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Abstract
Introduction: Satisfaction with sexual intercourse causes warmth of marital relations, vitality and vitality of
spouses, preventing the disorders associated with it. The purpose of this study was to determine the effectiveness
of sex therapy training on reducing marital burnout and increasing marital quality of married female nurses
aged 25-40 years working in hospitals of Hamadan.
Methods: This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The
statistical population of the study was all female nurses aged 25-40 years working in hospitals of Hamadan
city in 1398, 160 of whom were the sample of the study. Of the nurses who scored high on the Couple Burnout
Measure (CBM) and Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) scores (n = 97), 32 were randomly selected
into two groups (intervention group and control group). The intervention group received sex education based
on the Masters and Johnson 2012 Sex Therapy Package for 8 sessions of 90 minutes and the control group did
not receive any intervention. At the end of training sessions, both groups received post-test. Data were analyzed
by analysis of covariance.
Results: The results showed that in the pre-test and post-test stages, there was a significant difference between
the intervention and control groups in marital burnout (F = 33.01, P <0.001) and marital quality (F = 68.33,
P <0.001).. There was a significant difference. In other words, sex therapy training reduces marital burnout and
enhances marital quality.
Conclusions: The results of this study showed the effect of sex therapy training on reducing marital burnout
and increasing marital quality. It is recommended that family therapists and counselors use this treatment in
counseling centers and family education classes to resolve couples' marital problems.
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چکیده
مقدمــه :رضایــت از روابــط جنســی ،موجــب گرمــی روابــط زناشــویی ،ســرزندگی و نشــاط همســران مــی شــود ،از اختالالتــی کــه بــا آن
مرتبــط هســتند ،پیشــگیری مــی کنــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش ســکس تراپی بــر کاهــش دلزدگی زناشــویی
و افزایــش کیفیــت زناشــویی پرســتاران زن متاهــل  40-25ســاله شــاغل در بیمارســتانهای شــهر همــدان انجــام شــد.
روش کار :ایــن پژوهــش بــه روش نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون – پــس آزمــون بــا گــروه گــواه بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش
همــه پرســتاران زن  40-25ســاله شــاغل در بیمارســتان هــای شــهر همــدان در ســال  1398کــه تعــداد آنــان  160نفــر ،روش نمونــه
گیــری نمونــه برابــر جامعــه بــود .از بیــن پرســتارانی کــه در پیــش آزمــون دلزدگــی زناشــویی ( )CBMنمــره بــاال و کیفیــت زندگــی
زناشــویی ( )RDASنمــره پایینــی کســب کــرده بودنــد ( 97نفــر) 32 ،نفــر بصــورت تصادفــی انتخــاب در دو گــروه (گــروه مداخلــه و
گــروه گــواه) بصــورت تصادفــی جایگزیــن شــدند .گــروه مداخلــه آمــوزش ســکس تراپــی ،براســاس پکیــج آمــوزش ســکس تراپــی مســترز
و جانســون ( 2012 )Masters and Johnsonبــه مــدت  8جلســه  90دقیقــه ای دریافــت کردنــد و افــراد گــروه گــواه مداخلــه ای
دریافــت نکردنــد .پــس از اتمــام جلســات آموزشــی از هــر دو گــروه پــس آزمــون بعمــل آمــد .داده هــا بــا آزمــون تحلیــل کواریانــس مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد در مراحــل پیــش آزمــون و پــس آزمــون بیــن گــروه هــای مداخلــه و گــواه در دلزدگــی زناشــویی
( )P>0/001، F=33/01و کیفیــت زناشــویی ( .)P>0/001، F=68/33تفــاوت معنــی داری وجــود داشــت .بــه عبــارت دیگــر آمــوزش
ســکس تراپــی موجــب کاهــش دلزدگــی زناشــویی و افزایــش کیفیــت زناشــویی مــی شــود.
نتیجــه گیــری :نتایــج پژوهــش بیانگــر تاثیــر آمــوزش ســکس تراپــی بــر کاهــش دلزدگــی زناشــویی و افزایــش کیفیــت زناشــویی بــود.
توصیــه مــی گــردد مشــاوران و درمانگــران خانــواده از ایــن شــیوه درمانــی در مراکــز مشــاوره و کالس هــای آمــوزش خانــواده جهــت حــل
مشــکالت زناشــویی زوجهــا بهــره ببرند.
کلید واژه ها :دلزدگی زناشویی ،کیفیت زناشویی ،سکس تراپی.
مقدمه

خانــواده از مهمتریــن سیســتمهای اجتماعــی اســت کــه بــر
اســاس ازدواج بیــن دو جنــس مخالــف شــکل میگیرد.خانــواده بــه
عنــوان واحــد اجتماعــی ،کانــون رشــد ،تکامــل و تغییــر و تحــول

آســیبها و عــوارض اســت کــه هــم ،بســتری بــرای شــکوفایی
و هــم ،فروپاشــی روابــط میــان اعضایــش اســت [ .]1یکــی از

مهمتریــن ابعــاد یــک ازدواج موفــق کیفیــت زناشــویی اســت.

