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تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل
4، شیوا گوهري3کیانوش زهراکار،2، رضا داورنیا1محمد شاکرمی

چکیده
صمیمیت جنسی نقش . امري اساسی استهاانسانتمایالت جنسی براي سالمتی، کیفیت زندگی و همچنین بهزیستی : مقدمه

انجام بررسی تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهلبا هدفوهش حاضر پژ. بسزایی در ایجاد رضایت جنسی و زناشویی دارد
.شد

جامعه این پژوهش را . باشدمیپس آزمون  و پیگیري با گروه شاهد –و به شیوه پیش آزمون تجربیطرح پژوهش از نوع نیمه :روش
دادندکه خواستار شرکت در تشکیل می1392د در تابستان سال کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز همیاران سالمت روان شهر بجنور

شیوه نمونه گیري در زن واجد شرایط بودند که به 48شامل پژوهش نمونه . جلسات آموزشی به جهت بهبود روابط زناشویی خود بودند
پرسشنامه صمیمیت جنسی هادادهدآوري ابزار گر. گردیدندصورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد جایگزینه و بشدند دسترس انتخاب

جلسه آموزش جنسی 6. تکمیل شد) دو ماهه(پس آزمون و پیگیري ،محقق ساخته بود که توسط شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون
تفاده از نرم افزاربا اسهاداده. اي ارایه نشدبراي گروه شاهد مداخله.دو ساعته با توالی هر هفته یک جلسه براي گروه آزمایش اجرا شد

SPSS v.18 تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدندبا روش و .
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش جنسی، صمیمیت جنسی زنان گروه مداخله را در مرحله پس آزمون  : هایافته

)13/138=F 01/0و<P ( و پیگیري )83/132=F 01/0و<P (ش داده استمعناداري افزایبه طور.
توان از می. گرددمیآموزش جنسی در ارتقاي صمیمیت جنسی موثر است و منجر به روابط زناشویی رضایت بخش : گیرينتیجه

.روابط جنسی زوجین استفاده کردتقویت /بهبودجنسی در جهت  هايآموزش
متاهلآموزش جنسی، زنان،صمیمیت جنسی:هاواژهکلید 

20/2/93: تاریخ پذیرش2/2/93:تاریخ دریافت

.دانشجوي کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران- 1
)ولؤنویسنده مس(.نکارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایرا- 2

rezadavarniya@yahoo.com:یپست الکترونیک
.استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران- 3
.علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و - 4



و همکارانمحمد شاکرمی...تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی

1393بهار 1شماره 2دوره35روان پرستاري 

مقدمه
خانواده یکی از عناصر اصلی و نهادهایی است که با عوامل 

دالیل ازدواج . ستانسانی و نیازهاي عاطفی و معنوي در ارتباط ا
نیاز به . تها به طور قابل توجهی تغییر کرده اسو انتظارات زوج

پوشانی نیازهاي روانی ي نزدیک و همعشق و صمیمیت و رابطه
صمیمیت ).1(باشندفی از جمله دالیل اصلی ازدواج میو عاط

به عنوان یکی از ارزشمندترین ابعاد وجودي انسان معرفی شده 
لکرد سالم انسان در نظر است و به عنوان امري ضروري در عم

صورتبهزناشویی،روابطدرصمیمیت).2(شود گرفته می
جنبهکهاستشدهسازيمفهوممهمیبسیاررفتاريالگوي

پایهبروداردنیرومندياجتماعیوهیجانی-عاطفیهاي
،  روانشناسان).3(گیردمیشکلعشقوخاطررضایتپذیرش،

عواطفبیانودیگريباارتباطبرقراريتواناییراصمیمیت
انسانطبیعیهايحالتازومسلمحقراآنوکنندمیتعریف

یک رابطه شخصی صمیمیت نزدیکی، تشابه و).4(دداننمی
که مستلزم شناخت و است عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر

می باشددرك عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساسات
)5.(

که سطوح باالیی از صمیمیت در اندساختهتحقیقات آشکار 
،مانیهاي سالمت جسنیکی از قدرتمندترین پیش بی،رابطه

در مجموع، .و رضایت زناشویی استشناختیبهزیستی روان
تواند به عنوان یک مفهوم ضروري دستیابی به صمیمیت می

توان پیوندي معنی دار و که با استفاده از آن می،دیده شود
خود منجر ينوبهکه به رضایت بخش را میان افراد ایجاد کرد 

).2(شوداي از نتایج مثبت میبه مجموعه
و عبارتاستصمیمیت جنسی،یکی از اقسام صمیمیت

،و ابراز افکارنیاز به درمیان نهادن، سهیم شدنست ازا
این نوع صمیمیت . هاي جنسی با همسراحساسات و خیالپردازي

).6(باشدراستاي برانگیختن و میل جنسی میدربه ویژه
هویژتوجهبهنیازکهاستپیچیدهموضوعیجنسیصمیمیت

روابطدیگرهايجنبهبرزمینهایندررضایتمنديزیرا.دداراي
گذاشتنمیاندرشاملجنسیصمیمیت.گذاردمیاثرزوجین
جنسیآمیزشبدنی،تماسبهنیازیکدیگر،باعاشقانهتجارب

رضایتوتحریکبرانگیختن،برايکهشودمیروابطیو
باکارهاالسطولدرمشاوران.شودمیریزيطرحجنسی

ترینبیشجنسیصمیمیتکهاندهگردیدمتوجهمراجعان
هازوجبرايرامشکالتترینبیشحالعیندروحساسیت

درخودهايتفاوتبهنسبتزوجیناگر.دآورمیارمغانبه
جنسیآمیزشدرشانمختلفتمایالتوجنسیتقاضاهاي

دچارارتباطشانهکنآازقبلتوانندمی،باشندداشتهآگاهی
زوجیناگربرعکس. دهندقراردرمانموردراآنگرددمشکل
برونشاهدبایدنباشندآگاهخودجنسیصمیمیتبهنسبت
).7(باشندمشکالتریزي

آموزش جنسی جنسی،افزایش صمیمیتهايشیوهیکی از 
آموزش جنسی فرآیندي است که .در بافت رابطه زناشویی است

ی سالم، بهداشت زناشویی، روابط بین فردي، به رشد جنس
-هاي جنسیتی کمک میصور بدنی و نقشعاطفه، نزدیکی، ت

آموزش جنسی به همه ابعاد جنسیت مانند ابعاد زیستی، . کند
آموزش . کندمیو مذهبی توجهاجتماعی، روانشناختی-فرهنگی

، هم به حوزه )اطالعات و دانش(جنسی هم به حوزه شناختی 
و هم به حوزه رفتاري ) هانگرشو هاارزشاحساسات، (عاطفی 

شودمیمربوط ) برقراري رابطه جنسیارتباطی و هايمهارت(
)8.(

هايبرنامهبهداشت،جهانیسازمانگزارشاساسبر
راخودجنسیفعالیتهنوزکهافراديبرايهمجنسیآموزش

آغازرادخوجنسیفعالیتکهافراديبرايهمواندنکردهآغاز
همجامع،جنسیآموزش. آیدمیحساببهنیازیکاند،کرده
- یمکاهشرانشدهریزيبرنامهوناخواستههايزایمانتعداد
جنسیفعالیتطریقازکهشودمیهاییبیماريمانعهمودهد

ي ادر مورد محتو).9(شوندمیمنتقلجنسینزدیکروابطو
شش محور مورد بحث قرار برنامه آموزش جنسی جامع باید

رشد انسان که شامل کالبدشناسی تولید مثل و -1: گیرد
روابط که شامل رابطه با خانواده و -2. فیزیولوژي انسانی است

هاي فردي مهارت-3. دوستان و روابط نزدیک زناشویی است
، تصمیم گیري، ارتباطات و مذاکره با دیگران هاارزشکه شامل 

