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 زوجین رضایت زناشوییبر  جنسی زسازی شناختیابآموزش  اثربخشی

  مهشید ساسان پور  

 

 

  چكیده

زوجین تاثیر  رضایت زناشویی بر مسائل جنسیدرخصوص  ناکارآمد باورهایافکار و با توجه به اینکه  :زمینه و هدف 

 پژوهش حاضر با هدفبه همین منظور  .افزایش دهدزوجین را رضایت زناشویی تواند  می کارهای مناسبارائه راه ؛گذاردمی

 . انجام شدین زوج رضایت زناشوییآموزش بازسازی شناختی جنسی بر بررسی میزان اثربخشی 

. باشد یم( و انتساب تصادفی کنترل گروه با آزمون پس و آزمون شیپ طرح) آزمایشی نوع از حاضر پژوهش :روش بررسی

 0932در سال  آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهان والدین دانش انیم از که بود زوج 021 شامل پژوهش یآمار نمونه

 یتصادف طور به رضایت زناشویی اینریچ پرسشنامه لیتکم از پس و شدند انتخاب ای چندمرحله گیری تصادفیبه روش نمونه

 آموزش دو ساعته یا جلسه 01 دوره اتمام از بعد. گرفتند قرار( گروه هر یبرا زوج 01) کنترل و یشیآزما گروه دو در

. شد اجرا گروه دو هر در آزمون پس عنوان بهرضایت زناشویی  پرسشنامه مجدداً ،یشیآزما گروه در بازسازی شناختی جنسی

 و هیتجز مورد 03 نسخه SPSS افزار نرم در انسیکوار لیتحل یآمار آزمون از استفاده با شده یآور جمع یها داده سپس

  .گرفت قرار لیتحل

و  زناشوویی  افوزایش رضوایت   بور  یجنسو  یشوناخت  یبازسواز آمووزش  نشان داد که  یانسکوار یلآزمون تحل یجنتا :ها یافته

 (.=P 10/1)بوده است مؤثر های آن در گروه آزمایشی به طور معناداری مولفه

گردد؛  زوجینرضایت زناشویی تواند باعث افزایش  یمرسد به نظر می بازسازی شناختی جنسیآموزش  :کلی گیری  جهینت

 با اجرای آن توانیو م گردد زوجین توصیه میرضایت زناشویی جهت ارتقای موثر در  ایبرنامهمداخله به عنوان  ینا ینبنابرا

  .کرد کمک خانواده انیبن استحکام به

 ، زوجین ییزناشو تیرضا، جنسی بازسازی شناختی: هاواژهکلید

                                                           
 
 ساسان پور  مدرس موسسه غیر انتفاعی سپاهان اصفهانمهشید : نویسنده مسول 

m_sasan49@yahoo.com 
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 مقدمه 

 سازگاری بر مبتنی و سالم روابط ،گذارد یم اثر خانواده رشد و دوام بقاء، بر که عواملی نیتر مهم از یکی

 خووب  عملکورد  زیربنای بخش،رضایت زناشویی روابط .است شوهر و زن خصوص به اعضاء، بین تفاهم و

 (.0) شود یم خانواده اعضای بین در انطباق و سازگاری توانایی و شایستگی رشد باعث و است خانواده

 اطوقق  حوالتی  بوه  خوانواده،  عملکورد  تعیوین  یهوا شاخصه ینتر مهم از یکی عنوان به زناشویی رضایت

 (.2) دارنود  رضایت و شادمانی احساس بودن هم با و یکدیگر با ازدواج از شوهر و زن آن طی که شود یم

 و زن لوذ   رضوایت،  خشونودی،  عینی احساس را زناشویی رضایت پژوهشگران از تعدادی راستا این در

 ارزیوابی  را رابطوه  یوک  از زناشوویی  رضوایت  دیگوری  عده و همسران بین انطباق روابط، تمامی از شوهر

 هوای  موقعیوت  در کوه  طووری  به دانند، می مرد و زن بیرونی و درونی سازگاری و رابطه آن از فرد ذهنی

 . (9) آید وجود به ها آن بین دوجانبه تفاهمی زندگی مختلف

کننوده  اگر این رابطه راضوی  به طوری که، آیدبه شما میزناشویی  رضایتمهم  عللجنسی یکی از  روابط

