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خالصه

ناسازگارهايوارهطرحبینارتباطبررسیمنظوربهحاضرپژوهش:مقدمه

  .شد انجامروسپیزناندرجنسینفسعزتواولیه

،انجام شد 1394که در بهمن ماه همبستگی-توصیفیطرحیکدر: کارروش

صورتبهمشهدتوسزناننگهداريمرکزمقیمروسپیزنانازنفر108

- نامهاطالعات از پرسش گردآوريبراي.شدندانتخابدسترسدرگیريهنمون

فرم کوتاه و عزت نفس جنسی  - ي یانگهاي ناسازگار اولیهوارههاي طرح

همبستگیضریبازاستفادهباهادادهتحلیل. فرم کوتاه استفاده شد - زنان

ي نسخه SPSSار زافدر نرممستقلتیآزمونوگامبهگامرگرسیونپیرسون،

  .صورت گرفت 22

جنسینفسعزتبااولیهناسازگارهايوارهطرحاغلباتنمربین: هایافته

يوارهطرحسه). >05/0P(شت داوجودمعکوسي رابطه،روسپیدر زنان

عزتبرايبدرفتاري / اعتماديو بیثباتیبی/رهاشدگیهیجانی،محرومیت

). >05/0P(بودند داريیمعنيکنندهبینیپیش،روسپیزنانجنسینفس

- نخویشتشکست، شرم،/نقصاجتماعی،انزوايهايوارهطرحنمرات 

ی که زنانجویی افراطیعیب/انهسرسختمعیارهايوخودانضباطی ناکافی/داري

- میزندگیغیر والد باکهاستیزنانازترپاییناندردهکمیزندگیوالدین با

، میزان عزت جنسی زنان روسپی که با والدین چنینهم). >05/0P(اند ردهک

اند کردهباالتر از زنان روسپی بود که با غیر والد زندگی میاندکردهزندگی می

)017/0=P.(  

زنان ياولیهناسازگارهايوارهطرحمیزانچههررسد به نظر می:گیرينتیجه

عدم زندگی با  .بودخواهدترنپاییآنانجنسینفسعزتباشدبیشترروسپی

هاي ناسازگار وارهگیري طرحاي در شکلوالدین در مراحل رشد، نقش عمده

  .اولیه و در نتیجه کاهش عزت نفس جنسی دارد

  زنان،عزت نفس جنسی،وارهطرح:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

از . ارتباطی نداشته است هو بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و با منافع شخصی نویسند حکیم سبزواريدانشگاه  پژوهشیپس از تایید معاونت  پژوهشاین 

.شوداند، صمیمانه قدردانی میکه در انجام این پژوهش همکاري داشتهمرکز نگهداري زنان توس مشهد مسئوالن و کارکنان  تمام
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مقدمه

کرامرتعریفاساسبر
1

هايفعالیتدرشدندرگیرگري،روسپی) 1(

- میپولدریافتقبالدردوستیاهمسرازغیربهافراديباجنسی

درصد زنان  95تا  70کشور،  9المللی در در یک بررسی بین. باشد

 75تا  60ي جسمی را گزارش نمودند که در این  بین روسپی، حمله

درصد  15تقریبا ). 2(ورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند ها مدرصد آن

