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مقدمه

عاطفااهایكااهفاارددرارتباااصباااهمساارخااوددری


خانوادهراموسسهیانهاداجتماعیمعرفیكاردهاناد

میكند-3.مینانیكهفردوهمسرشدرموردمسایلبا


كهناشیازپیونادزناشاوییزنومارداسات.ازجملاه

یكدیگرتواف دارند-4.ارتبااصجنسایزوجاین-5تاا

مظاهرزنادگیاجتمااعیانساان،وجاودتعامالساام و

یااهااادهمسرشااانرافااردیكااهازیینهااایمناانل

سازندهمیانانسانهاوبرقراربودنعشا باهها ناوعو

نگهااداریماایكنااد،دریماایكننااد-6.تااایااهاااد

ابرازصامیمیتوهمادمیباهیكادیگراسات.ازساوی

همسرشانرافردیكهفعامیتهارابامشاركتاوانجاام

دیگرخانوادهمحلارضاینیازهایجسمانی،عقالنایو


ماایدهااد،دریماایكننااد-7.میااناندریآنهااااز


عاطفیاست.رضایتیکفرداززنادگیزناشاوییباه

وفاداریهمسرشان.مذامفهومشادمانیزناشوییگااهی

مننمااهرضااایتویازخااانوادهمحسااو ماایشااودو


اوقا باصمیمیتزناشوییباهجااییكادیگراساتفاده

رضایتازخانوادهبهمفهومرضایتاززندگیاساتو

شدهواغلباوقا نیانبااتعریارصامیمیتزناشاویی

اینامربرایرشدوتعامیخانوادهموثراست(عدامتیو

تركیبمیشاود(ویلیاامن.)2010،صامیمیتباهعناوان

ردزوان .)2010،

نندیكاای،تشااابهورابیااهشکااایدوسااتداشااتنیبااا

ازجملااهعواماالمهماایكااهدررابیااهزناشااوییو

شااکصدیگااراسااتومسااتلنمآگاااهی،دریعمیا ،

رضایتمندیازآنتأثیرداردشاادمانیزناشاوییاسات.

پاذیرشوبیااانافكاااروااساساا ،دمسااوزیوتعهااد

شادمانیزناشوییقضاوتیاستكهباهوسایلههمساران

اساات(وانیااکوكومیااک.)2011،ازطرفااینندیكاای

انجاممیشودونشاندهندهااساشبهنیستیورضایتی

كالمی،عاطفیوجسمانیكهدرقامبروابطصامیمانه

استكهفرددرروابطزناشوییتجربهمیكناد.ازنظار

شكلمایگیاردرضاایتازرابیاهراباههماراهخواهاد

جانسااونوهمكاااران()1987شااادمانیزناشااوییبااه

داشاات،یااراكااهزوجاایندرمحاایطصاامیمانهوشاااد،

درجاهایازرضاایتیاااشاادمانیشکااایكاهفاارددر

روابطجنسیرضایتبکشتریدارنادوجاذابیتایان

رابیااهااساااشماایكناادگفتااهماایشااود(ساااكیزاده،

روابطدرطیزمانبااقیمایماناد(اومساونودیفارین،

.)1392ایانتعریاارارزیاابی هناایفاردیراماانعكس

 .)2003

ماایكناادوشاااملااساسااا مثبااتومنفاایدرازدواج

ازجملهعواملدیگریكهباصامیمیتوشاادمانی

میشود.فورداین،توكروجیمن()2008بیاانمایكنناد

زناشوییزوجینرابیهمتقابلیداشتهوبهطورمستقی و

كهسیحشادمانیزناشوییتلویحاًنشانگرسیوحپاایین

غیرمستقی باافاظتازخانوادهوكیفیتبهترزنادگی

تعارضاستومشکااههاایرفتااریوارتبااطیدارد.

زناشوییمرتبطاست،رضایتمندیازرابیهجنسیاست

پااژوهشهااایونالنینگهااام،جانسااونوآماااتو()2001

(قیاریوكریمیان.)1392،رضاایتجنسایباهعناوان

هفتبعدشادمانیزناشوییكهشاملااساسا فارددر

درجهایتعریرشدهاستكهزوجینازبرآوردهشدن

موردجنبههایمتفاو ارتباصزناشاوییاساترایناین

انتظااارا ونیازهااایجنساایخااودوهمسرانشااانآگاااه

بیانماینمایناد-1:مینانایكاهفاردااسااشمایكناد

میشوند(یوسالوگاساانو.)2010،میامعاا بسایاری

همسااارشاورادریمااایكناااد-2.میااانانعشا ا و

اهمیترضایتجنسیرادررابیهزناشاویینشاانداده
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اساات.قیاااریوكریمیااان()1392نشاااندادناادكااه

