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 اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

 3د براتی سده، فری2، محمود گلزاری1ناهید راستگو

 93/6/39اریخ پذیرش: ت 2/2/39تاریخ وصول:

 چکیده

مسائل جنسی یکی از مؤلفه های مهم برای داشتن یک زندگی  که ااز آنجبا توجه به اهمیت بنیان خانواده و  

 اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان پژوهش حاضر با هدف تعییناست، بانشاط و پایدار 

بعد از اجرای پرسشنامه  که در آن است .پژوهش حاضر نوعی پژوهش شبه آزمایشیمتأهل انجام گردید

رضایت زناشویی اسپانیر و رضایت جنسی الرسون بر روی زنان متأهل مراجعه کننده به سرا ی محله صادقیه 

نفر از آنها به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  93( 81)منطقه

  دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. 33ه جلس 82جایگزین شده و در  ) کنترل( درحال انتظار
تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس اجرای آزمون در جلسه پیگیری عد از اجرای پس آزمون و ب

اما  موجب افزایش رضایت زناشویی می گردد( f=28.64اطمینان ) %33نشان داد که افزایش دانش جنسی  با 

 .( رد شدf=./32ماه بعد برگزار شد ادامه نداشت و فرضیه دوم پژوهش )این افزایش تا جلسه پیگیری که یک
زنان می گردد اما این  زناشوییپژوهش حاضر نشان داد که افزایش دانش جنسی موجب  افزایش رضایت 

 هکه نتایج حاصل از این روش آموزشی ادامه داشتبرای این ،بنابراین .افزایش تا جلسه پیگیری ادامه نداشت

تر توان از وسایل کمک آموزشی بیشبرای مثال می های آتی باید تمهیداتی در نظر گرفت.باشد در پژوهش

 استفاده شود یا اینکه تکالیف بیشتری برای اجرا در منزل به آزمودنی ها داده شود .

                                                           
  nahidrastgo@yahoo.com.عالمه طباطبائی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی نویسنده مسول:1

 mahmoudgolzari@yahoo.com.یئدانشیار دانشگاه عالمه طباطبا 2

 F.baratisedeh@gmail  .دانشگاه قرآن وحدیث یاراستاد 3
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 دانش جنسی، رضایت زناشویی، رضایت جنسی واژگان کلیدی:

 مقدمه

زدواج مختلفی اها به دالیل امروزی یک پدیده پیچیده است. انسانازدواج در جامعه متغییر 

هایی فرار از تن احساس آرامش، امنیت عاطفی، محافظت، امنیت اقتصادی، عشق، .می کنند

، 8انتیوز)ج تمایالت جنسی تعدادی از عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج می شوند و

رابطه زناشویی قادر است بسیاری از نیازهای روانی و در واقع ازدواج موفق وشروع  (.2332

ی بهداشت روان تأثیر بسزایی بر سالمت و جسمانی را در یک محیط امن برآورده سازد و

رابطه بین دو نفر که با هم ازدواج می کنند  .(8911 همکاران، نورانی پور و) افراد داشته باشد

رابطه زوجین متشکل از درهم آمیزی دو شخصیت  در مرکز گروه خانواده قرار می گیرد.

