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زنان دارای والد جانباز   های جنسی بر رضایت زناشوییاثربخشی آموزش مهارت  
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 چکیده

-بررسی آموزش مهاار  ژوهش حاضرپ   هدف  پایداری زندگی است از این رومل  ترین عوارضایت زناشویی یکی از مهممقدمه: 

 .بود  جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز  های

 جلساه 6 ناهآزمون با گاروه ننتارل پس–آزمون پیشطرح با  می باشد، آزمایشی نیمهازنوع  به لحاظ روش،  :پژوهش  روش  

جانبااز   هال دارای والادمتأ   نلیاه زناانشاامل    جامعاه آمااری  ها اجراشد وبر روی آزمودنی  های جنسی  آموزش مهار   دوره

گیاری در دساتر  نفر به صور  نموناه  24زمیان آنها  ا  بودند.  1395سال    مشاوره جاهدشهر مشهد در  نننده به مرنزمراجعه

ابزار پزوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ باود   .گروه آزمایش وننترل قرار گرفتند  به روش تصادفی در دو  انتخاب شدند و

باا روش آماار توصایفی  spss18 نرم افازار با استفاده از به منظور تحلیل داده ها .( تدوین شده بود1994توسط اولسون )نه 

  تحلیل نوواریانس استفاده شد. استنباطی از آزمونآمار   )فراوانی، میانگین، انحراف معیار( و

نتایج نشان داد نه آموزش مهار  های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه ننترل تاثیر   ها:یافته

 دارد. p<0/05معناداری داشته است. نمرا  در دوگروه آزمایش وننترل درمرحله پس آزمون تفاو  معناداری 

عث با  دارای والد جانباز  های جنسی بر روی زنان متأهلحانی از آن است نه آموزش مهار یافته های مطالعه    گیری:نتیجه 

 شود.آنان میش رضایت زناشویی افزای

  والد جانباززنان دارای   "رضایت زناشویی "مهارتهای جنسیآموزش   :اکلید واژه ه  

  24/8/1397تاریخ پذیرش:        1397/ 7/4ناریخ دریافت:  
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جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز  هایاثربخشی آموزش مهار   

 

 :قدمهم 

ه را ابتدا خاانوادهر جامعه ای  شود وای اسا  نار تلقی میاین نهاد اجتماعی برای هر جامعه گذاری بهارزش مفهوم خانواده و

اهمیات بیشاتر پیادا این موضوع زمانی  .پرورش دهد درون آن شهروندان آینده خویش راتا از ، دهدنانون توجه خود قرار می

باه هماین  .ی فکری نو نیاز داشته باشدشیوههروندانی جدید با زیر بنایی به ش  ب تحوال  ساختاری ونند نه جامعه به سبمی

مگار از  ،رشدی در آن حاصال نخواهاد شاد هایی است نه در جامعه باید رشد نند وخانواده یکی از اولین نهادست نه  دلیل ا

 .(1) های آنها و بدناریی از نارنردلمشناخت ع   طریق درک و

معلولیت ناشی از مان  جانبازی یا هاز جمله شرایط سخت،    .نندتر میارد نه این بحث را جدیوجود دگاهی شرایطی در افراد  

پذیر بدل شاود واده به محیطی آسیببستر خان  ،شودآورد نه باعث میدگی پدید میشرایط خاصی را برای زن  ،جراحا  جنگی

هماین   ننناد ومن احسا  فشار وسختی را تجربه ماینشان دادند نه اعضای خانواده فردی با بیماری مز  (3)در پژوهش  .(2)

هایی دختران جانبازان هستند نه پس از ازدواج خانه از اعضای چنین خانواده  ،شودفراد میهش نیفیت زندگی این اموجب نا

د شاوبینی میاند پیشپذیر رشد نردهنه در محیطی آسیب  همین افراد  و،  شوندترک نرده و وارد زندگی جدیدی می  پدری را

تواند بر ساالمت روان آنها می سالمت جسم و قرار گیرند وخانوادگی   شناختی وهای روانبه احتمال بیشتری در معرض آسیب

   .(4تربیت فرزندانشان اثر مستقیم داشته باشد )  خانواده و

پیوند قانونی مرد و زن با همدیگر است دقیقاً در ارتباط با نهاد خانواده است و نارنرد آنها ننترل و تنظایم زنادگی   نه  ازدواج

