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 چکيده
تواند بر  یبر فرد م یو روان یروح یمنف یراتعالوه بر تأث ی،از روابط جنس یتینارضا

 یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس ینرواثرگذار باشد. از ا یزن ینزوج یزندگ

زوجین جوان  یزندگ یفیتو ک یجنس یترضا یزانبر م یجنس یهاآموزش مهارت

را زوجین جوان  یو جامعه آمار یشده است. روش پژوهش شبه تجربانجام یزدشهر 

تحت عنوان گروه  ینفر 14دو گروه  یقمنظور انجام تحق به دادند. یلتشک یزدشهر 

 یدر دسترس انتخاب و مورد بررس یریصورت نمونه گو گروه کنترل به  یشآزما

 یفیتالرسون و پرسشنامه ک یجنس یتقرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه رضا

اخالت مد یاز بسته آموزش یرفتار-یمنظور درمان شناخت. بهبود (SF-36ی)زندگ

 ینتربا استفاده از مهم ها داده یلو تحل یهاستفاده شد. تجز یجنس یهامهارت 

 یاستنباط یلو آزمون تحلیل کوواریانس در بخش تحل یفیآمار توص یهاشاخص

 یتبر رضا یجنس هایبود که آموزش مهارت یناز ا یحاک نتایج. شد انجام هاداده

بدست  یجدارد. با توجه به نتا یمعنادار یرجوان، تأث یهازوج یزندگ یفیتو ک یجنس

توان اطالعات و دانش  یم یآموزش جنس یقگرفت که از طر یجهنت توانیآمده م

سالم، بهداشت  یکرده و به رشد جنس یجاددر افراد ا یالزم در مورد مسائل جنس

 .افراد کمک کرد یزندگ یفیتک یتو در نها دیفر ینروابط ب یی،زناشو

 یفیتک ی،جنس یترضا ی،جنس یهاآموزش مهارت  :واژگان کليدي

.یزندگ

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
10  /

ان
ست

تاب
  6

13
9

 
ص

 /
 

191- 
10

9
  

 2، فهيمه دهقانی1سيد حامد موسوي

 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات یزد، ایران 1
 استادیار دانشگاه یزد، گروه روانشناسی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 سيد حامد موسوي

 

هاي جنسی بر ميزان رضایت بررسی اثر بخشی آموزش مهارت

 زوجين جوان شهر یزدجنسی 
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 مقدمه
 خوردن مثل سی،جن روابط و رفتار آید و می شمار به زندگی مشترک مهم اجزای از متأهل و افراد تعهدهای نخستین از روابط جنسی

(. 1384)اوحدی،  ستا او نسل بقاء و سالم مشترک زندگی ی یکالزمه عبارتی به و هاانسان همه نیازهای زندگی از جزئی آشامیدن و

شخصیتی،  و انیرو و روحی تعادل عدم افسردگی، مانند فرد خود بر روانی و روحی منفی بر تأثیرات عالوه جنسی، مناسبات از نارضایتی

 جامعه سالمت و یاناطراف خانواده، اعضاء بر دیگر و داشته نیز خانواده چارچوب از خارج جنسی روابط خشونت، و پرخاشگری چون پیامدهایی

سطوح  و گرددلقی میرضایت جنسی برای بیشتر زوجین مهم بوده و یک موضوع فردی ت(. 1999همکاران،  و )لومان .بود خواهد گذار تأثیر نیز

گردد. دگی ایجاد میافزایش ثبات زناشویی در طی زن ،آن یمنجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده و در نتیجه ،جنسیباالیی از رضایت 

 (.1388 همکاران، به نقل از شاه سیاه و ؛2000)هاید و الماتر،

نند و نگرش کی را کسب می آموزش جنسی یک فرایند طوالنی است که افراد از طریق آن اطالعات و دانش الزم در مورد مسائل جنس

های خودشان را تشکیل می دهند و همچنین فرایند است که به رشد جنسی سالم، بهداشت زناشویی، روابط بین فردی، ها، عقاید و ارزش 

جتماعی، ا -کند. این آموزش به همه ابعاد جنیسیت مانند ابعاد زیستی، فرهنگیعاطفه، نزدیکی، تصویر بدنی و نقش های جنسیتی کمک می

های ها(، رفتاری )مهارتروانشناختی و مذهبی توجه می کند و به حوزه های شناختی )اطالعات و دانش(، عاطفی )احساسات، ارزش ها و نگرش 

 شود.ارتباطی و تصمیم گیری( مربوط می

نسان، اعمال ولوژیکی بدن اآموزش مهارت های جنسی برای زوجین در شرف ازدواج شامل کسب آگاهی در مورد کالبد شناسی و فیزی

حمودی و حسن )م  جنسی، تولید مثل و زندگی خانوادگی، پیشگیری از اختالالت جنسی، حاملگی ناخواسته و موضوعاتی از این قبیل است