هیجانی2وكاراییهیجانی3هریکازهمسران،سسات

نارضااایتیازرابیااهیجنساای،ماایتواناادبااهمشااكال 

كردنرفتارهایناكارآمادومکالصامیمیتازطریا 

عمیاا دررواباااطزوجاااینوایجاااادتنفااارازهمسااار،

تقویااتمهااار هاااورفتارهاااییكااهغنااابکشاایبااه

دمکوری،اساد ،رقابت،اسانتقامگیاریااسااش

صمیمیتواثربکشیبهروابطكارآمدرابههمراهدارد

تحقیر،ااساشعدماعتمادبهنفسونظاایرآنهاامنجار

بناشدهاست.اینرویكردیهاریوبیازمفااهی مبتنای

شااود.همچنااینمیامعااا مکتلفااینشااانماایدهاادكااه

برنظریه،جامعوهماهن

وبراساشفعامیتهایعملی

رضایتمندیازرابیهجنسیبینزوجینباپیوندعااطفی

رادربرداردكهشیوهایپرتوانبرایتغییركاردنرادر


وشادمانیباینآنهااارتبااصداشاته(موساوی)1393،و

اختیااارهمساارانقاارارماایدهااد(ایننباار ،پالسااوو

منجرباهرضاایتمندیازارتبااصباینزوجاینمایشاود

اسااچیندر.)2011،مااداخال آموزشاایمبتناایباارغناای

،هاااااارمر،جااااارنو

سازیروابطبرای ارتقایرواباطباینزوجهااصاور 

همكاران.)2007،باتوجهبهیافتههاایپژوهشایارتبااص

گرفتهاست.درایرانپژوهشهایمکتلفینشااندادناد

معنیداریبینرضایتجنسیورضایتازتعاامال و

آموزشغنیسازیرواباطومهاار هاایزناشاویی

كه

ارتباطا زناشوییوجوددارد،ازاینروفعامیتجنسی

برارتقایخوشبینی،شادمانیزناشویی،رضاایتومیال

بکشمهمیاززندگیزناشوییتلقیمیشود .


جنسیزوجینموثراسات(عیسایناژاد،1387،سااكی

(ساااااانتیال،واگااااار،ویتینااااا

باارایااناساااش،صاامیمیتورضااایتمندیدرافااراد

زاده،1392،رنجباااری،1392،ساساااانناااژاد.)1392،

میتواندتحتتأثیربرقراریارتباصسازندهوپیونادهای

جانسون،كوهن،داویال،الواریانس،رو وهمكااران

عاطفیقراربگیردكهیكیازكاركردهایخاانوادهنیان

()2005درپژوهشیتأثیرآموزشمهار هایارتبااطی

بهشمارمیرودوبهتبعمهاار آماوزیباهزوجهاادر


والمسأمهزناشاوییراباربهباودرواباطمتقابالزنو

اوزهارتباطا میتواندباهپیشابردایانهادفكماک

شوهروسازگاریآنهانشاندادند.هویر،اوهان،رامباو

شایانینماید.درمیانبرنامههایمتعددیكهبهآموزش

وجكوبی()2012درطیمیامعهایبهایننتیجهدسات

مهار هایارتباطیمیپردازناد،برناماهكااربردعملای

یافتندكهكاربردتكنیکهایتلفیقیرفتااری،ارتبااطی

مهار هایصمیمانهپیرزناوعیبرناماهآموزشایاسات

وشناختیمینانصمیمیتعااطفیوجنسایزوجاینرا

كااهتوسااطگااوردن1ابااداعشاادوباااهاادفآمااوزش

افنایشمیدهد.نیكال،فینیچااموبرادباری()2013در

مهار  هاایماوردنیاازبارایتشاكیلرواباطصامیمانه

پژوهشینشاندادكهآماوزشمهاار هاایشاناختی-

برگانارمایشاود(دماریااوهاناا.)2013،ایانبرناماهبااا

ارتباطیدركنترلهیجانهایمنفی،كااهشتعارضاا 

تمركنبراهدافییونباازآرایینگارشهااوباورهاای

زناشوییوبهبودامگوهایارتباطیوصامیمیتعااطفی

همسااراندرمااوردعشاا ،ارتباااص،ازدواجوزناادگی

زوجینمؤثراست.

