکی ( )1994سکاخته شکده اسکت .پايکايی و روايکی
مقیاس مذکور نیز توسط سازندگان به دست آمده است و دارای  26ماده اصلی و سه زيکر مقیکاس پرشکور -عاشکقانه ،1گشکوده فککر-
صريح 2و خجالتی -محتاط 3است .زيرمقیاس پرشور -عاشقانه به میزان تجربه هیجانات مثبت در روابط جنسی و رمانتیک اشکاره دارد؛
زيرمقیاس گشوده فکر-صريح به راحتی و گشودگی فرد جهت مواجهه با تجکارب جديکد اشکاره دارد؛ زيرمقیکاس خجکالتی -محتکاط
منعکس کننده احساسات منفی درباره روابکط جنسکی و فقکدان اعتمکاد بکه نفکس در مواجهکه بکا تجکارب جديکد اسکت (اندرسکون و
سیرانووسکی .)1994 ،مطالعات قبلی که توسط اندرسون و سیرانووسکی و سپس هیل )2007( 4انجام شده اسکت ،دو روش مشکخص
را برای بررسی و فهم طرحوارههای جنسی مطرح کرده است .در مدل اول دو نوع طرحواره مثبت و منفی بکه صکورت مجکزا در نظکر
گرفته شده است و درمدل هیل طرحوارهها برورت طیف بکا و پکايین مشکخص شکدهانکد .در سکالهکای گذشکته ابکزار اندرسکون و
سیرانووسکی در جوامع مختلف هنجاريابی و مورد استفاده قرار گرفته است .مقیاس طرحوارههای جنسی در زنان لهسکتانی اعتباريکابی
شده و در مقايسه با جامعه امريکايی در چهار عامل ندی شده است (نوسیلسکی .)2018،5همچنین اين مقیاس در زنکان اسکترالیايی در
پن عامل توصیف شده است( وايلی ،6کارلسون 7و روزنبرگر 8و همکاران .)2015 ،باتوجه به اين که اين مقیاس طرحوارههای جنسکی
يک زن غربی را نشان میدهد (اندرسون و سیرانووسکی )1994 ،و باتوجه به در دسترس نبودن مقیاس رفتاری مناسب برای طرحواره-
های جنسی زنان در ايران ،ضرورت بررسی پايايی و روايی اين مقیاس جهت تناسب با فرهنگ جامعه ما احساس مکیشکود .بکا تهیکه
ابزاری دارای روايی و پايايی مناسب برای ارزيابی طرحوارههای جنسی زنان در کشور ،زمینه برای انجام پژوهشهای مفرکلتکر آمکاده
میشود .لذا پژوهش حاضر به بررسی ساختار عاملی ،روايی ،و پايايی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان ساخته شکده توسکط
اندرسن و سیرانووسکی ( )1994میپردازد .سوا ت اين پژوهش عبارتند از -1 :آيا مقیاس طرحواره جنسی زنان از روايی مطلکوب در
جامعه ايرانی برخوردار است؟ آيا مقیاس طرحواره جنسی زنان از پايايی مطلوب در جامعه ايرانی برخوردار است؟

روش
اين بررسی از نوع همبستگی 9و تحلیل ماتريس

واريانس-کوواريان10

از نوع تحلیل عاملی 11با روش تحلیل مؤلفههای اصلی 12اسکت.

جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر شیراز در سال  1398میباشد .نمونه آماری متشکل از  360زن متأهل بود که بکه
شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب گرديد .شیوه انتخاب نمونه به اين صورت بود که از بین نواحی چهارگانه آمکوزش و
پرورش شهر شیراز ،نواحی يک و دو به صورت ترادفی انتخاب شدند و از اين دو ناحیه تعداد  15مدرسه ابتدايی به صورت ترادفی
انتخاب گرديدند و از مدارس ابتدايی انتخاب شده مادران دانش آموزان پس از يک مراحبه کوتکاه ککه در جهکت رعايکت مالحظکات
1 . passionate-romantic
2 . open-direct
3 .embarrassed-conservative
4 Hill
5 . Nowosielski
6 Wyllie
7 Carlson
8 Rosenberger
9 .correlation
10 .variance-covariance matrix
11 .factor analysis
12 .principle component analysis
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اخالقی از قبیل رازداری وکسب رضايت شرکت کننده بود ،به مادههای مقیاس طرحواره جنسی زنان 1پاسخ دادنکد .مقیکاس طرحکواره
جنسی زنان (اندرسن و سیرانووسکی )1994 ،از  50گويه تشکیل شده است .آزمودنی بايد در يک مقیاس لیکرت  7درجهای (از اصالً
= 0تا خیلی زياد =  )6مشخص سازد که هر يک از اين صفات تا چه حکد وی را توصکیف مکیکنکد و در شخرکیت او نمکود دارد .از
آنجايی که افراد به طور آزادانه در مورد مسائل جنسی خود صحبت نمیکنند 24 ،صفت بهعنوان ،مادههايی پرکننده در اين آزمکون بکه-
کار رفتهاند تا ماهیت ويژگی اصلی مورد ارزيابی از ديد آزمودنیها پنهان بماند .اين آزمون دارای  26مکاده اصکلی و سکه زيکر مقیکاس
پرشور-عاشقانه ،2گشوده فکر-صريح 3و خجالتی-محتاط 4است .شیوه نمرهگذاری طرحواره جنسی زنان به اين صورت اسکت ککه 26
عبارت مقیاس طرحواره جنسی زنان با حروف ضخیم 5مشخص شده است 24 .عبارت ديگر ،عبارات پرکننده هستند که بهمنظور پنهان
کردن ماهیت واقعی ويژگی مورد ارزيکابی ،از آنهکا اسکتفاده شکده اسکت .عبکارات مربکوط بکه زيکر مقیکاس جکذاب -عاشکقانه شکامل
 ،5،11،20،35،37،39،44،45،48،50زيرمقیاس گشوده فکر -صريح شامل  2،6،9،13،16،18،24،25،32و زيرمقیکاس خجکالتی -محتکاط
شامل  3،8،22،28،31،38،41بود .همچنین تنها عبارت معکوس مورد شماره  45بود.
ضريب آلفای کرونباخ نیز توسط اندرسن و سیرانووسکی ( )1994به دست آمده که زيرمقیاس پرشور -عاشقانه =  ،0/81گشوده فکر-
صريح =  ،0/77خجالتی-محتاط =  0/66و ضريب آلفای کل مقیاس =  0/82گزارش شده است .پايايی بازآزمايی ککل مقیکاس نیکز در
فاصله زمانی  9هفته  0/88بوده است .بنابراين مقیاس طرح واره جنسی زنان از پايايی مطلوبی برخوردار است .نتکاي پکژوهش تحلیکل
محتوای مقیاس توسط سازندگان مقیاس نشان داده است که اين آزمون سازه طرحکواره جنسکی زنکان (ديکدگاه شکناختی دربکاره خکود
جنسی) که از  3عامل :پرشور-عاشقانه ،گشوده فکر-صريح ،خجالتی-محتاط را مورد ارزيابی قرار میدهد ،به روايی سازه اين مقیکاس
پی برده میشود .باتوجه به همبستگی معنادار بین نمرات مقیاس طرحواره جنسی زنکان بکا مقیکاسهکای ارزيکابی نگکرش و رفتارهکای
جنسی ،روايی همگرای اين آزمون اثبات شده است .روايی ابزار پژوهش در ايران توسط محقق ،پس از تکمیل پرسشنامههکا و جمکع-
آوری آنها و استخراج دادهها با استفاده از روش تحلیل گويهها و محاسبه ضرايب همبستگی بین نمره کل هر بعد با نمرات همکان بعکد
روايی عبارات تعیینگرديده است .همچنین از روش تحلیل عوامل نیز بهمنظور تعیین روايی ساختار عکاملی اسکتفاده گرديکده و پايکايی
مقیاس زنان نیز از طريق محاسبه آلفایکرنباخ بهدست آمد که نتاي به طور کامل در بخش يافتههکا کککر شکده اسکت .بکرای تجزيکه و
تحلیل اطالعات جمعآوریشده ،روشهای آمار توصیفی میانگین ،انحکراف معیکار و در آمکار اسکتنباطی از تحلیکل عکاملی و شکاخص
 KMOو آزمون کرويت بارتلت و ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده است .تجزيه و تحلیل دادهها بکا اسکتفاده از نکرم افزارهکای
 SPSS 20و  LISREL 8.80انجام شده است.