 (.2007زاده، 

ی وجود دارد که برخی شواهد حاکی از آن است که انواع معینی از افکار، نگرش ها و عقاید در مورد جنبه های مختلف فعالیت جنس

ها را بر حسب میل، انگیختگی و ارگاسم به شدت ممکن است بر نوع فعالیت جنسی که افراد درگیر آن هستند تاثیر بگذارد و پاسخ جنسی آن

باورهای ها وجود ندارند. این تحت تاثیر قرار دهد. باورهایی در زندگی زناشویی وجود دارد که حقیقت ندارند و شواهدی برای حمایت از آن

ها را به مخاطره می اندازد و به عنوان باورهای کنند که مانع تحقق اهداف همسران می شود و سالمت جنسی آنمطلق، انتظارهایی را فراهم می

وارد (، که این م1393ناکارآمد، به علت اصلی بسیاری از اختالف ها بویژه اختالف های بین زوجین بدل می شود )دشتستان نژاد و همکاران، 

 به توجه با اش زندگی وضعیت از فرد های پندار بهداشت جهانی سازمان را زندگی کیفیتکیفیت زندگی زوجین را به حداقل می رساند. 

 تعریف فرد نظر مورد هایاولویت و استانداردها انتظارات، اهداف، با ها دریافت این ارتباط و کنند می زیست آن در که ارزشی نظام و فرهنگ

(. 1387)فالح زاده و دیگران،  باشد می اجتماعی و روانی جسمی، سالمت به مربوط زندگی کیفیت اساسی بعد سه کلی بطور. است کرده

عنوان مواردی آشکار و مرتبط با کنند. رویکرد عینی، کیفیت زندگی را بهبرخی محققان، کیفیت زندگی را با رویکرد عینی تعریف می

توانند سالمت جسمی، شرایط شخصی، ارتباط اجتماعی، و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی این موارد مید، داناستانداردهای زندگی می

این منظر، بر عوامل شناختی در ارزیابی  گیرد.باشند. در مقابل رویکرد ذهنی، کیفیت زندگی را مترادف با شادی یا رضایت فرد در نظر می

پردازان نگر وجود دارد که نظریهدو رویکرد عینی و ذهنی، رویکرد جدیدی به نام رویکرد کلبین  (2006، 1لیوکند )کیفیت زندگی تأکید می

بعدی ی چندنگر، کیفیت زندگی را یک پدیدهبعدی است. دیدگاه کلپیچیده و چندآن معتقدند کیفیت زندگی، همانند خود زندگی مفهومی 

این رویکرد، سالمت جسمی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و کیفیت گیرد. در را در نظر میکند و هر دو مؤلفه عینی و ذهنی مالحظه می

 (.2005، 2های سازنده کیفیت زندگی هستند )لتومحیط زندگی از مؤلفه

 ی شده استروابط جنسی رضایت بخش زوجین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در تحکیم ثبات خانواده ها معرفاز سوی دیگر؛ 

فعالیت  ی اصل زیستن، پربار و پیچیده است.ان به اندازهها و کیفیت زندگی جنسی انس(. تمایالت، کشش1380جهان فر و موالیی نژاد،)

معنوی پور و  ( به نقل از1384(. درحالیکه، فروتن )1389 جنسی و جنسیت، بخش مهمی از زندگی زناشویی است)شفیع آبادی و همکاران،

 مردان جنسی ناتوانی که داده نشان است، برخوردار باالیی شیوع از ایران ی جامعه در جنسی اختالالت اینکه به اشاره با(. 1388همکاران )

 .برند می رنج جنسی اختالالت ازخود  زناشویی زندگی در زنان درصد 40 تا 35 و است درصد 8/9

د تنفر از همسر، به مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجا نارضایتی از رابطه جنسی می تواندنتایج مطالعات حاکی از آن است که 

ها منجر شود. این مسایل توسط تنش احساس تحقیر، احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آن دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقام گیری،

 و کریستوفر) سازدمی تر عمیق  ران رابد و به تدریج شکاف بین همسها تجلی و بروز می یاها و اختالفات، تقویت شده یا در قالب آن

 (.1389همکاران،  و آبادی شفیع از نقل ؛ به2000اسپرچر،

                                                           
1 . Liu 
2 . Lehto et al 
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 بهداشتی، (؛ رفتار1380همکاران، و جنسی )حقیقی لذت اوج به رسیدن و بر رضایت جنسی آموزش جنسی که اندها نشان دادهپژوهش

 (؛ ارتباط1384، همکاران وزاده  یابی )حسن هویت و خانواده سالمت جنسی اختالالت از و پیشگیری روانی بهداشت سالم، جنسی رفتار

  (. 1385پور،  تاثیر داشته است. )نبی زناشویی رضایت و جنسی رضایت افزایش زناشویی،

نتیجه ه این ب( 1383نجابتیان ) و برخی مطالعات نیز در راستای تاثیر آموزش جنسی بر رضایت جنسی به پژوهش پرداختند. دانش

)معنوی پور و همکاران،  دست یافتند که هر چه میزان رضایت از روابط جنسی بیشتر باشد، میزان رضایت از روابط زناشویی نیز افزایش می یابد

1388.) 

