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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 چکیده

سالم، مناسب و بهنجار  ی قعیتی است که همسران از یک رابطهرضایتمندی جنسی مو زمینه و هدف:

جنسی بهره مند هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جنسی بر رضایتمندی جنسی زنان 

 متاهل شهر بجنورد انجام شد. 

با پس آزمون و پیگیری  -ای نیمه تجربی از نوع پیش آزمونمداخله ،حاضر ی مطالعه :کارروشمواد و 

به مرکز  5304اول سال  ی که در نیمه زنان متاهلی بود  ی کلیه شامل پژوهش ی . جامعهاستگروه کنترل 

زن که کمترین  39. از میان متقاضیان حضور در جلسات، ندمراجعه نمودهمیاران سالمت روان شهر بجنورد 

 یری در دسترس انتخابنمونه گ ی به شیوه ؛رضایت جنسی کسب کرده بودند ی نمرات را در پرسشنامه

رضایت    پرسشنامه ،و با تخصیص تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شدند

به  و دو ساعته ی جلسه 1جنسی بود. پس از اخذ پیش آزمون از هر دو گروه، جلسات آموزش جنسی در 

ای دریافت نکردند. دو ماه پس از داخلهم ،گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد اما گروه کنترل ی شیوه

-های پژوهش با استفاده از روشپیگیری شرکت کردند. داده ی اتمام جلسات، هر دو گروه در یک جلسه

 تجزیه و تحلیل شدند. SPPSS18های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیره در نرم افزار 

داری پیدا  یافزایش معن ،یش در مقایسه با گروه کنترلمیزان رضایتمندی جنسی زنان گروه آزما ها: یافته

 اثر آموزش پس از دو ماه پیگیری همچنان پایدار بود. .(P< 95/9و  F=  03/595کرد )

تواند نقش موثری در بهبود روابط جنسی رضایتمندی جنسی می ءآموزش جنسی با ارتقا گیری: نتیجه

 متعادل و سالمت خانواده داشته باشد. 

 رضایتمندی جنسی، آموزش جنسی، زنانکلیدی: ایهواژه
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 مقدمه 

بعد مرکزی مطالعات در  ،5رضایتمندی جنسی

وان شاخصی برای کیفیت به عن وکیفیت رابطه است 

رو درک معنای  از این شود. می بندی رابطه دسته

رضایتمندی جنسی در چهارچوب مفهوم رابطه های دو 

 ؛نس مخالف هستندعضوی که در آن اعضا متعهد به ج

رضایتمندی جنسی به  (.5بسیار حائز اهمیت است )

ای مهم در سالمت جنسی، یک حقّ جنسی عنوان مؤلفه

(. 2شود )و پیامدی بر بهزیستی جنسی در نظر گرفته می

2یانگ ی به عقیده
 از خرسندی میزان ،و همکاران 

 را دو طرفه ایجاد لذت در فرد توانایی و جنسی روابط

 ی،جنس رابطه از (. رضایت3) نامندمی نسیج رضایت

 ت.اس زناشویی از زندگی رضایت مهم عوامل از یکی

 قابل طور به ؛دارند بیشتری رضایت جنسی که کسانی

 افرادی به نسبت را بهتری زندگی ای کیفیتمالحظه

 (.4دهند )می گزارش ؛ندارند جنسی که رضایت

-بین یشپدهند که ها نشان میاز پژوهش  بسیاری 

گروه تقسیم  3های رضایتمندی جنسی در ازدواج به 

 -که در شوند: گروه اول متغیرهای رابطه هستندمی

 .باشد می برگیرنده بخش های احساسی رضایت جنسی

را کی رابطه جنسی های فیزیولوژیویژگی ،گروه دوم

برگیرنده نشانه های رضایت بخشی شود که درشامل می

 -ششامل پینیز گروه آخر  .تاز فعالیت های جنسی اس

های فردی و بین های رضایت جنسی در ویژگی 

های همچنین پژوهش ؛(5) باشد میصمیمیت شناختی 

با کثرت رابطه مختلفی نشان داده اند که رضایت جنسی 

جنسی و عاطفی های فیزیکی غیر ( و صمیمیت1جنسی )

 .( مرتبط است7)

 -حواسامروزه ثابت شده است که علت بسیاری از 

های زناشویی، عدم رضایت های روانی و درگیریپرتی

                                                                 
1 - Sexual Satisfaction 
2 - Young 

 ز% ا29-39محققان تقریباًگزارش طبق . باشد میجنسی 

روابط جنسی خارج از  ،زنان از %55-29مردان و

های چارچوب خانواده دارند که دلیل آن نارضایتی

 دارنداظهار می و جدیدمیالنی (.  فروتن8جنسی است )

 نارضایتی های ایرانیی زوجها قطال 49/9که علت 

 میزان بر آماری مبنی در ایران است. اگرچه جنسی

 اما نیست دست در جنسی دلیل مشکالت به طالق

 در طالق میان متقاضیان که داد نشان آنها ی مطالعه

 جنسی زنان از زندگی 4/18/9مردان  و  7/11/9ایران 

رضایت  عدم این لذا نبودند راضی با همسرانشان خود

 (. 0باشد ) مؤثر زنان جنسی عملکرد در تواندیم

-هایی است که می یکی از شیوه 3آموزش جنسی

 تواند در ارتقاء رضایتمندی جنسی افراد موثر واقع شود.

