
مقـاله پژوهشی
سالمت جامعه 

1395انتابست،2دهم، شمارهدوره 

شهر زوجینو سالمت روانرضایت زناشوییبر جنسیزسازي شناختیابآموزش اثربخشی
1393اصفهان در سال 

*3سید مسعود دهقان منشادي، 2،  امیر عزیزي1پورمهشید ساسان

1/7/1395: تاریخ پذیرش11/8/1394: تاریخ دریافت

، اصفهان، ایران)س(زهرافاطمهسیپرداصفهان،انیفرهنگدانشگاهرس،مد-1
یرانآباد، ادانشگاه لرستان، خرمی،روانشناسیتخصصيدکتريدانشجو-2
)نویسنده مسئول(، ایران آبادخرمکارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان، -3

09133539534: تلفن، masouddehghan1370@yahoo.com:پست الکترونیکی

خالصه
ثیر أیت زناشویی و سالمت روان زوجین تخصوص مسائل جنسی بر رضابا توجه به اینکه افکار و باورهاي ناکارآمد در:مقدمه

پژوهش به همین منظور . تواند رضایت زناشویی و بهداشت روانی زوجین را افزایش دهدکارهاي مناسب میارائه راه؛گذاردمی
.حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازسازي شناختی جنسی بر رضایت زناشویی و سالمت روان زوجین انجام شد

پژوهشيآمارنمونه. باشدیم) کنترلگروهباآزمونپسوآزمونشیپطرح(نیمه تجربی نوعازحاضرپژوهش:هامواد و روش
گیري به روش نمونه1393در سال آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهانوالدین دانشانیمازکهبودزوج120شامل
رضایت پرسشنامهلیتکمازپس. گرفتندقرار) گروههريبرازوج60(لکنترویشیآزماگروهدودروشدندانتخاباي خوشه

بازسازي آموزش) پنج هفتهمدتبهساعتهدوجلسهدوياهفته(ياجلسه10دورهاتماموو سالمت روانزناشویی اینریچ
انسیکوارلیتحلروشازستفادهاباهاداده. شداجراگروهدوهردرها پرسشنامهمجدداً،یشیآزماگروهدرشناختی جنسی

.گرفتقرارلیتحلوهیتجزموردچندمتغیره 
؛)p>05/0(بوده است مؤثر و سالمت روان در گروه آزمایشی زناشوییرضایتبریجنسیشناختيبازسازآموزش :هایافته

. با کاهش نمرات افسردگی، سالمت روان زوجین افزایش یافتبدین ترتیب
تواند باعث افزایش رضایت زناشویی و سالمت روان زوجینیمبازسازي شناختی جنسیآموزش رسد نظر میبه:گیرينتیجه
.گرددجهت ارتقاي رضایت زناشویی و سالمت روان زوجین توصیه میموثر در ايبرنامهمداخله به عنوان یناینبنابراگردد؛ 

زوجین ،سالمت روانیی،زناشوتیرضابازسازي شناختی جنسی، : هاي کلیديواژه

.
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مقدمه
در جوامع مختلف، بهداشتیابیارزيرهااز محویکی

بهداشت سازمان.]1[آن جامعه استیروانبررسی سالمت
و یروانی،سالمت جسمانیعنیگانه سالمت ابعاد سهیجهان

سالمت روان عبارت از در این تعریف .را مطرح کردیاجتماع
و اصالح ییرتغیگران،ارتباط موزون و هماهنگ با دیتقابل
به یت شخصیالو حل تضادها و تمایو اجتماعيفردیطمح

.]2[استطور عادالنه و مناسب
رضــایتحاضــرپــژوهشدربحــثمــورددیگــرمفهــوم

ینتـر مهمازیکیعنوانبهزناشوییرضایت.استزناشویی
اطـالق حـالتی بـه خـانواده، عملکـرد تعیـین يهـا شاخصه

هـم باویکدیگرباازدواجازشوهروزنآنطیکهشودیم
راسـتا ایـن در.]3[دارنـد رضـایت وشادمانیاحساسبودن