نیفیات و بقااآ آن اثار در 1رضاایت زناشاوییباشاد، نه تشکیل شاده  زدواج با هر هدفیا .(5) است جنسی و اجتماعی انسان

شود و آنها غیرقابل انکاری دارد. وقتی زن و شوهر از ازدواج خود رضایت داشته باشند، خانواده از استحکام خوبی برخوردار می

اندناه ساازگاری در اماان بمانناد. مطالعاا  نشاان دادههاا      به درستی برخوردننند و از آسیبالتوانند با مسائل و مشکمی

ذارد و رواباط زناشاویی رضاایتبخش، زیربناای عملکارد گثیر میأ زندگی فردی و اجتماعی انسانها ت  زناشویی بربسیاری از ابعاد

 ، ویژه خاانوادهبنابراین به دلیل اهمیت ؛  شود  خوب خانواده است و باعث رشد شایستگی وتوانایی سازگاری در بین نودنان می

د. رضاایت زناشاویی یکای از ساز مندی زناشویی را فراهم میرضایتمحققین درصدد نشف راز و رمزهایی هستندنه موجبا  

هاا باا وجاود ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. تمامی گزارش  ثر در ثبا  و پایداری خانوادهؤعوامل م

 دهند نه میزان شیوع ناسازگاری زناشویی به صورتهای مختلفی رو باه افازایش اساترند نشان میهایی نه با یکدیگر داتفاو 

(6). 

 باه جنسای رابطاه  (.7)  ترین عوامل استرند نه رضایت جنسی از مهمرضایت از ازدواج نقش دا  عوامل زیادی در موفقیت در 

 نناد درمی  ارضا  را  انسان  اجتماعی  و  زیستی  نیازهای  جنسیارتباط  .  دهدمی  قرار  تاثیر  تحت  را  زناشویی  رضایت  مختلفطرق  

-مای نااهش رارابطاه  تنش و افزایشرا  رابطههای صمیمیت 2سیجن رضایت تجربه. دهدافزایش می زندگی را  نیفیت  نتیجه

 میازان مانناد روانای عوامال. مای گذارناد تااثیر جنسای رضاایت میزان بر مختلفی عوامل .(8)(1999 3سیلور وگاتمن)  دهد؛

ز رضاایت زوجاین از رواباط زناشاویی را مای تاوان ا  ،4بنا باه تعااریف رضاایت از زنادگی(  10)  (9)  تعهد زوجین  و  صمیمیت

 
1- marital satisfaction 
2 - sexual satisfaction 
3 - Gottman, J. M & Silver, N. 

4 -life satisfaction 
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افارادی   .(11)دوام زندگی مشترک اسات    ترین عامل جهت پایداری ورضایت زناشویی مهم  .فانتورهای مهم آن به شمار آورد

از نیفیت زنادگی بهتاری نسابت باه نه در روابط جنسی خود با همسرانشان رضایت باالیی داشتند به طور قابل مالحظه ای  

   .(12)ایی نه رضایت ندارند گزارش نردند هآن

قش های ن  ، تصور بدنی ونزدیکی  ،عاطفی  ،روابط بین فردی  ،بهداشت زناشویی  ،جنسی فرایندی است نه به رشد سالمآموزش  

 نناد.ماذهبی توجاه مای روانشاناختی و  ،اجتمااعی–فرهنگای    ،آموزش جنسی به همه ابعاد زیستی  ،نندجنسیتی نمک می

( 14)پاژوهش هاا . (13)شود مربوط می (ی ارتباطی وبرقراری رابطه ی جنسیموزش جنسی هم به حوزه رفتاری )مهار  هاآ

الگوهای ارتباطی زوجین و میزان رضایت جنسی آنها هریک به تنهاایی متغیرهاایی هساتند ناه   نه  حانی از آن است(  15و)

مهام بارای آماوزش باه عناوان عامال بسایار   ،ایالمدر استان  .  توانند در گرایش زوجین به سمت طالق نقش داشته باشندمی

رضایت نال   و  سبک حل تعارض  ،رابطه زناشویی  ،مثبت به همسر  اثر قابل توجهی بر احساسا   و  .رضایت زوج ها شناخته شد

 در زوجها روان سالمت با جنسی رضایت و زناشویی رضایت نه داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج (17) .(16)زناشااااااویی دارد