شارف )در یک شخصیت پیوسته زناشویی است که با رابطه مادر وفرزند قابل مقایسه است 

پایداری این رابطه  یکی از مفاهیم رایج برای نشان دادن میزان شادی و(. 2339، 2وشارف

 .(8913 ،وهمکاران )شاه سیاه زناشویی مفهوم رضایت زناشویی است

 ،جنبه درون فردیرضایت زناشویی حالتی از خشنودی و رضایت در ازدواج است که از 

تجارب ذهنی خوشایند و از جنبه میان فردی هماهنگی میان انتظارات یک طرف با طرف 

رایط ش ارتباط، رابطه جنسی، مقابل است که در زمینه های گوناگونی چون سبک زندگی،

 به نقل از دیباییان، 8339،  9دارد )اسپانیر ولوییس اقتصادی و نحوه تصمیم گیری وجود

برای افزایش رضایت زناشویی تالش های علمی فراوانی صورت گرفته است و برآن  .(8912

 ر خالصه پژوهشگران عوامل زیر را در رضایتمندی زناشویی موثر می دانند:وبه ط ساسا

مایت ح الگوهای رفتاری، ،عوامل فیزیولوژیکی عوامل هیجانی وعاطفی، عوامل شناختی،

 (.8918 فراست،) روابط جنسی و... مهارت های ارتباطی، وجود فرزند، خشونت، اجتماعی،

اشویی است زناگرچه رضایت جنسی تنها یکی از عوامل تأثیر گذار بر رضایت  ،این اساس بر

به نقل از 8319  ،2)راش و رضایت زناشویی رابطه زیادی وجود دارد اما میان رابطه جنسی

                                                           
1 Janetius, T 

2 Sharff J.S&SharffD 
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ها های زیادی در این رابطه صورت گرفته است که در بعضی از آنپژوهش (.8912 دیباییان،

نشان داده شده است که اگرچه عوامل جنسی یکی از عوامل مهم تأثیر گذار در رضایت 

ی و مشکل در روابط جنسی م ئل دیگر نمی باشدازناشویی می باشد ولی نیرومندتر از مس

نه این باشد که مشکالت دیگری در پیوند زناشویی وجود دارد و به اصطالح کار تواند نشا

های دیگر نشاندهنده پژوهشدر حالی که  (.2332 ،8برزینیاک) از جای دیگر خراب است

باشد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک این موضوع می

لفه های مهم یک ارتباط جنسی موفق دانش و ؤیکی از م و (2332 ،2بیرز) دارند زندگی

   (.8338، 9)اسپنس آگاهی جنسی است

دانش و آگاهی فرد در مورد  اطالعات، دانش جنسی عبارتست از مجموعه معلومات،

نسی عملکرد و رفتار ج تولیدمثل، جنسیت و مسائل جنسی از جمله جنبه های فیزیولوژی،

نقش آگاهی و دانش فرد نسبت به مسائل جنسی  (.8912 )پورافکاری، فردی و بین فردی

 .الت زندگی زوجین تأثیرگذار باشندتواند بر همه ارتباطات و تعاممی بسیار مهم است و

 جایگاه شناخت به عنوان یک متغییر واسطه ای تعامل افراد با یکدیگر نقش برجسته ای دارد.

قادر  ، ندهم رابطه داشته باشاگر زوجین در زندگی خود شناخت بیشتری نسبت به این بعد م

ام بروز در هنگ خواهند بود که شیوه های ارتباطی خود را تغییر دهند وآن را بهبود بخشند و

. (8911 ،)نادری تعارضات و مشکالت زناشویی یک راه حل سازنده را در پیش بگیرند

های متعدد دریافتند که در موارد بسیاری طی پژوهش (8313) 2مسترز وجانسون

سیار های بپژوهش های جنسی ناشی از عدم آگاهی از نظام پاسخ جنسی می باشد.نابهنجاری

م های جنسی معلومات جنسی کزیاد دیگری نیز نشان داده اند که علت بسیاری از نابهنجاری

نقل به   8313 ،1مولن وروزن ،8313 ،6دراگوتیس ،8313 ،2بنکرافت ،8338 )اسپنس،شد میبا

  .وهمکاران(از عشقی 
                                                           
1 Brezsnyak, M 

2 Byers, S 

3 Spence & S.h 

4 Master, W.H.S & Jahnson,V.E. 

5 Bancrof, J 
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شااان داده اساات که دانش ونگرش جنساای با رضااایت نورانی پور ندر ایران نیز پژوهش 

 نادری پژوهش (.8916 نوررانی پور و همکاران، ارد)معنی دار د زناشویی همبستگی مثبت و

 های جنساایش جنساای به افزایش تعارضااات و آساایب نیز نشااان داده اساات که کمبود دان 

قی حل منط حالی که دانش جنساای باال باعث پیدا کردن یک راه گردد درزوجین منجر می

های ذکر شااده با اسااتناد به پژوهش(. 8911نادری،  گردد )مشااکالت زناشااویی می  برای

مشاخ  می گردد که دانش جنسی با رضایت جنسی و زناشویی رابطه مستقیم ومثبت دارد  

باشاااد که میزان دانش می حاکی از آن درباره میزان دانش جنسااای هاکاه پژوهش حاال آن 

 بسیار پایین می باشد و عقیدتی جنسای به خصاود در کشاور ما به علت مساائل فرهنگی و    

. در پژوهشااای  که در این زمینه در میان زوجین تر می باشااادشاااایع زناناین مساااأله درمیان 