خااانوادگی،آمااوزشوارتقااایخااودشناساای،سااواد

1 Gordon

2 emotional literacy
3 emotional efficacy
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باااتوجااهبااهاینكااهشااادمانییكاایازمهمتاارینو

مستلنمعدموجاودتعاارضوبرقاراریسایحنسابیاز

موثرتریننیازهایروانیاستكهآثاارمثباتومهمای

سالمتروانبود،بههمیندمیالماالیهااییهمچاون

درزندگیزناشوییداردوازآنجاییكهنتیجاهبرخای

متقاضیطالقنبودن،نداشتنتعارضهایاادوشادید

ازمیامعا دركشاورماننشاانمایدهادیكایازعلال

زناشویی،تمایالباهجهاتشاركتدرجلساا ،عادم

اصلیاختالفا زناشویی،عدمرضایتجنسایزوجاین

دریافااتخاادما مشاااورهفااردیدرطااولشااركتدر

استوباتوجاهباهاینكاهشاادمانیورواباطجنسایاز

جلسااا ،عاادماعتیااادوسوصمااارفامكاالومااواد

ارتباصعاطفیبینزوجهاتأثیرمیگیرد،بناابراینتوجاه

روانگااردان،نداشااتنسااابقهخیانااتزناشااویی،نداشااتن

بهبرنامههایافانایشمهاار هاایارتبااطیكارآمادو

سابقهبستریدربیمارساتانهاایروانپنشاكیوتكمیال

غنیسازیاائناهمیتاست.باتوجاهباهماوارداشااره

فرمرضایتنامهشركتدرجلسا آموزشیبهعناوان

شدههدفپژوهشااضاربررسایاثربکشایآماوزش

مااالیهااایورودبااهپااژوهشانتکااا گردیدناادو


برنامااهكاااربردعملاایمهااار هااایروابااطصاامیمانه

داوطلبانشركتدردورهباتوجهبهمالیهایمذكور

()PAIRSبااارافااانایشرضاااایتجنسااایوشاااادمانی

براساشمااابهاومیهپاالیششدند.برایناسااش70،

زناشااوییزناااناساات.مااذاایاانپااژوهشبااهدنبااال

نفااربااهشاایوهنمونااهگیااریهدفمناادانتکااا شاادهو

پاسااکگوییبااهدوفرضاایهاساات-1:آمااوزشبرنامااه

پرسشنامهرضایتجنسای()ISSهادساون،هاریساونو

كاربردعملیمهار هایروابطصمیمانه()PAIRSبار

كروسكاپوشادمانیزناشویی()MHSآرزین،ناستر

رضایتجنسیزناناثربکشاست-2.آموزشبرناماه

وجوننراتكمیلنمودند.پسازتكمیلپرسشانامههااو

كاربردعملیمهار هایروابطصمیمانه()PAIRSبار

نمرهگذاریآنها22،نفراززناانمتااهلیكاهكمتارین

شادمانیزناشوییزناناثربکشاست .

نماارا رادرپرسشاانامهرضااایتجنساایوشااادمانی
زناشااوییكساابكااردهبودناادانتکااا وباااگمااارش

روش
روشپااژوهش،جامعااهآماااریونمونااه :پااژوهش

تاادفیدردوگروهآزمایشوكنتارل(هارگاروه11
نفر)جایگنینشدند.

ااضرازنوعنیمهآزمایشیباطرحپیشآزماون-پاس

ابنارسنجش:پرسشنامهرضایتجنسی:1اینمقیاش

آزمونوپیگیریسهماههباگاروهكنتارلباود.جامعاه

توسط هادسون –هاریسونوكروساكاپ

درسال1981

آماریشاملهمه زنانمتاهلمنیقه11تهارانباودكاه

برایارزیابیسیوحرضایتزوجاینسااختهشاد.ایان

بهواادخدما روانشناختیسارایساالمتگلساتان

مقیاااشدارای25سااوالاسااتوجاانوپرسشاانامههااای

شرقیواقعدرمنیقه11شاهرداریتهاراندرنیماهاول

خودگنارشدهیمحسو میشود.پاسخآزماودنیباه

سال94مراجعاهكاردهبودناد.باهمنظاورنموناهگیاری

هرمادهآزموندرسیحیکمقیاش7درجاهایباین0

آزمودنیهاادرفرهنگسارایماذكوربارایشاركتدر

تا6مشکصمیشودودرمجموعنمرهآزمودنیهاادر

دورهاطالعیهنابشد.ازآنجاییكاههادفپاژوهش

كلتستبین0تا150درنوساناست.همچنینپارهای

ارتقایشادمانیورضایتمندیدرافارادباودوایانامار

1 Index of Sexual Satisfaction
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ازمادههایمقیااش،نمارهگاذاریمعكاوشدارد.نماره