یافتهها
جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمره برای متغیرهای سن ،و تعداد فرزندان در زنان را نشان میدهد.
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل ،و حداکثر نمره برای متغیرهای سن و تعداد فرزندان

متغیر

X

SD

Min

Max

سن

31/51

9/06

17

56

تعداد فرزندان

1/04

0/91

0

4

1 . women 's sexual self- schema
2. Passionate-Romantic
3. Open-Direct
4. Embarrassed-Conservation
5. bold
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مطابق با نتاي موجود در جدول ،میانگین سنی زنان مورد مطالعه 31/52 ،سال بوده است .همچنین میانگین تعداد فرزندان 1/04 ،بوده
است .حداقل سن پاسخگويان زن 17 ،و حداکثر سن 56 ،سال است.
به منظور بررسی روايی و پايايی مقیاسهای طرحواره جنسی زنان از روشهای مختلفی استفاده گرديد .برای بررسی روايی مقیاسها،
ابتدا ساختار عاملی آنها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی گرديد .سپس الگوی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی ،با استفاده
از تحلیل عاملی تأيیدی بررسی و میزان برازش الگو ،با الگوی موجود در نسخه اصلی مقیاس ،مقايسه گرديد .در ادامه به منظور
بررسی روايی افتراقی (همگرا و واگرا) ،همبستگی نمرات پاسخگويان در مقیاس طرحواره جنسی با نمرات مقیاس طرحواره نقش
جنسی بم ( )1974محاسبه گرديد .عالوه براين رابطه بین ابعاد مقیاس طرحواره جنسی با متغیرهای زمینهای مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام برای بررسی پايايی مقیاس ،از روشهای همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمايی 1استفاده گرديد.
سوال اول :آيا مقیاس طرحواره جنسی زنان از روايی مطلوب برخوردار است؟
بدين منظور ابتدا ساختار عاملی مقیاس طرحواره جنسی زنان ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت .اين
بررسی که به روش مؤلفه های اصلی و با چرخش واريماکس انجام گرديد ،حاکی از آن بود که يک ساختار چهار عاملی روش مناسبی
برای توصیف گويههای مقیاس است .اين چهار عامل برروی هم  45/52درصد از واريانس مقیاس را تبیین میکردند .شکل ،1نمودار
اسکری تحلیل عاملی مقیاس طرحوارهی جنسی زنان را نشان میدهد.

شکل  :1نمودار اسکری مقیاس طرحواره جنسی زنان

بر اساس محتوای گويهها ،چهار عامل گشوده فکر – صريح ،پرشور – عاشقانه و خجالتی – محتاط و يک عامل بیشتر بدست آمد که
جذاب نامیده شد .گفتنی است در مجموع  5گويه ( 41 ،38 ،31 ،24و  )45به دلیل بار عاملی نامناسب از مقیاس حذف شدند .مالک
حذف گويهها ،بار عاملی کمتر از  0/4و يا وجود بار عاملی با ی  0/3بر روی بیش از يک عامل بود .جدول  2نتاي تحلیل عاملی
اکتشافی مقیاس طرحواره جنسی زنان را نشان میدهد.
1 -test re test
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کفايت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان ...
جدول :2نتاي تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس طرحوارهی جنسی زنان