نسی که شامل تمایل و اجتناب از روابط جنسی رفتار ج-4. است
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هايروشسالمت و بهداشت جنسی که شامل -5. است
، سوء استفاده جنسی و HIVپیشگیري از حاملگی، پیشگیري از 

فرهنگ و اجتماع که شامل -6. منتقله جنسی استهايبیماري
).10(نقشهاي جنسیتی، جنسیت و مذهب است

رفتارهايازتاکندکمکافرادبهبایدجنسی،آموزش
خودجسمانیوروانیسالمتحفظدروکردهاجتنابخطردار
غلطاطالعاتیااطالعاتفقدانکهاستطبیعی.کنندتالش

جنسی،اختالالتانواعایجادخطرجنسی،مسائلمورددر
جنسی،لذتکاهشمقاربتی،هايبیماريپرخطر،رفتارهاي
- میافزایشرازناشوییوخانوادگیمسائلوناخواستهحاملگی

).11(دهد
در بافت راجنسیهايآموزشالعات مختلفی اثر بخشی طم

سلیمی و فاتحی زاده در .اندنمودهزناشویی و خانودگی تایید 
-پژوهشی به بررسی تاثیر آموزش جنسی به شیوه رفتاري

خود ابرازي و صمیمیت جنسی زنان متاهل ،شناختی بر دانش
ن مبارکه پرداختند و نشان دادند که آموزش جنسی به شهرستا

خود ابرازي و صمیمیت جنسی ،شناختی دانش-شیوه رفتاري
موزش آصحت و همکاران تاثیر ).12(زنان را ارتقا داده است

اصفهان بررسی شهرجنسی را بر افزایش رضایت جنسی زوجین
رضایت جنسی ،موزش جنسیآنتایج نشان داد که . نمودند

).13(وجین را افزایش داده استز
ش جنسی بر حسن زاده و ابراهیمی تاثیر آمور،تنکابنی

نتایج نشان دادکه .را بررسی کردندرضایت زناشویی در زنان
جنسی افزایش پیدا هايآموزشایت زناشویی در زنان پس از رض

در پژوهشی تأثیر یک فرنام و همکاران ). 14(کرده است
تازه هايزوجسائل جنسی بر سالمت جنسی آموزش ميبرنامه

نشان داد نتایج پس از شش ماه . ازدواج کرده را  بررسی نمودند
رضایت جنسی، رفتارهاي سالم و سالمت جنسی در گروه که

نمونه در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی بهبود یافته 
و همکاران در پژوهشی تأثیر آموزش Kilmann).15(بود

زنان اختالل در هاآنزوج که در 48سائل جنسی بر روي م
. ارگاسم ثانویه را گزارش داده بودند، را مورد بررسی قرار دادند

هیچ یک از مردان مشکل انزال زودرس نداشتند و یا دچار 

ي آموزش دو جلسه دو ساعتههازوج. ودنداختالل تعوظ نب
جه به اندازه با تو. مسائل جنسی در طول هفته را گذراندند

بدست آمده قبل و بعد از درمان مشخص شد که هايگیري
زنان افزایش قابل توجهی از تعداد دفعات ارگاسم و کاهش در 

مردان نیز افزایش قابل . جنسی را گزارش کردندهاياضطراب
توجهی از زمان مقاربت و تحریکات جنسی تناسلی را گزارش 

ایجادمسائل جنسی در نشان داد که آموزشهایافته. کردند
).16(تغییرات مثبت در تکرارهاي ارگاسم زنان موثر است 

با توجه به اینکه روابط جنسی صحیح، با کیفیت و رضایت 
بخش همسران، رضایت زناشویی و سالمت روان باالتري را 

در صورتی که این روابطو به دنبال خواهد داشتهاآنبراي 
و برطرف کننده نیازهاي زن و مسئوالنه، در چارچوب خانواده

شوهر باشد، سهم موثري در دوام و قوام خانواده دارد و مانع از 
شود و از سویی بی توجهی به فروپاشی این نهاد مقدس می

مسایل جنسی و عدم رضایتمندي جنسی هم براي خود فرد 
عوارضی نظیر افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و 