مقیاشسازگاریزوجیالیوواالش2اسات(عیسای

گذاریمعكوششاملسواال ،13،11،8،7،6،5،4

نژادوهمكاران.)1390،درپژوهشعیسینژاد()1387

24،18،20،15،14و25است.نمرهباالدراینمقیاش

مینانهمبستگیآنبامقیااشكیفیاترواباطزناشاویی

منعكسكنندهرضایتجنسیاست.ثباا درونایایان

اساااپانیر0/71RDAS)(3ومیااانانپایااااییبااااآمفاااای

مقیاشتوساططراااانمحاسابهوآمفاایكرونباا آن

كرونباا 0/94ودرپااژوهشهارینا

،هویااتوفلاات

0/91بدسااتآماادوهمبسااتگیآنباااخااردهمقیاااش

(0/90)2003بدستآمدهاست .

رضااایتجنساایپرسشاانامهانااری 0/74بدسااتآمااد

روشاجراوتحلیل:پسازانتکا نمونهپژوهشو

(پااوترزوكمپباال2008،بااهنقاالازپااوراكباار.)1389،

اجرایپیشآزماونباررویهاردوگاروهآزماایشو

اعتبارمقیاشنینباروشبازآزمایی0/93محاسابهشاد.

كنتاارل،آمااوزشكاااربردعملاایمهااار هااایروابااط

پوراكبر()1389پایاییبازآزماییبهفاصله15روزایان

صمیمانهدرهشتجلسهبهصور هرهفتهیکجلساه

ابناررا0/96گنارشنماود(.)p<0/01اعتباارابانارباا

دوساعتهبهشیوهگروهیبهگروهآزماایشارایاهشاد،

روشدونیمهكردنآزمون0/88وضریبگااتمننیان

اماگاروهكنتارلآموزشایدریافاتنكاردودرمیسات

0/80محاسبهشدهاست(رامانیواهللقلی .)1388،

انتظارقرارگرفت.پسازپایانهشتجلسهآماوزشاز

پرسشاانامهشااادمانیزناشااویی:1ایاانمقیاااشتوسااط

هردوگروهآزمایشوكنترلپسآزمونبهعملآمد.

آرزین،ناستروجونن()1973باهمنظاورانادازهگیاری

محق ا جهااترعایااتمس اایلاخالقاایوارفااهایدر

سیحشادمانیزناشوییتهیهشدهاست.ایانآزماونده

پژوهشوقادردانیازهمكااریگاروهكنتارلپاساز

سوامیابتدابرایآزموناثرا مشاهدهایتقابالانادازه

پایانمرالهپسآزمونجلسا آموزشیرابرایگروه

گیریشدكهیکرویكردرفتاریدرمشاورهزناشویی

كنترلنینبرگنارنمودوبعدازگذشتساهمااههاردو

است.اینمقیااشمیانانكلایشاادمانیزناشاوییراباا

پرسشاانامهبااهمنظااورانجااامپیگیااریباارهااردوگااروه

استفادهازشاخصهایتکمادهایكلایمایسانجد.از

آزمایشوكنترلاجراشد.سرفالجلساا آموزشای

هرپرسشمیتوانبهعنوانیکشاخصمساتقلبارای

براساشكتا ساختارروابطصامیمانهدیماریاا،هاناا

شااادمانیزناشااوییدرزمینااههااایخاصاایازتعاماال

()2013تنظی گردید.شرحمکتاارجلساا آماوزش

زناشوییاستفادهكرد.بارایباهدساتآوردنشااخص

كاربردعملیمهار هایروابطصامیمانهدرجادول1

كلیشادمانیزناشوییمیتواننمرا كالساواال را

آمدهاست .

جمعكرد.درمقابلهرگنارهیکطیرازیاکتااده
قارارداردكااهپاسااخدهناادهبااتوجااهبااهگاانارهمیاانان
شاااادمانیخاااودرادرآناییاااهمشاااکصمااایكناااد
(رنجبری.)1392،اینابناردارایارتباصمعنایداریباا

1 Marital Happiness Scale

)2 Lock-Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT
3 Revised Dyadic Adjustment Scale
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جدول ( )1محتوای دوره آموزش برنامه کاربرد عملی مهارتهای روابط صمیمانه
جلسه 
اول 

اهدافوخالصهجلسه 

موضوع 

آشنایی و معارفه ،انجام ارزیابیهای آشناییومعرفیرهبرواعضابهیكدیگر،بیاناهدافوقواعدگروه،ااتراممتقابل،
اومیه 