 یناکاف اطقعا همچنین . (4) .گردد میو عدم احساس ایمنی   نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی

 و اسوت  یجنسو  مشوکق   عیشوا  علل از ی،جنس لیمسا خصوص در ناسازگارانه اعتقادا  و افکار غلط، ای

توانوایی   از قبیول جنسوی    های شوناختی مورتبط بوا اخوتق      مهار  در نقصهای ناسازگارانه و  شناخت

 مداخلوه  منظوور  بوه بنوابراین   (.0،0)د گردزوجین میرضایت زناشویی باعث کاهش  پردازی جنسی، خیال

 بورای  را یخاصو  موداخقتی  شویوه  ،مشواوره  رویکردهای از برخی ،زوجین رضایت زناشویی افزایش و موثر

 تفکور،  از اسوتفاده  نحووه  بور  ایبه طوری که یکی از رویکردهای مشاوره. دهندمی ارائه مراجعین به کمک

 دتوانو موی  که است شده طراحی ایگونه به رویکرد این. ددار تاکید احساس و عمل گیری،تصمیم قضاو ،

بوا ایون    به عبار  دیگر این رویکرد(. 7) آورد فراهم رضایت زناشویی در را مثبت هایمولفه افزایش امکان

هوای   شده و تفکور غیرمنطقوی اسوت، محوور فعالیوت     اختقل، شناخت تحریف فرض که علت اصلی ایجاد

در واقع به نوعی سعی در بازسازی شناختی افوراد و   . دده را بر اصقح شناخت و تفکر قرار می درمانی خود

 ،باورهوا و عقایود جدیود در الگوهوای توازه تفکور      ، بازسوازی شوناختی  در روش رو از این .(8) ها دارد زوج

 .(3). شوند و کهنه می  میجایگزین باورهای قدی

که عقوه  باشد می رفتاری جنسیو  یزوج درمانی شناختدر این پژوهش  نظر این اساس رویکرد مورد بر

های شناختی را نیز  همچون تمرکز حسی، درمان ای رفتاری و زوجی مسترز و جانسونه بر کاربرد تکنیک
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های آشکار  ف بر جنبهواقع به جای تمرکز صر در. دهد میدر درمان مشکق  جنسی مورد استفاده قرار 

  .(01) دهند می، عوامل شناختی را نیز در جریان ارزیابی و درمان مورد توجه قرار کارکرد جنسی

رضایت زناشویی برجسته های مولفهبر را رفتاری  -شناختی درمان  آموزشتاثیر برخی مطالعا  

رضایت بر افزایش  رفتاری -درمان شناختی  نشان دادند که و همکاران باباپور به عنوان مثال. اندساخته

  (.0)موثر است  زناشویی

 یارتقا و بگذارد ریتأثزوجین  رضایت زناشویی بر تواند یمبینانه غیرواقع و غلط یباورهابا توجه به اینکه 

مشکق   با مقابله یکارهاراه از یکی ها زوجبازسازی شناختی جنسی به  آموزش قیطر ازرضایت زناشویی 

تاکنون در خصوص موضوع مورد بحث و با درنظر گرفتن اینکه  است نارضایتی در روابط زناشوییناشی از 

موجود دیده نقص عمیقی در مفاهیم تجربی ای صور  نگرفته است و در کشور ما مستقیما مطالعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی به همین منظور  رسد؛شود، انجام مطالعا  بیشتر ضروری به نظر میمی

  .زوجین انجام شدرضایت زناشویی میزان اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر 

 

  بررسیروش 

 انتساب با کنترل گروه با آزمون پس -آزمون شیپ طرح از استفاده با که بود یشیآزما نوع از حاضر پژوهش

آموزان دختر مقطع  ن دانشوالدی)زوجین کلیه  شامل پژوهش نیا یآمار جامعه. گرفت انجام یتصادف

د که به شیوه دنبو( نفر 241) زوج 021 دربرگیرندهتعداد نمونه . بود 0932ل اصفهان در سا شهر( ییابتدا