 .دارد  معنادار و مثبت ارتباط  سال 50تا   41سال  40 تا  31 سال، 30تا20  سنی  دورههای

حفا  زنادگی رضایت زناشویی از عوامال بهباود و    ،پژوهش ها نشان داده اند  .جامعه استی طالق از مشکال  عمده  آمار باال

عادم اطالعاا  ناافی  .گذار باشدبه آن می تواند تاثیر زناشویی است ودر این زمینه رابطه ی جنسی ومسائل ومشکال  مربوط

وادگی متعدد نیز داشته اند خطار از عدم آموزش مناسب بخصوص در بین دخترانی نه آسیب های خان در بین زوجین جوان و

از مشکال  آن مای   یری  پیشگ  به همین منطور برای حف  نانون ارزشمند خانواده و  .دهداشیدگی خانواده را افزایش میهم پ 

اثربخشی آموزش مهار  های جنسی بار رضاایت فرضیه در این پژوهش به دنبال بررسی  وتوان از آموزش جنسی بهره گرفت 

 باشد.  می  زنان دارای والد جانباز  زناشویی

 روش پژوهش: 

رضاایت  پرسشنامهنه ، 1395ر مشهد در سال جاهد شهی مراجعه نننده به مرنز مشاوره دارای والد جانباز  نلیه زنان متأهل 

به شیوه تصاادفی   انتخاب و  نفر  24تعداد    ،از نظر رضایت زناشویی مشکل داشتند  را تکمیل نردند و(  1994زناشویی اولسون )

و داشاتن حاداقل دیا لم  ،نداشاتن اخاتالل حااد روانای ،مالک ورود به پژوهش  .شدندو گروه آزمایش وننترل جایگزین  در د

جادایی  مالک خروج از پاژوهش،  .بودپدر جانبازداشتن    سال زندگی مشترک و  5سال وحداقل    35حدانثر    سال و  18حداقل  

ابزار مورد استفاده در  استفاده از جلسا  مشاوره در خالل دوره آموزش.  عدم شرنت درجلسا  درمان،  دائم از همسر،موقت یا  

شاامل . تادوین شاده اساتماده می باشد  115شامل ( 1994) 1توسط اولسون :پرسشنامه رضایت زناشویی انریچاین پژوهش  

هاا باه پاسا  باه مااده  .سوال است  10رده مقیا  دیگر شامل  خ  10  سوال و  5خرده مقیا  نه خرده مقیا  اول شامل    12

-1گزینه نمره به هرذاری این پرسشنامه گمی باشد. نمره( مخالفم الًموافقم تا نام  الًنام)گزینه ای    5روش لیکر  و به صور   

 235و  47حدانثر نمره به ترتیاب شوند، حداقل و گذاری میها به صور  معکو  نمرهتعدادی از ماده. شودامتیاز داده می 5

 .بودن نمره، بیانگر رضایت از روابط زناشویی و پایین بودن نمره بیانگر نارضایتی از این روابط است  الاست. در این پرسشنامه با

 آورد،باه دسات  92/0را ضریب آلفای نرونباخ با استفاده از  است. اعتبار فرم نوتاه 60-41در این آزمون بین نمره نقطه برش  

 محاسبه نردند. %93همبستگی درونی آزمون با فرم بلند در ایران 

 
1- Olson 
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     ، آموزش مهار  های جنسی داده شد در پایان دوره پس آزمون اجرا شد.دقیقه ای 90جلسه   6زمایش به مد   گروه آ

 جدول جلسات آموزش مهارت های جنسی    

sessions the training of sexual skills 

تفااو  هاای  معرفی جرخه رابطاه و مقدمه شناختی بر جایگاه رابطه جنسی در زندگی و  ،عضای گروهاآشنایی با    :  جلسه اول 

 زنان ومردان 

 های جنسی شناخت عوامل موثر بر نارنرد بررسی عوامل منفی بر رابطه جنسی و  : جلسه دوم

 آموزش تکنیک نگل   مرد و لوژی بدن زن ویوآشنایی با فیز: جلسه سوم

 ارزیابی زوجین وآموزش ارگاسم در زنان   ،:  ارئه دانش جنسیجلسه چهارم

 عالیق جنسی  شناخت ترجیحا  و حل مسئله به زوجین و آموزش مهار  های ارتباطی و:   چلسه پنجم