شرق تهران صورت گرفت نشان داده  و مراجعه کننده به مرکز مشااوره ازدواج در شمال 

راد از مسااااائاال جنسااای در حااد ضاااعیف   کااه میزان متوساااط آگاااهی افشااااد 

ها نیاز به کساب اطالعات از مراکز بهداشتی ذی صالح دارند و میان  آزمودنی%16باشاد می

 در بررساای کلیداشاات و  ر وجوداین آگاهی و سااطت تحصاایالت ارتباط مثبت و معنی دا

آنها  متوسط آگاهی العی کردند وها بیشاتر از آقایان درباره مسائل جنسی اههار بی اط خانم

حسینی در بررسی زوجین دانشجو نشان  (.8913 وهمکاران، زاهدی)  بودنیز کمتر از آقایان 

داد که میزان رضااایت جنساای و زناشااویی زنان نساابت به مردان کمتر اساات و نیاز به توجه  

وآموزش بیشتری دارد و همچنین پس از آموزش میزان رضایت جنسی زنان نسبت به مردان 

شااتر آنان به یان و نیاز بثیرپذیری بیشااتر آنیشااتری داشااته اساات که نشااان دهنده تأ افزایش ب

همکاران،  به نقل از قاسمی و 8912)حسینی،  رباره مسائل جنسی استو آگاهی د اطالعات

اهمیت مسااائل جنساای در زندگی زناشااویی پژوهش  با توجه به سااوابق پژوهشاای و(. 8919

حاضاار در صاادد برآمده اساات که با آموزش افراد و افزایش دانش جنساای گامی در جهت 

 نتایج و روش ،ارد و در صااورت کارآمدی آموزش صااورت گرفتهبهبود روابط زوجین برد

 درمانی قرار گیرد. –آموزشی در اختیار مراکز بهداشتی

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 63                                                         ی بر رضایت زناشویی زنان متاهلاثربخشی افزایش دانش جنس

 پژوهش روش

ورد دانش جنسی( م آموزشتحقیق  شبه آزمایشی است که در آن متغیر مستقل ) طرح  این

مشخ  گردد  (زناشویی)رضایت  روی متغییر وابستهدستکاری قرار می گیرد تا تأثیر آن بر 

و از آنجا که روش نمونه گیری در دسترس می باشد و فقط جایگزینی در گروه آزمایش 

 باشد.باشد جزء طرح های شبه آزمایشی میوکنترل تصادفی می 

سشنامه پربدین صورت که  دراین پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد.

 رضایت جنسی الرسون میان مراجعه کنندگان به سرایسازگاری زناشویی اسپانیر  پرسشنامه 

نمره ) نفرکه رضایت زناشویی و جنسی پایین داشتند 93محله صادقیه اجرا شد و از میان آنها 

در رضایت جنسی( به عنوان گروه نمونه انتخاب  23در رضایت زناشویی وکمتر از  12کمتر از

سال سن داشتند و بیشتر از یکسال از  92از همچنین گروه نمونه زنانی بودند که کمتر  شدند. 

نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  93زندگی زناشوییشان می گذشت. سپس این 

روه رار گرفت و به گو در حال انتظار جایگزین شدند و گروه آزمایش تحت دوره آموزشی ق

ها در آموزشی  آنتوضیت داده شد که برای بازدهی بیشتر دوره ) کنترل( در حال انتظار 

 دوره بعدی آموزش داده خواهند شد.  

 گرد آوری داده ها ابزار

توسط  8316سؤال است که در سال  92این مقیاس دارای مقیاس سازگاری دونفره اسپانیر :

در حدود هزار  8312اسپانیر برای سنجش میزان سازگاری زن وشوهر تهیه شد و تا سال 

به  (.8913 ،ربه نقل از ثنایی ذاک8312 ،8ژوهش بود )اسپانیرمطالعه به عنوان ابزار اصلی پ

ناسازگار از جمله کسانی که احتمال اقدام  عالوه از آن پس همواره میان زوج های سازگار و

 تمائز قائل شده است. ، به طالق در آنان بیشتر است

نمرات  طتو اعتبار باالیی را برای س %36ضریب همسانی درونی  8316اسپانیر در سال 

نفر را که با  281اسپانیر برای محاسبه روایی این مقیاس  کنند.کلی این مقیاس گزارش می