 این بود یدبستانآموزان  دانشدلیل انتخاب نمونه از والدین  .شدندانتخاب  از بین جامعه آماری تصادفی

ی که ترنمونه و گردآوری این تعداد افراد نیاز به محلی بود که بتوان افراد زیاد با ی با توجه به حجمکه 

با  ها را انجام داد و آموزش به صور  همزمانتوان محلی که ب یا وآوری کرد  نمایانگر جامعه باشد را جمع

و تمایل به ارد ثیر بیشتری دأها بر روی آنها ت آموزش ؛تر هستند در این مقطع جوان ها زوج توجه به اینکه

 . است بیشترهمکاری در آنها 

، احیه آموزش و پرورش شهر اصفهانن 0از بین  که بودای  نوع تصادفی چندمرحلهگیری از  روش نمونه

، یک دبستان دخترانه سپس از بین مدارس ناحیه برگزیده گیری تصادفی انتخاب و به روش نمونه 9ناحیه 

نام ثبتبا استفاده از لیست  .نفر بودند 901آموزان این مدرسه  دانشتعداد  .به روش تصادفی برگزیده شد

از بین  پس از حضور و دانش آموز دعوتنامه فرستاده شد 041آموزان به طور تصادفی برای اولیای دانش

به طور  مجدداًاین افراد . انتخاب شدندکه شرایط ورود به پژوهش را داشتند  (نفر 241) زوج 021آنها 
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و انتهای گروه در ابتدا  و هر دو تقسیم شدند (زوج 01هر گروه ) کنترل به دو گروه آزمایش وصادفی ت

ساعته آموزش بازسازی  2جلسه  01برای گروه آزمایش  .پاسخ دادند پرسشنامه سقمت روانبه پژوهش 

 .آموزشی انجام نگرفت ،برگزار شد، در گروه کنترلجنسی شناختی 

ق   اختنداشتن  ،خاص و حاد  میماری جسبینداشتن ، هل بودنأشامل متمعیارهای ورود به مطالعه 

 بودهای لگنی  اعمال جراحی و مثل دیابت میهای جس مشکق  جنسی ناشی از بیماریدارا نبودن ، روانی

داشتن   ،والدین مجرد، مطلقه، تنها و بدون همسر و در حال جدایی و معیارهای خروج از مطالعه شامل

دارا بودن ناتوانی جنسی ارگانیک  ،و روحی شدید و یا داشتن افسردگی و اضطراب  میجس های بیماری

عدم همکاری و  ،اختق   هورمونی ،سوءمصرف مواد مخدر و الکل ،میها و صدما  جس ناشی از بیماری

جلسه پیاپی برای گروه آزمایش و عدم پاسخ به سوا    9، عدم حضور در شرکت در پژوهشتمایل در 

  .بود  پرسشنامه

بازسازی شناختی  یآموزشبرنامه  ورضایت زناشویی  پرسشنامه املش در این پژوهش ابزار مورد استفاده

 ساخته 0332 سال در همکاران و Olson توسط ینریچا زناشویی مندیرضایت پرسشنامه. بودجنسی 

 کار به زناشویی رابطه ضعف و قو  هایینهزم شناسایی و زامشکل بالقوه هایینهزم ارزیابی برای و شد

شود که نیاز به مشاوره و تقویت  هایی استفاده می همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوج .رود می

 مقیاس براساس و است شده تشکیل مقیاس خرده 4 و سئوال 90 از پرسشنامه این .رابطه خود دارند

 نشانه با تر نمره .شود یم گذارینمره (کم خیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد، خیلی) ایدرجه پنج

 این های یاسمق خرده .است پایین زناشویی مندیرضایت بیانگر ترپایین نمره و زناشویی مندیرضایت

 ضرایب (.00) تعارض حل و ارتباط زناشویی، رضایت آرمانی، تحریف :است زیر شرح به پرسشنامه

 ترتیب به فوق های یاسمق خرده برای همکاران و Olson مطالعه در اینریچ پرسشنامه کرونباخ آلفای

 تا 77/1 بین هفته 4 فاصله در پرسشنامه بازآزمایی اعتبار .(00) شد محاسبه70/1 ،08/1 ،80/1 ،31/1