). 3(اند سالگی را تجربه کرده 14زنان دانشگاهی، تجاوز جنسی از سن 

هايآشفتگیواضطرابوار،هافسردعالیمکهانددادهنشانهابررسی

ارتباطمطالعهچندین). 4-6(استباالترروسپیزناندرشناختیروان

دورانهايآسیبمختلفانواعوشناختیروانهايآشفتگیبین

چنین). 7-9(انددادهنشانراجنسیيسوءاستفادهجملهازکودکی

روابطایجادبهمنجرخودتحولياولیهمراحلطولدرهاییآسیب

بهگريروسپی). 10- 12(شودمیبزرگسالیدرضعیففرديبین

يهپشتوانازجنسی،يفادهسوءاستدرازمدتاثـراتازیکـیعنوان

). 13(استبرخوردارشدهانجامتحقیقاتدرزیاديتجربی

جنسیيتجربهگونههرشاملکودکانازجنسیيسوءاستفاده

چونمختلفیاشکالبهتواندمیکهاستکودکاندرناخواسته

نگارانههرزهتصاویريتهیهجنسی،تماشاگريکردن،نوازشبوسیدن،

کهاستدادهنشانتحقیقات). 14(باشدجنسیيرابطهريبرقراو

- روسپیبهآوردنروياحتمالکودکیدوراندرجنسیياستفادهسوء

  ).15-17(دهدمیافزایشراگري

ثیراتاتيزمینهدرايگستردهتحقیقاتاخیر،يدههسهطی

توسطروانسالمتوکودکیيدورهدرجنسیيسوءاستفاده

مولنوفرگوسن
2

پونتام،)18(
3

میالنمک،)19(
4

مانیگلیو،)20(
5

)21 (

هیلبرگو
6

ازآمدهدستبهنتایج.تاسگرفتهانجام)22(همکارانو

يدامنهباجنسیخطراتبامواجههکهدهدمینشانتحقیقاتاین

.تاسهمراهجنسیورفتاريروانی،هاينابهنجاريازوسیعی

سیلبرتتحقیقنتایج
7

توسطهایروسپدرصد23کهدادنشان)23(

16تا3سنیندرغریبهافرادسويازآناندرصد10وهاپدرخوانده

وفاتحیپژوهشیدر.دانهگرفتقرارجنسیياستفادهسوءموردسالگی

- روسپیشروعازقبلزناندرصد9/23کهدادندنشان)24(همکاران

سويازسوءاستفادهکه اندگرفتهرارقجنسیياستفادهسوءموردگري

                                                
1Kramer
2Fergusson and Mullen 
3Putnam
4McMillan
5Maniglio
6Hillberg
7Silbert

2/18و3/36،3/27ترتیببهآشناافرادوپسردوستغریبه،افراد

نقشبهمعتقدروسپیزناندرصد1/63ت، ضمن این که اسبودهدرصد

قربانیان. بودندگريروسپیبهدخترانگرایشدروالدیناساسی

نهایتدرومنزلازفرارخطرمعرضدربیشترخانوادهدربدرفتاري

).25،26(باشندیمگريروسپیوجنسیياستفادهسوء

درونیشناختیفرایندهايکهاستاینبرفرضشناختی،ادبیاتدر

کودکیزايآسیبتجارببامرتبطبالینیعالیمدررامیانجینقش

عنوانتحتشناختیزیربناییالگوهاياین). 27،28(کنندمیایفا

اولیهناسازگارهايوارهطرحیامرکزيباورهايارتباطی،هايوارهطرح
8

)EMS(اندهشدمعرفی)علتبهاولیهناسازگارهايوارهطرح). 29- 31

. شوندمیایجادکودکیدوراناساسیهیجانینیازهاينشدنارضاء

- هیجانونیازهابیاندرآزاديخودگردانی،دیگران،بهایمندلبستگی

اینجملهازبینانهعواقهايمحدودیتوخودانگیختگیسالم،هاي

شناخت،سطحترینعمیقدرهاوارهطرحاین). 32(باشندمینیازها

شناختینروالحاظبهرافردوکنندمیعملآگاهیازبیرونمعموال

ارتباطاتاضطراب،افسردگی،مانندهاییآشفتگیایجادبهنسبت

). 33(سازندمیپذیربآسیتنینرواالالتاختواعتیادناکارآمد،

وواقعیتادراك،رويبرشوندمیفعالهاوارهطرحاینکههنگامی

ازکهکسانیکلی،طوربه). 34(گذارندمیاثر،فردشناختیپردازش

ثیراتتحتبیشترکنندمیاستفادهافراطیطوربهناسازگارهايوارهطرح

کودکیيدورهدر). 35(گیرندیمقرارزندگیمنفیحوادث

خطرعواملازوالدینمنفیهاينگرشواجتماعیمحیطها،درخدا

  ).36(هستندشناختیرواناختالالتایجادبرايبیرونی

و  اولیهناسازگارهايهوارطرحبینارتباطيزمینهدربسیاريتحقیقات

تالالتاخو)39-41(زاي کودکی ، تجارب آسیب)37،38(دلبستگی 

اختالل،)42،43(زناندرجنسیهايناکارآمديجملهازروانی

- سوء،)46(الکل  سوءمصرف،)45(فرديبینمشکالت،)44(دوقطبی

گرفتهانجام) 47(زناندرجنسیپرخطررفتارهايوجنسیياستفاده

- طرحبینکهدادنشان)48(کیامرثی وابوالقاسمی پژوهشنتایج.تاس

- یمعنومنفیهمبستگیزنان، عملکرد جنسی باهاولیناسازگارهايواره

تیانوبارانف.داردوجودداري
9

نتیجهاینبهخودمطالعاتدر)49(

خوبیبسیاريکنندهبینیشپی،والدینناکارآمدتعامالتکهرسیدند

روابطدرکودکانکمترتعامالتواولیهناسازگارهايوارهطرحبراي

  .استآیندهفرديبین

شوارزوزیناتعریفطبق
10

  ازاستعبارتجنسینفسعزت،)50(

                                                
8Early Maladaptive Schemmas
9Baranoff and Tian
10Zeanah and Schwarz
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. دخوجنسیرفتارهايواحساساتافکار،بهفردعاطفیهايواکنش