کیفیــت زناشــویی مفهومــی چنــد بعــدی اســت کــه نــه تنهــا
شــامل ویژگــی هــای درون فــردی ،بلکــه شــامل ویژگیهــای

بیــن فــردی همســران و ابعــاد گوناگــون ارتبــاط زوجیــن ماننــد
ســازگاری ،رضایــت ،شــادمانی ،انســجام و تعهــد مــی شــود.

همچنیــن کیفیــت زناشــویی مفهومــی پویاســت و ماهیــت و

فریبا بیگدلی مجرد و همکاران

کیفیــت روابــط زناشــویی مــی توانــد در طــی زمــان تغییــر کنــد

بــه دلیــل همراهــی بــا اســترس زیــاد مــی توانــد باعــث افزایــش

مــی تواننــد کیفیــت زناشــویی را تغییــر دهنــد .اگرچــه رابطــه بیــن

مســئول مراقبــت ،حفــظ و ارتقــای ســامت بیمــاران هســتند باعث

تعامــل وجــود دارد .کیفیــت زناشــویی بــا تعــدادی از متغیرهــا نظیــر

مرتبــط بــا دلزدگــی زناشــویی پرســتاران بــا هــدف کاهــش آن

زندگــی ،عشــق و دوســت داشــتن و نیــز دلزدگــی زناشــویی مرتبط

مطالعــات نشــان داده اســت کــه ســطوح پاییــن رضایــت از ســکس

اســت کــه ســبب تعــارض و گاهــی فروپاشــی خانــواده مــی گــردد

انجــام شــده مشــخص شــده اســت زوجهــا زمانــی کــه به ســکس

دلزدگــی زناشــویی یــک حالــت خســتگی و از پــا افتــادن جســمی،

بینابیــن را زیــر ســوال میبرنــد بلکــه صمیمیــت و عواطــف

بدنــی ناشــی از دلزدگــی بــه صــورت خســتگی مزمــن بــروز مــی

ناکامــی ،خشــم و دلزدگــی زناشــویی بــروز میکنــد [ .]8بنابرایــن

عاطفــی نیــز مبتالیــان بــه دلزدگــی همیشــه در ایــن تصــور غوطه

آمــوزش ســکس تراپــی بــر کاهــش دلزدگــی زناشــویی و افزایــش

دلســردند [ .]4از پــا افتــادن روانــی ناشــی از دلزدگــی نیــز معمــوال

بیمارســتان هــای شــهر همــدان موثــر اســت؟

روابــط ،بــه خصــوص رابطــه بــا همســر رخ مــی دهــد .ایــن پدیــده

روش کار

[ .]2ایــن امــر امــکان تشــخیص عواملــی را فراهــم مــی کنــد کــه

دلزدگــی زناشــویی شــود [ .]7دلزدگــی زناشــویی در پرســتاران کــه

ایــن عوامــل ممکــن اســت پیچیــده باشــد ولــی بیــن ایــن عوامــل

مشــکالتی در وظایــف آنهــا مــی باشــد ،لــذا شــناخت عوامــل

ســبک شــناختی ادراکــی ،بهــا و هزینــه هــای رابطــه ،رویدادهــای

ضــروری اســت.

اســت .در واقــع دلزدگــی زناشــویی نیــز جــزء مهمتریــن عواملــی

بــا دلزدگــی زناشــویی رابطــه دارد .چنانچــه در پژوهشهــای

[.]3

رضایــت بخــش خــود دســت پیــدا نمــی کننــد نــه تنهــا روابــط

عاطفــی و روانــی اســت .از پــا افتــادن جســمی یــا فرســودگی

نزدیــک بیــن آن هــا نیــز از بیــن مــی رود کــه در نتیجــه اســترس،

کنــد کــه بــا خــواب رفــع نمــی شــود .در خصــوص از پــا افتــادن

پژوهشــگر در صــدد یافتــن پاســخ ایــن ســوال اســت کــه آیــا

ور هســتند کــه از نظــر عاطفــی نابــود شــده انــد و مــدام آزرده و

کیفیــت زناشــویی پرســتاران متاهــل  40-25ســاله شــاغل در

بــه صــورت کاهــش خــود بــاوری و منفــی نگــری نســبت بــه
امــری تدریجــی اســت .عشــق و صمیمیــت بتدریــج تحلیــل مــی

پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون -پــس

ســرخوردگی هــا ،بــه دلزدگــی منجــر مــی گــردد.

پرســتاران زن  40-25ســاله شــاغل در بیمارســتان هــای شــهر

رود و همــراه بــا آن فرســودگی کلــی بــه وجــود مــی آیــد .افزایــش

آزمــون بــا گــروه کنتــرل مــی باشــد .جامعــه آمــاری ،شــامل

از عوامــل مهـ م و تاثیــر گــذار در حفــظ و تحکیــم خانــواده ،روابــط

همــدان کــه تعــداد آنــان  160نفــر بــود .پرسشــنامه هــای دلزدگــی

ســکس ناموفــق ،میتوانــد ســبب سســت شــدن بنیــان خانــواده و

بیــن پرســتارانی کــه در پیــش آزمــون دلزدگــی زناشــویی نمــره

را بــه مــرز جدایــی نزدیــک کنــد .از ســوی دیگــر پــس از مدتــی

نفــر) 32 ،نفــر بعــداز همتــرازی از نظــر ســن ،مــدرک تحصیلــی،

میشــود .در اغلــب مــوارد زوجهایــی کــه ســکس موفقــی ندارنــد

زناشــویی و کیفیــت زناشــویی بصــورت تصادفــی انتخــاب و در

را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد [ .]6از جملــه متغیرهایــی کــه تحــت