دوم 

شركتمنظ ونظایرآن،اجرایپیشآزمون

معرفی مفاهی رضایت زناشویی و آموزشتعریررضایتزناشوییوجنسیوعواملمؤثربرآن،تأثیرشادمانیزناشویی
جنسیوشادمانیزناشویی 

سوم 

برخود،فرزندان،روابطاجتماعیوعملكردتحایلیوشغلیوارتباصباهمسر 

هایارتباطیستیر،گروههایعش ،آشنایی


آموزشگفتگوكردنبهشیوهپیرز،سبک
آموزشراهبردهایبازخورداومیهو
بانقشخودافشاییودرمیانگذاشتنااساسا درایجادصمیمیت 

گفتوگو 


شفافسازیونظرخواهیدرموردمسامهموردنظر،انعقادقرارداد،تاریحوروشن

یهارم 

آموزشروشنسازیفرضیا

پنج 

آموزشتكنیکهایتجس هایهدایتشده،تبدیلیرخهاساسیتهیجانیبهیرخه

آموزش تاریکچه و خود بی همتای

سازیانتظارا
من 
شش 



آسیبپذیریوهمدمی،بازآموزیهیجانی 

آموزش مهار های خل و افظ گشودگیهیجانیوگوشكردنهمدالنه،روشنسازیومیرحنمودنفرضیا پنهان
صمیمیت 

برایرفعاساسیتهایهیجانی 


هفت 

آموزشمذ بردنازیكدیگر 

ها،باورهاینادرست،خیالپردازیها

آموزششهو انگینیوتمایال جنسی،كلیشه

هشت 

آموزش نگرش و راهبردهایی برای تكنیکقدر نگاراستوار بهمنظورتفویضقدر ومسئومیت،تكنیکقرارداد

وخیاهای هنیدرموردرابیهجنسی 
ایجادروابطپایداروموف 



نویسیمشتریبهمنظورنوشتننیازهاوانتظاراتشانازرابیهمشتری،تاریحوروشن
سازیانتظارا




برایتجنیهوتحلیلدادههاازنارمافانارSPSS-18

كنترل 36/09±3/8بود%63/13.آزمودنیهایگاروه

وآمارتوصیفیشاملشااخصهاایمیاانگین،انحاراف

آزمایشمدریتحایلیشانسیكل%27/27،مادری

استاندارد،نموداروجدولودرسیحاساتنباطیبعاداز

دیپل %9/09،آنهامدریتحایلیكارشناسیداشتند

تأییدشدنمفروضههاازتحلیلكوواریانسیندمتغیاره

كهاینمقاادیربارایگاروهكنتارل%4/54زیاردیاپل ،

برایآزمونفرضیههایپژوهشاستفادهشد.


%31/81دیپل و%13/63مدریكارشناسیبود .
جدول2اطالعا توصیفیرادرگاروهآزماایشو

یافتهها
میانگینوانحرافمعیارسانیزناانشاركتكنناده
باارایگااروهآزمااایش39±5/5وباارایافاارادگااروه






كنترلبراسبعضویتگروهینشانمیدهد .
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جدول ( )2شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش بر حسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی
تعداد

شادمانی زناشویی

رضایت جنسی



میانگین 

انحرافمعیار 

میانگین 

انحرافمعیار 

گروه

پیشآزمون 

 11

 48/44

 2/12

 63/63

 13/44

آزمایش

پسآزمون 

 11

 63/02

 2/00

 72/90

 2/84

پیگیری 

 11

 61/98

 2/34

 71/12

 2/23

گروه

پیشآزمون 

 11

 49/03

 3/07

 70/09

 9/82

کنترل

پسآزمون 

 11

 48/20

 6/66

 70/80

 9/13

پیگیری 

 11

 48/01

 6/22

 69/91

 8/43



برای بررسی نرمال بودن توزیاع نمارا  از آزماون

ماویناساتفادهگردیاد.نتیجاهآزماونماوینبارایپاس

كوممااوگروف -اساامیرنوف اسااتفاده گردیااد.نتااایج

آزمونوپیگیریمعنادارنبودهومیتواننتیجاهگرفات

آزمونكومموگروف-اسامیرنوفنشااندادكاهپایش

كهپیشفرضهمگنیواریانسهابرقاراراسات.بارای


فاارضنرمااالبااودنتوزیااعدادههااا،درمااوردرضااایت

گروهها و نمرا پیش آزمون،

بررسی نبودن تعامل بین

جنساایوشااادمانیزناشااوییدرهاارسااهنوبااتآزمااون

فرض یكسانی شیب رگرسیون بررسی شد .با توجاه باه

برقراراستودادههاازتوزیعطبیعیبرخاوردارهساتند.