 برای و است گسترده اصطالحی جنسی، آموزش

 عضو یک شامل)  انسان کالبدشناسی  آموزش توصیف

 نقش مثل تولید در که بدن های قسمت دیگر یا جنسی

 پایه اطالعات شامل همچنین ؛شود می استفاده (دارند

 عاطفی، ارتباطات تناسلی، سالمت دخول، ی درباره

 بارداری، از پیشگیری وسایل ی دهاستفا صحیح روش

 انسان جنسی رفتار جوانب دیگر و بارداری قاعدگی،

 ی درباره آگاهی گسترش در آموزش این .باشد می

 -ایفا اساسی نقشی ی،مقاربت هایبیماری و جنین سقط

ابعاد جنسیت  ی آموزش جنسی به همه (.59کند )می

اجتماعی، روانشناختی و  -فرهنگی زیستی، بعد مانند

 ی به حوزه آموزشهمچنین این  ؛کندمذهبی توجه می

عاطفی )احساسات،  شناختی )اطالعات و دانش(،

های ارتباطی و  )مهارت ها( و رفتاری ها و نگرش ارزش

 (.55) شودرقراری رابطه جنسی( مربوط میب

های جنسی در های مختلفی اثر آموزشدر پژوهش

بهبود سالمت  (،52بهبود رضایت زناشویی زوجین )

(، افزایش 53خانواده و پیشگیری از اختالالت جنسی )

                                                                 
3 - Sex Education 
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کاهش  و (، افزایش دفعات ارگاسم54سالمت جنسی )

زی و ( و افزایش دانش، خود ابرا55اضطراب جنسی )

( بررسی و تایید شده است. 51صمیمیت جنسی زنان )

اثربخشی  ای به بررسی در مطالعه و همکاران باوی

 ی هجنسی زنان در آستان ی هآموزش جنسی بر خودپندار

 نشانه؛ به دست آمد نتایج ازدواج شهر اهواز پرداختند.

، جنسی اضطراب کاهش موجب آموزش این که داد

 جنسی، خودابرازی افزایش و جنسی افسردگی

 زنان در جنسی خودکارآمدی و جنسی بینی خوش

با  راای  مطالعه و همکاران اننویدی  (.57شده است )

 ی هرابط کیفیت بر جنسی آموزش هدف بررسی تأثیر

آنها به این نتیجه  .باردار انجام دادند زنان زناشویی

ویی و زناش ی کیفیت رابطه ،که آموزش جنسی رسیدند

و هیجان جنسی، عشق،  رضایتمندی، شور ابعاد آن )

طور معناداری افزایش  هتعهد، صمیمیت و اعتماد( را ب

 (.58داده است )

روابط جنسی صحیح، با کیفیت و رضایت بخش 

همسران، رضایت زناشویی و سالمت روان باالتری را 

این روابط در صورتی  .برای آنها به دنبال خواهد داشت

 ی خانواده و برطرف کنندهکه مسئوالنه، در چارچوب 

  پایداریسهم موثری در  ؛نیازهای زن و شوهر باشد

خانواده دارد و مانع از فروپاشی این نهاد مقدس نظام 

سایل جنسی و عدم از سویی بی توجهی به م. شودمی

عوارضی نظیر افسردگی، ، جنسی رضایتمندی

برای خود اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و انزوا را 

در  تیباعث بروز مشکال ؛ همچنینهمراه داردبه فرد 

 شود که درروابط خانوادگی و زناشویی می ی حوزه

 نهایت ممکن است به طالق عاطفی یا حقوقی ختم

 در به تابو بودن مسایل جنسی عنایتبا  .(55) گردد

، زوج ها اطالعات اندک، ناقص و گاه  ما  ی جامعه

ها آموزش و ددارن خودمسایل جنسی  ی نادرستی درباره

؛ در حوزه این مسایل بسیار محدود و نارسا می باشد

با توجه به اینکه تاکنون پژوهش های اندکی  همچنین

در داخل کشور با هدف بررسی تاثیر آموزش های 

لزوم انجام چنین مداخالتی  ؛جنسی صورت گرفته است

برای بهبود روابط زناشویی و پیشگیری از وقوع طالق، 

پژوهش حاضر با هدف  .شود حساس میا بیش از پیش

بررسی تاثیر آموزش جنسی بر رضایتمندی جنسی زنان 

 متاهل شهر بجنورد طراحی گردید.

 

 کار مواد و روش

تحقیقات کاربردی و به لحاظ  جزوپژوهش حاضر 

از  باشد. در این مطالعه می روش از نوع نیمه تجربی

نترل آزمون و پیگیری با گروه ک پس -آزمون طرح پیش

آماری این پژوهش را  ی بهره گرفته شده است. جامعه

تمامی زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز همیاران 

تحت نظارت سازمان ، سالمت روان شهر بجنورد

 5304اول سال  ی بهزیستی خراسان شمالی در نیمه

جهت شرکت  ،دهند که به فراخوان محققتشکیل می

بودند. مراکز در جلسات آموزشی پاسخ مثبت داده 

های همیاران سالمت روان تحت نظارت سازمان

فراهم کردن  آنها هدف .بهزیستی سراسر کشور هستند

جهت ارتقاء سطح سالمت  زمینه های مساعد ی کلیه

روان اجتماعی، به منظور پیشگیری از آسیب های 

اقدام به  که در این راستاروانی و اجتماعی است 

های مختلف  کارگاه های آموزشی وبرگزاری کالس

خدمات  ؛ همچنیننماینددر زمینه های گوناگون می

ا ارائه شده در این مراکز رایگان می باشد. روش اجر

های الزم با  بدین شکل بود که پس از هماهنگی

مسئولین قسمت پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان 

ان سالمت روان شهر شمالی و مدیریت مرکز همیار

اهداف و ماهیت  خصوص م درزتوضیحات ال ،بجنورد

آنها،   جلب رضایتبعد از و ارائه گردید پژوهش 

نویسی و شرکت در  فرصت یک ماهه ای جهت نام
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از میان متقاضیان شرکت در  .جلسات در نظر گرفته شد