رد و هم باعث بروز مشکل در حوزه روابط انزوا را به همراه دا
شود که در نهایت ممکن است به طالق خانوادگی و زناشویی می

عاطفی یا حقوقی ختم شود و از طرفی با عنایت به اینکه  امروزه 
جنسی صحیح و مناسب براي هايآموزشدر جامعه ما کمبود 

گردد، لذا پژوهش حاضر با بیش از پیش احساس میهازوج
بررسی تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان هدف

.متاهل شهر بجنورد انجام گرفته است

روش مطالعه
و از طرح پیش است تجربینیمه پژوهش حاضر از نوع 

. استفاده شده استشاهدپس آزمون و پیگیري با گروه -آزمون
مراجعه متاهل مشتمل بر کلیه زنان جامعه آماري این پژوهش

مرکز همیاران سالمت روان شهر بجنورد در تابستان کننده به 
آمادگی خود را جهت حضور در جلسات کهباشندمی1392سال 

از میان داوطلبان شرکت در جلسات،.آموزشی اعالم نموده بودند
زن که معیارهاي ورود به مطالعه را 48پس از مصاحبه مقدماتی 

در تصادفیمارشگدارا بودند، به شیوه در دسترس انتخاب و با 
پس از مصاحبه مقدماتی با .قرار گرفتندشاهد و مداخلهدو گروه 
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جهتتمایلصورتدرکهشدخواستهآنانافراد واجد شرایط از
صورتدروکردهمشورتخودهمسرانبامطالعه،درشرکت
ورود افراد به مطالعه معیارهاي.شوندمطالعهواردرضایت

حاد و بحرانی یا در آستانه هايتعارضن نداشت:عبارت بودند از
،طالق نبودن، عدم حضور قبلی در کالسهاي آموزش جنسی

عدمخاص،دارويمصرفعدمخاص،بیماريبهابتالءعدم
و تمایل به جهت شرکت مخدرموادودخانیات،سیگاراستعمال

،باردار بودنمعیارهاي خروج از پژوهش نیز .در تمامی جلسات
ذکر سو ،اعتیاد،و روانگردانپزشکینداروهاي روامصرف 

وجود شرایط خاصی که واستفاده یا آزار جنسی قبل از ازدواج
. در نظر گرفته شد،مانع از ارتباط جنسی معمول با همسر شود

براي شرکت کنندگان توضیح داده شد که جلسات آموزشی هم 
ن و هم براي بهبود ارتباط با همسرشاهاآنبه جهت کمک به 

بدین ترتیب موضوع . انجام یک کار پژوهشی استبه منظور
اخذ رضایت آگاهانه مطرح گردید و تمامی شرکت کنندگان 
اعالم کردند که با رضایت کامل وارد پروسه پژوهش خواهند 

، پرسشنامه صمیمیت جنسی محقق مداخله و شاهددو گروه .شد
جلسه 6سپس . ساخته را در مرحله پیش آزمون تکمیل نمودند

دو ساعته آموزش جنسی با توالی هر هفته یک جلسه براي گروه 
مداخله اي شاهد، در حالی که گروه )1جدول (برگزار شدمداخله

براي جلوگیري از .را دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت
مداخلهاز محتواي آموزش، از گروه شاهدمطلع شدن گروه 

ي آموزش در مورد محتواي ول دورهطخواسته شده بود که در
شیوه.نکنند، جز با همسرشان با فرد دیگري صحبت جلسات
گروهی و ارایه بحث،سؤالسخنرانی، طرحصورتبهآموزش
محتواي جلسات آموزشی بر اساس سرفصل . بودتکالیف

جلسات پس از اتمام . آموزشی پژوهش صحت و همکاران بود
آمد و پس از دو ماه به عملروه پس آزمون از هر دو گ،آموزشی

آزمون پیگیري نیز از هر دو گروه گرفته ،از آخرین جلسه آموزش
در پایان مرحله پیگیري جهت تشکر و قدردانی از همکاري . شد