 مستقیمغیر  یا تقیممس طور به زوجین، احساسات و افکار بر تاثیر با تواند می (، نشان داد اهمیت روابط جنسی1387تحقیقات شاملو )

 دهد. قرار تاثیر تحت وسیعی ابعاد در را هاآن میان روابط

( در مطالعات خود نشان دادند، شواهد مشخصی مبنی بر اثربخشی مداخالت روانی اجتماعی در بهبود 2012و همکاران ) 3چیشلم

  .ها با  شرکای خود وجود داردعملکرد رابطه مردان و یا عملکرد جنسی و یا رابطه ای آن

 باشند.شناختی گزینه درمانی موثری برای اختالالت جنسی مینشان دادند، مداخالت روان( 2013) و همکاران 4فروهاف

قاتی که توسط در کشور ما طی دو دهه گذشته ساخت خانواده و روابط بین اعضای آن دچار تغییرات زیادی شده است و بیشتر تحقی

ادی، کاهش شدن پیوندهای زناشویی صورت گرفته بر متغیرهای کالن از جمله وضعیت اقتصمتخصصان علوم اجتماعی در زمینه علل سست

ران های زناشویی و طالق در ایها را از عوامل مؤثیر بروز ناسازگاریاند و آنهای فرهنگی و اجتماعی تأکید نمودهدرآمد خانوار، بیکاری، چالش

تأکید  ءرسد از یک سور چند سال گذشته نادیده گرفت اما به نظر میدن در افزایش طالق توااند. هر چند که نقش این عوامل را نمیدانسته

های جوان منجر خواهد شد و از بیش از حد بر این متغییرها به عدم شناسایی عوامل مؤثر گسسته شدن پیوندهای زناشویی به ویژه در زوج

تواند توجیه منطقی در باب سالمت سیستم بهداشت روان ایر کشورها نمیطرف دیگر صرف وجود آمار پایین طالق در کشور ما نسبت به س

ها باشد، چرا که در برخی از کشورها نظیر ایران به خاطر مسایل فرهنگی، سنتی و حتی قانونی، ها و سازگاری زناشویی در بین زوجخانواده

ی حساس و مهم از یادگیریشان است و پژوهش انان یک جنبههای جنسی جورو، آموزش مهارتاز این پذیر نیست. طالق به سادگی امکان

ی اهمیت عامل آموزش در هها و آگاهی و ارتباط آن با تغییر نگرش، انجام شده است نشان دهندی آموزشهای متعددی که در مورد ارائه

های جنسی رسی اثربخشی آموزش مهارتایجاد نوعی نگرش مثبت و صحیح به مسائل جنسی است. لذا هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بر

 باشد.بر رضایت جنسی و کیفیت زندگی در بین زوج های جوان در شهر یزد و فرضیه های پژوهش به شرح ذیل می

 های جوان، تأثیر معناداری دارد.های جنسی بر رضایت جنسی زوجآموزش مهارت 

 ت عمومی، عملکرد جسمانی، محدودیت ایفای نقش به دالیل مهای جنسی بر کیفیت زندگی و مولفه های آن )سالآموزش مهارت

های جوان، وجزجسمانی، محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، خستگی یا نشاط، سالمت روانی( در 

 تأثیر معناداری دارد.

 

 روش تحقيق -1
حاضر از نوع مطالعات  روش تحقیقنی و از لحاظ زمانی، کوتاه مدت بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر مکانی، از نوع میدا

متغیر مستقل، د. بوهمراه با دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون  (گروه آزمایش و گروه کنترل)نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت دو گروهی 

درمان  منظوربهشد. سه بر نمرات پس آزمون با گروه کنترل مقایکه تنها در گروه آزمایش اعمال شده و تاثیر آن  بودهآموزش به شیوه گروهی 

 هر جلسه به مدت یک ساعت استفاده شد.  جلسه 8های جنسی در فتاری از بسته آموزشی مداخالت مهارت ر -شناختی

پذیر نبود با مراجعه به مراکز های جوان تشکیل دادند. از آنجا که دستیابی به تمامی این افرد امکانجامعه آماری تحقیق را زوج

 در دسترس انتخاب شدند. ی نمونهنفر از آنان به شیوه 28بهزیستی شهر یزد، تعداد 

 

استفاده شد. این پرسشنامه برای  -36SFامه کیفیت زندگی از پرسشن مطالعه این در  زندگی: پرسش نامه کيفيتابزار پژوهش: 

های بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی، کارآیی خود را ثابت کرده است. هدف، مصارفی همچون کار بالینی، ارزیابی سیاست

های هشت گانه تشکیل دهنده سالمت یطهی ترکیب نمرات حارزیابی حالت سالمت از هر دو نظر وضعیت جسمانی و روانی است که بوسیله

. محدودیت ایفای 3. عملکرد جسمانی. 2. سالمت عمومی.1به دست می آید که هشت حیطه مختلف سالمت را مورد ارزیابی قرار می دهد:

                                                           
3 . Chisholm, Katherine E., et al 
4 . Frühauf, Sarah, et 
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سالمت روانی  8 . خستگی یا نشاط.7. عملکرد اجتماعی.6. درد بدنی. 5. محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی. 4نقش به دالیل جسمانی.