های معیاراولیه و بر اساس  ی پس از مصاحبه ،جلسات

نفر واجد شرایط شرکت  17، مطالعهورود و خروج به 

 افراد ورود تشخیص داده شدند. معیارهای ژوهشپدر 

 و حاد هایتعارض نداشتن  از: بودند مطالعه عبارت به

 قبلی حضور عدم ، طالق ی آستانه در نبودن یا بحرانی

جنسی، نداشتن مشکل جنسی،  آموزش هایکالس در

 بیماری به ابتالء سال ، عدم 59تا  4مدت ازدواج بین 

 عدم استعمال ،خاص داروی مصرف عدم خاص،

، تکمیل فرم رضایت  مخدر مواد و دخانیات سیگار،

جلسات.  تمامی شرکت در جهت تمایل نامه و

 شدن در باردار شامل نیز پژوهش از خروج معیارهای

 ی آموزش، ایجاد تعارضات زوجی در دوره ی دوره

 روانپزشکی و از داروهای  ی افراد استفادهآموزشی، 

، مصرف های خاص اد وضعیتبه دنبال ایجروانگردان 

 آزار یا استفاده ءسو ذکر مواد و مشروبات الکلی،

ممنوعیت  خاص شرایط وجود ازدواج، از قبل جنسی

همسر و عدم شرکت در  با معمول جنسی ارتباط

  .بود جلسات

افراد واجد شرایط در یک  یتمام ،بعد ی در مرحله 

پاسخ دادند. پس از   هماهنگی به پرسشنامه ی جلسه

نفر از زنانی  39، هاپرسشنامهجمع آوری و نمره گذاری 

و دارای کمترین  کسب نموده که کمترین نمرات را

 ی به شیوه ؛میزان رضایت در روابط جنسی خود بودند

و با گمارش  شدند نمونه گیری در دسترس انتخاب

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 

 -برای طرح ؛کر استنفر( قرار گرفتند. الزم به ذ55

نفر  آزمودنی  29تا 55حجم نمونه با تعداد  ،های تجربی

شده  مطرح مفاد مطالعه این (. در50کند )کفایت می

5هلسینکی ی هبیانی در
 جمله از که گردید رعایت (29) 

 کسب و پژوهش اهداف توضیح توان بهمی ها آن

                                                                 
1 - Helsinki 

 اختیاری مورد مطالعه، واحدهای از آگاهانه رضایت

 مداخله، بودن ضرر بی پژوهش، در شرکت بودن

 در دادن  نتایج قرار اختیار در و سؤاالت به پاسخ

پس از جایگزینی  .کرد اشاره تمایل، صورت

های آزمایش و کنترل و اخذ پیش ها در گروهآزمودنی

آزمون، جلسات آموزش جنسی توسط یک مشاور 

برای گروه ه خانواده( خانواده )دکتری متخصص مشاور

دو ساعته به شیوه گروهی و با  ی جلسه 1مایش در آز

گروه کنترل  .توالی هر هفته یک جلسه برگزار گردید

 های بعدیدر لیست انتظار برای دریافت آموزشنیز 

 گروه شدن از مطلع جلوگیری قرار گرفتند. برای

تاکید  آزمایش گروه به آموزش، محتوای از کنترل

خصوص ش، در آموز ی دوره طی که بود شده

 دیگری فرد با همسرشان جزب محتوای جلسات،

سخنرانی،  به صورت آموزش ی هنکنند. شیو صحبت

بود.  تکالیف ی ئهگروهی و ارا بحث سؤال، طرح

محتوای جلسات بر اساس سرفصل آموزشی پژوهش 

ها، (. پس از اتمام آموزش25صحت و همکاران بود )

دو  با گذشت .عمل آمده پس آزمون از هر دو گروه ب

 شرکت، طی تماس از آموزش ی ماه از آخرین جلسه

پیگیری حضور  ی دعوت شد تا در یک جلسه کنندگان

پیدا کنند. الزم به ذکر است که گروه های آزمایش و 

وهش نداشتند. ند پژآیکنترل هیچ گونه افتی تا پایان فر

ل اخالقی و حرفه ای در ئمحقق جهت رعایت مسا

قدردانی از برای مچنین ه؛ تعهدات داده شده، پژوهش

کنندگان گروه کنترل ، پس از  پایان  همکاری شرکت

  گروه این مرحله پیگیری،  جلسات آموزشی را برای 

زشی به صورت نیز برگزار نمود. سر فصل جلسات آمو

 شده است. ئهارا 5مختصر در جدول 
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 :  سرفصل جلسات آموزش جنسی1جدول 

 لیفتک تکنیک هدف محتوای جلسات جلسات

 اول

همیت روابط زناشویی، تبیین تبیین اهداف و ا ایجاد ارتباط،

و جایگاه روابط جنسی در روابط  ضرورت اهمیت،

های میان عمل جنسی با رابطه جنسی و  زناشویی، بیان تفاوت

و تبیین مفهوم رضایت جنسی لذت جنسی با رضایت جنسی 

های دستیابی به آن برای شرکت کنندگان.  و شیوه

مفهوم سکس عالی که در بافت خود  ی حاتی دربارهتوضی

لذت، بهداشت، سالمت، صمیمیت و رضایت جنسی را در 

کنندگان در  مطالبی برای شرکت ی ئهارا بر خواهد داشت.