تأییاد شادن پایش فارضهاای ماذكور انجاام تحلیال

همچنینبارایبررسایهمگنایواریاانسهااازآزماون

كوواریانس بالمانع است .


جدول ( )3تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر مداخله آزمایشی بر رضایت جنسی
مرحله
پس
آزمون
پیگیری

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون 

 35/27

1

 35/27

 2/49

گروه 

 883/32

1

 883/32

 51/00

 0/001

پیشآزمون 

 33/56

1

 33/56

 2/12

 0/09

 0/10

گروه 

 766/21

1

 766/21

 38/00

 0/001

 0/426

F

اندازه

توان

اثر

آماری

 0/11

 0/091

 0/120

 0/443

 0/597
 0/113
 0/691

معنیداری


همانگونهكهدرجدول3دیدهمیشود،تفاو باین

داشااتهاساات(.)P ≥0/001باادینمعناایكااهآمااوزش

میانگیننمرا رضایتجنسیدرمرالهپسآزماونو

برنامهكااربردعملایمهاار هاایرواباطصامیمانهبار

پیگیریبعدازكنترلنمرا پیشآزماوندردوگاروه

افنایشرضایتجنسیزنانموثراست.همچنایننتاایج

آزمایشوكنترل،معنیداراستوگروهآزمایشایدر

تحلیاالكوواریااانستااکمتغیااره،اناادازهاثااررا0/443

هردومرالهمیاانگینكمتارینسابتباهگاروهكنتارل

نشانمیدهد.بدینمعنااكاه44/3درصادتفااو هاای
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فردیدرنمارا پاسآزماونمتغیاررضاایتجنسای،

مداخلهآموزشیدارد.همچنینباالبودنتاوانآمااری،

مربوطهبهتأثیر مداخله(عضویتگروهی)استانادازه

ااكیاز دقت آماری بسیار باال و كفایت اج نموناه

اثر42/6درصدیدرپیگیارینشاانازاثارپایادارایان

است .


جدول ( )4تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر مداخله آزمایشی بر شادمانی زناشویی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

 98/521

1

 98/52

 3/05

گروه

 345/25

1

 345/25

 12/09

 0/004

پیشآزمون

 94/62

1

 94/62

 3/66

 0/12

 0/98

گروه

 328/34

1

 328/34

 10/12

 0/004

 0/363

مرحله

پس
آزمون

پیگیری

منبع تغییرات

F

اندازه

توان

اثر

آماری

 0/15

 0/102

 0/152

 0/370

 0/894
 0/113
 0/890

معنیداری


همانگونهكهدرجدول4دیدهمیشود،تفاو باین

انادازهاثاررا%37نشااانمایدهاد.باادینمعنااكاه%37

میانگیننمرا شادمانیزناشاوییها درمرالاهپایش

تفاو هایفردیدرنمرا پسآزمونمتغیرشاادمانی

آزمون-پسآزماونووها درمرالاهپایشآزماون-

زناشویی،مربوطهبهتاأثیرمداخلاه(عضاویتگروهای)

پیگیرینسبتبهگروهكنترلتفاو معنایداریداشاته

است.همچنینبااتوجاهبااالباودنتاوانآمااری،كاه

اساات(.)P≥0/004باادینمعناایكااهآمااوزشبرنامااه

ااكی از دقت آماری بسیار باال و كفایت اج نموناه

كاربردعملیمهاار هاایرواباطصامیمانهبرافانایش

است .
میانگینهایتعدیلشدهپاسآزماونوپیگیاریدر

شادمانیزناشاوییزناانماوثراساتونتاایجااصالاز

جدولزیرارایهشدهاست .

پیگیاریاااكیازاثارمانادگارایانمداخلاهآموزشای
است.همچنیننتاایجتحلیالكوواریاانستاکمتغیاره،


جدول ( )5میانگینهای تعدیل شده رضایت جنسی و شادمانی زناشویی برحسب عضویت گروهی و مرحله
ارزیابی
مولفه