 (.1384؛ نجات و دیگران، 1384؛ منتظری و دیگران، 1992)اورلی، 

 

  الرسون جنسی رضایت یپرسشنامه از جنسی رضایت میزان سنجش برای پژوهش این در :الرسون یجنس تیپرسشنامه رضا

این آزمون به  ( اعتبار و پایایی1380در پژوهش شمس ) .شد ارائه 1998 سال در همکارانش و الرسون توسط پرسشنامه این. شد استفاده

. و /93ی یک گروه بارور . گزارش شده است. در تحقیقی دیگر پایایی این پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برا/86. و /90ترتیب 

ر اساس یک مقیاس گزینه ای و ب 5نامه به صورت (. روش نمره گذاری: پاسخ های پرسش 1386. گزارش شد )بهرامی، /89برای گروه نابارور 

هرگز، بندرت، گاهی اوقات، اکثر اوقات و همیشه  گزینه های 23-22-21-19-17-16-13-12-10-3-2-1است. در عبارات  5تا  1لیکرتی از 

ا بر عکس نمره گذارش هه این گزین 25-24-20 -18-15-14-11-9-8-7-6-5 -4را دریافت می کنند. در عبارات  5تا  1به ترتیب نمرات 

 کنند.را دریافت می 5تا 1شده و به ترتیب نمرات 

 

 آموزشی یجلسه8طی  زمینه این در جنسی روابط هایمهارت اساس بر آموزشی بسته: جنسی هاي مهارت آموزش اجراي روش

 ( آمده است.1ی جلسات در جدول)خالصه. گردید برگزار ساعت 1 جلسه هر

 هاي جنسیي جلسات آموش مهارت: خالصه1 جدول

 محتوای آموزش داده شده جلسات

 جلسه اول و دوم
ها، ی و علل آنجلسه اول و دوم: معارفه و بررسی عوامل موثر و تاریخچه ی مشکل، انواع اختالالت جنس

 فواید ارتباطات جنسی، دالیل بی میلی ها

 غیرمنطقی و تاثیرات آن بر بی میلیباورهای  جلسه سوم

 تباطمرور جلسه سوم، گفتگو در مورد خواسته های جنسی، ارتباطات کالمی صحیح در برقرار ار جلسه چهارم

 جلسه پنجم
 زش طوالنیهمسر، آمو با جنسی های مردان و زنان، بازی جنسی دنیای با مرور جلسه چهارم ، آشنایی

 انزال تعویق ترفندهای و انزالی، فنون زود از جلوگیری و ارگاسم شدن

 انزال تعویق ترفندهای و مرور جلسه پنجم، فنون جلسه ششم

 جنسی آمیزش و بارداری آموزش چگونگی مقاربت متناسب با مشکل زوجین(؛ دوران جلسه هفتم

 جلسه هشتم

ی پیرامون بازخورددهمرور جلسات گذشته، ارزیابی تکنک های مختلف به کار گرفته شده توسط زوجین، 

ز طرح درمانی و ااثر بخش یا غیر اثر بخش بودن درمان، رفع اشکاالت موجود، ارزیابی نتایج مثبت حاصل 

 میزان رضایت زوجین از درمان و اجرای پس آزمون

 

 یافته ها -2
 های جوان، تأثیر معناداری دارد.آموزش مهارت های جنسی بر رضایت جنسی زوج: اول فرضیه

 کنترل و آزمایشدو گروه   رضایت جنسینمرات پس آزمون  يآزمون لون براي بررسی برابري واریانس ها 2 جدول

 سطح معنی داری آزمون 2درجه آزادی 1درجه آزادی Fآماره 

.605 1 26 .444 

 

اری آزمون  حاصل دگرفته از آنجائیکه مقدار سطح معنی انجام  و آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها( 2) با توجه به جدول

کنترل دو گروه   رضایت جنسیباشد آزمون معنی دار نبوده و فرض صفر)برابری واریانس ها( برای نمرات پس آزمون می 05/0شده بزرگتر از 

 گردد.پذیرفته و فرض یک )عدم برابری واریانس ها( رد میو آزمایش 
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 رضایت جنسی بهبوددر هاي جنسی آزمون اثرات بين گروهی به منظور بررسی تاثير آموزش مهارت 3 جدول

 آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع
سطح معنی 

 داری آزمون
 مربع اتا

 9712.290a 2 4856.145 633.267 .000 .981 مدل اصالح شده

 033. 367. 845. 6.483 1 6.483 متقابل

 980. 000. 1250.867 9592.147 1 9592.147 جنسیپیش.آزمون.رضایت.