جنسی غنی با همسر و چگونگی غنی سازی  ی رابطه مورد

کنندگان یادآوری  تروابط جنسی شان )این نکته به شرک

از طرفین در فکر  کدامهر  ،نسی غنیج ی رابطه در شد که

لذت بخشیدن به طرف مقابلشان باشند و می توان با توجه به 

ای را تجربه  روابط جنسی غنی ،های همسر هنیازها و خواست

 .(کرد

کنندگان به  پی بردن شرکت

اهمیت روابط جنسی به عنوان 

ورت مهم در روابط یک ضر

های دستیابی به  زناشویی و شیوه

سی در بافت رضایت جن

 زوجی  ی رابطه

 و سخنرانی ، بحث

استفاده از نظرات 

 اعضا

انتقال مفاهیم 

آموخته شده به 

 همسران

 دوم

مطالبی  ی هئفیزیولوژی و رفتارهای جنسی، ارا ابآشنایی 

بدن  آناتومی و فیزیولوژی ی کنندگان درباره برای شرکت

کنندگان یادآوری شد که  زن و مرد) این نکته به شرکت

از  باید ابتدا ،جنسی مثبت و سالم ی یک رابطه ی بهجررای تب

 .(داشته باشیمالزم را خود و همسرمان آگاهی آناتومی بدن 

مردان و زنان و نقاطی که  ری دنقاط حساس جنس بیان

 رسیدن زنان و مردان به ارگاسم را تسهیل می نمایند. یندآفر

کنندگان با  آشنایی شرکت

و نقش آناتومی بدن زن و مرد 

 جنسی ی آن در رابطه

 سخنرانی

انتقال مفاهیم 

آموخته شده به 

 همسران

 سوم

تصحیح باورهای نادرست در مورد مسائل جنسی)مانند این 

رابطه جنسی  ی باورها: یک زن نباید هیچ وقت آغاز کننده

 -باشد، رابطه جنسی برای مردها یک امر گهگاهی و زود

سی آمادگی گذر است، مردها همیشه برای عمل جن

 (مردها هیچ کمک و راهنمایی الزم ندارند و... دارند،

 ی رابطه ی ایجاد انتظارات واقع بینانه، مثبت و سالم درباره

جنسی در شرکت کنندگان )برای شرکت کنندگان توضیح  

داده شد که بسیاری از انتظارات جنسی که آنها از همسرشان 

ممکن است  ؛داردابال همسر آنها نیز از آنان دارند و متق

نباشند و چه بسا  سالم و مثبت یانتظارات و درخواست های

 )رفتارهای جنسی ناسالم قرار بگیرند. ی در زمره

  اصالح تفکرات معیوب

کنندگان در رابطه با  شرکت

   مسایل جنسی

زیر سوال بردن 

باورهای معیوب و 

ه های غلط راسطو

جنسی 

 نندگانک تشرک

شناسایی باورهای 

ود و معیوب خ

همسر در مورد 

 جنسی ی رابطه

 چهارم

های آموزش شکل دهی صمیمیت جنسی )برقراری تماس

عاطفی و لمسی غیر جنسی به صورت مداوم با همسر مانند 

تماشای فیلم در کنار همسر نشستن، دست همسر را گرفتن، 

ر و متقابال در خواست بوسیدن غیر جنسی همسکنار همسر، 

 (آن از همسر

در حضور فرزندان نیز انجام توانند ها میتماس نکته: این 

های ارتباط آموزش مهارت

صمیمانه فیزیکی و کالمی، 

 آموزش گفتگوی جنسی

سخنرانی، بحث و 

 گفتگو بین اعضا

 -برقراری تماس

های عاطفی و 

لمسی غیرجنسی و 

جنسی با 

همسر)کنار همسر 

      نشستن، 
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  گیرند.

 های عاطفی و جنسی با همسر برقراری تماس

 .بایستی در اتاق خواب صورت گیرندنکته: این تماس ها 

کنندگان)  گوی جنسی به شرکتو آموزش گفت 

و اولویت های  از همسر برای بیان عالیق، نیازهادرخواست 

 ی های خود در رابطه ق و اولویتجنسی او و سپس بیان عالی

مانند بیان این نکته به همسر که تو دوست جنسی به همسر. 

 داری من در رابطه جنسی مان چطور رفتار کنم( 

گوی جنسی با همسر بایستی زمانی صورت و نکته: گفت

گیرد که زوج قبل از آن رابطه جنسی نداشته اند و پس از 

 .ندنداشته باشجنسی  ی آن نیز قصد برقراری رابطه

دست گرفتن 

، بوسیدن  همسر

غیر جنسی و 

جنسی همسر، 

ماساژ جنسی و 

سر غیر جنسی هم

و در خواست از 

 او برای انجام آن(.

 پنجم

های  مهارت ،موزش تکنیک های صحیح ارتباط جنسیآ

جنسی )این  ی برنامه ریزی برای برقراری رابطه و اتاق خواب

برای گوی جنسی با همسر و در گفتنکته بیان شد که 

جنسی بدون  ی هایی تعیین شود و رابطه زمان ،جنسی ی رابطه

کنندگان  همچنین  به شرکت ؛رت نگیردریزی صو -برنامه

آموزش داده شد که پس از هر عمل جنسی برای دفعات بعد 

 ریزی نمایند.( -برنامه 

های اتاق خواب برای مهارت خصوصتوضیحاتی در ی هئارا

شرکت کنندگان )این موارد به شرکت کنندگان آموزش 

توان به مراحل قبل از داده شد: عمل جنسی با همسر را می

از عمل جنسی  پس ین عمل جنسی ومل جنسی، حع

کنندگان آموزش داده شد که  تفکیک کرد. به شرکت

معاشقه، پیش نوازی و غزل خوانی جنسی را در ابتدای 

جنسی خود داشته باشند و محیطی آرام و بدون  ی رابطه

استرس را برای انجام عمل جنسی فراهم کنند. زمان، مکان و 

نسی خود تغییر دهند. در حین عمل ج ی پوزیشن را در رابطه

نقش  ،جنسی منفعل نباشند و با بازخوردهای جنسی به همسر

فعالی در رابطه شان داشته باشند. پس از عمل جنسی، از 

 همسر خود تشکر و قدردانی نمایند(.