   نحوه مقابله با آن آشنایی با اختالال  جنسی و: جلسه ششم

در ساطح توصایفی باا  .تحلیال شاد استنباطی تجزیاه و وصیفی وسطح آمار تدر دو   spps 21ها با استفاده از نرم افزارداده

 .اریانس بررسی شدوباطی با تحلیل نودر سطح استن انحراف معیار و ،میانگین ،درصد ،محاسبه فراوانی

 

 : هایافته

 آورده شده است.  1اطالعا  جمعیت شناختی در جدول 

  وسطح تحصیالت میانگین و انحراف معیار سن وطول مدت ازدواج-اطالعات جمعیت شناختی   -1جدول  

Demographic information-Mean and standard deviation of the age of the marriage and 

the level of education 

    (n=12) گروه ننترل         (n=12)گروه آزمون                  متغییر /گروه     

 میانگین       انحراف معیار          میانگین        انحراف معیار                                   

   93/3            7/28                       62/3               29           سن                       

   43/2             58/4                      43/3             46/6طول مد  ازدواج         

 

 فراوانی درصد                                      فراوانی درصد                                                                     

  3/58( 7(                              )9) %75         سطح تحصیال        دی لم           
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   7/41(  5)                           7/16(  2نارشناسی            )                              

 -                                       3/8(  1نارشناسی ارشد     )                             

 

 های توصیفی نمرات رضایت زناشویی شاخص  -2جدول  

Descriptive Indices of Marital Satisfaction Scores 

 (n=12  (گروه ننترل                  (n=12 ) گروه آزمون                            متغییر / زمان               

 میانگین    انحراف معیار        میانگین      انحراف معیار                                                              

 25             108                     25             107          پیش آزمون          رضایت زناشویی

 23             111                     24                119              پس آزمون                                 

وبارای  107برای گروه آزمایش وننترل میانگین نمرا  زناشویی در پیش آزمون بارای گاروه آزماایش  2براسا  نتایج جدول  

 .باشدمی 111وبرای گروه ننترل  119ودر پس آزمون برای آزمون برای گروه آزمایش  108گروه ننترل 

از آزماون  .هاا برقارار باشادری واریانسبراب های نرمال توزیع نمرا  وواریانس باید پیش فرضبرای استفاده از آزمون تحلیل نو

با توجه به عدم معناداری آزمون لوین برای پیش  ج توزیع نمرا  را نرمال نشان داد ونتای  اسمیرنوف استفاده شد و–نولموگرف  

متغییار  پیش فرض ها برای  ها برقرار می باشد و آزمون و پس آزمون می توان نتیجه گرفت نه پیش فرض ها همگنی واریانس

 .است رقرارمورد مطالعه ب

 اسمیرنوف وآزمون لوین  –نتایج آزمون کولموگرف   -3جدول  

  The results of the Kolmogorov-Smirnov test and the Levin test 

 اسمیرنوف–متغییر         مراحل       آزمون لوین                                                                 آزمون نولموگرف   

                                                 Sig      df2          Df 1                      میاانگین      انحاراف اساتاندارد   z   

sig         

                 8/24          1/108                    0/ 837           22                 1         043/0رضاااااایت پااااایش آزماااااون   

103/0            2/0 

                6/24           4/115                   0/ 862            22                 1       0/ 031   پااااااس آزمااااااونزناشااااااویی 

118 /0           2/0  
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 اریانس تک متغییری مربوط به رضایت زناشوییویج تحلیل کوانت  -4جدول

Results of single-variable covariance analysis on marital satisfaction   

      سااطح معناااداری              fمقاادار  زادی        میااانگین مجااذورا       مجمااوع مجااذورا         درجااه آمنبااع تغییاارا       

 اندازه اثر     توان آماری 

                    000/0             88/152                97/10887                           1                       97/10887     آزماااونپااایش 

879/0            1  

               018/0               573/6                       1/468                               1                          1/468گااروه                 

/238/0           686/0 

             220/71                               21                         61/1495      خطا            

          24                         322727     نل            

دهاد نشان می 4ی دو گروه در نمرا  رضایت زناشویی در جدول واریانس تک متغیری به منظور مقایسهنتایج آزمون تحلیل نو

درساطح   f=6/573و000/0درگروه پیش آزماون درساطح معنااداری    f=152/88باشداثر نمرا  پیش آزمون معنادار می  نه