عینـی احسـاس رازناشـویی رضایتپژوهشگرانازتعدادي
ــذترضــایت،خشــنودي، ــط،تمــامیازشــوهروزنل رواب

یـک اززناشوییرضایتدیگريعدهوهمسرانبینانطباق
ودرونـی سازگاريورابطهآنازفردذهنیارزیابیرارابطه

هـاي موقعیـت درکـه طـوري بهدانندمیمردوزنیرونیب
وجـود بـه هـا آنبـین دوجانبـه تفـاهمی ،زنـدگی مختلف

.]4[آید
ر به شـما زناشویی رضایتمهم عللجنسی یکی از روابط

کننده نباشـد منجـر   اگر این رابطه راضیبه طوري که، آیدمی
ــامی  ــت، ناک ــاس محرومی ــه احس ــی  ب ــاس ایمن ــدم احس و ع

وافکـار غلـط، ایـ یناکـاف اطالعـات همچنـین  .]5[دگـرد می
عیشـا عللازی،جنسلیمساخصوصدرناسازگارانهاعتقادات
درنقـص هـاي ناسـازگارانه و   شناختواستیجنسمشکالت

از قبیـل جنسـی  تهاي شـناختی مـرتبط بـا اخـتالال    مهارت
و رضایت زناشـویی  باعث کاهش پردازي جنسی،توانایی خیال

منظــوربــهبنـابراین  .]6-7[دگــردزوجــین مـی وان سـالمت ر 
رضـایت  افـزایش وجهت ارتقـاي سـالمت روان   ثرؤممداخله

ــویی ــینزناش ــی،زوج ــايازبرخ ــاورهرویکرده ــیوه،مش ش
به . دهندمیارائهمراجعینبهکمکبرايرایخاصمداخالتی

ازاسـتفاده نحـوه بـر ايطوري که یکی از رویکردهاي مشاوره
ایـن . ددارکیدأتاحساسوعملگیري،تصمیمت،قضاوتفکر،

امکـان دتوانـ مـی کـه اسـت شـده طراحیايگونهبهرویکرد

ــراهمرضــایت زناشــوییدررامثبــتهــايمؤلفــهافــزایش ف
با ایـن فـرض کـه علـت     به عبارت دیگر این رویکرد.]8[آورد

شده و تفکـر غیرمنطقـی   اختالل، شناخت تحریفاصلی ایجاد
هاي درمانی خود را بـر اصـالح شـناخت و    عالیتاست، محور ف

در واقـع بــه نـوعی سـعی در بازســازي    . ددهـ تفکـر قـرار مــی  
بازسـازي  در روش رو از ایـن .]9[ها داردشناختی افراد و  زوج

ــازه تفکــر ، شــناختی ــد در الگوهــاي ت ــد جدی ،باورهــا و عقای
.]10[شوندو کهنه میمیجایگزین باورهاي قدی

زوج در این پژوهش نظررد مورداین اساس رویکبر
که عالوه بر کاربرد باشدمیرفتاري جنسیـ یدرمانی شناخت

همچون JohnsonوMastersاي رفتاري و زوجیهتکنیک
هاي شناختی را نیز در درمان مشکالت تمرکز حسی، درمان

واقع به جاي تمرکز در. دهدمیجنسی مورد استفاده قرار 
، عوامل شناختی را ر کارکرد جنسیهاي آشکاف بر جنبهصر

.]11[دهندمینیز در جریان ارزیابی و درمان مورد توجه قرار 
را رفتاري -شناختی درمان آموزشثیر أتبرخی مطالعات 

برجسته مت روان الو سزناشوییرضایتهايلفهؤمبر 
نشان دادند و همکارانBabapourبه عنوان مثال. اندساخته

ثر ؤمرضایت زناشوییبر افزایش رفتاري- درمان شناختیکه
و همکاران با استفاده Salimi-Bajestaniهمچنین.]6[است

از روش بازسازي شناختی مبنی بر تمثیل نشان دادند که 
لفه ؤثر است و در مؤمداخله مذکور بر افزایش سالمت روانی م