نفر که طالق گرفته بودند در این مقیاس مورد مقایسه  32کردند را با همسر خود زندگی می

                                                           
1 Spanier 
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 (α/.338سطت ) قرار داد در این مقایسه میانگین نمرات در گروه تفاوت معناداری را در

 در کشور ایران و این مقیاس توسط حسین نژاد و آموزگار ترجمه شد (.8913 ذاکر، )ثنایی

روز روی  83با فاصله زمانی  آزمایی ومقیاس بااستفاده از روش بازاین  هنجار یابی شده است.

نفر زوج در تهران اجرا گردید ضریب همبستگی نمرات زنان  823ای متشکل از نمونه

 این مقیاس پس از ترجمه و به دست آمد. 16/3ر کل نمرات وشوهران طی دوبار اجرا د

انطباق با فرهنگ جامعه مورد مطالعه با استفاده از روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 

 بدست آمد که ضریب باالیی است)حمیدی،38/3ضریب اعتبار آزمون  و اعتباریابی شد

برای این  12/3در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ  (.8912به نقل ازمیرخشتی،8911

 مقیاس به دست آمد.

ط ای که توسهش از پرسشنامه از پیش ساخته شدهدر این پژو: مقیاس رضایت جنسی

شنامه پرسبرای سنجش رضایت جنسی ساخته شده است استفاده شده است .این  8الرسون

(است طبق این 8-2اکثراوقات) اوقات، گاهی به ندرت، ،های هرگزسؤال با گزینه 22دارای 

رضایت کم وعدم  رضایت نسبی، مقیاس پاسخگویان در چهار گروه با رضایت کامل،

برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شده  گیرند.رضایت قرار می

 بدست آمده است که ضریب باالیی میباشد)رحمانی r=./89است که برآن اساس ضریب 

/. برای این مقیاس به 13ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر نیز .(8933 وهمکاران،

 دست آمد.

 هاروش تحلیل یافته

از آنجا که طرح آزمون به صورت گروه آزمایش و در حال انتظار بود و پیش آمون نیز بر 

ها اجرا گردید لذا برای خنثی کردن و از بین بردن اثرات پیش آزمون بر روی پس روی آن

لیل کواریانس برای تجزیه و تحآزمون و اثرات پس آزمون بر روی پیگیری از آزمون تحلیل 

 ها استفاده شده است. داه

  

                                                           
1 Larson,JH. 
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 هایافته

نتایج  spssها و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار این پژوهش بعد از جمع آوری داده در

 زیر به دست آمد:

 هامیانگین نمرات آزمودنی .1جدول 

 

 .در مقیاس رضایت زناشوییمقایسه ای تغییرا ت میانگین گروه آزمایش و درحال انتظار  .1 نمودار

ات رآمده است این است که میانگین نم ها بدستآنچه که با تحلیل توصیفی داه

( افزایش قابل 6/31( تا پس آزمون)2/12ها در گروه آزمایش از پیش آزمون)آزمودنی
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( 16/19آزمون )از پیش )کنترل(ر گروه درحال انتظارکه د یای داشته است در حالمالحظه

 ( تغییر قابل مالحظه در میانگین نمرات مشاهده نشده است.29/13تا پس آزمون)

وه آزمایش میانگین نمرات در مورد جلسه پیگیری نیز مشاهده می شود که در گر

که در  یحال ( کاهش پیدا کرده است در2/16( تا پیگیری )6/31ها از پس آزمون)آزمودنی

ر کم ( بسیا13( تا پیگیری )29/13تغییر میانگین از پس آزمون) )کنترل(گروه در حال انتظار

 بوده است.