ای پایایی این پرسشنامه را براساس آلفای پور در مطالعهعباد  .است بوده 80/1 میانگین با 32/1

 (.02)برآورد کرد  30/1کرونباخ 

 برآورد 37/1 کرونباخ آلفای روش از استفاده با رضایت زناشویی پرسشنامه پایایی ضریب حاضر پژوهش در

 مورد دانشگاه ایروان یشناس روان دانشگاه دیاسات از نفر 8 نظر با رضایت زناشوییپرسشنامه  اعتبار .گردید

  .گرفت قرار دییتأمطالعه و پس از انجام اصقحا   زم مورد 

 وی به وسیله وشده است  ساختهپژوهشگر توسط  پژوهش این در آموزش بازسازی شناختی جنسیبرنامه 
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هوای   بوا حضوور زوج   اصوفهان  ماعا  مدرسه حافظتدر سالن اج به صور  هفتگی هساعت 2 جلسه 01در 

محتووای جلسوا     .عکس، اجورا شود  وینت و آموزشی، پاورپهای  و فیلمبا استفاده از پمفلت  آزمایشگروه 

 .ارائه شده است 0آموزش بازسازی شناختی جنسی در جدول شماره 

 آموزش بازسازی شناختی جنسی ی برمبن یدرمانپروتكل :  جدول شماره 

 اهداف و روش عنوان جلسه

 .آزمون شیپ انجام -توضیح روش و اهداف جلسا   -برقراری ارتباط : هدف  (آشنائی و معارفه : ) جلسه اول

 : جلسه دوم 

نقش عوامل شناختی در روابط )

 (زناشوئی

 A-B-Cآموزش اصول  -شناسایی باورها و انتظارا  غیرواقع بینانه زوجین: هدف

  تأثیر دادن نشان -زناشویی سازگاری و صمیمیت مورد در  زوجین تصورا  و باورها  بررسی انتظارا ،: روش 

 رفتارها و  احساسا  بر  باورها

افکار غیر منطقی و :  )جلسه سوم

 (های ناسازگارانه جنسیشناخت

آشنائی با انواع  -های ناسازگارانه جنسی انواع تفکرا  غیر منطقی وشناخت -توضیح خطاهای شناختی : روش 

آشنایی با انتظارا  متقابل و توجه به  -بینانه   واقعتبیین اهداف و انتظارا -تفکرا  غیرمنطقی جنسی 

 های مثبت یکدیگرویژگی

دهی آموزش چهارچوب:)جلسه چهارم

 (مجدد شناختی

 غیرمنطقی، باورهای با مقابله هایروش -ازیکدیگر متفاو  یا غلط هایبرداشت از ناشی  رفع سوء تفاهم: روش 

 .غیرمنطقی باورهای اصقح برای مجادله روش آموزش

 : جلسه پنجم

 (های ارتباطیمهار )

 های درك همد نه و گوش دادنایجاد مهار : هدف 

 های ارتباط کارآمدمهار  شتمرین و آموز -ارزیابی الگوها و موانع ارتباطی زوجین : روش 

 :جلسه ششم 

 ( آموزش صمیمیت) 

 های افزایش صمیمیت آموزش مهار : هدف

 .های صمیمیتابعاد آن، آموزش چگونگی برقراری صمیمیت، تمرین شیوه تعریف صمیمیت و: روش

آموزش بهبود روابط : )جلسه هفتم 

 شایع اختق   با آشنائی –جنسی 

 (آن درمان هایراه و جنسی

 آشنائی با فیزیولوژی جنسی و رفتار جنسی: هدف

آشنائی با آناتومی دستگاه  -جنسیبلوغ و رشد  آشنائی با مراحل رشد، -بیان اهمیت رابطه جنسی: روش

آشنایی با اختق   جنسی زنان و مردان و  -آشنائی با چرخه پاسخ جنسی زنان و مردان -تناسلی زنان و مردان

 های درمان آنراه

آموزش بازسازی : )جلسه هشتم

شناختی افکار ناکارآمد جنسی 

 (اصقح باورهای جنسی، زوجین

 کاهش مشکق  جنسی: هدف

ازبین بردن باورها - های جنسی غلطعوامل بازدارنده رابطه صحیح جنسی، تشخیص اسطوره: روش -