و همچنین مالحظات اخالقی و حرفه اي در شاهدگروه 
.نیز برگزار گردیدهاآنجلسات آموزش جنسی براي ،پژوهش

)13(سرفصل جلسات آموزش جنسی-1جدول شماره 
موضوع جلساتجلسات
ایجاد ارتباط، تبیین اهداف و اهمیت روابط زناشویی، آموزش مسائل جنسی و روابط زناشوییجلسه اول
آشنایی با فیزیولوژي و رفتارهاي جنسیجلسه دوم
تصحیح باورهاي نادرست در مورد مسائل جنسیجلسه سوم

ل دهی صمیمیت جنسیآموزش شکجلسه چهارم
آموزش تکنیک هاي صحیح ارتباط جنسیجلسه پنجم
آشنایی با اختالالت جنسی شایعجلسه ششم

ابزار پژوهش
و همکاران النیطب:جنسیصمیمیتيپرسشنامه

و علمیمعتبرمنابعتوجه بهباي صمیمیت جنسی راپرسشنامه
انجام يهاپژوهشو"باگاروزيجنسیصمیمیتينامهپرسش"

سوال30پرسشنامهایندر.دکردنتهیهموردایندرشده
گزینه اي4طیفدارايهر سوالوه استگردیدمطرح

4تا1هاينمرهبا)وقتهیچبه ندرت،اوقات،گاهیهمیشه،(
ينمره.دباشمی30آنو حداقل120نمرهحداکثر. دباشمی

روایی.استوجینزجنسی بیشترصمیمیتنشانگرباالتر،
روانومشاورهپنج متخصصتوسطنامهپرسشمحتوایی

وشدتاییداصفهانتربیتی دانشگاهعلوميدانشکدهدریشناس

اجرا و ) زوج70(نفر140رويبردرونیپایاییتعیینبراي
پایایی درونی ).17(مدآبدست 81/0ن آلفاي کرونباخ آضریب 

آلفاي کرونباخ محاسبه ستفاده ازپرسشنامه در این پژوهش با ا
.بدست آمد78/0گردید که مقدار آن

یافته ها
و 6/32میانگین سنی زنان شرکت کننده در پژوهش 

شرکت کنندگان داراي %83/20. بود23/4انحراف استاندارد 
از افراد %75/18مدرك دیپلم و%42/60،مدرك راهنمایی

.مدرك کاردانی داشتند
در سه مرحله مداخله و شاهدفی دو گروه هاي توصیشاخص

گزارش 2در جدول شماره پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري
.استشده 
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مداخله و شاهددو گروه در نمرات صمیمیت جنسیمیانگین و انحراف معیار -2جدول شماره

مطالعه پیگیريپس آزمونپیش آزمون
انحراف استانداردمیانگیناستانداردانحرافمیانگینانحراف استانداردمیانگین

47/7873/807/10833/74/10755/6مداخلهگروه 
87/7712/94/7778/627/7766/7شاهدگروه 

پیش آزمونبهنسبتآزمون و پی گیريپسدرمداخلهزنان گروهنمرات صمیمیت جنسیمیانگین2به جدول شماره با توجه
.استیافتهافزایش 

همگنی شیب رگرسیونوواریانسهابرابريبودن توزیع نمرات،نرمالهايفرضپیشبایدکواریانستحلیلآزمونازاستفادهيبرا
دهد که نتایج این آزمون نشان می. اسمیرنوف استفاده گردید-براي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف.باشدبرقرار

براي بررسی . از توزیع طبیعی برخوردارندهادادهباشد و یت جنسی در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري نرمال میتوزیع نمرات متغیر صمیم
-ها نیز از آزمون لون استفاده گردید که با توجه به عدم معناداري آزمون لون براي پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري میهمگنی واریانس

.)3جدول شماره (باشدواریانس ها برقرار میتوان نتیجه گرفت که پیش فرض همگنی

مداخله و شاهددر دو گروه صمیمیت جنسی ها و نرمال بودن توزیع نمرات متغیر نتایج آزمون همگنی واریانس-3جدول شماره 
اسمیرنوف- آزمون کولموگروفآزمون لون