داري مشاهده یکارکرد اجتماعی کاهش معناختالل در
.]7[کردند
بینانه غیرواقعوغلطيباورهارسد کهچند به نظر میهر

ریتأثزوجین و بهداشت روانیرضایت زناشوییبرتواندیم
قیطرازو سالمت روان رضایت زناشویی يارتقاوبگذارد
يکارهاراهازیکیهازوجبازسازي شناختی جنسی به آموزش
و یینارضایتی در روابط زناشومشکالت ناشی از بامقابله

تاکنون نظر گرفتن اینکه و با دراستاختالالت روانشناختی
در خصوص موضوع مورد بحث در کشور ما مستقیماً

نقص عمیقی در مفاهیم اي صورت نگرفته است و مطالعه
شود، انجام مطالعات بیشتر ضروري به موجود دیده میتجربی 
تعیینپژوهش حاضر با هدف ،به همین منظور.رسدنظر می
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رضایت آموزش بازسازي شناختی جنسی بر اثربخشی
.زوجین انجام شدو سالمت روانزناشویی
هاروشمواد و 

ازاستفادهباکهبودنیمه تجربینوعازحاضرپژوهش
. گرفتانجامکنترلگروهباآزمونپس-آزمونشیپطرح

ن والدی(زوجین کلیه شاملپژوهشنیايآمارجامعه
ل اصفهان در ساشهر ) ییتر مقطع ابتداآموزان دخدانش

از بین د که دنبو) نفر240(زوج120هانمونه. بود1393
دلیل انتخاب نمونه از والدین .شدندانتخاب جامعه آماري

نمونه بااليبا توجه به حجمکه این بودیدبستانآموزان دانش
و گردآوري این تعداد افراد نیاز به محلی بود که بتوان افراد

به توان بآوري کرد ي که نمایانگر جامعه باشد را جمعترزیاد
با توجه به اینکه. ها را انجام دادآموزشصورت همزمان

ها بر روي آنها آموزش،تر هستنددر این مقطع جوانهازوج
. استبیشترو تمایل به همکاري در آنها ثیر بیشتري دارد أت

احیه ن5از بین هکبودايخوشهنوع گیري از روش نمونه
سپس از انتخاب و3، ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفهان

، یک دبستان دخترانه به روش بین مدارس ناحیه برگزیده
نفر 360آموزان این مدرسه تعداد دانش.برگزیده شدتصادفی 

آموزان به طور دانشنام ثبتبا استفاده از لیست .بودند
وز دعوتنامه فرستاده شدآمودانش191تصادفی براي اولیاي 

که شرایط )نفر240(زوج120از بین آنها پس از حضور
به مجدداًاین افراد . انتخاب شدندورود به پژوهش را داشتند 

و تقسیم شدند)زوج60هر گروه (کنترلدو گروه آزمایش و
رضایت پرسشنامه بهو انتهاي پژوهش گروه در ابتدا هر دو

10براي گروه آزمایش .پاسخ دادندنسالمت روازناشویی و
) هفتهپنجمدتبهساعتهدوجلسهدوياهفته(جلسه 

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

ی جسمبه مطالعه شامل نداشتن بیماري معیارهاي ورود
اختالالت روانی، دارا نبودن مشکالت جنسی ناشی از و یا

هاي لگنی دیابت و اعمال جراحیمانندهاي جسمی ماريبی
بود و معیارهاي خروج از مطالعه شامل والدین در حال 

سوءمصرف مواد مخدر و الکل، اختالالت هورمونی، جدایی،
عدم همکاري و تمایل در شرکت در پژوهش، عدم حضور در 

سؤاالتجلسه پیاپی براي گروه آزمایش و عدم پاسخ به 3
.بودهپرسشنام

پرسشنامهاملشدر این پژوهشابزار مورد استفاده
یآموزشبرنامه و، پرسشنامه سالمت روانرضایت زناشویی

منديرضایتپرسشنامه. بودبازسازي شناختی جنسی 
1989سالدرهمکارانوOlsonتوسطینریچازناشویی