تشریح تاثیر افکار  -های صحیح و غلط زوج درباره مسائل جنسیآشنائی با نگرش - های منفی جنسیو اسطوره

 بازسازی شناختی افکار ناکارآمد جنسی زوجین -های منفی برتثبیت ارتباط جنسیو نگرش

های آموزش تکنیک (: ه نهمجلس

 )صحیح روابط جنسی 

 های صحیح روابط جنسیچگونگی برقراری صمیمیت جنسی وآموزش تکنیک:هدف

آشنائی با  - آموزش هنر جنسی صحبت کردن -آموزش چگونگی برقراری صمیمیت جنسی: روش -

های صحیح روابط تکنیکآشنائی با  -پیش نیازهای رفتار جنسی بررسی چرخه سیکل جنسی و رفتار جنسی 

 آشنائی با بهداشت جنسی -جنسی و فواید کاربردهای هر تکنیک 

 .آزمونپس انجام - هابازخورد در مورد آموزش– پاسخگویی به سوا    جلسه دهم

 

 از نفر 8 توسط مرحله دو درآموزش بازسازی شناختی جنسی  جلسا  یمحتوا اعتبار در پژوهش حاضر

 قرار دییتأ مورد  زم اصقحا انجام  از پس و مطالعه مورد روانیا دانشگاه یروانشناس دانشگاه دیاسات

انحراف  میانگین، شاملتوصیفی  یآمار های روش آوری شده با استفاده از  های جمع دادهسپس  .گرفت
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تجزیه و  03نسخه  SPSSافراز  در نرم ،کواریانسآزمون تحلیل  شاملهای آمار استنباطی  روشمعیار و 

   .تحلیل شد

  ها یافته 

 یها داده سپس و آمد عمل به آزمون پس گروه دو هر از ،یجنس یشناخت یبازساز آموزش یاجرا از پس

میانگین  شرکت کردند که زوج 021وهش حاضر ژدر پ .شد استخراج آزمون پس و آزمون شیپ با مرتبط

تا  90دامنه ) سال 0/98و در گروه کنترل (سال02  تا  28دامنه ) سال 00/97گروه آزمایش در آنها سنی 

 سال80/09همچنین میانگین مد  زمان ازدواج در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب . بود (سال 43

 01 شامل میزان تحصیق  در گروه آزمایش .بود( سال 20تا 8دامنه ) سال 08/02و ( سال20تا  7دامنه )

  09 ؛نفر دکتری و در گروه کنترل00 ،نفر فوق لیسانس 01 ،نفر لیسانس02 ،نفر دیپلم 99 ،نفر زیر دیپلم

  .نفر دکتری بودند 04 ،نفر فوق لیسانس 08 ،نفر لیسانس 3 ،نفر دیپلم 20 ،نفر زیر دیپلم

 طیشرا در شیآزما و کنترل گروه دو( اریمع انحراف و نیانگیم) یفیتوص آمار 2 شماره جدول در

  .است شده درج آزمونپس و آزمونشیپ

 

 دو دری آن ها مؤلفه و رضایت زناشویی آزمون پس و آزمون پیش نمرات توصیفی های آماره: 2 شماره جدول

 آزمایش و کنترل گروه
 

های رضایت مولفه

 زناشویی

 آزمونپس آزمونپیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار  میانگین شاخص آماری

 آزمایش رضایت زناشویی

 کنترل

70/90  

00/94  

 90/0  

04/0 

80/44  

01/99  

20/4  

14/0  

 آزمایش ارتباط

 کنترل

00/90  

41/91  

 

 

21/7  

40/7  

30/49  

81/91  

00/4  

00/7  

 آزمایش حل تعارض

 کنترل

71/23  

01/27  

 

 

08/0  

04/0  

21/49  

31/27  

84/0  

00/8  

 آزمایش تحریف آرمانی

 کنترل

70/07  

41/00  

 

 

39/9  

20/4  

01/1  

70/00  

70/1  

10/4  

 یجهت بررس .استفاده شد یانسوارک یلنمرا  فوق از تحل ینتفاو  ب ینشان دادن معنادار یبرا