جایگزیــن شــدند.در گــروه آزمایشــی ســکس  ،آمــوزش داده

باشــد ،دلزدگــی زناشــویی در نتیجــه اســترس شــدید و مکــرر بــه

(تیــر و مــرداد  )1398طــول کشــید .هرهفتــه  2جلســه عصــر

مقایســه بــا مــردان آســیب بیشــتری مــی بیننــدو حرفــه پرســتاری

آمــوزش از هــر دو گــروه پــس آزمــون اخــذ گردیــد.

جنســی موثــر و رضایــت بخــش اســت [ .]5فشــار روحــی ناشــی از

زناشــویی و کیفیــت زناشــویی بــر روی همــه  160نفــر اجــرا شــد.از

افزایــش اختالفــات فــی مابیــن زوجیــن گــردد و یــا حتــی آنهــا

بــاال و کیفیــت زناشــویی نمــره پایینــی کســب کــرده بودنــد (97

محیــط خانــواده بــدون ســکس موثــر بــرای زن و مــرد کســالت آور

بیمارســتان محــل خدمــت و نمــرات پیــش آزمــون دلزدگــی

دچــار بیحوصلگــی میشــوند و ایــن امــر ارتباطــات بیــن آنهــا

دو گــروه (گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل) بصــورت تصادفــی

تاثیــر روابــط جنســی میتوانــد قــرار بگیــرد دلزدگــی زناشــویی مــی

شــد.ولی گــروه کنتــرل آموزشــی ندیدنــد .مــدت آمــوزش 1مــاه

وجــود مــی آیــد و در هنــگام وقــوع دلزدگــی زناشــویی ،زنــان در

روزهــای یکشــنبه و چهارشــنبه تشــکیل شــد 2 .هفتــه بعــد از
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مقیــاس دلزدگــی زناشــویی (Couple Burnout Measure

نشــان مــی دهنــد و نمــرات بــاال نشــان دهنــده کیفیــت زناشــویی

پرسشــنامه یــک ابــزار خودســنجی اســت کــه بــراي انــدازه

متخصــص تعییــن گردیــد .ســرانجام پــس از چنــد مرحله بررســی،

شــده اســت و داراي  21عبــارت و ســه خــرده مقیــاس اصلــی

پژوهــش آمــاده مــی شــود .همســانی درونــی شــاخص بــا روش

اختــاالت خــواب) (ســوال  1تــا  ، ،)7خســتگی عاطفــی (احســاس

کــه توســط  ]12[ Andresانجــام گردیــد پایایــی آن  0/91بــه

روانــی (مثــل احســاس بــی ارزشــی ،ســرخوردگی و خشــم بــه

در مطالعــه حاضــر نیــز آلفــای کرونبــاخ  0/26جهــت همســانی

براســـاس طیــف هفــت درجــه اي لیکــرت از هرگــز (نمــره  )1تــا

توســط اســاتید دانشــگاهی مــورد تاییــد قــرار گرفــت .پایایــی

 .)1 -2-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14برخــی از پرسشــها

[ 0/80 ]13تــا  0/90گــزارش شــده اســت .عیســی نــژاد ،احمــدی

 )(CBتوســط  Paniziدر ســـال  1996تهیـــه شـــد .ایــن

باالتــر اســت .روائــی ظاهــری و محتوایــی آن توســط افــراد افــراد

گیــري درجــه دلزدگـــی زناشـــویی در بیــن زوجیــن طراحــی

بازبینــی و اعمــال تغییــرات و اصطالحــات مقیــاس بــرای اجــرای

خســتگی جســمی (مثــا احســاس خســتگی ،سســتی و داشــتن

آلفــای کرونبــاخ  / 20محاســبه شــده اســت [ .]11در تحقیقــی

افســردگی ،ناامیــدي ،در دام افتــادن) (ســوال  8تــا  )14و خســتگی

دســت آمــاده اســت و روایــی آن قابــل قبــول گــزارش شــده اســت.

همســر) (ســوال  15تا  )21اســت .نمره گـــذاري ایـــن پرسشـــنامه

درونــی مقیــاس بــه دســت آمــد و روایــی محتوایــی مقیــاس

همیشــه (نمـــره  )7تنظـــیم شـــده اســـت (-15-16-17-18-21

پرسشــنامه بــه شــیوه آلفــای کرونبــاخ در مطالعــه هولیســت و میلر

( )20 ،19 ،6 ، 3بــه صــورت معکــوس نمره گـــذاري مـــی شـــود.