فیلدنروز
1

يکنندهمنعکس،جنسینفسعزتکهاستمعتقد)51(

يرابطهحین درجنسیتعامالتتسهیلموجبکهاستخصوصیاتی

افمنومالینیيمطالعه.دشویمجنسی
2

دارايافرادکهدادنشان)52(

تجاربوتمایالتهدایتدربیشتريتواناییباالجنسینفسعزت

یالشنداین،برعالوه.ددارنشانجنسی
3

انددادهنشان)53(همکارانو

وجنسیرضایتجنسی،نفسعزتبینداريیمعنيرابطهکه

  .داردوجودجنسیناکارآمدي

درسوءاستفادهنوعهرکهاینبرمبنیداردوجودبسیاريتتحقیقا

درنفسعزتکاهشموجبجنسیياستفادهسوءجملهازکودکی

کودکیدرجنسیياستفادهسوءچنین، هم). 54- 58(شودیمبزرگسالی

جنسیرفتارهايانجامجنسی،هايینگرانپایین،جنسینفسعزتبا

رفتاربعدي،جنسیتجاوزاتبهنسبتبودنپذیرآسیبتعهد،بدون

شریکیاهاهغریبتوسطگرفتنقرارخشونتموردوپرخطرجنسی

  ).59-62(داردارتباطفردجنسی

ها و عزت نفس جنسی در روابط وارهبا توجه به نقش پررنگ طرح

آدمی از جمله روابط جنسی و با در نظر گرفتن این که زنان روسپی به 

تحقیقدروابط جنسی تنها در قبال دریافت پول هستند،دنبال برقراري ر

نفسعزتواولیهناسازگارهايوارهطرحارتباطبررسیبهحاضر

  .استشدهپرداختهزناناین درجنسی

  کارروش

-علیوهمبستگینوعازتوصیفیيمطالعهیکحاضرپژوهش

وهشی دانشگاه و با تایید معاونت پژ 1394که در بهمن ماه  بودايمقایسه

بهکنندهمراجعهروسپیزنانازنفر108. انجام شدحکیم سبزواري 

باریکحداقليسابقهدارايکهشهر مشهد توسزناننگهداريمرکز

)سالگی16ازقبل(نوجوانیوکودکیدوراندرجنسیيسوءاستفاده

ياجراازقبل.دشدنانتخابدسترسدرگیرينمونهيشیوهبهبودند

هاآنبهوشدصحبتطرحاهدافمورددرهایآزمودنباهانآزمو

اطالعاتتماماخالقیمالحظاتداشتننظردرباکهشددادهاطمینان

برعالوهاطالعات،گردآوريجهت.دمانخواهدمحرمانههاآن

ابتدایی،(تحصیالتسطحسن،برمشتملشناختیجمعیتينامهپرسش

هل،امتمجرد،(هلاتوضعیت،)دیپلمازباالترودیپلم،راهنمایی

- سوءموردنوجوانیوکودکیدوراندرکهموارديتعداد،)مطلقه

درآیاکهاینوهاآنسرپرستنوعاند،شدهواقعجنسیياستفاده

- پرسشازاندهداشتموقعیتازفراردرسعی،جنسیاذیتوآزارموقع

                                                
1Rosenfeld
2Melanie and Offman 
3Dilation

- پرسشو) SSEI-W-SF(کوتاهمفر- نزناجنسینفسعزتينامه

.شداستفاده) YSQ-SF(فرم کوتاه  - ي ناسازگار اولیهوارهطرحينامه

 گامبهگامرگرسیون،پیرسونهمبستگیضریبازهادادهتحلیلبراي

  .گردیداستفاده22ي نسخهSPSSافزار مستقل در نرم و آزمون تی

  ابزار پژوهش

-SSEI-W(کوتاهفرم-نزناجنسینفسعزتينامهپرسش- الف

SF(
4
درثرومهايخپاسسنجشبرايوداردگویه35نامهپرسشاین:

یکدرهاپرسش.استشدهتدوین،خوداززنانجنسیارزیابی

)موافقکامالتامخالفکامال(6تا1ازايدرجهششلیکرتمقیاس

کهاستاسمقیهخردپنجداراينامهپرسشاین. شوندمیدادهپاسخ

مهارت،وتجربهشاملوهستندجنسینفسعزتهايحوزهازبازتابی

نمراتکردنجمعبا.تاسانطباقواخالقیقضاوتکنترل،جذابیت،

،باالترينمرهوآیدمیدستبهمقیاسکلينمرههم،باحوزهپنج

کرونباخآلفايضریب.تاسباالترجنسینفسعزتيدهندهنشان

جذابیتبراي،84/0مهارتوتجربهبراي،92/0مقیاساینکلبراي

انطباقبرايو80/0اخالقیقضاوتبراي،80/0کنترلبراي،88/0

روایی همگراي ) 63(در تحقیق زینا و شوارز . استشدهگزارش80/0

SSEI-W-SF  از طریق همبستگی با مقیاس عزت نفس روزنبرگ

)57/0=r (شارهورخیفپژوهشدر. تایید شد)ينمونهیکدر)64

 SSEI-W-SFرويبرعاملیتحلیلباایرانی،هلامتزناننفري510

- گویهدرونیهمسانیضریب. اصلی به دست آمد يعامل نسخه 5همان 

باهاگویهازیکهربینهمبستگیضرایبو88/0نمونهکلدرها

پایایییبضر.آمددستبه72/0تا54/0بینمقیاسکلينمره

يدامنهدرآنمقیاسپنجبرايو91/0مقیاسکلبرايآزمونزبا

و مقیاس  SSEI-W-SFچنین، بینهم .شدگزارش94/0تا82/0

و شاخص عملکرد جنسی ) r ،05/0<P=31/0(عزت نفس کوپراسمیت 

دار دیده شد که نشانگر ي مثبت معنیرابطه) r ،05/0<P=31/0(زنان 

- روایی واگراي این شاخص نیز با خرده. مقیاس استروایی همگراي این 

  .تایید شد) DASS-21)29/0 -=r ،05/0<Pمقیاس افسردگی مقیاس 

-YSQ(اولیهناسازگارهايوارهطرحينامهپرسشکوتاهفرم- ب

SF(
5
وارهطرح15ارزیابیبراي)65(یانگتوسطنامهپرسشاین:

هاوارهطرح. باشدیمالئوس75شاملواستشدهساختهاولیهناسازگار

- بیثباتی،بی/رهاشدگیهیجانی،محرومیت: ازعبارتند

،شکستشرم،/نقصبیگانگی،/اجتماعیانزوايرفتاري،دب/اعتمادي

- لتحود خوبیماري،و ضرر بهنسبتپذیريآسیبکفایتی،بی/وابستگی

                                                
4Sexual Self-Esteem Inventory-Women-Short Form
5Young Schema Questionnaire-Short Form
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ی،هیجانبازداريفداکاري،/ازخودگذشتگیاطاعت،گرفتار،/نایافته

معیارهايخودانضباطی ناکافی و / داريیشتنخو،منشیگبزر/استحقاق

ششلیکرتمقیاسیکدرهاسشپر.افراطی جوییعیب/سرسختانه

منيدربارهغلطکامالتا)6(منيدربارهدرستکامالازايدرجه

در ) 6یا  5(ي باال اگر فردي سه یا چهار نمره. شوندیمدادهپاسخ،)1(

واره داشته باشد معموال از نظر بالینی به این معنا است که این حیک طر

والرپژوهشدر). 31(واره در ذهن بیمار وجود دارد طرح
1

همکارانو

و96/0آزمونکلبرايکرونباخآلفايتوسطمقیاسپایایی)66(

ي لکنال چولتدر مطالعه. بود80/0ازباالترهاسمقیاخردهبراي
2

و  

ونگ.بود 87/0تا  64/0آلفاي کرونباخ آن بین ) 67(همکاران 
3

و

95/0تا85/0بینراهامقیاسهخردآلفايضریب)68(همکاران

خاطر .کردندگزارش
4

مرد و  10در پژوهشی بر روي ) 69(و همکاران  

، آلفاي 88/0نامه را زن یتیم ضریب همبستگی درونی کل پرسش 10

تا  55/0ها را بین کرونباخ زیرمقیاس و آلفاي 85/0کرونباخ کل آن را 

دانشجوییجمعیتدر)70(و همکاران آهی. گزارش کردند 89/0

آلفايازاستفادهبارانامهبراي کل پرسش درونیهمسانی،ایران

چنینهم.وردندآدستبه98/0مرداندرو97/0زناندرکرونباخ

60/0را  هامقیاسهخردبرايکرونباخآلفايضریب، همکارانوغیاثی

گزارش64/0هاي ناکارآمد را با مقیاس نگرش زمانهمرواییو86/0تا

  .)71(کردند

  نتایج

 27داراي تحصیالت ابتدایی، %) 11/36(نفر  39آزمودنی،  108از بین 

نفر باالتر از دیپلم  7و %) 40/32(نفر دیپلم  35، %)25(نفر راهنمایی 

هايدادهوسنیانگین و انحراف استاندارد م1جدولدر. بودند%) 49/6(

آمده SQ-SFو SSEI-W-SFهاينامهپرسشاجرايازحاصل

نفسعزتينمرهمیانگیندهدمینشان1جدولکهطورهمان. است

یعنیوارهطرحاولینبهمیانگینباالترین. باشدمی27/121زنانجنسی

چهارمینبهمربوطیانگینمترینپایینوداردتعلقهیجانیمحرومیت

  .دباشمیبیگانگی/اجتماعیانزوايیعنیوارهطرح

  

پژوهشمتغیرهاياستانداردانحرافومیانگین-1جدول

استانداردانحراف  میانگین  متغیر 

  21/2624/6  سن

92/17  27/121  جنسینفسعزت

63/2000/7  هیجانیمحرومیت

                                                
1Waller
2LachenaL-Chevallet
3Wang
4Khater

46/1678/6  ثباتیبی/رهاشدگی

  85/6  94/15  بدرفتاري/عتماديایب

  04/7  62/14  بیگانگی/اجتماعیانزواي

  38/5  21/15  شرم/نقص

  07/7  10/16  شکست

  28/6  84/16  کفایتیبی/یوابستگ

  63/6  27/16  بیماريوضرربهنسبتپذیريآسیب

  35/7  94/15  گرفتار/نایافتهتحولخود

  39/6  77/16  منشیگبزر/قاستحقا

  32/7  84/16  ناکافییطباضانخود/داريخویشتن

  96/6  84/16  اطاعت

  74/5  98/18  فداکاري/خودگذشتگیاز

  04/6  35/17  هیجانیبازداري

  98/4  01/18  افراطیجوییعیب/سرسختانهمعیارهاي

  

ناسازگارهايوارهطرحنمراتبینهمبستگیضرایب2جدولدر

اینتایجنبهتوجهبا. استشدهآوردهجنسینفسعزتواولیه

عزتبااولیهناسازگارهايوارهطرحينمرهبینبه طور کلی  جدول،

داردوجودداريیمعنومعکوسيرابطه،روسپیزنانجنسینفس

روسپیزناندراولیهناسازگارهايوارهطرحمیزانچقدرهریعنی

- وارهطرحبیندر.تاسکمترهاآنجنسینفسعزتمیزانباشدبیشتر

- بیثباتی،بی/رهاشدگیهیجانی،محرومیتاولیه،ناسازگارهاي

بهنسبتپذیريآسیببیگانگی،/اجتماعیانزوايبدرفتاري،/اعتمادي

جنسینفسعزتباناکافیخودانضباطی/داريخویشتنبیماري،وضرر

  .دارندداريیمعنومعکوسيرابطهروسپیزنان

  