دو گروه استفاده شد  یخطا یانسوار یتساو یبررس یاز آزمون لون برا یانسکوار یلتحل های فرض یشپ
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از  یشترب رضایت زناشویی ا آزمون لون در نمر یکه معنادار دادها نشان  یانسوار یهمگن یکه بررس

مورد مطالعه محقق  یها خطا در گروه یها یانسوار یفرض همگن یشامر، پ ینبا توجه به ا. است 10/1

 یتآزمون حما یشو پ یطاز معنادار نبودن تعامل شرا یزن یونخط رگرس یبش یهمگن یبررس .شده است

 یلتوان از تحل یم به این ترتیب. آزمون برقرار هستند فرض در مرحله پس بنابراین هر دو پیش .کند یم

 .استفاده کرد ها نمرا  آزمون یلتحل یبرا یانسوارک

در مرحله  ی مورد مطالعهها گروه های آن درمولفه رضایت زناشویی یسهمقا یبرا یانسکوار یلتحل یجنتا

گونه که مشاهده  همان .ارائه شده است 9 شماره در جدول آزمون یشآزمون و پس از کنترل اثر پ پس

 های مولفهرضایت زناشویی و در  داری یو گروه کنترل تفاو  معن یشگروه آزما های یآزمودن ینب شود، یم

 در گروه آزمایش بازسازی شناختی جنسیآموزش پس از  که یبه طور ؛(=P 10/1)شود  یم یدهد آن

  . (9جدول ) افزایش یافته است زوجینرضایت زناشویی 

 

 

 های آنو مولفه رضایت زناشویی یبرانتایج تحلیل کواریانس : 3جدول شماره 
میانگین  درجه آزادی مجموع تغییرا  متغیر وابسته منابع

 مجذورا 

F سطح معناداری 

 

 رضایت زناشویی

 

 114/1 929/3 091/200 0 091/200 پیش آزمون

 10/1 928/24 397/001 2 879/0010 گروه

   047/22 09 272/0211 خطا

    01 11/010304 کل

 

 ارتباط

 

 204/1 084/0 291/40 0 291/40 پیش آزمون

 10/1 019/20 371/700 2 393/0029 گروه

   39/9 09 13/218 خطا

    01 11/30203 کل

 

 حل تعارض

 12/1 039/01 101/930 0 101/930 پیش آزمون

 10/1 700/24 242/302 2 489/0324 گروه

   800/98 09 923/2103 خطا

    01 11/31120 کل

 

 تحریف آرمانی

 003/1 340/0 031/00 0 031/00 پیش آزمون

 10/1 023/09 417/000 2 804/291 گروه

   091/8 09 133/402 خطا

    01 11/20027 کل
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 گیریو نتیجهبحث 

 زوجینرضایت زناشویی ارتقای باعث  شناختی جنسیآموزش بازسازی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

به بررسی موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر یک از مطالعا   با توجه به اینکه تاکنون هیچ .شده است

و های پژوهش خود  به ارائه تبیین یافته است که تقش را بر آن داشته بنابراین پژوهشگراند، نپرداخته

 " ی،جنس یشناخت یبازساز آموزش ها براساس یافته .مشابه و همسو بپردازدمطالعا  نتایج مقایسه آن با 

 همکاران و یونسی مطالعا  با یافته این .دهد یم افزایش را طقق متقاضی زوجین " آرمانی تحریف

از طریق تغییر باورهای غیرمنطقی و  بازسازی شناختی جنسی آموزش بنابراین ؛(09) دباش یم همسو

 .است شده اجتماعی پسندیده رفتارهای افزایش و زناشویی بینانهغیرواقع رابطه کاهش باعث غلط

 را طقق متقاضی زوجین " زناشویی رضایت " ،بازسازی شناختی جنسی آموزش که داد نشان ها یافته

این پژوهشگران نشان دادند که   ؛باشدمی همسو همکاران و باباپور مطالعا  با یافته این .دهدیم افزایش

 و رضایت معنای به زناشویی رضایت(. 0)رفتاری بر افزایش رضایت زناشویی موثر است  -درمان شناختی 