آموزش داشتن برنامه ریزی 

جنسی،  ی برای برقراری رابطه

های اتاق  آموزش مهارت

 خواب

 سخنرانی

گو با و گفت

همسران خود در 

مورد برنامه ریزی 

برای ارتباط 

جنسی و انتقال 

مفاهیم آموخته 

 شده

 ششم

آشنایی با اختالالت جنسی شایع ) میل کم کار جنسی، 

)انقباض دردناک پارونی)آمیزش دردناک(، واژنیسموسدیس

نرسیدن به  ،ماهیچه های واژن به هنگام دخول(و غیرارادی 

ن و انزال زودرس، انزال دیررس و اوج لذت جنسی در زنا

کنندگان در مورد  . برای شرکتاختالل نعوظ در مردان(

صورت مختصر  هم و علل این اختالالت توضیحاتی بئعال

 بیان گردید. 

شناخت برخی از اختالالت 

 شایع جنسی زنان و مردان
 سخنرانی

انتقال مفاهیم 

آموخته شده به 

 همسر

 

 

جنسی  رضایت یپرسشنامه ،ها آوری داده جمعابزار 

    50 پرسشنامه شامل (. این22شاه سیاه و همکاران بود )

 ای )همیشه،گزینه 4 طیف با گویه 58 .است گویه

 4 تا 5 های نمره و وقت( هیچو  ندرت به اوقات، گاهی
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 -بی ناراضی، )بسیار لیکرت طیف در 50 گویه .بود

 .است 59 تا 9ی نمره از و راضی( بسیار و تفاوت

 باالتر، ی نمره بود. 58 آن و حداقل 82 نمره حداکثر

 . باشد می بیشتر زوجین جنسی رضایت نشانگر

 روایی روش از پرسشنامه روایی تعیین جهت

 از بعد که صورت بدینشد.  استفاده و محتوایی صوری

 از نفر 5 توسط محتوا روایی ظاهری پرسشنامه، روایی

 اصفهان دانشگاه تیتربی علوم ی مشاوره دانشکده اساتید

 آزمون انجام طریق از نیز گردید. پایایی پرسشنامه تایید

 پرسشنامه که بدین ترتیبشد.  تعیین و بررسی مجدد

 مطالعه در گروه شرکت کننده از غیر به زوج 59 توسط

 به مجددا پرسشنامه هفته دو از پس گردید. تکمیل

 درصد 05 اطمینان با نوبت هر وعودت  افراد همان

 -طرف بر نیز آن اشکاالت شد؛ همچنین داده طبیقت

 گردید. 

(  و 23های  شاکرمی و همکاران )در پژوهش

( میزان آلفای کرونباخ 24بطالنی و همکاران )

دست آمد.  هب 83/9و  88/9پرسشنامه به ترتیب برابر با 

 -نیز پایایی درونی پرسشنامه با بهره ی حاضر مطالعهدر 

 ها بادست آمد. داده هب 70/9خ گیری از آلفای کرونبا

در دو سطح توصیفی و   SPSS 18استفاده از نرم افزار 

 استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت که در آن متناسب با

سطح سنجش متغیرها از آماره های توصیفی )میانگین و 

ویتنی،  -انحراف معیار( و استنباطی )آزمون یومن

ین و اسمیرنوف، آزمون لو -آزمون کولموگروف

 استفاده شد.   (تحلیل کوواریانس تک متغیره

 

 هایافته

 34 ی به طبقه یدر گروه آزمایش بیشترین فراوانی سن

 نیز بیشترین فراوانی کنترلدرصد و در گروه  7/41با  38تا 

درصد اختصاص دارد. در  4/53با  ،سنی به همین طبقه

 بامورد تحصیالت نیز افراد دارای دیپلم در گروه آزمایش 

درصد بیشترین  7/41درصد و در گروه کنترل نیز با  7/41

 (.2فراوانی را دارند )جدول 

 

 : توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن و تحصیالت به تفکیک گروه آزمایش و کنترل2جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت درصد فراوانی سن تعداد گروه

 

 آزمایش

 

55 

 29 3 سیکل 3/33 5 سال 20تا  21

 7/41 7 دیپلم 29 3 سال 33تا  39

 3/33 5 فوق دیپلم 7/41 7 سال 38تا  34

 

 کنترل

 

55 

 7/21 4 سیکل 3/33 5 سال 20تا  21

 7/41 7 دیپلم 3/53 2 سال 33تا  39

 7/21 4 فوق دیپلم 4/53 8 سال 38تا  34

 

برای بررسی همسانی دو گروه آزمایش و کنترل در 

ت و سن قبل از اجرای مداخله، از متغیرهای تحصیال

نتایج این آزمون برای  .ویتنی استفاده شد -منآزمون یو

( و U ،402/9-  =Z=  59/595تحصیالت )متغییرهای 
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مقدار  .نشان داد را( U ،227/9-  =Z=  5/597سن )

 دار یدو متغیر معناین آماره آزمون برای هیچ یک از 

 دنی های گروهبنابراین آزمو .(P > 95/9نمی باشد )

-آزمایش و کنترل در این دو متغیر تفاوت آماری معنی

نمرات رضایتمندی جنسی   میانگینداری با هم ندارند.  