Leven
testdf1df2Sigانحراف استانداردمیانگینZSig

14/012871/017/7878/8937/0343/0ونپیش آزم
031/0128861/073/9207/17811/052/0پس آزمون
204/0128655/033/9285/16713/069/0پیگیري

د نشان دابررسیه این یجنت. شدبررسیرگرسیونشیبفرض یکسانیآزمون،پیشنمراتوهاگروهبینتعاملبررسی  نبودنبراي
راین شیب رگرسیون در متغیر صمیمیت جنسی یکسان است ببنا. P)<05/0و F=67/2(معنادار نیست05/0در سطح محاسبه شدهFکه 

.مذکور انجام تحلیل کواریانس بالمانع استهايفرضبا توجه به تایید شدن پیش.و پیش آزمون تعامل وجود نداردهاگروهو بین 

در متغیر صمیمیت جنسیاریانس یک راهه جهت بررسی اثر آزمون و پیگیرينتایج تحلیل کو-4جدول شماره 
توان آمارياندازه اثرسطح معناداريFآزمون درجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
22/251497/048/0018/01/0اثر پیش آزمون

55/7015113/138001/083/01اثر گروه
31/137127خطا

37/6761183/132001/083/01یگیرياثر پ
36/137427خطا

دهد که نشان می)  P>01/0و F=13/138(براي متغیر صمیمیت جنسیFمعناداري مقدار،4با توجه به نتایج تحلیل آنکوا در جدول 
همچنین. جنسی معنادار استصمیمیتر میزان دار است، بدین معنا که پس از محاسبه اثر پیش آزمون، تفاوت دو گروه داثر گروه معنی

، شاهدو گروه مداخلهجنسی گروه صمیمیتدهد که در مرحله پیگیري با کنترل پیش آزموننشان می4مقادیر نمایش داده شده در جدول 
ش مورد تایید قرار بدین ترتیب فرضیه پژوه). P>01/0و F=83/132(شود جنسی تفاوت معناداري مشاهده میصمیمیتاز لحاظ میزان 

در مرحله پس آزمون و گروه مداخلهجنسی زنانصمیمیتافزایشمعناداري باعث به طورگیرد، به عبارت دیگر آموزش جنسی  می
فردي در هايتفاوت% 83بوده است؛ بدین معنا که % 83و پی گیريمیزان تاثیر آموزش جنسی در مرحله پس آزمون. پیگیري شده است

است،1بابرابرآماريتوان. باشدمی) عضویت گروهی(جنسی، مربوط به تاثیر مداخله صمیمیتمتغیر و پی گیري زمون نمرات پس آ
.استنمونهحجمکفایتوباالبسیارآماريدقتازحاکیکهنداشته،وجوددومنوعخطايامکانیعنی



و همکارانمحمد شاکرمی...تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی

1393بهار 1شماره 2دوره39روان پرستاري 

بحث 
در این پژوهش تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی 

که نشان داد هایافته. بررسی گردیدبجنوردشهرمتاهلزنان 
شاهدو مداخلهبین میانگین نمرات صمیمیت جنسی زنان گروه 

. در مراحل پس آزمون و پیگیري تفاوت معناداري وجود داشت
نتایج تحلیل آنکوا بیانگر این بود که آموزش جنسی باعث 

تاثیرو شده استمداخلهافزایش صمیمیت جنسی زنان گروه 
و در مرحله پیگیري نیزآموزش پس از دو ماه از اتمام مداخله

پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده از .همچنان پایدار بوده است
که تاثیر آموزش جنسی و همکاران شاه سیاهتحقیقاتهايیافته

را بررسی نمودند بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
و جنسی در افزایش رضایت زناشویینتیجه گرفتند که آموزشو

،رضایت از شخصیت همسر،  بهبود ارتباطهايمقیاسخرده 
خانجانی و ؛)18(حل تعارض موثر بوده است و رابطه جنسی