ناسازگارهايوارهرحطنمراتپیرسونهمبستگیضرایب-2جدول

روسپیزنانجنسینفسعزتواولیه

داريیمعنسطحجنسینفسعزتمتغیر 

001/0- 32/0**  هیجانیمحرومیت

  002/0  - 31/0**  ثباتیبی/رهاشدگی

  006/0  - 28/0**  بدرفتاري/اعتماديبی

  021/0  - 23/0*  بیگانگی/اجتماعیانزواي

  168/0  -14/0  شرم/نقص

  096/0  -17/0  شکست

  016/0  - 24/0*  کفایتیبی/وابستگی

  032/0  - 22/0*  بیماريوضرربهنسبتپذیريآسیب

  465/0  -07/0  گرفتار/نایافتهتحولخود

  698/0  -04/0  منشیبزرگ/قاستحقا

  043/0  - 20/0*     ناکافییطباضخودان/داريخویشتن

  068/0  -18/0  اطاعت

  670/0  -04/0  فداکاري/خودگذشتگیاز

  260/0  -11/0  هیجانیريبازدا
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  101/0  16/0  افراطیجوییعیب/سرسختانهمعیارهاي

سطحدرهمبستگیضریب**.استداریمعن>05/0Pسطحدرهمبستگیضریب *  

01/0P<استداریمعن.  

  

15اساسبرجنسینفسعزترگرسیونتحلیلنتایج3جدولدر

  .استشدههیارااولیهناسازگاريوارهطرح

اولیهگارزناساهايوارهطرحاساسبرجنسینفسعزترگرسیونضرایببهمربوطاطالعات-3دولج

داريیمعن  B  tضریب  betaضریب  داريمعنیFگیرياندازهاستانداردخطايتعیینضریبR  جنسینفسعزتبینشپیمتغیرهاي

  001/0  18/38  -  69/155  001/0  8/6  5/16  5/17  42/0  رگرسیونثابت

  025/0  -28/2  -23/0  -60/0            هیجانیمحرومیت

  029/0  -22/2  -23/0  -60/0            ثباتیبی/رهاشدگی

  044/0  -04/2  -19/0  -68/0            بدرفتاري/اعتماديبی

  

کهدهدیمنشانگامبهگامرگرسیونجدول،ایننتایجبهتوجهبا

توسطتیبتربهروسپیزنانجنسینفسعزتواریانسدرصد5/17

- بیوثباتییب/یشدگارههیجانی،محرومیتناسازگاريهوارطرحسه

يکنندهبینیشپیهاوارهطرحاینیعنیشود بدرفتاري تبیین می/اعتمادي

  .دهستنروسپیزنانجنسینفسعزتبراي داريیمعن

عزتنمراتمیانگینيمقایسهبرايتیآزموننتایج4جدولدر

باکهروسپیزنانبیناولیهناسازگارهايوارهطرحوجنسینفس

شانوالدینغیر باکهیزنان روسپواندکردهمیزندگیشانوالدین

  .استشدهآوردهاندکردهمیزندگی

  

بازندگیبهتوجهباروسپیزنانياولیهناسازگارهايوارهطرحوجنسینفسعزتمیانگینيمقایسهبرايمستقلهايگروهتیآزمون-4جدول

)غیر والدین(دیگرانبایامادروپدر

داريمعنیتیآزمونانحراف استانداردمیانگینسرپرستنوعمتغیر

  71/2017/0*19/18  56/122مادریاپدر  جنسینفسعزت

      72/11898/17  غیر والدین  

  033/0  64/2*  77/7  4/21  مادریاپدر  هیجانیمحرومیت

      89/6  4/24  نغیر والدی  

  885/0  15/0  2/5  9/16  مادریاپدر  ثباتییب/رهاشدگی

      91/5  2/17  غیر والدین  

  432/0  8/0  37/3  8/16  مادریاپدر  بدرفتاري/اعتماديبی

      12/4  9/18  غیر والدین  

  001/0  32/3**  03/6  8/12  مادریاپدر  بیگانگی/اجتماعیانزواي

      59/5  3/16  غیر والدین  

  011/0  65/2*  31/6  8/12  مادریاپدر  شرم/نقص

      48/5  9/15  غیر والدین  

  003/0  71/2**  63/5  7/14  مادریاپدر  شکست

      96/5  1/18  غیر والدین  

  772/0  29/0  93/4  8/18  مادریاپدر  کفایتیبی/وابستگی

      51/4  3/19  غیر والدین  

  573/0  57/0  78/4  2/16  مادریاپدر  و بیماري ضرربهنسبتپذیريآسیب

      95/3  3/17  غیر والدین  

  443/0  77/0  93/5  7/14  مادریاپدر  گرفتار/نایافتهتحولخود

      23/6  5/16  غیر والدین  

  290/0  07/1  68/4  8/19  مادریاپدر  منشیبزرگ/استحقاق

      02/5  00/22  غیر والدین  

  048/0  48/2*  50/6  1/17  مادریاپدر  خودانضباطی ناکافی/داريخویشتن

      97/5  3/19  غیر والدین  
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  954/0  -06/0  42/5  6/17  مادریاپدر  اطاعت