و اعتمــادی [ ]3در پژوهشــی بررســی مشــخصات روانســنجی ایــن

که داراي یـــک همســـانی درونـــی بـین متغیرهـــا برخوردار است

آلفــای کرونبــاخ و تصنیــف بــرای  14مــاده و ســه عامــل در کل

مــورد نمونــه  240نفــری  120 ،پرســتار و  120معلــم انــدازه گیــری

گــزارش نمــود .همچنیــن ضرایــب روایــی همگــرای کیفیــت

راد [ ]10نیــز ضریــب اطمینــان آزمــون -بازآزمــون  0/89بــرای

ارزیابــی همبســتگی زوجیــن و مقیــاس ســازگاری توافــق دو نفــری

بــرای یــک دوره چهــار ماهــه بــه دســت آمــد .الزم بــه ذکــر اســت

پکیــج آموزشــی ســکس تراپــی Masters and Johnson

برعکــس.

از آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره اســتفاده شــد،

ارزیـــابی ضـــریب پایـــایی پرسشــنامه دلزدگی زناشــویی نشان داد

پرسشــنامه را براســاس ضریــب پایایــی همســانی درونــی از جملــه

[ .]4در ایــران نویــدی [ ]9آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه را در

پرسشــنامه بــه ترتیــب بــا مقــدار  0/92و  0/89رضایــت بخــش

کــرد کــه مقــدار آن  0/86شــد .در پژوهــش ادیــب راد و ادیــب

زناشــویی بــا پرسشــنامه رضایتمنــدی زناشــویی ،پرسشــنامه

یــک دوره یــک ماهــه 0/76 ،بــرای یــک دوره دو ماهــه و 0/66

بــه ترتیــب ( 0/39و  0/36و  )0/33بدســت آمــده اســت.

کــه اعــداد بزرگتــر بیانگــر میــزان دلزدگــی باالتــر خواهنــد بــود و

[ ]14اســتفاده شــد .بعــد از بررســی مفروضــه هــای کوواریانــس،

پرسشــنامه تجدیــد نظــر شــده کیفیــت زندگــی زناشــویی

جهــت تجزیــه و تحلیــل از نــرم افــزار  SPSS 24اســتفاده شــد.

14ســوال دارد .ایــن پرسشــنامه توســطBusby. Crane,

از :رضايــت نامــه شــفاهی از شــركت كننــدگان بــرای شــرکت در

ایــن مقیــاس  32ســوال دارد کــه توســط اســپینر و بر اســاس نظریه

داده شــد هــر مرحلــه ای از طــرح کــه مايــل باشــند مــی تواننــد

اســت .ایــن پرسشــنامه بــه صــورت لیکــرت  6درجــه ای از کامــا

حفــظ مــی شــود .در هيــچ يــک از مراحــل جمــع آوری ،ورود داده

مــی شــود .ایــن ابــزار از ســه خــرده مقیــاس توافــق (عبــارت 1

اســامی آنهــا فــاش نشــده و در اختيــار هيــچ شــخص حقيقــی

تشــکیل شــده اســت کــه در مجمــوع نمــره کیفیــت زناشــویی را

شــرکت کننــده تحميــل نمــی شــود.

()Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS

مالحظــات اخالقــی لحــاظ شــده در مطالعــه حاضــر عبــارت بودنــد

 Larson & Christensenســاخته شــده اســت .فــرم اصلــی

ايــن پژوهــش اخــذ گردیــد .بــه تمــام افــراد مــورد مطالعــه توضيــح

لیوایــز و اســپینر در مــورد کیفیــت زندگــی زناشــویی ســاخته شــده

از مطالعــه خــارج شــوند .تمــام اطالعــات افــراد کامــا محرمانــه

موافــق  5تــا کامــا مخالــف  0بصــورت مســتقیم نمــره گــذاری

هــا و تهيــه گــزارش نهايــی ،اطالعــات نمونــه مــورد مطالعــه يــا

تــا  ،)5رضایــت (عبــارت  6تــا  )10انســجام (عبــارت  11تــا )14

يــا حقوقــی قــرار نمــی گیــرد .هيــچ گونــه هزينــه ای بــه افــراد
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جدول  :1خالصه جلسات آموزش سکس تراپی ]14[ Masters and Johnson
جلسات

محتوی

اول

خوش امد گویی وبرقراری ارتباط مناسب و صمیمانه با شرکت کنندگان ،بیان کلیات و اهداف آموزشی ،طرح سوالهای باز در خصوص نیازهای آموزشی
و مشاوره ای زنان در زمینه مسائل جنسی ،معرفی اعضای گروه ها به یک دیگر ،تعهد اخالقی در رازداری جلسات درمان ،توصیف و شفاف سازی
اختالل جنسی (نوع اختالل ،سیر ،طول مدت و شدت آن) .دریافت نظرات و دیدگاه های افراد ،آشنایی با فیزیولوژی و ساختمان دستگاه تناسلی زنان،
شرح وظایف هر کدام از اندام تناسلی ،ذکر رئوس مطالب آموزشی .مروری بر مطالب گفته شده.

دوم

اهمیت رضایت جنسی در زندگی زناشویی ،ابعاد مختلف روابط جنسی بر اساس دیدگاه های روانشناختی -مذهبی بررسی موضوعات بین فردی،بررسی
خیال پردازی ها و رؤیاهای جنسی ،مثبت کردن ذهن بیمار.