 به نسبت گیریآزمون و پی پس در آزمایش زنان گروه

 (.3است )جدول  یافته افزایش  آزمون پیش

 
 غیر رضایت جنسی: میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و کنترل در مت3جدول 

 

 مطالعه پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین انحراف استاندارد میانگین

انحراف 

 استاندارد

 7/5 87/17 51/1 87/18 48/5 8/41 گروه آزمایش

 45/1 03/45 00/1 27/41 95/1 4/41 گروه کنترل

 

 کواریانس تحلیل آزمون از استفاده از آنجا که برای

 بودن توزیع نمرات، نرمال های فرض پیش بایستی

 برقرار ها و همگنی شیب رگرسیون واریانس همگنی

برای بررسی  .ها بررسی گردیدابتدا این پیش فرض ؛باشد

 -نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف

مقادیر  که نشان داد آننتایج  شد واسمیرنوف استفاده 

 آزمون، تغیر رضایت جنسی در پیشون برای ماین آزم

آزمایش هیچ یک از دو گروه  درآزمون و پیگیری  پس

( و P>95/9دار نمی باشد ) یو گواه به لحاظ آماری معن

 باشد. برایبنابراین توزیع نمرات در این متغیر نرمال می

شد ها نیز از آزمون لوین استفاده بررسی همگنی واریانس

 -اری آزمون لوین برای پیشد یکه با توجه به عدم معن

 -این پیش ،(P>95/9آزمون و پیگیری ) آزمون، پس

 رگرسیون شیب باشد. فرض همگنیفرض نیز برقرار می

آزمون صورت  پیش نمرات و گروه بین با بررسی تعامل

محاسبه شده در سطح  Fنتایج نشان داد که  وگرفت 

 بنابراین شیب رگرسیون در متغیر .دار نیست یمعن 95/9

 -گروه ها و پیش میان رضایت جنسی یکسان است و

در نظر  95/9داری  زمون تعامل وجود ندارد. سطح معنیآ

 گرفته شد.

 

 اریانس یک راهه جهت بررسی اثر آزمون و پیگیری در متغیر رضایتمندی جنسیو: نتایج تحلیل کو4جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
میانگین 

 مجذورات
 F آزمون

سطح 

 داری یمعن
 میزان تاثیر

توان 

 آماری

 15/9 58/9 925/9 08/5 18/229 5 18/229 اثرپیش آزمون

 5 75/9 995/9 03/595 24/3719 5 24/3719 اثر گروه

     88/31 27 08/005 خطا

 5 73/9 995/9 15/552 54/3544 5 54/3544 اثر پیگیری

  47/35 27 8/840 خطا
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برای مرحله پس  واریانسکوج تحلیل جه به نتایبا تو

برای متغیر رضایت   Fداری مقدار یمعن  ،آزمون

دهد که اثر نشان می  (P< 95/9و  F=  03/595جنسی)

اثر  ی پس از محاسبه بدین معنا که .دار استگروه معنی

میزان رضایتمندی جنسی  روه درآزمون، تفاوت دو گ پیش

پیگیری نیز با  ی همرحل (. در4)جدول  باشد میدار  یمعن

جنسی گروه آزمایش و  رضایتمندی ،آزمون کنترل پیش

)  دهد را نشان میداری  یتفاوت معن ،کنترلگروه 

15/552 =F  95/9و >P بدین ترتیب  (.4( )جدول

عبارت  به ؛گیردپژوهش مورد تایید قرار می ی فرضیه

 ءداری باعث ارتقا یدیگر آموزش جنسی  بطور معن

آزمون و پیگیری  پس ی ی زنان در مرحلهرضایتمندی جنس

 ی شده است. میزان تاثیر آموزش جنسی در مرحله

درصد  75درصد بوده است؛ بدین معنا که  75آزمون  پس

آزمون متغیر رضایتمندی  های فردی در نمرات پس تفاوت

-جنسی، مربوط به تاثیر مداخله )عضویت گروهی( می

 نوع خطای امکان یعنی ؛بود 5 با برابر آماری باشد. توان

 آماری دقت از حاکی است واین امر نداشته وجود دوم

 .باشد می نمونه کفایت حجم و باال بسیار

 

 گیریبحث و نتیجه

حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جنسی  ی مطالعه

 هل شهر بجنورد انجامبر رضایتمندی جنسی زنان متا

 ی هئارا پس ازهای پژوهش نشان داد که  گرفت. یافته

 رضایتمندی جنسی زنان گروه آزمایش در ،هاآموزش

 -داری ارتقاء پیدا کرده یطور معن هبمقایسه با گروه کنترل 

همچنین نتایج پیگیری پس از دو ماه نشان داد که  ؛است

  داخله همچنان  پایدار بوده است.اثر م

با نتایج تحقیقات پینکرتون و  مطالعههای این  یافته

 آموزش جنسی بر رفتارهای ؛ن دادندنشاکه همکاران 

سالمت مؤثر است و می تواند باعث درک و فهم بهتر 

 (؛ دشتستان نژاد و25افراد نسبت به مسائل جنسی شود )

آموزش  ؛همکاران که در پژوهش خود نشان دادند

های جنسی بر بهبود باورهای ناکارآمد جنسی زوج مهارت

و  تنکابنی (؛ 21های در شرف ازدواج  موثر بوده است )

وزش جنسی بر رضایت زناشویی که تاثیر آم همکاران

 که رضایت زناشویی دندرا بررسی کردند و نشان دازنان 

 های جنسی افزایش پیدا کردهدر زنان پس از آموزش

 ؛نجانی و همکاران که گزارش نمودندو خا (27) است

-مؤلفه بهبود بر داری معنی و مثبت جنسی تأثیر آموزش

 رضایت جنسی، رضایت مانند زناشویی یفیتک های

 زوجین تعارضات کاهش و جنسی صمیمیت زناشویی،

 باشد. یافته های این مطالعههمخوان می ؛(28داشته است )

فرنام و   (،52با نتایج تحقیقات شاه سیاه و همکاران )

( و باوی و 51) همکاران (، سلیمی و54همکاران )

 ش های جنسی را تایید( که اثر بخشی آموز57همکاران )