 685. 000. 54.440 417.465 1 417.465 گروه

    7.668 25 191.710 خطا

     28 147104.000 کل

     27 9904.000 کل تصحیح شده

 

ده برای حالت شانجام گرفته از آنجائیکه مقدار سطح معنی داری آزمون  حاصل  و آزمون کوواریانس( 3شماره )با توجه به جدول 

 رد( های جنسی در بهبود رضایت جنسیمهارتباشد آزمون معنی دار بوده و در نتیجه فرض صفر)بی تاثیر بودن می 05/0از  کوچکتر)گروه( 

به منظور تعیین خطی یا غیر خطی بودن گردد. می ذیرفتهپ( های جنسی در بهبود رضایت جنسیآموزش مهارت و فرض یک )موثر بودن 

 ر روی نتایج است.همبستگی از ضریب اتا استفاده شده است که قابل مالحظه بودن این ضریب نشان دهنده تاثیر بیشتر عامل مورد بررسی ب

 دو گروه با حذف اثر نمرات پيش آزمون جنسینمرات پس آزمون رضایت اطالعات آماري مربوط به  4 جدول

 خطای معیار میانگین گروه
 درصد 95فاصله اطمینان 

 باالحد  حد پایین

 94.638a .844 92.899 96.376 کنترل

 83.220a .844 81.481 84.958 آزمایش

 

رضایت جنسی یش آزمون دو گروه با حذف اثر نمرات پ های جوانزوج رضایت جنسیمیانگین نمرات پس آزمون  (،4شماره )در جدول 

  برای دو گروه ارائه شده است. های جوانزوج 

 

 های جوان، تأثیر معناداری دارد.های جنسی بر کیفیت زندگی زوجفرضیه دوم: اثربخشی آموزش مهارت

 هاآزمون لون براي بررسی برابري واریانس : 5 جدول

 سطح معنی داری آزمون 2درجه آزادی 1درجه آزادی Fآماره 

.673 1 26 .420 

 

انجام گرفته از آنجائیکه مقدار سطح معنی داری آزمون  حاصل  هاو آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ( 5) با توجه به جدول

کنترل دو گروه  کیفیت زندگیها( برای نمرات پس آزمون باشد آزمون معنی دار نبوده و فرض صفر)برابری واریانس می 05/0شده بزرگتر از 

 گردد.ها( رد میپذیرفته و فرض یک )عدم برابری واریانس و آزمایش 

 کيفيت زندگی بهبوددر  نسیهاي ج: آزمون اثرات بين گروهی به منظور بررسی تاثير آموزش مهارت6 جدول

 مربع اتا سطح معنی داری آزمون آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

 41858.463a 3 13952.821 1540.375 .000 .995 مدل اصالح شده

 006. 702. 149. 1.354 1 1.354 متقابل

 168. 038. 4.843 43.873 1 43.873 پیش آزمون کیفیت زندگی
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 995. 000. 4357.027 39466.254 1 39466.254 گروه

 128. 072. 3.538 32.045 1 32.045 خطا

    9.058 24 217.394 کل

     29 10,966.300 کل تصحیح شده

 

ای حالت )گروه( انجام گرفته از آنجائیکه مقدار سطح معنی داری آزمون  حاصل شده بر و آزمون کوواریانس( 6) با توجه به جدول

 رد( کیفیت زندگی بهبوددر  های جنسیآموزش مهارتباشد آزمون معنی دار بوده و در نتیجه فرض صفر)بی تاثیر بودن می05/0از  کوچکتر

به منظور تعیین خطی یا غیر خطی بودن گردد. می پذیرفته( نسیهای جنسی در بهبود رضایت جآموزش مهارت و فرض یک )موثر بودن 

 ر روی نتایج است.همبستگی از ضریب اتا استفاده شده است که قابل مالحظه بودن این ضریب نشان دهنده تاثیر بیشتر عامل مورد بررسی ب

 دو گروه با حذف اثر نمرات پيش آزمون زندگیکيفيت نمرات پس آزمون : اطالعات آماري مربوط به 7 جدول

 خطای معیار میانگین گروه
 درصد 95فاصله اطمینان 

 باالحد  حد پایین

 94.668a .805 93.007 96.328 کنترل

 83.238a .805 81.578 84.899 آزمایش

 

برای  کیفیت زندگیمون دو گروه با حذف اثر نمرات پیش آز های جوانکیفیت زندگی زوج میانگین نمرات پس آزمون ( 7) در جدول