-1گشوده فکر  -صريح

 -2پرشور -عاشقانه

-3خجالتی -محتاط

-3جذاب

گويه

بار عاملی

گويه

بار عاملی

گويه

بار عاملی

گويه

بار عاملی

 -2جسور

0/59

 -5با محبت

0/56

-11تحريک کننده

0/68

-3محتاط

0/71

 -6روشن فکر

0/60

 -25خودمانی

0/55

-20تحريک پذير

0/62

-8کم رو

0/55

 -9رک

0/65

 -35عاشقانه

0/64

-39پر شور

0/67

 -28محافظه کار

0/77

 -13با تجربه

0/44

 -37همدل

0/63

-48افشاگر

0/56

 -16صريح

0/64

 -44گرم

0/60

 -18گشوده فکر

0/59

 -50حسی

0/65

 -22خودآگاه

0/45

 -32رو راست

0/49

ارزش ويژه

2/93

0/88

2/03

1/72

درصد کل واريانس

13/96

13/67

9/65

8/21

گفتنی است مقدار آزمون کايزر-ماير -اولکین برای بررسی کفايت نمونهگیری محتوايی برابر با  0/77و مقدار آزمون کرويت بارتلت
( )ᵡ 2 =1636/95برای معنیداری ماتريس همبستگی بین گويهها ،در سطح  0/0001معنیدار بود.
با توجه به اينکه الگوی حاصل از تحلیل عاملی ،با الگوی اصلی معرفی شده در پرسشنامه طرحواره جنسی زنان (اندرسون و
سیرانوسکی )1994 ،متفاوت بود ،به تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس اقدام گرديد .هدف از تحلیلهای انجام شده اين بود که معلوم شود
کدام يک از الگوهای موجود (الگوی اصلی و الگوی حاصل از تحلیل عاملی) با دادههای حاصل از نمونه ايرانی مطابقت بیشتری دارد.
بدين منظور ابتدا الگوی پیشنهادی اندرسون و سیرانوسکی ( )1994از طريق تحلیل عاملی تأيیدی بررسی شد .سپس الگوی حاصل از
تحلیل عاملی اکتشافی از طريق تحلیل عاملی تأيیدی بررسی شد و میزان برازش هريک از الگوها با يکديگر مقايسه گرديد .سرانجام با
اعمال برخی اصالحات سعی گرديد میزان برازش الگوی جديد ،بهبود يافته و به شاخصهای مورد قبول ،نزديک شود .جدول 6
شاخصهای برازش الگوی اصلی (بدون اصالح) ،الگوی جديد (بدون اصالح) و الگوی جديد (با اصالح) را نشان میدهد.
جدول :3شاخصهای برازش مربوط به تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس طرحوارهی جنسی زنان

الگو

X2

df

X2/df

RMSEA

GFI

AGFI

الگوی اصلی (بدون اصالح)

1692/37

296

5/72

0/11

0/73

0/68

الگوی جديد (بدون اصالح)

773/7

183

4/23

0/1

0/83

0/78

الگوی جديد (با اصالح)

377/74

168

2/24

0/06

0/91

0/87

همانگونه که در جدول فوق مالحظه میگردد ،حاصل تقسیم کایدو بر درجهی آزادی و ساير شاخصهای برازش ،در الگوی جديد
بدون انجام هیچگونه اصالحی ،در مقايسه با الگوی اصلی مقیاس بهبود يافتهاند .با انجام برخی اصالحات (آزاد کردن مسیر بعد
گشوده فکر -صريح و گويه  ،5بعد پرشور– عاشقانه و گويه  48و بعد جذاب و گويههای  18و  35و آزاد کردن برخی مسیرهای بین
گويهها) برازش الگوی جديد ،به میزان قابل قبول رسید (حاصل تقسیم کایدو بر درجهی آزادی نزديک به 2؛  RMSEAزير  0/1و
 GFIبا ی  .)0/9بنابراين تحلیل های انجام شده نشان داد که الگوی به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی (به ويژه پس از انجام
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اقدامات اصالحی) در مقايسه با الگوی پیشنهاد شده توسط نسخه اصلی مقیاس ،در نمونه مورد بررسی ،از برازش بیشتری برخوردار
است .شکل  2نمودار تحلیل عاملی تأيیدی الگوی اصالح شده برای مقیاس طرحواره جنسی زنان را نشان میدهد.