وزامشکلبالقوههايینهزمارزیابیبرايو]12[شدساخته
کاربهزناشوییرابطهضعفوقوتهايینهزماییشناس

مقیاسخرده4والسؤ45ازپرسشنامهاین.رودمی
خیلی(ايدرجهپنجمقیاسبراساسواستشدهتشکیل

.شودیمگذارينمره)کمخیلیکم،متوسط،زیاد،زیاد،
عدمشدید،نارضایتینشانگرترتیببه5و4،3،2،1نمره

العادهفوقرضایتزیاد،رضایتسط،متورضایترضایت،
:استزیرشرحبهپرسشنامهاینهايیاسمقخرده.است

.تعارضحلوارتباطزناشویی،رضایتآرمانی،تحریف
Olsonمطالعهدراینریچپرسشنامهکرونباخآلفايضرایب

،90/0ترتیببهفوقهايیاسمقخردهبرايهمکارانو
بازآزماییاعتبار.]12[دشمحاسبه81/0،68/0،75/0

.استبوده92/0تا77/0بینهفته4فاصلهدرپرسشنامه
Ebadatpour پایایی این پرسشنامه را براساس آلفاي

.]13[برآورد کرد95/0کرونباخ 
رضایت پرسشنامهپایاییضریبحاضرپژوهشدر

برآورد97/0کرونباخآلفايروشازاستفادهبازناشویی
ازنفر8نظربارضایت زناشوییپرسشنامه باراعت.گردید

مطالعه و پس مورددانشگاه ایروانیروانشناسدانشگاهدیاسات
براي ارزیابی .گرفتقراردییتأاز انجام اصالحات الزم مورد 

. بهداشت روانی زوجین از پرسشنامه سالمت روان استفاده شد
شد و ساختهGoldbergتوسطپرسشنامه سالمت روان

یاس لیکرت مقبراساسسؤال هر و]14[استسؤال28يدارا
4ي داراو استگذاري شدهنمره3تا 0داراي چهارگزینه از

ها ین مقیاسا. استسؤال 7یاس و هر مقیاس دارايمق
ل اختالواضطرابعالئم-2ی؛جسمانعالئم- 1:عبارتند از
. یگافسرد-4ویاجتماعکارکرددراختالل-3در خواب؛

اساس چهار مقیاس به ترتیب بر0–84ي نمرات ازبنددسته
) 0-21(یف که به صورت نمرهضعوخوب، متوسطعالی،
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باالبه64از ومتوسط) 43- 64(خوب، ) 22-42(ی،عال
ضریب Keyesدر مطالعه. بندي شده استیف طبقهضع

و Noorbala. ]15[بدست آمد93/0آلفاي این پرسشنامه 
زان حساسیت و ویژگی این پرسشنامه را در همکاران می

بدست 5/70و 3/97یببهترین نقطه برش آن به ترت
پرسشنامهپایاییضریبحاضرپژوهشدر.]16[آوردند
95/0کرونباخآلفايروشازاستفادهباعمومیسالمت
ازنفر8نظرباپرسشنامه سالمت رواناعتبار.گردیدبرآورد

مطالعه و پس مورددانشگاه ایروانیناسروانشدانشگاهدیاسات

-یمعنسطح.گرفتقراردییتأاز انجام اصالحات الزم مورد 
.شدگرفتهنظردر05/0هاپرسشنامهيبرايدار

پـژوهش ایـن درآموزش بازسازي شناختی جنسیبرنامه 
10در ويبـه وسـیله  وشـده اسـت   ساختهپژوهشگر توسط 
ماعات مدرسـه  تسالن اجدربه صورت هفتگیهساعت2جلسه
بـا اسـتفاده از   آزمایشهاي گروه با حضور زوجاصفهانحافظ

.عکـس، اجـرا شـد   وینـت و  آموزشی، پاورپهاي و فیلمپمفلت 
آموزش بازسازي شناختی جنسی در جـدول  محتواي جلسات 