فرضیه  .ناشویی رابطه معناداری وجود داردآزمون وپس آزمون رضایت زبین نمرا  پیش  دهدنشان می  درگروه018/0معناداری  

 مؤثر است،تایید شد.  والد جانباز زنان دارای  جنسی بر رضایت زناشوییپژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش مهارتهای 

 گیری: نتیجهبحث و 

خانواده ناه  نهتوان بیان نردمیدرتبین فرضیه اثربخشی آموزش مهار  های جنسی بر رضایت زناشویی زنان دارای والد جانباز

ابسته به روابط زناشاویی بنابراین خانواده وجامعه سالم و  ،شودیی تشکیل میقراری رابطه زناشوباشد با برهسته اصلی جامعه می

اسای نیاز جنسی نقش اس رابطه جنسی وارضای نیاز جنسی است نه امیال و ،از اهداف برقراری رابطه زناشویی  یکی  .موفق است

رابطه پایدار صمیمی ومنبع  رابطه زناشویی یکدون رابطه جنسی قابل دوام باشد.  توان یافت نه بدارد ونمتر رابطه زناشویی می

 نشاان مختلف شواهد .ایجاد صمیمیت در زوجین است رضایت از رابطه موجب احسا  شاد بودن و .لذ  افراد است حمایت و

تااثیر گاذار  بزرگسالی در آنها را صمیمی و رضایت زناشویی روابط نیفیت نودنی، بر دوران در والدین با افراد روابط نه دهدمی

نشاور ناه بار خواساته از رواباط  ساطح در ایثاارگران و شاهد روانی فرزندان سالمت درباره شده انجام هایپژوهش .(18)است

نشان داد نه فرزندان جانباز نسبت به فرزنادان عاادی از ساالمت روان ضاعیف  عاطفی فرزند و والد جانباز در بستر خانواده بود،

 (19)تری برخوردارند

نشان داد نه بین صمیمیت زناشویی با رضایت جنسی و ساازگاری زناشاویی همبساتگی مثبات   (20)  پژوهشنتایج حاصل از  

 معنادار وجود دارد؛ به این شکل نه هر چه صمیمیت زناشویی بیشتر باشد، رضایت جنسی و سازگاری زناشویی نیز افزایش می

درمانی از طریق بهبود ارتباطا ، افزایش صامیمیت  نه زوج (22) ،(21) ،(9)، (20) نتایج حاصل از پژوهشهای پیشینوبا  یابد.  

 رضایت و زناشویی رضایت نه داد نشان (17) دهاد،مایطور معنادار رضاایت جنسای را افازایش  تواند بهو رضایت از رابطه می

روزافزون صنعت واطالعاا   هایپیشرفت توجه به با .همسو هستند ،دارد معنادار و مثبت ارتباط  ها  زوج  روان  سالمت  با  جنسی
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ها برای ابتدا انسانشود.  گی خانوادگی بیش از پیش احسا  میهای مختلف مکانیزه شدن زندگی ، نیاز به استحکام زندوزمینه

جگنند وپس از آن  احتیاج به فضایی سرشار از محبت وامنیت هست تا جسم ننند، س س  برای رفاه  میزنده ماندن تالش می

رامش برسد. این آغوش گرم در ارتباط بین همسران تشکیل می شود و از میان هسته اصلی رابطه زن وشوهر رابطاه وروان به آ

رابطاه جنسای   تواند بر رضایتمندی زناشویی تأثیر بسزایی داشته باشاد.جنسی به عنوان نزدیکترین وخصوصی ترین رابطه می

در هر دو زمینه جسمی وروانشناختی احتیااج باه شاناخت مکانیسام   وعشق است ،بنابراین اطالعا براسا  نیاز فیزیولوژیک  

آموزش مهارتهای جنسای نماک مای جنسی بدن وهمین طور تفاو  این مکانیسم در سطح جسم وروان زن ومرد وجود دارد.

 .نند تا زوجین در چرخه رابطه، پاس  جنسی مناسبی داشاته باشاند ودرنهایات رضاایت از زنادگی را بیشاتر احساا  ننناد

از   سازی روابط زوجین انجام شود.های غنیهمراه با دوره  شود طرح پژوهش با نمونه بزرگتر وجامعه آماری متفاو پیشنهاد می

  همه عزیزانی نه در این پژوهش شرنت نردند نمال تشکر راداریم.
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