همکاران که به بررسی  تاثیر آموزش جنسی بر بهبود کیفیت 
ود کهبروابط زناشویی زوجین  پرداختند و نتایج حاکی از آن 

هايمؤلفهبهبودبرداريمعنیومثبتتأثیرجنسی آموزش
زناشویی،رضایتجنسی،رضایتمانندزناشوییکیفیت

؛)19(داشته است زوجینتعارضاتکاهشوجنسیصمیمیت
هايمهارتکه آموزش نتیجه گرفتهش خودبزمی که در پژو
باعث افزایش هماهنگی و ،ناهماهنگهايزوججنسی در میان 
سلیمی و)20(شودی میویسائل جنسی و زناشرضایتمندي در م

که آموزش جنسی بیان کردندش خوددر پژوهکه و فاتحی زاده 
خود ابرازي و صمیمیت ،شناختی  دانش- رفتاريبه شیوه

همچنین . باشدمیهمخوان ) 12(جنسی زنان را ارتقا داده است
، )16(و همکاران Kilmannبا نتایج تحقیقات هایافته

و هنر پروران )  21(کریمی و همکاران، )13(همکاران صحت و
هاي جنسی را مورد تایید که اثر بخشی آموزش)22(و همکاران

.باشدمیهماهنگ ،قرار داده بودند
در جلسات توان گفت در تبیین نتایج بدست آمده می

هاآموزشبه واسطهآموزشی هنگامی که شرکت کنندگان
و جنسیغیرعاطفی و حسی هايماستتوانستند در مرحله اول 

با همسرشان لمسی و عاطفی جنسیهايتماسدر مرحله بعد 

مداوم با همسرشان به صورترا هاتماساین برقرار نمایند و 
این موارد باعث شد تا همسران احساس صمیمیت ،داشته باشند

.و نزدیکی بیشتري با یکدیگر داشته باشند
عث افزایش صمیمیت جنسی که  بایکی از موارد دیگري 

آموزش چگونگی گفتگوي ،شرکت کنندگان با همسرشان گردید
به صورتشرکت کنندگان آموختند که باید . جنسی با همسر بود

هايخواستهو هااولویت، عالیق، نیازهاواضح و صریح پیرامون 
شرکت که هنگامی .  مذاکره نمایندبا همسر خودشانجنسی

فی و جنسی خود را در یک بافت طسایل عاکنندگان توانستند م
رات و نظد و  با ل دهنابه همسرشان انتقصمیمانه زناشویی

،آشنا گردندشانجنسیهمسر خود  نسبت به روابط هايدیدگاه
این مذاکره درباره مسایل جنسی باعث شد تا افراد دید جدیدي 

که باعث رفتارهاییپیدا کنند و شانجنسینسبت به روابط 
.را بیشتر انجام دهندگرددمیت و رضایت جنسی بیشتر ییمصم

به این نتیجه رسیدند شرکت کنندگانهاآموزشدر نتیجه 
که بایستی براي ارتباطات جنسی با همسر خود برنامه ریزي 

صمیمانه تر و با برنامه ریزي بهتر روابط جنسیداشته باشند و
ی که شرکت همچنین هنگام. لذت بخش تري را تجربه نمایند

اتاق خواب آشنایی پیدا کردند و هايمهارتکنندگان با 
،جدیدي براي برقراري ارتباط جنسی را فرا گرفتندهايشیوه

کمک هاآنبه و لذت بخش ترترمتنوعاین روابط جنسی تجربه
ارتباط با همسرشان میمیت جنسی بیشتري را درصنمود تا 

باعث شد تا شرکت در مجموع جلسات آموزشی.تجربه کنند
،نسبت به مسایل جنسی خود پیدا کنندمثبتی کنندگان دیدگاه

در ارتباط با هاآنسالم جنسی در و مثبت،واقع بینانهانتظارات
خود ابرازي و ترسالمرفتارهاي جنسی ،همسرشان شکل بگیرد

و در نتیجه دانش و آگاهی جنسی داشته باشندجنسی بیشتري 
بیشتري را در روابط جنسی با صمیمیت  و رضایت بیشتر بتوانند 