رضایت جنسی

شادمانی زناشویی



عضویت گروهی

پیگیری

پس آزمون



میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش 

 63/2

 2/00

 61/98

 2/34

كنترل 

 48/6

 6/66

 48/01

 6/22

آزمایش 

 72/90

 2/84

 71/12

 2/23

كنترل 

 70/80

 9/13

 69/91

 8/43
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بحث

تااأثیرآمااوزشبرنامااهكاااربردعملاایمهااار هااای

هادفپاژوهشااضاربررسایاثربکشایآمااوزش

روابطصمیمانهبررضایتجنسایوشاادمانیزناشاویی

برنامهكااربردعملایمهاار هاایرواباطصامیمانهبار

میتوانازدیدگاهغنیساازیارتبااصنگریسات.باه
را  

رضایتجنسیوشادمانیزناشوییزنانبود.یافتاههاای

طااوریكااهروابااطزوجاایسااام ،تواناااییافااظجااو

پااژوهشااضاارنشاااندادكااهبرنامااهكاااربردعملاای

مراقبتی،تواناییاالمساأمهوتعامالبادونساوگیری،

مهار هایرواباطصامیمانهموجابافانایشرضاایت

تواناااییاباارازوارضااایتمااایال ،تواناااییتغییاارا 

جنسیوشادمانیزناشوییزنانشدهاسات.باهعباارتی

میلو وكاهشیرخهتعاملیمنفیكهاینتغییرا و

زنانگروهآزمایشدرمقایسهباهمتایانخوددرگاروه

كمکبهافرادبرایرسیدنبهتغییرا كارآمدازطری 

كنترلازرضایتجنسایوشاادمانیزناشاوییبااالتری

زوجدرمانیرفتااری-ارتبااطیایجااد مایشاودكاهباا

برخوردارند.یافتههایپژوهشااضاربااپاژوهشهاای

پژوهشآكوردینووگرینای()2003همساو اسات .باا

ساكیزاده1392،؛رنجبری1392،؛

عیسینژاد1387،؛
( 

توجااهبااهپااژوهشهااایونالنینگهااام،جانسااونوآماااتو

ساسانناژاد1392،؛نیكال،فینیچااموبرادباری)2013،

()2001كههفتبعدشادمانیرابهصاور ااساساا 

همسووهمکواناست .

فرددرموردجنباههاایمتفااو ارتبااصزناشاوییبیاان

پیرزیکبرنامهآموزشیاستكهسیست جاامعیرا

مایكننااد،ماایتااوانگفااتكاهمومفااههاااییكااهبرنامااه

برایارتقاخودآگاهیافرادوتوسعهتواناییهاایآناان

میكناد،بارابعاادشاادمانی
آموزشیپیرزبرآنهاتأكید  

برایایجادوافظرواباطصامیمیماذ بکاشارایاه

تأثیرگذاراست.پیرزبااستفادهازمهار هاایافانایش

میدهد(پالسو،اینسانبراج،اساچیندر.)2011 ،یكایاز


خل وافظصامیمتهمچاونگاوشدادنهمدالناه،

مقومههاییكهبرنامهپیارزبارایافانایشخلا وافاظ

ابرازنارااتیهااوشاكایتهاابادونااماتدفااعی،باا

صمیمیتموردتأكیدقارار مایدهادتوانااییگفتگاوو

مشااور بااهتوافاا رساایدن،ااالسااوتفاااه هااابااا

المسأمه است.بدینصور كههمسارانباهصاور 

تكنیکهای هنخاوانیموجابمایگارددكاهدری

همدالنهبهیكدیگرگوشدهناد،بادونااماتدفااعی

متقابلزوجینازیكادیگربااالتررفتاه،فضاایعااطفی

نارااتیهاراابرازكنند،تفاو هاییكدیگرراپذیرفتاه

میانآنهابهبودیابدوزوجیننحوهرسایدنباهتوافا و

وسوتفاه هارااالنماینادتاابتواننادنیازهاایاصالی

المسأمهرابیاموزند .

یكدیگرمانندتماایال جنسای،صامیمیت،نندیكایو

باتوجهبهاثربکشیبرنامهكاربردعملیمهار های

غیرهرابرآوردهسازند،بدینترتیبزوجهاا مایتوانناد

روابطصمیمانهبررضایتجنسیزنانكههمساواسات

افكار،ااساسا ،نیازهاوتمایال خودرابیانكردهو

میتاوانگفات
بایافتهنیكل،فیچمن،برادبری(  ،)2013

نندیكایجساامانیبیشاتریداشااتهباشااند،ماذااینكااهبااا

كاهدربرنامااهكاااربردعملاایمهااار هااایارتباااطیبااه

آگاااهیپیااداكااردننساابتبااهنیازهااایهمساارخااودو

زوجینمیآموزدتاازطری افنایشامنیاتوامایات،

ماایتوانناادشااادمانیو
تواناااییگفتگااووااالمسااامه 

دردسترشباودن،پاساخدهایباهنیاازهمساروایجااد

رضایتراتجربهكنندكاهیافتاههاایجانساون()2011

رفتارهایامن،روشهایافانایشصامیمیتوارتبااص،

مبنیبرتأییدهمینمسأمهاست .