سوم

اصالح تفکرات غلط در روابط جنسی ،افزایش اگاهی جنسی ،اهمیت ارتباط کالمی درروابط جنسی آموزش خیال پردازی ،مهارت های تمرکز و توجه.
انتظارات از سکس

چهارم

آشنایی فیزیولوژی چرخه جنسی ،تمایالت جنسی ،تغییرات تمایالت ،واکنش های عصبی -فیزیکی در روابط جنسی ،تفاوت میل جنسی و محرک
شهوانی در زن و مرد ،عوامل سرد مزاجی خانم ها ،بازسازی خودگوییهای ناسازگارانه ،آموزش تن کاوی را هم داده تا فرد نقاط تحریک پذیر جنسی بدن
و عضو جنسی خود را کندو کاو کند ،اجرای تمرین فردی و گروهی.

پنجم

آشنایی با تغییرات عملکرد جنسی زنان در طول دوره های زندگی ،تاثیر بهداشت جنسی بر عملکرد جنسی  ،خود تقویتی ،آموزش مهارت های حل
مساله،افزایش خودگویی های مثبت.

ششم

آموزش آرامیدگی ،تکالیف درجه بندی شده ،اجرای تمرین فردی و گروهی.

هفتم

تقویت رفتارهای هدف ،خاموشی رفتارهای نامطلوب ،اجرای تمرین فردی و گروهی.

هشتم

آموزش جنسی ،جدول زمانی برای انجام تکلیف جنسی در روزهای معین ،اجرای تمرین فردی و گروهی.
 2هفته پس از آخرین جلسه هر دو گروه پرسشنامه ها را تکمیل کردند.

تفــاوت معنــاداری وجــود دارد (=0/144 ،F=27/55 ،P>0/001
دالمبــدای ویلکــز) و نیــز شــیبهای خطــوط رگرســیون مــوازی
هســتند و ب ـه عبــارتدیگــر معادلــه همگنــی شــیب رگرســیون
معنــادار نیســت ( .)P<0/05بنابرایــن اســتفاده از روش تحلیــل
کوواریانــس مجــاز اســت .میانگیــن ســن گــروه مداخلــه برابــر بــا
 34/3و گــروه گــواه برابــر بــا  33/9بــود.

یافته ها
در مفروضــه هــای آزمــون کواریانــس ،توزیــع داده هــا نرمــال
(نتیجــه آزمــون کولموگــروف -اســمیرنف) ،درماتریــس هــای
واریانس/کوواریانــس ،همگنــی (آزمــون باکــس) ،همگنــی
واریانسهــا (آزمــون لویــن) وجــود دارد .همچنیــن آزمــون
المبــدای ویلکــز نشــانداد کــه در گــروه هــای مــورد مطالعــه در
مرحلــه پــس آزمــون حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای وابســته

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر
دلزدگی زناشویی
کیفیت زناشویی

گروه

پس آزمون

پیش آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه مداخله

78/97

3/46

45/13

2/25

گروه گواه

78/95

3/58

79/14

3/70

گروه مداخله

24/06

3/99

48/83

1/86

گروه گواه

23/88

3/91

24/12

3/89

میانگیــن نمــرات پسآزمــون گــروه مداخلــه در متغیــر کیفیــت
زناشــویی گــروه مداخلــه؛  M=48/83و  ،SD=1/86نســبت بــه
پیشآزمــون گــروه مداخلــه؛  M=24/06و SD=3/99افزایــش
یافــت.

یافتههــای (جــدول  )2نشــان میدهــد کــه؛ میانگیــن نمــرات
پسآزمــون گــروه مداخلــه در متغیــر دلزدگــی زناشــویی (گــروه
مداخلــه ؛  M=45/13و  ،SD=2/25نســبت بــه پیشآزمــون
(گــروه مداخلــه ؛  M=78/97و  ،SD=3/46کاهــش یافــت.
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جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت تعیین اثربخشی آموزش سکس تراپی (روابط جنسی) بر دلزدگی زناشویی
منبع تغییرات

متغیر
وابسته

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

ضریب اتا

توان آماری

گروه

دلزدگی
زناشویی

52/294

1

52/294

4/328

0/011

0/892

0/86

نمــره دلزدگــی زناشــویی در پسآزمــون گــروه آزمایششــده و
توانســته اســت  89درصــد واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن کنــد.

دادههــای (جدول )3نشــان میدهــد ( F= 4/328 ،P>0/01و 0/89
= انــدازه اثــر) آمــوزش ســکس (روابــط جنســی) باعــث کاهــش

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت تعیین اثربخشی آموزش سکس (روابط جنسی) بر افزایش کیفیت زناشویی
منبع تغییرات