 تبیین در .(04) شود یم تعارض حل و زناشویی ارتباط شامل زناشویی رابطه از جنبه دو با افراد انطباق

 و احساسا  درك، مجموعه زناشویی رضایت اینکه به توجه با که داشت بیان توان یم یافته این

 این در است؛ آن از رضایت و زناشویی زندگی در شخصی عقئق و ها توافق ،ها پاسخ ،ها نگرش اعتقادا ،

باورها و عقاید  کردن جایگزین طریق از بازسازی شناختی جنسی آموزشی یها برنامه از استفاده رابطه

 .دهد یم افزایش را زناشویی زندگی از مندیرضایت ،جدید در الگوهای تازه تفکر

 .دهد یم افزایش را طقق متقاضی زوجین " ارتباط " ،بازسازی شناختی جنسی آموزش ها یافته براساس 

 کوه  گرفوت  نتیجوه  پژوهشوی  در حسوینی  همچنین ؛(00) باشد یم همسو  فرقانی مطالعا  با یافته این

 تبیوین  در .(00) اسوت  بووده  موؤثر  همسوران  بوین  ارتبواط  ارتقای بر رفتاری – شناختی درمان آموزش

 زوجین مؤثر ارتباط نحوه بر بازسازی شناختی جنسی آموزش با که داشت بیان توان یم حاصل های یافته

 هوای یوهشو  آموزش دیگر عبار  به ؛کندیم کمک زوجین تعامق  بهبود به امر این و گذاردمی تاثیر نیز

افوزایش آگواهی و   ی و شوناخت  مجودد  یدهو چهوارچوب ، دادن گووش  و همد نه درك هایمهار  کارآمد

 احساسوا ،  از توا  کنود  یمو  کموک  زوجوین  بوه  ،جنسی غلطو تغییر باورهای  شدهتحریف افکار شناسایی
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 و تعواملی  یهوا  مهار  و شوند آگاه زناشویی روابط چگونگی و میزان به نسبت خود اعتقادا  و ها نگرش

 (.07) بخشند ارتقاء را خود ارتباطی

 طقق متقاضی زوجین " تعارض حل " ،بازسازی شناختی جنسی آموزش که داد نشان ها یافته همچنین

 مطالعوا   در پژوهشوگران  ایون  دارد؛ مطابقت همکاران و باباپور مطالعا  با یافته این .دهد یم افزایش را

 بوه  صومیمیت  و نزدیکوی  مثبوت،  احساسوا   باعث تواند یمبازسازی شناختی  آموزش که دریافتند خود

بوه   ؛(0) یابود  یم افزایش زوجین تعارض حل توان آن، تداوم نتیجه در و زناشویی ارتباط افزایش همسر،

 دربواره  ایگرایانوه واقوع  یها نگرش زوجین که شودیم باعثی جنس یشناخت یبازسازطوری که آموزش 

 (.07) باشند داشته زناشویی روابط در موجود تعارضا 

براساس رویکرد بازسازی شناختی این حوادث توان بیان داشت که های پژوهش حاضر میدر تببین یافته 

ها و سازند بلکه این طرز تفکر فرد است که حاصل باورها، طرحوارهو رویدادها نیستند که فرد را ناراحت می

 گرددهای وی میهیجانا  و واکنشگذارد و سبب بروز نگرش اوست و بر شیوه پردازش اطقعا  تاثیر می

های آنها رسد که باورها و طرز تفکرا  زوجین، نوع و شد  واکنشلذا براساس این نظریه به نظر می. (08)

گیری از اصول و فنون این رویکرد به ارتقای شیوه پس منطقی است که بتوان با بهره. دهدرا شکل می

 . آنها امید داشت رضایت زناشویییت ارتقای وجین و در نهازتفکر و باورهای غیرمنطقی 

 گردد؛ نیزوج رضایت زناشویی شیافزا باعث تواند یم رسدیم نظر به یجنس یشناخت یبازساز آموزش

 و گردد یم هیتوص نیزوج رضایت زناشویی یارتقا جهت در موثر یابرنامه عنوان به مداخله نیا نیبنابرا