 .دو گروه ارائه شده است

 8 جدول

 سطح معنی داری آزمون 2درجه آزادی 1درجه آزادی Fآماره  هامتغیر

 420. 26 1 39. سالمت عمومی

 0.21 26 1 0.32 عملکرد جسمانی

 0.32 26 1 0.33 جسمانیمحدودیت ایفای نقش به دالیل 

 0.33 26 1 0.88 محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی

 0.23 26 1 0.91 درد بدنی

 0.42 26 1 0.54 عملکرد اجتماعی

 0.22 26 1 0.54 خستگی یا نشاط

 0.41 26 1 0.83 سالمت روانی

 

نی داری آزمون حاصل گرفته از آنجائیکه مقدار سطح معانجام  هاو آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ( 8) با توجه به جدول

های کیفیت )سالمت عمومی، عملکرد جسمانی، محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی،  محدودیت ایفای نقش به برای همه مولفه شده

بوده و فرض صفر)برابری مون معنی دار نباشد آزمی 05/0بزرگتر از  (دالیل عاطفی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، خستگی یا نشاط، سالمت روانی

 گردد.ها( رد مییک )عدم برابری واریانس  پذیرفته و فرضکنترل و آزمایش دو گروه کیفیت زندگی ها( برای نمرات پس آزمون واریانس 

 مولفه هاي کيفيت بهبوددر  هاي جنسی: آزمون اثرات بين گروهی به منظور بررسی تاثير آموزش مهارت9 جدول

 مربع اتا سطح معنی داری آزمون آماره فیشر میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

 995. 0.001 4.213 32314.21 1 32314.21 سالمت عمومی 

 0.871 0.002 5.313 43123.33 1 43123.33 عملکرد جسمانی

 881. 0.021 44.32 346.431 1 346.431 محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی

http://www.rassjournal.ir/


 109 -119، ص 1396، تابستان 10ردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره رویک
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 995. 0.001 34.21 34412.3 1 34412.3 محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی

 0.92 0.01 6.431 44313.443 1 44313.443 درد بدنی

 0.56 0.002 5.432 323.4543 1 323.4543 عملکرد اجتماعی

 0.76 0.023 4.564 65431.33 1 65431.33 خستگی یا نشاط 

 0.91 0.02 7.432 434.321 1 434.321 روانیسالمت 

 

 ای حالت )گروه(انجام گرفته از آنجائیکه مقدار سطح معنی داری آزمون  حاصل شده بر و آزمون کوواریانس( 9) با توجه به جدول

قش به دالیل نبرای همه مولفه های کیفیت )سالمت عمومی، عملکرد جسمانی. ، محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی، محدودیت ایفای 

در نتیجه فرض  باشد آزمون معنی دار بوده ومی 05/0از  کوچکتر عاطفی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، خستگی یا نشاط، سالمت روانی( 

سی در بهبود آموزش مهارت های جنو فرض یک )موثر بودن  کیفیت رد بهبود مولفه هایدر  آموزش مهارت های جنسی صفر)بی تاثیر بودن

 .گرددمی پذیرفته( هاآن
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 بحث و نتيجه گيري -3
های جوان، تأثیر های جنسی بر رضایت جنسی زوجیافته های تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش نشان داد، آموزش مهارت

( که نشان دادند 2004( و بارون و بایرون )1383(، نجاتیان و همکاران )1390معناداری دارد. نتایج تحقیق با نتایج پژوهش های دیوبند )

شوند همسو می باشد. وجب افزایش رضایت جنسی، کاهش خشونت های جنسی و ناسازگاری زناشویی میهای جنسی مآموزش مهارت

(که نشان 2015ن )( و بختیاری و همکارا1393( و راستگو و همکاران )1380( و رهنما )1389همچنین با پژوهش های شاه سیاه و همکاران )

 وان است. دارد همخ دهد مشاوره زناشویی تاثیر مثبتی بر رضایت زناشوییمی

ی جنسی همه ارتباطات و تعامالت زندگی زوجین را تحت الشعاع قرار می دهد. اگر زوجین توان گفت، رابطهدر تبیین این یافته می

های ارتباطی خود را تغییر دهند و آن را در زندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعد مهم رابطه داشته باشند قادر خواهند بود که شیوه

در هنگام بروز تعارضات و مشکالت زناشویی یک راه حل سازنده را در پیش بگیرند. حال آنکه بسیاری از افراد مخصوصا در  بهبود بخشند و

ی آن رابطه ای با کیفیت پایین می باشد. در این پژوهش کشور ما با اطالعات ناقص و گاه حتی اشتباه وارد رابطه زناشویی می شوند که نتیجه

ی های زن و مرد در این زمینه و در ابراز عشق، دیدگاه اسالم در زمینهطالعات صحیح در زمینه چرخه پاسخ جنسی، تفاوتپژوهشگر با ارائه ا