 همسو می باشد. ؛ نیزنموده بودند

شوهر امروزه توجه به روابط جنسی مناسب میان زن و 

های دستیابی به آرامش و امنیت روانی شخصی  یکی از راه

 ؛ همچنینشوداست که منجر به هدفمند شدن زندگی می

داشتن احساسات مثبت نسبت به زندگی را فراهم  ی زمینه

(. فعالیت جنسی بخش مهمی از زندگی 28کند )می

جنسی  ی ها در رابطهزناشویی است. بسیاری از زوج

کنند. در زمان  ی میاحساس راحتی و رضایت روان

اضطراب و تنش، فعالیت های جنسی به زنان و مردان 

ارها مقابله کنند و کمک می کند تا به طرز مناسبی با فش

نوع یی که از ها را کاهش دهند. زوج ها اثرات مضر آن

 با مشکالت جنسی ؛فعالیت جنسی خود راضی نیستند

 شوند که عدم رضایت جنسی ، نارضایتیمواجه می

د ها می باش آن ی و اختالالت ناباروری از جمله زناشویی

 زوجین جنسی رضایت بهبود با جنسی (. آموزش20)

 کاهش خانواده، سالمت در مهمی تواند نقش می

 جنسی بخش لذت تجارب فزایشا و اختالفات زناشویی

-باشد. آموزش مسائل جنسی به زوج ها کمک می داشته
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های  نگرشکند تا با آناتومی و فیزیولوژی جنسی و 

همچنین  ؛ت در مورد مشکالت جنسی آشنا شوندنادرس

های سالم ، همدلی ، همدردی و ایجاد ها را برای تماس آن

  و کند آماده می جنسی  صمیمیتمحیطی امن برای 

کاهش  ،برای افزایش رفتارهای مهربانانه هایی را تمرین

در  دهد. می هئصله های روانی، جنسی و عاطفی ارافا

  (. 39نهایت کیفیت زندگی زناشویی را بهبود می بخشد )

جلسات  طی برگزاری ،دست آمده هدر تببین نتایج ب

تفاوت آن ، مفهوم رضایت جنسی توضیحگروهی پس از 

های میان دو مفهوم  بیان تفاوت همچنین با لذت جنسی و

کنندگان  جنسی و عمل جنسی، برای شرکت ی رابطه

عمل  اصرف داده شد که منظور از رابطه جنسی،توضیح 

 ین مفهوم تعریفجنسی در اتاق خواب نیست و ا

 کنندگان توضیح داده شد ای دارد. برای شرکت گسترده

تماس های ها و همسرشان از  جنسی میان آن ی که رابطه

عاطفی و حسی غیر جنسی آغاز می گردد و به تماس های 

هی می گردد. عاطفی و حسی جنسی در اتاق خواب منت

 -کننده در گروه درمانی، تماس هنگامی که زنان شرکت

 ؛با همسر خود برقرار نمودندهای حسی و عاطفی بیشتری 

ها، آغاز  بدین صورت که ابتدا این تماس ها از طرف آن) 

ند تا د و سپس از همسرشان درخواست می کردش می

میزان ( ها را برقرار نمایند. ها نیز متقابال این تماس آن

برای  ها از رابطه شان افزایش یافت. آن رضایتمندی

جنسی حق  ی کنندگان توضیح داده شد که رابطه شرکت

جنسی از  ی منتظر برقراری رابطه دست. پس نبایا ها آن

ها نیز از  آندر مواقعی بلکه بایستی  ؛طرف همسرشان باشند

. برای برقرار نمایندجنسی  ی همسر خود بخواهند تا رابطه

 ی کنندگان توضیح داده شد که درخواست رابطه شرکت

 میزان  ها، نه تنها سبب افزایش از طرف آن جنسی

بلکه سبب  ؛گرددمسئولیت پذیری آنان در این رابطه  می

شان و بهبود عملکرد نفس جنسی همسران افزایش عزت

 ها خواهد شد. جنسی آن

یکی از دیگر مواردی که در جلسات آموزشی سبب 

این  ؛کنندگان گردید ایتمندی جنسی شرکتافزایش رض

جنسی،  ی رابطه ی درباره ؛ها توانستند له بود که آنئمس

ه با عالیق خود در این رابط و ها ها، اولویت نیازها، خواسته

کنندگان آموختند که  یند. شرکتگو نماو همسرشان گفت

گوی جنسی با همسرشان در و زمانی را برای گفت دبای

بدین صورت که ابتدا از همسر خود ؛ بگیرند -نظر

 ی بخواهند تا انتظارات جنسی خود را بیان و درباره

شان اظهار نظر کند. پس از بیان  مشکالت موجود در رابطه

ها نیز  د آنبع ی این موارد از سوی همسر، در مرحله

یق خود را مطرح نمایند. به دغدغه ها، انتظارات و عال

ها  کنندگان آموزش داده شد که انتظارات آن - شرکت

سالم، مثبت و واقع بینانه باشد د جنسی بای ی پیرامون رابطه

و از انتظارات ناسالم جنسی پرهیز نمایند. در طول جلسات 

یفیت کنندگان آموختند که باید ک شرکت ،آموزشی

به غنی سازی  یعنیجنسی خود را افزایش دهند.  ی رابطه

 جنسی غنی برای ی روابط جنسی بپردازند. ابتدا رابطه

ها آموختند که در  کنندگان تعریف گردید و آن شرکت

هر کدام از طرفین صرفا به فکر  ،جنسی غنی ی یک رابطه

 لذت بخشیدن به طرف مقابلشان هستند. شرکت کنندگان

 ها آن میانهای جنسی  قطب تفاوتکه با توجه به آموختند 

و همسرشان و در نتیجه زمان ارگاسم متفاوت، باید زمان 

بیشتری را  به پیش نوازی و معاشقه با همسرشان اختصاص 

این پیش نوازی طوالنی با همسر،  ی دهند تا در نتیجه

 نیز افزایش یابد.  جنسی ی کیفیت رابطه

 کنندگان شرکت ،ها در بخش دیگری از آموزش

ها در این  خواب را فرا گرفتند. آموزش های اتاق مهارت

های قبل از شروع رابطه، حین شروع  مورد  شامل مهارت

های جنسی  تکنیک پس از اتمام رابطه بود و رابطه و

ها  آن مرحله برای اعضا توضیح داده شد. مرتبط با هر

ر جنسی و د ی آموختند که برای افزایش کیفیت رابطه

برنامه ریزی  د، بایافزایش میزان رضایتمندی از رابطهنتیجه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            10 / 14