      31/5  7/17  غیر والدین  

  946/0  07/0  58/5  5/17  مادریاپدر  فداکاري/خودگذشتگیاز

      11/5  4/17  غیر والدین  

  946/0  07/0  71/4  9/16  مادریاپدر  هیجانیبازداري

      89/3  7/16  غیر والدین  

  048/0  49/2*  52/6  4/17  مادریاپدر  جویی افراطیعیب/سرسختانهمعیارهاي

      01/7  3/19  غیر والدین  

  .استداریمعن>01/0Pسطحدرهمبستگیضریب**.استداریمعن>05/0Pسطحدرهمبستگیضریب *

  

نفسعزتدهدمینشانهانمیانگیمقایسه، 4جدولنتایجبهتوجهبا

 باکهاستیزنانازباالتراندردهکمیزندگیوالدین باکهینزناجنسی

،فوقجدولنتایجاساسبرچنینهم.دانردهکمیزندگیغیروالدین 

انزوايمحرومیت هیجانی، ناسازگارهايوارهطرحينمره

خودانضباطی /داريخویشتنشکست، شرم،/نقص بیگانگی،/اجتماعی

باکهروسپیزنانافراطیجویییبع/ناکافی و معیارهاي سرسختانه

طوره بروسپیزناندیگربامقایسهدردانردهکمیزندگیوالدین 

،گروهدودرهاوارهطرحدیگرمیانگینبین.تاستريپایینداريیمعن

  .نداشتوجودداريیمعنتفاوت

نمراتمیانگینتفاوتبررسیبرايتیآزموننتایج،5جدولدر

جنسیمجدديسوءاستفادهمعرضدرروسپیزنانجنسینفسعزت

هنگامبهکهنی زناچنینهموروسپیزناندیگرو)سالگی 16بعد از (

هاییآنواندداشتهمهلکهاینازفراردرتالشجنسیياستفادهسوء

  .استشدهآوردهاندنداشتهموقعیتاینازفراربرايتالشیکه

  

 جنسیمجددي سوءاستفادهوقوعاحتمالبهتوجهباروسپیزنانجنسینفسعزتمیانگینيمقایسهبرايمستقلايهگروهتیآزمون-5جدول

و تالش براي فرار از موقعیت یا تسلیم شدن به موقعیت

  داريیمعنسطح  آزادييدرجه  تی آزموناستانداردانحراف  میانگین  وضعیت  متغیر 

  446/0  79  -76/0  86/11889/18  جنسیمجدد ياستفادهسوءضمعردرقرار گرفتن   جنسینفسعزت

        57/19  85/121  مجدد جنسی ياستفادهقرار نگرفتن در معرض سوء  

  839/0  54  -21/0  53/17  8/119  فرارسعی در   

        11/17  7/120  تسلیم  

  

عزتمیانگینبینداريیمعنتفاوتکهدهدمینشان5جدولنتایج

دیگروجنسیمجددياستفادهسوءمعرضدرروسپیزنانجنسینفس

وموقعیتازفراربرايتالشگرروسپیزنانچنینهموروسپیزنان

  .نداردوجودجنسیياستفادهسوءموقعیتيشوندهتسلیم

بحث 

واولیهناسازگارهايوارهطرحارتباطبررسیهدفباپژوهشاین

نشاننتایجتحلیل.تگرفصورتروسپیزناندرجنسینفسعزت

محرومیتهايوارهطرحاولیه،ناسازگارهايوارهطرحبینازداد

انزوايبدرفتاري،/اعتماديیبثباتی،بی/شدگیارههیجانی،

انضباطیدخو/داريخویشتنشرم، شکست، /نقصبیگانگی،/اجتماعی

،جنسینفسعزتباجویی افراطیعیب/و معیارهاي سرسختانه ناکافی

  .داشتندداريیمعنمنفیيطهراب

تجاربوزاآسیبحوادثازشدهایجاداولیهناسازگارهايوارهطرح

). 31،72(هستندطردوبریدگیيحیطهازا عمدتاستفادهسوءبهمربوط

- یبثباتی،بی/رهاشدگی،هیجانیشامل محرومیتهاوارهطرحاین

به . ندباشمیبیگانگی/، انزواي اجتماعیشرم/نقصرفتاري،دب/اعتمادي

عاطفه، هاي سرد، بیهاي این حیطه در خانوادهوارهاعتقاد یانگ، طرح

هايرهوابه طور کلی، طرح. آیدبینی به وجود میتندخو و غیر قابل پیش

ارضاءکاملطوربهوينیازهايکهفردباوراینباحوزهاینبهمربوط

بهنتایجباپژوهشایندردهآمدستبهنتایج. دارندارتباطشودنمی

وکاستیمسمن مورتحقیقاتازآمدهدست
1

گینو مک) 40(
2

و  

- طرحچکانماشهکودکیياستفادهسوءکهاینبرمبنی)39(همکاران 

ي هاردینگدر مطالعه.باشدیمسوهمهستندحیطهاینهايواره
3

و  

ي تفادهاسزن که در کودکی مورد سوء 127بر روي ) 73(همکاران 

هاي ناسازگار و عالیم استرس پس از وارهجنسی قرار گرفته بودند، طرح

رومل. سانحه در این زنان بیشتر بود
4

نشان دادند که ) 47(و مسمن مور  

- ي طرد و بریدگی در مقایسه با دیگر حوزههاي مربوط به حوزهوارهطرح

                                                
1Messman-Moore and Coates
2McGinn
3Harding
4Roemmele
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جنسی هم از نظر بینی رفتارهاي هاي ناسازگار اولیه در پیشوارههاي طرح