رابطه جنسی نه تنها احتمال بهبود مهارت های عملی را افزایش داد بلکه باعث اصالح بسیاری از باورهای اشتباه آزمودنی ها شد. در این 

یق و پژوهش های انجام شده، این مسئله مورد تاکید قرار گرفت که مکانیزم راه اندازی میل جنسی در زنان تحت جلسات برپایه ادبیات تحق

نگیخته تاثیر افکار و باورهایی قرار دارد که در این زمینه دارند؛ برخالف مردان که به راحتی و خیلی زود از طریق حس بینایی و یا بویایی برا

اوت ها و افزایش دانش وآگاهی از نیاز جنسی این برداشت های اشتباه از همسر را کاهش داده بر رضایت زناشویی شوند. آگاهی از این تفمی

های جنسی بر کیفیت زندگی و مولفه های آن )سالمت عمومی، عملکرد جسمانی، تاثیر دارد. یافته های دیگر پژوهش نشان داد آموزش مهارت

، محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، خستگی یا نشاط، سالمت محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی

( که نشان دادند آموزش جنسی بر 1393های جوان، تأثیر معناداری دارد. نتایج مطالعه با نتایج تحقیق راستگو و همکاران )روانی( در زوج

(که نشان دادند آموزش 2010چنین این یافته با نتایج تحقیقات شاه سیاه و همکاران )باشد. همبهبود کیفیت زناشویی تاثیر دارد، همسو می

های کیفیت زناشویی مانند رضایت جنسی، رضایت زناشویی، صمیمیت جنسی و کاهش تعارضات زوجین تاثیر دارد، جنسی بر بهبود مولفه

شان داد که آموزش مهارت های جنسی بر باورهای ناکارآمد جنسی ( نیز ن1393همسو می باشد. نتایج تحقیقات دشتستان نژاد و همکاران )

موثر است. این نتیجه می تواند با بعد محدودیت ایفای نقش به دالیل عاطفی همسو باشد. همچنین نتایج مطالعات شاکرمی و همکاران 

( و هنر پروران و 2013ی و همکاران )(، کریم2013(، صحت و همکاران )1983( و کیلمان و همکاران )2013( سلیمی و فاتحی )1393)

های جنسی را بر صمیمیت زوجین مورد تایید قرار داده اند. برخی ( نیز همسو می باشد. این مطالعات نقش آموزش مهارت2010همکاران )

یج پژوهش حاضر همسو ها با نتامحققین نتایج آموزش های جنسی را بر سالمت جسمی و روانی زوجین مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن

های آموزش مسائل جنسی بر سالمت جنسی نشان دادند. همچنین کیلمان و ( تاثیر برنامه2008می باشد. بعنوان مثال فرنام و همکاران )

ر کاهش ی مذکو( تاثیر آموزش مسائل جنسی را اختالل نعوظ و تغییرات مثبت در تکرارهای ارگاسم زنان نشان دادند. مطالعه1983همکاران )

 اضطراب های جنسی را در زنان به طور قابل توجهی را گزارش کرد. برخی مطالعات ابعاد دیگری از کیفیت زناشویی را مورد بررسی قرار دادند

( که نشان داد، افزایش رضایت جنسی باعث افزایش شادکامی کلی زناشویی می شود. مطالعاتی مشابه اثر بخشی سالمت 2009مانند وورال )

( نشان داد 1394ی بستانی خالصی و همکاران )ی را برروی مولفه های دیگری از کیفیت زندگی مورد پژوهش قرار دادند. نتایج مطالعهجنس

( تاثیر آموزش جنسی 2014ی جنسی مسووالنه مانع فروپاشی این نهاد مقدس می شود. محبی و همکاران )اخالقی، رابطه -در بعد اجتماعی

جسمی مورد پژوهش قرار دادند نتایج این پژوهش نشان داد این آموزش ها باعث بهبود عملکرد زوجین می شود. برخی را بر بعد عملکرد 

ترین عوامل مستعد کننده ابتال به بیماری های مقاربتی دانسته ونشان دادند نتایج مطالعات عدم اطالعات مربوط به مسائل جنسی را مهم

ی را برای فرد افزایش می دهد. این نتیجه همسو بودن با بعد عملکرد اجتماعی پژوهش حاضر را پوشش شناختی و اجتماعمخرب جسمی، روان

کند. آموزش جنسی فرصت یادگیری مسائل جنسی و جلوگیری از بروز برخی مشکالت را فراهم میتوان گفت، دهد. در تبیین این یافته میمی

یکدیگر، از مسائل جنسی و زندگی مشترک مشکالت متعددی را تجربه می کنند. آموزش  افراد به دالیل متعدد از جمله شناخت ناکافی از

های جنسی الزم برای یک هدف مشترک ها به افراد کمک می کند و به آنان اطالعات و آگاهیجنسی در کسب اطالعات و اندیشه ها و مهارت