 .پیش آزمون و پس آزمون تحلیل کواریانس. 2جدول 

 

 

 سطح معناداری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

 221/2 292/23 577/1531 2 579/3773 نمونه اصالح شده

  
1 

   

 221/2 111/17 542/1429 542/1429 پیش آزمون

 221/2 147/27 192/2371 1 192/2371 گروه

   311/73 27 352/2245 خطا

    32 241449 مجموع

    25 317/1123 اصالح شده مجموع

 

جدول برابر با f خروجی اصلی جدول تحلیل کواریانس خط سوم می باشد که در آن  

کمتر است بنابراین نتیجه  23/3می باشد و از آنجا که سطت معناداری آن از (62/21)

ش که افزایش دانبدست آمده معنادار است و فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینf گیریم که می

، تأیید می گردد و فرض صفر رد جنسی موجب افزایش رضایت زناشویی می شود

                                                                       شود.                                 می
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 لیل کواریانس پس آزمون و پیگیری.تح. 3جدول 

بدست f خروجی اصلی تحلیل کواریانس در جدول فوق خط چهارم می باشد که در آن 

 23/3سطت معناداری ( از 21/3( معنادار نیست زیرا که سطت معناداری آن)92/3آمده )

یگیری که افزایش رضایت زناشویی تا جلسه پبزرگتر است لذا فرضیه دوم پژوهش مبنی براین

 گردد.رد رد می شود و فرض صفر تأیید میادامه دا

 بحث و نتیجه گیری

میانگین نمرات گروه آزمایش در پرسشنامه رضایت زناشویی  بدست آمدهبا توجه به نتایج 

( ارتقا یافته 6/31(می باشد و در پس آزمون میانگین نمرات به )2/12آزمون )اسپانیر در پیش 

است. این در حالی است که میانگین نمرات آزمودنی های گروه درحال انتظار در پیش 

( می باشد و تغییر قابل مالحظه ای در میانگین 29/13( و در پس آزمون )16/19آزمون )

 باطی داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانسنمرات صورت نگرفته است. تحلیل استن

( است و سطت 62/21به دست آمده )f نشان می دهد از آنجا که  2و با توجه به نتایج جدول

کوچکتر است، در نتیجه تفاوت میانگین به دست آمده در پیش آزمون  23/3معناداری آن از 

آزمایش با گروه در حال انتظار معنادار است  و این تفاوت به دست  -و پس آزمون گروه 

آمده ناشی از تصادف نیست بلکه ناشی از متغییر مستقل )افزایش دانش جنسی( می باشد و 

فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه افزایش دانش جنسی موجب افزایش رضایت زناشویی زنان 

 سطت معناداری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

 338/3 326/88 232/291 2 288/8316 نمونه اصالح شده

      

 338/3 138/82 288/163 8 288/163 پس آزمون

 212/3 922/3 668/82 8 668/82 گروه

   618/21 21 913/8982 خطا

    93 283321 مجموع

    23 13/3329 مجموع اصالح شده
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(، 8933های دیوبند )ده با نتایج پژوهششود. نتیجه بدست آمگردد، تأیید میمتأهل می

(که نشان دادند، آموزش 2332( و بارون  و بایرون )8919نجاتیان، باقری وشرقی )

های جنسی و پیشگیری از بارداری  موجب افزایش رضایت جنسی، زناشویی،کاهش مهارت

اه و یهای شاه سویی، زنان  متأهل می گردد؛ پژوهشخشونت های جنسی و ناسازگاری زناش

( که نشان می دهد مشاوره زناشویی تأثیر مثبتی بر رضایت 8913رهنما )( و 8913همکاران )

 زناشویی دارد همخوان است. همچنین نتیجه  به دست آمده مؤید پژوهش نورانی پور و

( است که نشان دادند بین دانش و نگرش جنسی و رضایت زناشویی وجنسی 8916همکاران )

های رحمانی و ی دار وجود دارد. همچنین این نتیجه مؤید پژوهشهمبستگی مثبت و معن

(، هانی و 8912(، رضایی پور و همکاران)8911(، بخشایش و مرتضوی )8933همکاران)

رضایت از زندگی  ( می باشد که نشان دادند2332( و اسمانتالیتز و گوردون)2332بائورنگ)

 است. زناشویی به میزان زیاد با رضایت جنسی در ارتباط

نتیجه  به دست آمده با نظریه هایی چون روانکاوی،گشتالتی و مزلو که بیان می کنند 

نیازجنسی یکی از نیازهای مهم بشر است که انگیزه بسیاری از رفتارهای آدمی است و عشق 

وتمایالت جنسی در اغلب افراد با یکدیگر آمیخته اند و جدا از هم نیستند هم پوشانی دارد. 