شکل :2نمودار تحلیل عاملی تأيیدی الگوی اصالح شده برای مقیاس طرحواره جنسی زنان

روایي افتراقي مقیاس طرحواره جنسي زنان
در ادامه به منظور بررسی روايی افتراقی (همگرا و واگرا) مقیاس طرحواره جنسی زنان ،ضريب همبستگی پیرسون بین ابعاد حاصل از
تحلیل عاملی و نمرات حاصل از پرسشنامه نقشهای جنسیتی بم ( )1974محاسبه گرديد .جدول  7ماتريس همبستگی متغیرهای ککر
شده را نشان میدهد.
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کفايت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان ...
جدول :4ضريب همبستگی پیرسون بین ابعاد مقیاس زنان و پرسشنامهی نقشهای جنسیتی بم

متغیرها

1

-1گشوده فکر – صريح

2

4

3

6

5

1

-2پرشور– عاشقانه

**0/47

1

 -3جذاب

0/06

0/09

1

 -4خجالتی -محتاط

0/05

*0/11

0/02

1

**0/50

**0/33

**0/38

*-0/19

1

**0/29

**0/50

*0/17

**0/27

**0/39

-5مردانگی
-6زنانگی
P < 0 /01

**

P < 0 /05

1

*

همانگونه که در جدول  4مشاهده میگردد ،بعد گشوده فکر– صريح با مردانگی و زنانگی رابطه مثبت و معنیداری دارد و رابطه آن با
مردانگی قويتر است .بعد پرشور– عاشقانه نیز با مردانگی و زنانگی رابطه مثبت و معنیداری دارد و رابطه آن با زنانگی قويتر است.
بعد جذاب نیز با هر دو بعد زنانگی و مردانگی رابطه مثبت و معنیداری دارد و رابطه آن با مردانگی قويتر است .بعد خوددار-محتاط
با مردانگی رابطه منفی و با زنانگی رابطه مثبت و معنیداری دارد .عالوه براين رابطه برخی متغیرهای زمینهای نظیر سن ،مدت زمان
ازدواج ،تعداد فرزندان و میزان تحریالت با ابعاد مقیاس طرحواره جنسی زنان مورد بررسی قرار گرفت .جدول  8ماتريس همبستگی
متغیرهای ککر شده را نشان میدهد.
جدول :5ضريب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمینهای و ابعاد مقیاس زنان

متغیرها

1

-1سن

1

2

3

5

4

6

7

8

-2میزان تحریالت

**0/14

1

-3مدت زمان ازدواج

**0/74

-0/09

1

-4میزان درآمد

**0/25

**0/30

**0/18

1

-5تعداد فرزندان

**0/59

-0/06

**0/65

0/07

1

-6گشوده فکر – صريح

-0/01

0/08

0/01

0/09

-0/04

1

-7پرشور – عاشقانه

0/00

0/00

-0/05

0/002

0/14

**0/47

1

**-0/15

0/03

**-0/22

-0/04

**-0/26

0/06

0/09

1

-0/01

-0/05

0/01

-0/08

-0/02

0/05

*0/11

0/02

-8جذاب
-9خجالتی – محتاط
P < 0 /01

**

P < 0 /05

9

1

*

همانگونه که در جدول  5مشاهده میگردد ،سن ،مدت زمان ازدواج و تعداد فرزندان با بعد جذاب رابطهی منفی معنیداری داشت .به
عبارت ديگر افزايش در متغیرهای ککر شده ،با کاهش در نمرات بعد جذاب همراه بود.
سوال دوم :آيا مقیاس طرحواره جنسی زنان از پايايی مطلوب برخوردار است؟
بهمنظور بررسی پايايی مقیاس طرحواره جنسی زنان ،از روشهای همسانی درونی و بازآزمايی استفاده شد .برای بررسی میزان
همسانی درونی مقیاس ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتاي اين تحلیلها مطابق با جدول  6حاکی از آن بود که ابعاد گشوده
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فکر – صريح و پرشور – عاشقانه از پايايی قابل قبولی برخوردارند .ابعاد جذاب و خود دار – محافظهکار نیز به رغم تعداد کم
گويهها ،از پايايی متوسطی برخوردار بودند.
جدول :6ضرائب آلفای کرونباخ برای ابعاد مقیاس طرحوارهی جنسی زنان
ضريب آلفا

تعداد سؤا ت

تعداد آزمودنیها

ابعاد مقیاس طرحوارهی جنسی
گشوده فکر– صريح

0/73

8

360

پرشور– عاشقانه

0/73

6

360

جذاب

0/56

4

360

خجالتی– محتاط

0/52

3

359

برای محاسبه پايايی به روش بازآزمايی نیز نتاي دو بار اجرای مقیاس بر روی نمونهای  133نفره و با فاصله زمانی يک هفته ،با
استفاده از ضريب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .جدول  7ضريب همبستگی پیرسون بین دوبار اجرای مقیاس را برای
ابعاد حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد .نتاي اين تحلیلها حاکی از آن بود که ابعاد مقیاس طرحواره جنسی ،از پايايی بازآزمايی
قابل قبولی برخوردارند.
جدول :7ضرائب پايايی به روش بازآزمايی برای ابعاد مقیاس طرحوارهی جنسی زنان
R