می دهد. برنامه های آموزش جنسی جامع در پیشگیری از اختالالت جنسی، و ارضای نیازها و تعامل در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را 

. بنابراین کیفیت رفتار جنسی سالم، رعایت بهداشت، ایجاد بهداشت روانی برقراری سالمت خانواده و کسب هویت جنسی مناسب مؤثر است

درمان و پیشگیری انجام شده است و از آنجا که یکی از  یهزمینها در های اخیر بیشتر فعالیتدر سالدهد. ها را تحت تاثیر قرار میزندگی آن

در بسیاری از مواقع اختالالت جنسی ها نیز سعی عمده بر تغییر نگرش افراد است. طرق مهم تغییر رفتار ارزیابی نگرش است در این فعالیت

لیل اصلی آن شرم و حیا است و انواع معینی از افکار، نگرش کنند و داز همان اوایل زندگی وجود دارد اما زوجین این مشکالت را اعالم نمی
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ها تاثیر گذار باشد. در زندگی بسیاری از زوجین باورهایی از روابط ها و عقایدی که غیر منطقی بوده و ممکن است بر نوع فعالیت جنسی آن

کنند که مانع باورهای مطلق انتظارهایی را فراهم میها وجود ندارد. این جنسی وجود داد که حقیقت ندارند و شواهدی برای حمایت از آن

ها را به مخاطره می اندازد و به عنوان باورهای ناکارآمد به علت اصلی اختالف های زوجین تحقق اهداف همسران می شود و سالمت جنسی آن

ارتباطی صحیح سالمت جنسی و کیفیت زندگی  تبدیل می شود. لذا آگاه ساختن زوجین از باورهای اشتباه در مورد روابط جنسی و راهکارهای

ی آموزشی که داده شد تماس های عاطفی و ها را سبب می شود. در تبیین نتایج بدست آمده در بعد عاطفی می توان گفت به واسطهآن

و نزدیکی  شود زوجین احساس صمیمیتها سبب میحسی غیرجنسی و تماس های لمسی و عاطفی جنسی آموزش داده شد که این آموزش

بیشتری با هم داشته باشند. همچنین شرکت کنندگان آموختند باید به صورت واضح و صریح پیرامون نیازها، عالیق، اولویت ها و خواسته 

های جنسی شان با همسر خود مذاکره نمایند. مذاکره در باره مسائل جنسی باعث شد افراد دید جدیدی نسبت به روابط جنسی شان پیدا 

گونه تبیین کرد که اضطراب نسبت به مسائل جنسی را در خود کاهش دهند. همچنین تاثیر این آموزش بر شادکامی را می توان اینکرده و 

دهند و نظرات و دیدگاه های همسر خود نسبت فراد مسایل عاطفی و جنسی خود را در یک بافت صمیمانه زناشویی به همسرانشان انتقال می

گردند؛ همین موضوع سبب می شود تا احساس خوبی مثل عزت نفس و موثر بودن در سکس نسبت به خود و ا میبه روابط جنسی شان آشن

 زوج خود داشته باشند که این مسئله آرامش و شادی را به دنبال دارد.

توان با  یکه نم یآزمون اشاره کرد به طور یشپ یها و اجرا یافته یمتعم یتتوان به محدود یحاضر م یمطالعه هاییتاز محدود

به  مسائل  یجه ناکافباشد. تو یم یزدشهر  ینمربوط به متاهل یجداد. نتا یمپژوهش را به تمام زوج تعم ینبدست آمده ا یها یافته یت،قاطع

کنند.  لیتکم یاطتبا اح یاکرده و  یاز افراد از پرکردن پرسش نامه خوددار یشد که برخ یمشکالت باعث م یاناز ب شرمو  یراندر ا یجنس

ه منظور آموزش ب ییها ینیکشود مراکز و کل یم یشنهادباشد. پ یبا نمونه برزگتر م یشتریب یقاتحاصل مستلزم تحق یجنتا یریپذ یمتعم

محرمانه  یزندگ در یشههم یبرا یو چه قبل از ازدواج در نظر گرفته شوند؛ تا مسائل و مشکالت جنس اجاز ازدو یشچه پ یجنس یمهارت ها

 یدتاک ینبه مراجع مشاوره یها ینیکو کل یستیدر مراکز بهز ینزوج یدر روابط جنس یرمنطقیغ یبر باورها شودیم یشنهادنمانند پ یباق

 یمحل یهادر گروه رسدیبه نظر م کنندیمراجعه نم یاختالالت جنس یگیریمشاوره جهت پ اکزاز افراد به مر یاریبس ینکهشود. با توجه به ا

وره مراجعه کنند. مشا یها ینیکمسائل را آموزش داد و افراد را آگاه کرد که جهت درمان به کل ینتوان ا یبه خانواده م در مدارس یاو 

 یردصورت گ یزن یگیریج آموزش، پیاز تداوم نتا ینانشود به منظور حصول اطم یم یشنهادپ
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