تعداد شرکاي جنسی و هم از نظر فراوانی رفتارهاي جنسی اهمیت بیشتري 

ي جنسی با الگوهاي استفادهها نشان دادند که سوءبه عالوه، آن. دارند

ي جنسی با ناکارآمدي از طرد، رهاشدگی و در نتیجه برقراري رابطه

- قربانیان سوء. اط داردتعداد زیادي از افراد و انجام رفتارهاي پر خطر ارتب

ي جنسی در کودکی پرداختن به رفتارهاي جنسی را روشی براي استفاده

افزایش خودارزشمندي و کاهش ترس از رهاشدگی به ویژه توسط 

  ).47(دانستند شریک جنسی می

با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعات، در تایید نتایج پژوهش 

هاي تلخ زندگی این ي نامساعد و تجربهتوان گفت که گذشتهحاضر می

ترین اطرافیان، رها شدگی، مورد اعتمادي به نزدیکزنان مانند بی

- وارهسوءاستفاده قرار گرفتن و احساس متفاوت بودن با دیگران، طرح

بدرفتاري، /اعتماديثباتی، بیبی/هایی مثل محرومیت هیجانی، رهاشدگی

ها شکل داده بیگانگی را در آن/ شرم، شکست و انزواي اجتماعی/نقص

هایی که حمایت اجتماعی الزم در کودکی از سوي در خانواده. است

هاي والدین وجود ندارد ممکن است افراد در بزرگسالی به خواسته

دیگران بیش از حد اهمیت دهند و نیازهاي خود را نادیده بگیرند و 

- یمنظربه). 31(ها رشد یابد جویی در آنمعیارهاي سرسختانه و عیب

ي بریدگی و طرد هاي حوزهوارهطرحدارايکهروسپیزنانرسد

روزيونداردثباتیزندگیمهمافرادباشانطروابکهمعتقدندهستند

مناسب،سرپرستفقداندلیلبهزناناین.دهندمیدستازراهاآن

هاولیپایگاهعنوانبهوالدینجانبازرامحبتوعاطفیحمایت

برقراريبرايلذا .داندادهدستازراآنیاواندهنکردکسبدلبستگی

خالءطریقاینازتاآورندمیرويجنسیهايفعالیتبهجدیدروابط

ها در پژوهش حاضر نیز، یافته). 38(کنندپرراخودروابطدرموجود

کنند، یعنی احتمال نشان داد که زنان روسپی که با غیر والدین زندگی می

- ها وجود داشته باشد، طرحتر در زندگی آنرود سرپرستی نامناسبمی

  .تري را دارا می باشندهاي ناسازگار بیشتر و عزت نفس جنسی پایینواره

 روسپیزنانجنسینفسعزتکهدهدیمنشانحاضرپژوهشنتایج

یجانی،همحرومیتناسازگاريوارهطرحسهباترتیببهتواندمی

- طرحاینیعنیگرددتبیینبدرفتاري/اعتماديبی وثباتیبی/شدگیاره

- میروسپیزنانجنسینفسعزتداریمعنيکنندهبینیپیشهاواره

ثباتی و بی/هاي محرومیت هیجانی، رهاشدگیوارهافرادي که طرح. باشند

اط با بدرفتاري دارند نسبت به دریافت محبت و برقراري ارتب/اعتماديبی

- اعتمادند که همین امر، باعث شکلکننده بیي ارضاءاطرافیان به شیوه

این ). 73(شود که نباید به دیگران اعتماد کرد ها میگیري این باور در آن

شود که فرد روابط اجتماعی خود را کم کند و از اعتمادي موجب میبی

هاي از راه حلسوي دیگر، چون نیاز ذاتی به برقراري ارتباط دارد، یکی 

البته، به خاطر . داندهاي جنسی میاین تعارض را درگیر شدن در فعالیت

اعتمادي، احساس رهاشدگی و محرومیت هیجانی در روابط جنسی هم بی

از عزت نفس کافی برخوردار نیست و خود را فردي غیر جذاب و 

  .داندناکارآمد از لحاظ جنسی می

- بی/محرومیت هیجانی، رهاشدگی هايوارهاز سوي دیگر، وجود طرح

- بدرفتاري باعث ایجاد این تصور و باور در افراد می/اعتماديثباتی و بی

شود که تمایالت و نیاز آنها به حمایت عاطفی، صمیمیت و توجه به 

تواند دلیلی شود و همین امر میاندازه کافی از جانب دیگران ارضاء نمی

اي ردن و پرداختن به رفتارهاي کلیشهبراي اجتناب فرد از ارتباط برقرار ک

وقتی زنی داراي این . مانند داشتن روابط جنسی متعدد با دیگران شود

ها باشد احتماال تصویر بدنی مطلوبی هم از خود ندارد و به ویژه وارهطرح

کند از مهارت داند و تصور میخود را در روابط جنسی، جذاب نمی

برخوردار نیست که البته این موضوع  ي جنسیکافی براي برقراري رابطه

ها گردد زیرا باعث وارهتواند منجر به تقویت همان طرحي خود میبه نوبه

همان گونه که فینایور. گرددطرد شدن از سوي دیگران می
1

و همکاران  

اند داشتن مشکالت در حفظ روابط بین فردي، ایجاد عنوان کرده) 74(

- شدگان جنسی رایج میاستفادهن سوءصمیمیت  و احساس شرم که در بی