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنیداری

ضریب اتا

توان آماری

کیفیت
زناشویی

59/695

1

59/695

9/061

0/005

0/758

0/826

یــک غریــزه اســت و بالطبــع افــراد ســالم ،میــل بــه ارضــای ایــن
نیــاز غریــزی دارنــد  .امــا بســیاری از افــراد بــه دلیــل شــناخت
نــا کافــی و ندانســتن شــیوه هــای مطلــوب برقــراری رابطــه
جنســی منجــر بــه اختــاالت متعــددی از جملــه تعارضــات
زناشــویی،دلزدگی زناشــویی ،ســرد مزاجــی و  ...مــی شــوند .ادامــه
ایــن رونــد زندگــی زناشــویی را بــا خطــرات جــدی روبــرو مــی کند
 .توانمنــد ســاختن افــراد در زمینــه مهــارت برقــراری رابطه جنســی
موجــب مــی شــود کــه زوجیــن تفــاوت هــا را بــه عنــوان فرصــت
هایــی بــرای رشــد بپذیرنــد  .ایــن آمــوزش هــا بــه زوجیــن کمــک
مــی کنــد تــا بداننــد چگونــه لــذت جنســی مــی توانــد تجربــه ای
بیشــتر از یــک ارگاســم تناســلی باشــد  .بنابرایــن مــی تــوان گفــت
بســیاری از دلزدگــی زناشــویی بدلیــل عــدم ارضــای جنســی و
اهمیــت نــدادن بــه آن مــی باشــد .لــذا آمــوزش برقــراری رابطــه
جنســی و کســب مهــارت در ایــن زمینــه مــی توانــد بســیاری از
مشــکالت ارتباطــی از جملــه مشــکالت جنســی را از بیــن ببــرد
و زمینــه الزم را بــرای داشــتن احســاس مثبــت در زندگــی فراهــم
نماید.بنابرایــن زنانــی کــه آمــوزش مــی بینند،مــی تواننددلزدگــی
زناشــویی موجــوددر رابطــه بــا همســر خــود را بــه شــکل دوســتانه
و کارآمدحــل کننــد ،رابطــه ای تــوام بارضایــت ،اعتمــاد ،احســاس
تعهــد ومســوولیت نســبت بــه احساســات یکدیگر،محبــت وهمدلی
بــه وجــود آورندکــه هــر دو از آن لــذت ببرنــد.
اولســون و همــکاران [ ]23معتقدنــد ارتبــاط جنســی همچــون یک
فشارســنج عاطفــی عمــل میکنــد ،کــه منعکــس کننــده رضایــت
زوجیــن از جنبــه هــاي دیگــر رابطــه شــان اســت .بســیاري از
عملکردهــاي نادرســت جنســی زوجیــن بــه فقــدان دانش جنســی،
مهارتهــاي جنســی و مهارتهــاي ارتباطــی آنــان برمیگــردد .دانــش