.ارائه شده است1شماره 

آموزش بازسازي شناختی جنسیی برمبنیدرمانپروتکل -1جدول 

اهداف و روشنوان جلسهع
جلسه اول

.آزمونشیپانجام- توضیح روش و اهداف جلسات -برقراري ارتباط : هدف)آشنائی و معارفه(

جلسه دوم
)نقش عوامل شناختی در روابط زناشوئی(

A-B-Cآموزش اصول -بینانه زوجینواقعشناسایی باورها و انتظارات غیر: هدف
- زناشوییسازگاريوصمیمیتمورددرزوجینتصوراتورهاباوبررسی انتظارات،: روش

.رفتارهاواحساساتبرباورهاتأثیردادننشان
جلسه سوم

هاي ناسازگارانه افکار غیرمنطقی و شناخت(
)جنسی

هاي ناسازگارانه شناختمنطقی وانواع تفکرات غیر-توضیح خطاهاي شناختی : روش
-بینانه تبیین اهداف و انتظارات واقع-فکرات غیرمنطقی جنسی آشنائی با انواع ت- جنسی 

.هاي مثبت یکدیگرآشنایی با انتظارات متقابل و توجه به ویژگی
جلسه چهارم

)دهی مجدد شناختیآموزش چهارچوب(
بامقابلههايروش-از یکدیگرمتفاوتیاغلطهايبرداشتازناشیرفع سوءتفاهم: روش

.غیر منطقیباورهاياصالحبرايمجادلهروشطقی، آموزشغیرمنباورهاي
جلسه پنجم

)هاي ارتباطیمهارت(
هاي درك همدالنه و گوش دادنایجاد مهارت: هدف

.هاي ارتباط کارآمدمهارتشتمرین و آموز-ارزیابی الگوها و موانع ارتباطی زوجین : روش 

جلسه ششم
)آموزش صمیمیت(

افزایش صمیمیتهايآموزش مهارت: هدف
هاي ابعاد آن، آموزش چگونگی برقراري صمیمیت، تمرین شیوهتعریف صمیمیت و: روش

.صمیمیت

جلسه هفتم
اختالالتباآشنائی-آموزش بهبود روابط جنسی (

)آندرمانهايراهوجنسیشایع

آشنائی با فیزیولوژي جنسی و رفتار جنسی: هدف
آشنائی با -بلوغ و رشد جنسینائی با مراحل رشد،آش-بیان اهمیت رابطه جنسی: روش

-آشنائی با چرخه پاسخ جنسی زنان و مردان-آناتومی دستگاه تناسلی زنان و مردان
.هاي درمان آنآشنایی با اختالالت جنسی زنان و مردان و راه

جلسه هشتم
آموزش بازسازي شناختی افکار ناکارآمد جنسی (

)اصالح باورهاي جنسی، زوجین

کاهش مشکالت جنسی: هدف
بین از–هاي جنسی غلطعوامل بازدارنده رابطه صحیح جنسی، تشخیص اسطوره: روش

زوج درباره هاي صحیح و غلطآشنائی با نگرش-هاي منفی جنسیبردن باورها و اسطوره
بازسازي -تثبیت ارتباط جنسیهاي منفی برثیر افکار و نگرشأتشریح ت- مسائل جنسی

.افکار ناکارآمد جنسی زوجینشناختی

جلسه نهم
)هاي صحیح روابط جنسیآموزش تکنیک(

هاي صحیح روابط جنسیآموزش تکنیکچگونگی برقراري صمیمیت جنسی و:هدف
-آموزش هنر جنسی صحبت کردن-آموزش چگونگی برقراري صمیمیت جنسی: روش

آشنائی -ی و رفتار جنسی نیازهاي رفتار جنسی بررسی چرخه سیکل جنسآشنائی با پیش
آشنائی با بهداشت - هاي صحیح روابط جنسی و فواید کاربردهاي هر تکنیک با تکنیک