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-169-fa.html


 63      ورنیا رضا دا

 33-66 /9316 بهارپزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

به آنها کمک می کند  ؛ زیرا  این کار جنسی داشته باشند

ر قسمتی از جنسی با کیفیتی را تجربه نمایند. د  ی تا رابطه

غلط و باورهای نادرست  های جلسات آموزشی، اسطوره

کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و  جنسی شرکت

 ارهای جنسی ناسالمی که تحت تاثیر این باورها ورفت

در نتیجه میزان  و اصالح شد ؛اعتقادات شکل گرفته بود

توان  رابطه افزایش یافت. در مجموع می رضایتمندی از

ندی شاید مهمترین دلیل افزایش میزان رضایتمکه گفت 

این  ،ه شدهئهای ارا ها پس از آموزشجنسی آزمودنی

در جریان جلسات آموزشی ه را که ها هر چ است که آن

می دادند  در منزل به همسرشان انتقال ؛کردند دریافت می

 -همچنین شرکت نمودند. گو میو و پیرامون آن گفت

کنندگان در این مطالعه، نگرش جدیدی نسبت به روابط 

جنسی زوجی پیدا کردند و بسیاری از مواردی که تاکنون 

برطرف  ؛شد سرشان میها با همجنسی آن ی مانع از رابطه

ی آنها نیز افزایش گردید. در نتیجه میزان رضایتمندی جنس

در دو سطح نظری و   ،وردهای این پژوهشایافت. از دست

به این شرح نتیجه گیری کرد. در سطح توان میعملی 

های پیشین تواند نتایج پژوهشمی مطالعهنتایج این  ،نظری

حاضر  ی مطالعهای را تایید کند. در سطح عملی، یافته ه

های آموزشی و درمانی مورد تواند برای تدوین برنامهمی

مانند سایر پژوهش ها  با نیز   مطالعهاستفاده قرار گیرد. این  

 ،هایی مواجه بود. با توجه به اینکه این مطالعه محدودیت

باید در  ؛روی زنان متاهل شهر بجنورد انجام گرفته است

از به سایر مناطق احتیاط کرد. تعمیم نتایج پژوهش حاضر 

توان به  ی حاضر می های موجود در مطالعه محدودیت

 ی شیوهموارد زیر اشاره نمود که عبارتند از: الف( 

 -گیری در این پژوهش به صورت در دسترس بوده نمونه

خود گزارشی بودن ابزار مورد استفاده است ب(  .است

 ی کهفراوان مشکالت ج( وجودکه باید به آن توجه نمود. 

آوری اطالعات و  جمع ،گیری نمونه ی محقق در  مرحله

ت تابو توجیه افراد برای شرکت و ادامه دادن جلسات به عل

 . کرد ، به آنها برخورد میل جنسی در جامعهئبودن مسا

های  ها و کارگاه امروزه ضرورت برگزاری کالس

 -بیش از پیش احساس ،آموزش جنسی قبل و بعد ازدواج

 های غنی سازی روابط جنسی با مهبرگزاری برنا ردد.گ می

کمک  ؛تواند ها می هدف بهبود کیفیت روابط جنسی زوج

 موثری جهت بهبود ارتباطات جنسی و زناشویی زوجین و

 استحکام بنیان خانواده باشد. 

 
 تشکر و قدردانی

دانند تا از مساعدت و گروه پژوهش بر خود الزم می

رکز همیاران سالمت روان خراسان همکاری مدیریت محترم م

 این پژوهشکه در اجرای  یکنندگان شرکت ی شمالی و کلیه

تشکر و قدردانی نمایند. این مطالعه  ؛صمیمانه همکاری نمودند

 بدون حمایت مالی نهاد یا ارگان خاصی انجام گرفته است.
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Abstract 

Backgrounds and Aim: Sexual satisfaction is a situation in which spouses benefit 

from a healthy, appropriate and normal sexual relationship.  We aimed to investigate 

the effect of sex education on sexual satisfaction of married women in Bojnourd city. 

Material and Methods: This pretest-posttest quasi-experimental study was conducted 

on married women referring to mental health helpers’ center of Bojnourd city in the 

first half of 2014.  Based on sexual satisfaction questionnaire, 30 with the lowest score 

were divided randomly into two groups of experimental and control. After taking 

pretest from both groups, the sex education sessions were held in 6 sessions of 2-hours 

just for experimental group.  In addition, two months after finishing the intervention, 

both groups participated in a follow-up session. The data was analyzed by descriptive 

statistics methods and univariate analysis covariance (ANCOVA) in SPSS18. 

Results: Sexual satisfaction in experimental group compared with control group, was 

significantly increased (F = 101.93, p < 0.01) and the effect of education was still 

stable after two months of follow-up. 

Conclusion: Sex education, by enhancing the sexual satisfaction, can have an 

effective role in improving balanced sexual relationships and family health. 

Keywords: Sexual satisfaction, Sex education, Women 
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