و  کنند رابطه محبتهای آدلر، فروم، هورنای و...که بیان مینتیجه ای با دیدگاهاما چنین 

تمایل جنسی یک رابطه حتمی و ضروری نیست، عشق نتیجه رضایت جنسی نیست و علت 

هایی است که عشق را های جنسی نیست بلکه منعمشکالت جنسی ناآگاهی از روش

 سازد، مغایرت دارد.غیرممکن می

ها نشان طور که بسیاری از پژوهشتوان گفت که  همانای مینین نتیجهرای تبیین چ

. شان دارداند رضایت جنسی نقش بسیار مهمی در رضایت افراد از زندگی زناشوییداده

تی اشتباه وارد رابطه در کشور ما با اطالعات ناق  و گاه ح بسیاری از افراد مخصوصا

در  حیتباشد. ارائه اطالعات صبا کیفیت پایین  میای شوند که نتیجه آن رابطهزناشویی می

های زن و مرد دراین زمینه و در ابراز عشق، دیدگاه اسالم زمینه چرخه پاسخ جنسی، تفاوت

اعث دهد بلکه ببود مهارت های عملی را افزایش میدر زمینه رابطه جنسی نه تنها احتمال به

گردد که این مسأله مخصوصا در خانم ها  اصالح بسیاری از باورهای اشتباه آزمودنی ها می
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باشد زیرا همانطور که می دانیم مکانیزم راه اندازی میل جنسی در زنان ائز اهمیت میبسیار ح

به مقدار زیادی تحت تأثیر افکار و باورهایی قرار دارد که در این زمینه دارند؛ برخالف مردان 

 .شوندبویایی برانگیخته می بینایی و یاکه به راحتی و خیلی زود از طریق حس 

ها نشان داد که میانگین آزمودنی 2فرضیه دوم نیز تحلیل نتایج جدولگیری در جهت پی

( کاهش داشته است 6/31( نسبت به جلسه آخر)2/16درگروه آزمایش در جلسه پیگیری)

ات اتفاق نیافتاده است و میانگین نمر )کنترل( که چنین چیزی در مورد گروه درحال انتظار

(. این کاهش 29/13؛ پس آزمون: 13در پس آزمون با پیگیری تفاوت چندانی ندارد)پیگیری:

ی است  امری طبیعماه از اتمام جلسات میانگین  در مود گروه آزمایش با توجه به گذشت یک

بودند.  فته شده در آنها در جلسه پس آزمون بیشتر تحت تأثیر مطالب گزیرا که آزمودنی

رده می پاز طرف دیگر بعد از یکماه مطالب یاد گرفته شده در کالس به دست فراموشی س

زداری ای به نام باهای آن پدیدههای مختلفی دارد ویکی از علتشوند که این فراموشی علت

ت اشود که نتوانیم اطالعاطالعات قبال آموخته شده باعث میپیش گستر است که در آن 

 تازه یادگرفته شده را به یاد آوریم.

می باشد و از آنجا  92/3بدست آمده f ها نیز مشخ  شد که در تحلیل استنباطی داده

 گیریم کهبزرگتر است لذا نتیجه می 23/3ری ( از سطت معنادا21/3که سطت معناداری آن )

فاوت ل انتظار تتفاوت میانگین نمرات از پس آزمون تا پیگیری در گروه آزمایش و درحا

معناداری با هم ندارد و تفاوت میانگین به دست آمده ناشی از تصادف است و افزایش 

شود یدر نتیجه فرضیه دوم پژوهش رد م رضایت زناشویی تا جلسه پیگیری ادامه نداشته است.

شود و اثرات دوره آموزشی بعد از یکماه از بین رفته است که نتیجه و فرض صفر تأیید می

فت توان گمی های ذکر شده برای فرضیه قبلی ناهمخوان است.کهست آمده با پژوهشبد

ته ها با مطالب آموختواند ناشی از فراموشی مطالب کالس یا تداخل آناین عدم پایداری می

ه رابطه جنسی ا کجشده قبلی باشد )بازداری پیش گستر( باشد. یا به این دلیل باشد که از آن

های آموزشی شرکت داده ای دو طرفه است لذا باید مردان نیز در این دورهو زناشویی رابطه

 هاث بودن محقق وعدم همکاری آزمودنینجا که در دوره مورد نظر به علت مؤشوند و از آن

ن ماه از بیامکان برگزاری کالس برای مردان وجود نداشت لذا اثرات این دوره بعد از یک
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دانیم رضایت زناشویی تحت تأثیر عوامل دیگری به که می رطوچنین همانرفته است. هم

ل ها، مذهب، مسائجزء رضایت جنسی می باشد از قبیل مسائل اقتصادی، باورها و شناخت

 فرهنگی و... لذا ممکن است این عوامل بر عامل رضایت جنسی غلبه کرده باشند. 