N

P

گشوده فکر – صريح

0/91

133

0/0001

پرشور– عاشقانه

0/72

133

0/0001

جذاب

0/81

133

0/0001

خجالتی– محتاط

0/76

133

0/0001

پس از وارسی روايی و پايايی ،شاخصهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر) برای ابعاد مقیاس طرحواره
جنسی زنان محاسبه گرديد .از آنجا که تعداد گويههای ابعاد با يکديگر متفاوت بودند ،ابتدا نمره هر بعد بر تعداد گويههای آن بعد
تقسیم شد تا میانگین ابعاد با يکديگر قابل مقايسه شوند .جدول  8شاخصهای آمار توصیفی برای ابعاد مقیاس طرحواره جنسی زنان
را نشان میدهد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،پاسخگويان ،بیشترين میانگین را به ترتیب در ابعاد پرشور–عاشقانه ،گشوده
فکر–صريح ،خوددار–محتاط و جذاب کسب کردهاند.
جدول :8شاخصهای آمار توصیفی برای ابعاد مقیاس طرحوارهی جنسی زنان
متغیر

̅x

SD

N of items

Min

Max

گشوده فکر -صريح

4/02

0/80

8

1/25

6

پرشور– عاشقانه

4/52

0/95

6

1

6

جذاب

2/74

1/16

4

0

5/75

خجالتی– محتاط

3/37

1/07

3

0/33

6
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کفايت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان ...

بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش بررسی کفايت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامة طرحواره جنسی زنان در جامعه ايرانی (شهر شیراز) بوده است.
برای رسیدن به هدف مزبور دو سؤال بهترتیب زير مطرح شدهاست که عبارتند از -1 :آيا مقیاس طرحواره جنسی زنان از روايی
مطلوب در جامعه شیراز برخوردار است؟  -2آيا مقیاس طرحواره جنسی زنان از پايايی مطلوب در جامعه شیراز برخوردار است؟
اندرسن و سیرانوفسکی ( )1999از مقیاس موردنظر سه عامل پرشور-عاشقانه ،صريح-راحت و خجالتی-محتاط استخراج کردند .اما
ساختار عاملی مقیاس طرحواره ی جنسی زنان ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن بود که يک ساختار چهار عاملی روش
مناسبی برای توصیف گويههای مقیاس است .اين چهار عامل برروی هم  45/52درصد از واريانس مقیاس را تبیین میکردند .براساس
محتوای گويهها ،اين چهار عامل به ترتیب گشوده فکر – صريح ،پرشور – عاشقانه ،جذاب و خود دار – محافظهکار نامیده شدند.
گفتنی است در مجموع پن گويه به دلیل بار عاملی نامناسب از مقیاس حذف شدند .همچنین بررسیها نشان میدهد که نسخه فارسی
مقیاس طرحواره جنسی زنان از پايايی قابل قبولی برخوردار است.
در مجموع در تبیین اين يافتهها ،میتوان گفت وجود تفاوتهای فرهنگی بین جوامع که سبب می گردد افراد نشانهها و منابع
طرحواره جنسی را به طرز يکسانی درک ننمايند ،بخش زيادی از مسايل جنسی مربوط به کارکردهای فیزيولوژيک میباشد و اين
کارکردها بین همه انسانها مشترک است ،اما فرهنگ جامعه و بافت آن سبب تغییر ديدگاهها و نوع کارکردها میشود .بنابراين ،در
عمل تفکیک سؤا ت به سه عامل جذاب و رمانتیک ،صريح-راحت و خجالتی-محتاط در جامعه ايران امکانپذير نیست و بهطور قطع
نمیتوان درباره قطعی بودن عاملها در نمونه ايرانی و شهر شیراز اعالم نظر نمود و نیازمند تحقیقات بیشتری میباشد .باتوجه به اينکه
زنان در جامعه ايران در زمینه مسايل جنسی با محدوديتهای بیشتری مواجه هستند و اين مسأله میتواند بر شکل طرحواره آنان
تأثیرگذار باشد ،بنابراين منطقی است که بین نتاي همسويی وجود نداشته باشد.
در ايران نیز با توجه به ابعاد فرهنگی موجود ،مسائل جنسی ازجمله امور کامالً تابو در جامعه است .اما شايد بتوان گفت که
علت با بودن پايايی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان میتواند اين باشد که ابزارها بر روی افراد متأهل اجرا شده و در
واقع نوع پرسشها با اهداف و شرايط ارزشی جامعه متأهلین هماهنگ میباشد .در ايران مسائل جنسی در چارچوبهای رسمی
مطرح و هدفمند به آن نگريسته شود و نهادهای مختلف اجتماعی و مذهبی مانند بهزيستی در جامعه ،نواقص موجود از طرف
خانوادهها را جبران مینمايد .همچنین بهدلیل دقت و نظارت خانوادههای ايرانی در تربیت فرزند در زمینه مسائل جنسی در خور شأن
خانواده خود جهت تعامالت اجتماعی ،انتخاب دوست سالم ،و سعی در کاهش رفتارهای پرخطر جنسی فرزندان خود مینمايند،
بنابراين در نتیجه روشهای تربیت جنسی سالم و اصولی ،صالحیتهای فردی مانند خودپنداره مثبت ،خودکارآمدی ،و ديدگاه مثبت
و منفی نسبت به مسائل جنسی در افراد شکل میگیرد و باعث میشود که در زمان ازدواج ،مقابله وسازگاری مناسبی داشته باشند.
بنابراين نتاي اين پژوهش ،هرچند عوامل استخراج شده از مقیاس طرحواره جنسی زنان با شرايط فرهنگی ايران کامالً منطبق نیست،
اما میتوان گفت بهدلیل همخوانی شکل آيتمهای پرسشنامه نسخه فارسی مقیاس از پايايی مطلوبی برخوردار میباشد.
از محدوديتهای اي ن پژوهش اين است که تنها بر روی جامعه متأهلین دارای فرزند انجام گرفته است ،بنابراين در تعمیم آن به
ساير گروهها احتیاط زم بايستی صورت گیرد .در مجموع ،ضرايب پايايی و روايی مناسب اين پرسشنامه وسهولت اجرا ،شرايط
استفاده وسیع محققان را از اين ابزار فراهم میآورد .همچنین با گسترش مطالعات در زمینه مسائل جنسی در ايران ،نتاي اين پژوهش
میتواند در مطالعات بعدی به کمک محققان ،مشاوران و درمانگران آمده و زمینه پژوهشهای متعددی در قلمرو روانشناسی و علوم
تربیتی را فراهم آورد .اين ابراز با استفاده از نمونه تقريباً قابل قبولی سعی کرد ابزار مهمی را در حوزه طرحواره جنسی مورد مطالعه
قراد دهد ،اما هنوز مطالعات فراوان ديگری نیاز است تا مسئله طرحواره جنسی به شکل گسترده تری مورد پژوهش و واکاوی قرار
گیرد.
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Abstract
The sexual schema is a part of self that is believed to be crucial for intrapersonal and interpersonal
sexual relationships. This study aims to examine the validity of the Persian version of the women
sexual schema questionnaire in Iranian society. The sample is consisting of 360 married women
chosen by multi-stage cluster sampling from Shiraz. The extracted factors from this scale in this
study were not the same as those found in the original form of the female sexual schema scale. The
scale of women's sexual schema in Iranian society consisted of four factors, namely: open-mindeddirect, passionate-romantic, attractive, and embarrassed-conservative. Also, the results of the
women's scale validity were reported through the correlation coefficients of the subscales with the
desired total score. Moreover, examines show that the Persian versions of women sexual schema's
scales have acceptable reliability. The clinical psychologists and family counselors can use and
benefit from this scale to identify the women's sexual schema for searching and treatment activities
in clinical and counseling settings.
Keywords: psychometric, sexual schema, women, exploratory factor analysis
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