.همسر خود تجربه نمایند
محدودیتبا هاپژوهشپژوهش حاضر نیز به مانند سایر 

مطالعه بر روي زنان با توجه به اینکه این .بوده استروبروهایی
متاهل شهر بجنورد انجام گرفته است، باید در تعمیم نتایج 

را رعایت و شهرها جانب  احتیاطسایر مناطق پژوهش حاضر به 
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در دسترس به صورتشیوه نمونه گیري در این پژوهش . کرد
. گرددمیپژوهش محسوبهايمحدودیتبوده است که از 

مشکالت فراوان محقق در مرحله نمونه گیري و جمع آوري 
به اطالعات و توجیه افراد براي شرکت و ادامه دادن جلسات 

به عنوانتوانمیرا ی در جامعهتابو بودن مسایل جنسعلت
.پژوهش حاضر ذکر نمودهايمحدودیتیکی دیگر از 

نهایینتیجه گیري
در افزایش مطالعه نشان داد که آموزش جنسی این نتایج 

صمیمیت جنسی زنان گروه مداخله موثر  بوده است و  تاثیر 
آموزش جنسی پس از دو ماه از اتمام جلسات آموزشی از ثبات 

پژوهش حاضر هايیافتهتوجه به با . زم برخوردار بوده استال
جنسی به افراد در بهبود هايآموزشکه توان نتیجه گرفتمی

با ارایه این وکندکمک میروابط جنسی لذت بخش تر 

از بسیاري از مشکالت و تعارضات توانمیهازوجبه هاآموزش
ار ناپذیر مسایل و با توجه به تاثیر انک. زناشویی جلوگیري کرد

که گرددمیزندگی زناشویی پیشنهاددرروابط جنسی
آموزشی غنی سازي روابط جنسی با تاکید بر بهبود هايکارگاه

کیفیت رابطه جنسی  و پیشگیري از مشکالت جنسی زوجین در 
موزش خانواده دایر گردد تا از این آهايکالسمراکز مشاوره  و 

رچه بیشتر رضایت و صمیمیت در جهت افزایش ههاآموزش
.جنسی و ارتقا رضایت زناشویی استفاده شود

تشکر و قدردانی
تا از کلیه شرکت کنندگان دانندمینویسندگان بر خود الزم 

که در اجراي این پژوهش صمیمانه همکاري نمودند، تشکر و 
.قدردانی نمایند
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The Effect of Sex Education on Sexual Intimacy of Married Women
Shakarami1 M (MSc) - Davarniya2 R (MSc) - Zahrakar3 K (Ph.D) - Gohari4 SH (MSc)

Abstract
Introduction: Sexuality is fundamental to health, quality of life, and general well-being.

Sexual intimacy have important role in creation of sexual satisfaction and consequently in
marital satisfaction. The present study investigated the impact of sex education on sexual
intimacy of married women.

Methods: The research design is a quasi-experimental and type of pretest-posttest and
follow-up with a control group. The study population all married women referred to a
Hamyaran Salamat Ravan institute in Bojnurd city, about the summer of 2013 formed calls
for participation in training sessions to marital relations were to improve their. The sample
included 48 eligible women who were selected with convenience sampling and randomly
exposure in experiment and control groups. The data gathering tools were researcher-made
questioners of sexual intimacy that were made by participants at pre-test, post-test, and
follow-up (two months) phases was completed. 6 sessions of two hour sexual education were
implemented every week for test group but there was no intervention for control group. The
data were analyzed by SPSSv.18 software and by covariance analysis method.

Results: The results showed that sex education increases sexual intimacy of women
experimental group in post-test (F=138.13, P<0.01) and follow-up (F=132.83, P<0.01),

significantly.
Conclusion: Sex education is effective in improvement of sexual intimacy and it results in

satisfactory sexual relationship. We can use the sex education for enhancing couples’ sexual
relationships.

Key words: Sexual Intimacy, Sex Education, Married women.
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