دادههــای (جــدول )4نشــان میدهــد (F= 9/061 ،P>0/005
و = 0/826انــدازه اثــر) ،آمــوزش ســکس (روابــط جنســی) باعــث
افزایــش نمــره کیفیــت زناشــویی در پسآزمــون گــروه آزمایــش
شــده و توانســته اســت  82/6درصــد واریانــس متغیــر وابســته را
تبییــن کنــد.
بحث
هــدف پژوهــش حاضرتعییــن اثربخشــی آمــوزش ســکس تراپــی
بــر کاهــش دلزدگــی زناشــویی و افزایــش کیفیــت زناشــویی
پرســتاران متاهــل  40-25ســاله شــاغل در بیمارســتان هــای شــهر
همــدان بــود .نتیجــه فرضیــه اول نشــان داد :آمــوزش ســکس
تراپــی ســبب کاهــش دلزدگــی زناشــویی پرســتاران زن متاهــل
40-25ســاله همــدان شــد .ایــن یافتــه ،بــا یافتــه هــای فولــر،
گومــز و گــراب [ ،]15دنتــون و همــکاران [ ،]16رفیــع زاده و
بشــارت [ ،]17بشــارت [ ،]18راســتگو ،گلــزاری و براتــی ســده
[ ،]19بابایــی [ ،]20تقــی یــار [ ]21همســو مــی باشــد .هاتــون
و همــکاران [ ]22نشــان دادنــد آمــوزش ســکس تراپــی میتوانــد
میــزان دلزدگــی زناشــویی را در  75درصــد از نمونــه هــا کاهــش
دهــد .نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نظریــه هایــی چــون روانــکاوی،
گشــتالت و مزلــو کــه بیــان مــی کننــد نیازجنســی ،انگیزه بســیاری
از رفتارهــای آدمــی اســت ،همپوشــانی دارد .در تبییــن ایــن یافتــه
میتــوان گفــت ،عامــل پیدایــش اختــال در ارتباطهــای زناشــویی
ماننــد دلزدگــی زناشــویی ،ارتباطهــای جنســی و زناشــویی ممکــن
اســت ناشــی از عوامــل گوناگونــی ماننــد عــدم آمــوزش جنســی
باشــد؛ کــه میتــوان بــا آمــوزش هــای مناســب ایــن کاســتی هــا را
رفــع و روابــط را بهبــود بخشــید .نیــاز بــه برقــراری رابطــه جنســی،
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بــا کیفیــت زناشــویی پاییــن میباشــد .ارائــه اطالعــات صحیــح در
زمینــه چرخــه پاســخ جنســی ،تفاوتهــای زن و مــرد در ایــن زمینــه
و در ابــراز عشــق و رابطــه جنســی نــه تنهــا احتمــال بهبــود مهارت
هــای عملــی را افزایــش میدهــد بلکــه باعــث اصــاح بســیاری از
باورهــای اشــتباه زنــان مــی گــردد .زیــرا مکانیــزم راه انــدازی میــل
جنســی در زنــان؛ برخــاف مــردان کــه بــه راحتــی و خیلــی زود
از طریــق حــس بینایــی و یــا بویایــی برانگیختــه مــی شــوند ،بــه
مقــدار زیــادی تحــت تأثیــر افــکار و باورهایــی قــرار دارد کــه در
ایــن زمینــه دارنــد.
علــت تأثیــر آمــوزش ســکس (روابــط جنســی) بــر کیفیــت زندگــی
زناشــویی زنهــا ایــن بــود کــه کارکــرد آنهــا را هــدف قــرار مــی
داد .افــزون بــر ایــن ،در پژوهــش حاضــر در جلســه هــای آمــوزش
ســکس (روابــط جنســی) ،بــا تاکیــد و تمرکــز بــر عمــل مربــوط
بــه ارزشهــای زناشــویی ،باعــث شــد هیجانهــای ناخوشــایند
ناشــی از ســرخوردگی زناشــویی کاهــش یابــد و بــا تــداوم در عمــل
مربــوط بــه ارزشهــا ،کیفیــت زناشــویی هــم افزایــش یابــد .در
ایــن آمــوزش ،زنهــا یــاد گرفتنــد کــه چگونــه احساســات خــود
را بهعنــوان فقــط احساســات تجربــه کننــد .همچنیــن آموختنــد
رفتارهــای عاشــقانه را حتــی وقتیکــه احساســات خــود را دوســت
ندارنــد انجــام دهند.ایــن آموختــه هــا و تمریــن مســتمر فنــون این
رویکــرد ،بــه زن هــای متاهــل در ایــن پژوهــش کمــک کــرد کــه
ســرخوردگی زناشــویی خــود را کاهــش دهنــد و کیفیــت زندگــی
زناشــویی خــود را بهبــود بخشــند .همچنیــن مــی تــوان گفــت
آمــوزش مهــارت هــای جنســی ماننــد لمــس کــردن ،شــناخت
وتمرکــز بــر بــدن و نحــوه بیــان عشــق و خواســته هــای جنســی
بــر افزایــش رضایــت جنســی تاثیــر گــذار اســت .هــر چــه افــراد
دانــش و آگاهــی بیشــتری نســبت بــه مســائل جنســی داشــته
باشــند ،رضایــت جنســی باالتــری خواهنــد داشــت بــا آمــوزش بــه
افــراد مــی تــوان آنهــارا در بــه کار گیــری معاشــقه هــای کالمــی
در رابطــه جنســی توانمنــد ســاخت و بــه ایــن طریــق بــه بــاال
بــردن رضایــت جنســی و کیفیــت زناشــویی کمــک کــرد .کیفیــت
زناشــویی شــامل ابعــاد گوناگــون روابــط زوجیــن ماننــد ســازگاری،
رضایــت ،شــادمانی ،انســجام و تعهــد مــی شــود .براســاس رويکرد
ليوايــز و اســپنير کــه کيفيــت زناشــويي را ترکيبــي از ســازگاري
و شــادماني زناشــويي مــي دانــد و براســاس رويکــرد فينچــام و
برادبــوري کــه کيفيــت زناشــويي را منعکــس کننــده ارزيابــي کلــي
فــرد از رابطــه زناشــويي مــی داننــد ،مــی تــوان از روش هــای
مختلــف از جملــه آمــوزش روابــط جنســی بــر رضایــت زناشــویی
و کیفیــت زناشــویی آنــان کمــک کــرد .بنابرایــن مــی تــوان گفــت