از  بودرو روبهنیز هایی  این پژوهش با محدودیت .کرد کمک خانواده انیبن استحکام به آن اجرای با توانیم

ها به صور   آموزش، ها در پاسخ به سوا   پرسشنامه امکان صادق نبودن بعضی از آزمودنی؛ جمله

کاربردن ه منسجم و گروهی در ایران انجام نشده بود و به خاطر مشکق  فرهنگی و شرم و خجالت در ب

 .کرد میها با احتیاط انجام شد، که شاید در رساندن حق مطلب اشکال ایجاد  تکنیکبعضی کلما  و 

کمک  (جلسه آموزشی01) ها نیاز داشتند و این گروه( زوج درمانی) به مشاوره فردی ها واقعاً زوجاز بسیاری 

از دوره آموزشی  زم به ذکر است که افراد نیازمند به مشاوره فردی و زوجی بعد ) کرد زیادی به آنها نمی

های مورد نیاز  ها مهار  این آموزش  میآموزش گروهی و عمو دلیلبه  .(قرار گرفتند تحت درمان و مشاوره
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مد  نتایج به دلیل محدودیت زمانی پژوهش، پیگیری طو نی .دهد هر فرد و هر زوج را مدنظر قرار نمی

 یشنهادحوزه پ ینها به محققان عققمند به ا یافته یرونیجهت با  بردن اعتبار ببنابراین  .پذیر نبود امکان

قرار دهند و  یمورد بررس در جلسا  و دفعا  متعددرا  بازسازی شناختی جنسید که آموزش گرد یم

عدم اطمینان از اینکه گروه . ینددنبال نما( سال یکحداقل ) یهای طو ن را در دوره یگیریمطالعا  پ

خارجی مرتبط  عدم وجود تحقیقا  داخلی و .ها توجه کرده باشند وزشآزمایش به درستی و به موقع به آم

و  ها هماهنگی برای حضور زوج ،گرکنترل کامل متغیرهای مداخله ناتوانی در ،با موضوع پژوهش حاضر

 ینا یها یکاست دیگراز همچنین  .روندوهش حاضر به شمار میپژهای نیز از دیگر محدودیتو ن ئمس

ارتقای مداخق  مؤثر در  یرگرفتن سا یدهو ناد بازسازی شناختی جنسیآموزش  کارگیری پژوهش، به

 یربا سا یسهمقا نوع مداخق  در ینا یاثربخش شود یم یشنهادلذا پ. باشد یم زوجین رضایت زناشویی

  .گیردقرار  یمورد بررس یآموزش یها برنامه

 

 تشكر تقدیر و 

بر خود  زم اینجا  در. باشد بالینی می روانشناسیتخصصی  دکترینامه  حاضر حاصل  پایان پژوهش

 حافظآموزش و پرورش استان اصفهان و کادر اجرایی مدرسه  ها،از اساتید محترم، کلیه آزمودنیبینم می

 .به عمل آورم تشکرتقدیر و 
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The effectiveness of cognitive restructuring sex marital satisfaction 

 

 

Abstract 

Background & aim: Given that the thoughts and dysfunctional beliefs about sexual issues 

have an impact on marital satisfaction ; Therefore, this study aimed to investigate the 

effectiveness of cognitive restructuring marital sex was consensual. 

Material & Methods: Experimental study (pretest and posttest control group and random 

assignment) is. The sample consisted of 120 pairs of parents whose elementary school 

students in Isfahan in 2013 were selected by multistage random sampling method and after 

completing Enrich marital satisfaction questionnaire randomly assigned to two 

experimental and control groups (60 pairs for each group). After a two-hour 10-session 

cognitive restructuring sex in groups, marital satisfaction questionnaire as post-test in both 

groups. The data collected using covariance were analyzed in SPSS version 19.  

Results: The results of analysis showed that cognitive restructuring sex education on 

marital satisfaction and its components in the experimental group was significantly more 

effective (P = 0.05).  

Conclusion: Cognitive restructuring sex education seems to be the increase in marital 

satisfaction; So this intervention as effective programs to improve marital satisfaction and 

can be recommended for implementation helped to strengthen family bonds. 

 

 Key words: Cognitive restructuring sexual, Marital satisfaction, Couples 
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