از سوي دیگر، . باشد ناشی از کاهش توانایی اعتماد به دیگران است

روابط بین فردي، تداوم روابط اجتماعی و عزت نفس به طور منفی تحت 

  ).75(گیرد ي جنسی قرار میتاثیر سوءاستفاده

کودکی  ي جنسی دراستفادهاند که بین سوءمطالعات متعددي نشان داده

ي در مطالعه. و عزت نفس جنسی پایین در بزرگسالی رابطه وجود دارد

بروگنون
2

ي جنسی ي سوءاستفادهزنان داراي تاریخچه) 60(و همکاران  

تر و سازگاري در مقایسه با زنان عادي، نمرات عزت نفس جنسی پایین

نان چنین، نتایج نشان داد که این زهم. تري به دست آوردندجنسی ضعیف

در . سالگی دو برابر بیشتر در معرض تجاوز جنسی قرار داشتند 14بعد از 

ي دیگري، شاپیرو و شوارزمطالعه
3

نشان دادند که زنان داراي ) 76(

تري ي تجاوز، عالیم تروماتیک بیشتر و عزت نفس جنسی پایینسابقه

- هي تجاوز، نمرات باالتري در خرددارند ضمن این که زنان بدون پیشینه

ي عزت نامههاي قضاوت اخالقی، کنترل و جذابیت در پرسشمقیاس

نتایج به دست آمده از بررسی رونتز. نفس جنسی به دست آوردند
4

)59 (

ي دانشگاهی نیز نشان داد که بین عزت نفس جنسیبر روي یک نمونه

  وجودرابطهبعدي،جنسیتجاوزاتوناکارآمدجنسیرفتارهايپایین،

                                                
1Feinauer
2Van Bruggen
3Shapiro and Schwarz
4Runtz
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  .دارد

نشان داد که هیچ تفاوتی در عزت  5وهش حاضر، نتایج جدول در پژ

ي نفس جنسی زنانی که در بزرگسالی مجددا در معرض سوءاستفاده

ي مجددي قرار هایی که در معرض چنین تجربهاند و آنجنسی بوده

ي جنسی در کودکی استفادهرسد سوءبه نظر می. اند وجود نداردنداشته

گذارد به طوري که حتی اگر فرد در می اثر دایمی از خود برجاي

استفاده نباشد از عزت نفس پایینی بزرگسالی هم مجددا در معرض سوء

دهد که به عالوه، نتایج پژوهش حاضر نشان می. برخوردار خواهد بود

تواند ي جنسی در کودکی میصرف قرار گرفتن در معرض سوءاستفاده

ن بگذارد و تالش براي عواقب ناگواري بر روي عزت نفس جنسی زنا

فرار از موقعیت و یا تسلیم شدن به موقعیت تاثیري بر میزان عزت نفس 

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر، هم راستا با سایر . جنسی نخواهد داشت

ي جنسی و استفادهتحقیقات انجام شده در این زمینه، اهمیت اثرات سوء

دهد و بیان ا نشان میهاي ناسازگار روارهگیري طرحنقش آن در شکل

تواند در هاي ناسازگار زنان روسپی چگونه میوارهدارد که طرحمی

عزت نفس جنسی . ها موثر باشدروابط بین فردي و عزت نفس جنسی آن

ارزشی و درگیري بیشتري درتواند باعث احساس بیتر نیز خود میپایین

  يزمینهوشدهوانفراومتعددتعهدبدونوثباتبیگذرا،جنسیروابط

  .مشکالت بهداشتی و اجتماعی دیگري را فراهم سازد

مدت انجام گرفت و تنها ي زمانی کوتاهاجراي این تحقیق در طی فاصله

ي متغیرهاي پژوهشی پرداخته شد اما این روابط، دلیلی بر به بررسی رابطه

هاي این موضوع باید از طریق پژوهش. ي علی و معلولی نیسترابطه

- طولی یا تجربی مورد آزمون قرار گیرد تا روابط علت و معلولی بین سوء

هاي ناسازگار اولیه، عزت نفس وارهي جنسی کودکی، طرحاستفاده

ي محدود به یک مرکز حجم نمونه. گري مشخص شودجنسی و روسپی

هاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و در شهر مشهد بوده، با توجه به تفاوت

هاي هاي پژوهش حاضر به سایر شهرها و استان تعمیم یافتهجغرافیایی 

    .کشور، باید با احتیاط صورت گیرد

  گیرينتیجه

ي جنسی کودکی اثري ماندگار بر روح و روان قربانی بر استفادهسوء

ها و گیري افکار، شناختگذارد به نحوي که منجر به شکلجاي می

ا مستعد آسیب در بزرگسالی گردد و فرد رهاي ناسازگار میوارهطرح

بیشترروسپیزنان ياولیهناسازگارهايوارهطرحمیزانچههر. نمایدمی

چنین عدم زندگی هم .بودخواهدترنپاییآنانجنسینفسعزتباشد

هاي وارهگیري طرحاي در شکلبا والدین در مراحل رشد، نقش عمده

  .نسی داردناسازگار اولیه و در نتیجه کاهش عزت نفس ج
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