و آگاهــی زوجیــن دربــاره رابطــه جنســی و فنــون جنســی تلویحات
مهمــی در روابــط جنســی موفقیــت آمیــز دارد .بــه ویــژه آگاهــی
از روشــهاي مناســب تحریــک همســر ،ضــروري اســت و علــت
عــدم وجــود صمیمیــت میــان زوجیــن ،ممکــن اســت بــه فقــدان
دانــش یــا مهــارت مربــوط بــه امــور جنســی باشــد .بــر این اســاس
در پژوهــش حاضــر بــا اختصــاص جلســاتی در ایــن زمینــه تــاش
شــدتا بــه وســیله آشــنا ســاختن زنــان بــا هــدف و اهمیــت رابطــه
جنســی و نقــش آن در صمیمیــت ،آشــنایی بــا انــواع ارتبــاط و
اهمیــت آن و همچنیــن آشــنایی بــا شــیوه انتقــال اطالعــات در
رابطــه جنســی بــه همســر ،و توجــه بــه نقــش همدلــی و تفاهــم
جنســی در همســران بــه آنــان کمــک شــد کــه بــر کاهــش
دلزدگــی زناشــویی تاثیرگــذار بــود.
آمــوزش ســکس بــر افزایــش کیفیــت زناشــویی پرســتاران
زن متاهــل  40-25ســاله همــدان موثراســت .ایــن یافتــه بــا
یافتــه هــای مــک نیــل و بیــرز [ ،]24دنتــون و همــکاران [،]16
فتوحــی ،مکائیلــی ،عطادخــت و حاجلــو [ ،]25عمیــدی یمکانــی،
نجارپوریــان ،ســماوی [ ،]26عســگري [ ،]27اکبری ســامانی [،]27
بشــارت [ ،]17صــدری دمیرچــی و همــکاران [ ،]28همســو مــی
باشــد .عيســي نــژاد ،احمــدي اعتمــادي [ ،]3نشــان دادنــد غنــي
ســازي روابــط بــر بهبــود نمــره کل کيفيــت زناشــويي زوجيــن و
ابعــاد آن شــامل توافــق زناشــويي ،رضايــت زناشــويي و انســجام
زناشــويي موثــر بــوده اســت یونــگ و النــگ [ ]29نشــان دادنــد
کــه ســطح رضایــت جنســی بــا کل کیفیــت رابطــه زناشــویی،
ارتبــاط دارد .ونــت گــوت [ ]30نشــان داد ســکستراپی میتوانــد
میــزان کیفیــت زناشــویی را افزایــش دهــد .و کریمــی و همــکاران
[ ]31نتیجــه گرفتنــد کــه برنامــه هــاي آمــوزش بهداشــت جنســی
مــی تواننــد باعــث بهبــود رضایــت جنســی و در نتیجــه افزایــش
کیفیــت زندگــی زناشــویی شــوند .پینــز و همــکاران [ ]32معتقدنــد
یکــی از اهــداف و آرزوهــاي افــراد بــهویــژه زنهــا داشــتن زندگــی
موفــق زناشــویی و دریافــت عشــق از همســر اســت؛ امــا انباشــته
شــدن ســرخوردگیهاي زندگــی روزمــره باعــث میشــود زنهــا
نیازهــاي خــود و همسرشــان را نادیــده بگیرنــد و در نتیجــه کیفیت
روابــط زناشــویی آنهــا پاییــن آیــد و زنهــا بــهایــن اهداف دســت
پیــدا نکننــد و ســرانجام بــه دلزدگــی در آنهــا منجــر شــود.
بــرای تبییــن چنیــن نتیجــه ای میتــوان گفــت همانطــور کــه
بســیاری از پژوهشــها نشــان داده انــد رضایــت جنســی نقش بســیار
مهمــی در رضایــت افــراد از زندگــی زناشــویی شــان دارد .بســیاری
از افــراد مخصوصــا در کشــور مــا بــا اطالعــات ناقــص و گاه حتــی
اشــتباه وارد رابطــه زناشــویی میشــوند کــه نتیجــه آن رابطــه ای
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آمــوزش ســکس تراپــی مرحلــه پیگیــری نیــز گنجانــده شــود و
نتایــج آنهــا بــا نتایــج ایــن پژوهــش مقایســه شــود .پیشــنهاد مــی
گــردد پژوهــش هایــی بــه مقایســه اثربخشــی آمــوزش ســکس
تراپــی بــا دیگــر رویکردهــای درمانــی در حــوزه خانــواده بپردازنــد
تــا تصویــر روشــن تــری از کارآیــی ایــن شــیوه درمانــی بــا
توجــه بــه بافــت فرهنگــی کشــور مــا بــه دســت آیــد .پیشــنهاد
مــی گــردد کــه محققیــن تاثیــر ایــن مــدل درمانــی را بــر ســایر
متغیرهــای زناشــویی مــورد بررســی قرار دهنــد .همچنین پیشــنهاد
مــی شــود تــا مشــاوران و درمانگــران خانــواده از ایــن رویکــرد
درمانــی در گــروه هــای مختلــف و کالس هــای آمــوزش خانــواده
جهــت حــل مشــکالت زناشــویی بهــره ببرنــد.

رضایــت جنســی بــر رضایــت زناشــویی و رضایــت زناشــویی بــر
کیفیــت زناشــویی تاثیــر مثبــت ومســتقیم دارد .لــذا بایــد بــه زنــان
آمــوزش هــای جنســی الزم داده شــود تــا از رابطــه جنســی لــذت و
رضایــت داشــته باشــند کــه منجــر بــه رضایــت زناشــویی و کیفیت
زناشــویی آنــان گــردد.
نتیجه گیری
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش گروهــی
“ســکس تراپــی” موجــب کاهــش دلزدگــی زناشــویی و افزایــش
کیفیــت زناشــویی پرســتاران زن مــی شــود .بــا توجــه بــه ایــن
نتیجــه اســتفاده از ایــن روش آموزشــی را بــه روانشناســان و
مشــاوران توصیــه مــی شــود .درخصــوص محدودیــت هــای
پژوهــش مــی تــوان گفــت؛ جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر کلیــه
پرســتاران زن شــهر همــدان در انتخــاب شــده اســت .و مســلم ًا
بیــن شــهرها از نظــر فرهنگــی تفــاوت هایــی وجــود دارد لــذا در
تعمیــم یافتــه هــای ایــن گونــه تحقیقــات ،توجــه بــه تفــاوت های
هــر منطقــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد .از محدودیــت هــای
دیگــر ایــن مطالعــه ،بــه علــت محدودیــت زمانــی پیگیــری انجــام
نشــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از پژوهــش پیشــنهاد مــی شــود
در پژوهــش هــای آتــی بــه جهــت تعییــن دقیق تــر اثــرات درمانی
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