آماوزشمهاار هااایارتبااطیصااحیحوایجاادرابیااه


پژوهشنامهروانشناسیمثبت،سالاول،شمارهدوم،پیاپی(،)2تابستان 1394

/50

جنسیمیلو ،رفتارخودراتااحیحكنناد.باهعاالوه

منابع

تعاملهایكالمیوغیركالمیخاودراافانایشدهناد،

پوراكبر ،ش .)1389( .بررسی نقش ویژگی های

خودابرازیجنسیازجملهممس،درآغاوشگارفتنو

شکایتی در تبیین رابیه بین رضایت جنسی با

بوساایدنرادررابیااهباااهمساارنشاااندهناادوافكااار،

رضامندی زناشویی .پایان نامه كارشناسی ارشد،

ااساسااا ،نیازهاااوتمااایال خااودرابیااانكااردهو

دانشگاهتربیتمدرش .

نندیكیجسمانیبیشتریداشتهباشند.باتوجهباهاینكاه

رامانی ،ا .و اهلل قلی ،ل .)1388( .نقش فاصله سنی

رابیه یجنسایازمحاا اهمیاتدرردیارمهمتارین

زوجیندررضایتاززندگیزناشوییورضایت

مسااایلزناادگیزناشااوییمحسااو شاادهوبااهعنااوان

جنسی.فالنامهافالی .)4(16،

فشارسنجهیجانیدرروابطعمالمایكناد،مایتواناد

رنجبری،م.)1392(.مقایسهیاثربکشیزوجدرمانی

منعكسكنندهرضایتزوجازجنباههاایدیگاررابیاه

هیجانمحور()EFCTوراهالمحور()SFCT

باشد،ماذامقیااشخاوبیازساالمتیوتندرساتیكلای

بر شادمانی و نگرش های ارتباطی ناكارآمد

اومسونودیفرین .)2003،

روابطزوجیناست(

زناشویی .پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه
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فردوسیمشهد .
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كمک  

ساساننژاد ،ر.)1392(.اثربکشیآموزشمهار های

خوددرتقاضاهایجنسیوتمایال مکتلارشاانپای

ارتباطی زوجین بر رضایت زناشویی ،رضایت

ببرندونهتنهامانعازبهوجودآمدنمشاكلدرارتبااص

جنسیوصمیمیت زوجین.پایان نامهكارشناسی

خااودشااوندبلكااهبااابااهدسااتآوردنشااناختبیشااتر

ارشد،دانشگاهعل وفرهن

.

توانمناادیخااودرادرپاسااکگوییوارضاااینیازهااای

ساكی زاده ،ف .)1392( .بررسی اثربکشی آموزش

طاارفمقاباالارتقااادادهوباااسسااتكااردنرفتارهااای

مهار های زناشویی بر اساش مدل گاتمن بر

ناكارآمدبهصمیمیتخودغناایبیشاتریبکشایدهكاه

استرش زناشویی و شادمانی زناشویی در زنان.
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ارشد،دانشگاهاصفهان .
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Abstract
The aim of this research was investigating the effect of Practical Application of Intimate
Relationship Skills (PAIRS) training program on enhancing sexual satisfaction and
marital happiness in married women. The method of the study was semi-experimental
with pre-test, post-test and follow-up with control group. For this purpose, 22 married
wives were randomly selected and assigned in to two experimental and control groups,
each one 11 subjects. The Index of Sexual Satisfaction (ISS) (Hudson, Harrison &
Crosscup) and Marital Happiness Scale (MHS) (Azrin, Naster, & Jones) were used to
gather the data. The training sessions of intimate relationship skills was delivered for 8
weeks, each session lasting two hours. The control group has not delivered training.
After finishing of training sessions, post-test was done for both groups. The results
showed that the training of practical application of intimate relationship program had
significantly improved both sexual satisfaction (eta2=44%) and marital happiness
(eta2=37%) in experimental group. The Follow up has shown an effect size of 42% for
sexual satisfaction and 36% for marital happiness. The results of this research similar to
other researchers showed that marital happiness and sexual satisfaction were enhanced
by the training of intimate relationship skills, in married wives, hence this program can
be suggested to enhance couple's quality of relationship.
Keywords: practical application of intimate relationship skills, sexual satisfaction,
marital happiness.
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