 منابع

 ت جنسی، سالمت عمومی،(. رابطه رضای8911) بخشایش، علیرضا. مرتضوی، مهناز.

 .19-12: (82) 2، 9، سال فصلنامه روانشناسی کاربردیرضایت زناشویی در زوجین،  

یش از روانپزشکی حاوی ب–فرهنگ جامع روانشناسی  (. 8912) پورافکاری، نصرت اهلل.

 فرهنگ معاصر. :واژه و اصطالح، تهران 2333

 .تبعث :ازدواج، تهرانای سنجش خانواده و (. مقیاسه8913)ثنایی، باقر. 

(. بررسی اثر بحشی آموزش مهارت های برقراری رابطه جنسی بر 8911) دیوبند، ساره.

رضایت زناشویی نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهر بابل، پایان نامه کارشناسی 

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

رضایت زناشویی گروهی از (. بررسی تأثیر آموزشهای ضمن ازدواج بر 8913) رهنما، اکبر.

دانشگاه علوم پزشکی  زوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تهران، تهران:

 شهید بهشتی.

(. 8933) مرقاتی خویی، عفت السادات. صادقی،  نرجس. اهلل قلی، لیلی.رحمانی، اعظم. 

 (:13) 22 ،پرستاری ایراننشریه ارتباط رضایت جنسی با رضایت از زندگی زناشویی، 

33-12.. 

(. بررسی میزان آگاهی زوجین مراجعه 8913زاهدی، ماندانا. ماهیار، آذر. محرابی، یداله.)

کننده به مراکز مشاوره ازدواج شمال وشرق تهران در مورد روابط سالم، سمینار 

 شتی.شهیدبهدانشگاه  جایگاه بهداشت جنسی در باروری وناباروری، تهران:

(. بررسی میزان رضایتمندی از روابط 8912) تقی زاده، زیبا. ایازی، رزیتا.رضایی پور،  افسر. 

ده مجله دانشکزناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک، 
 (.82) 3، پرستاری
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(. میزان اثربخشی درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی، پایان 8912) دیبائیان، شهرزاد.

 ی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.نامه کارشناس

 6 ،مجله تحقیقات نظام سالمت(. 8913) . تبرایی، یاسر.شاه سیاه، مرضیه.  محبی، سیامک

(82) . 

(. بررسی اثربخشی 8912) فاتحی زاده، مریم السادات.عشقی، روناک. بهرامی، فاطمه. 

 در شعررفتاری جنسی زوجین بر بهبود سردمزاجی زنان آنان –مشاوره شناختی 

 اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

(. مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در زنان خانه دار وشاغل در 8912). زهرا فراست،

 تهران، تهران: دانشگاه تربیت معلم.

طلبین بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی داو(. 8919) قاسمی، سعادت. احسانپور، سهیال.

 ، سمینار خانواده و مشکالت جنسی شاهد.ازدواج در حیطه روابط جنسی

(. بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی و سالمت روان، پایان 8912میرخشتی، فرشته )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.

لفه عشق و رضایت زناشویی با مؤش جنسی، رابطه بین دانش ونگر. (8911) نادری، فرح.

همسر آزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

 دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.

(. بررسی تأثیر آموزش زناشویی 8919) نجاتیان، مریم. باقری، ناصر. شریفی، محمدرضا.

موفق و پایدار بر میزان آگاهی زنان مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره پیش از ازدواج 

بهداشت جنسی در باروری و ناباروری، به رابطه زناشویی، سمینار جایگاه نسبت 

 تهران:شهیدبهشتی.

(. بررسی رابطه دانش 8916) .اسکندر رحمت اهلل. بشارت، محمدعلی. یوسفی، نورانی پور،

 .22 ،های مشاورهتازه ها و پژوهش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی،

Baron,  RA. & Byrne, D. (2004).  Social psychology. Boston, MA: 

Pearson/Allyn & Bacon 
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