.جنسی
.آزمونپسانجام-ها بازخورد در مورد آموزش–االت ؤپاسخگویی به سجلسه دهم
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آموزش بازسازي جلساتيمحتوااعتباردر پژوهش حاضر
دانشگاهدیاساتازنفر8سطتومرحلهدودرشناختی جنسی 

انجام ازپسومطالعهموردروانیادانشگاهیروانشناس
ازیک ماه و نیم پس .گرفتقراردییتأموردالزماصالحات

گروهدوهراز،یجنسیشناختيبازسازآموزشياجرا
بامرتبطيهادادهسپسوآمدعملبهآزمونپس

ها با استفاده از داده.شداستخراجآزمونپسوآزمونشیپ
انحراف معیار و میانگین،شاملتوصیفی يآمارهايروش
کواریانسآزمون تحلیل شاملهاي آمار استنباطی روش

تجزیه و تحلیل 19نسخه SPSSافراز در نرمچندمتغیره،
.شد

هایافته
میانگین و شرکت کردند کهزوج120در پژوهش حاضر 

گروه آزمایشه ترتیب در انحراف معیار سن آنها ب
و در گروه) سال52تا 26دامنه (سال 569/5±96/37

. بود)سال50تا 28دامنه (سال 43/37±301/5کنترل

مدت زمان ازدواج در گروه و انحراف معیار، همچنین میانگین 
و در ) سال26تا 7دامنه (81/13±764/4به ترتیب آزمایش 

. بود) سال25تا 7دامنه (58/12±089/4گروه کنترل 
نفر زیر 10فراوانی تحصیالت در گروه آزمایش شامل

لیسانس، نفر فوق50نفر لیسانس، 12نفر دیپلم، 33دیپلم، 
26نفر زیر دیپلم، 13نفر دکتري و در گروه کنترل شامل 15

نفر 14نفر فوق لیسانس، 58نفر لیسانس، 9نفر دیپلم، 
38روه آزمایش شامل تعداد فرزندان در گ. دکتري بودند

درصد داراي 20درصد داراي دو فرزند، 42درصد تک فرزند، 
32سه فرزند و فاقد چهار فرزند بودند و در گروه کنترل 

درصد 10درصد داراي دو فرزند و 56درصد تک فرزند، 
.درصد داري چهار فرزند بودند2داراي سه فرزند و 

) اریـ معانحـراف ونیانگیـ م(یفیتوصآمار1شمارهجدولدر
بـه ترتیـب در متغیرهـاي رضـایت     شیآزماوکنترلگروهدو

ــالمت روان و م  ــویی و س ــهؤزناش ــا  لف ــاي آنه ــرادره طیش
.استشدهدرجآزمونپسوآزمونشیپ

ولکنترگروهدوي آن درهامؤلفهسالمت روان رضایت زناشویی وآزمونپسوآزمونپیشنمراتتوصیفیهايآماره-2جدول
آزمایش

هاي رضایت زناشویی و مؤلفه
آزمونپسآزمونپیشگروهسالمت روان

معیارانحراف±میانگین معیارانحراف±میانگین 

آزمایشرضایت زناشویی
کنترل

35/5±75/34
14/6±55/34

26/4±85/44
04/6±60/33

آزمایشارتباط
کنترل

20/7±15/35
45/7±40/30

55/4±95/43
65/7±80/30

آزمایشحل تعارض
کنترل

18/5±70/29
64/5±50/27

84/1±20/43
15/8±90/27

آزمایشتحریف آرمانی
کنترل

93/3±75/17
26/4±40/16

60/0±75/0
01/4±75/16

آزمایشسازيجسمانی
کنترل

09/3±10/5
56/4±65/5

89/1±00/3
01/2±65/3

آزمایشاضطراب
کنترل

86/3±59/5
44/3±46/4

04/2±75/2
50/2±50/3

آزمایشاختالل در کارکرد اجتماعی
کنترل

49/2±85/6
59/2±10/7

84/1±35/3
87/2±15/4

آزمایشافسردگی
کنترل

83/2±58/2
25/2±35/3

62/0±75/0
18/1±65/2
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نمرات فوق از ینتفاوت بيدارینشان دادن معنيبرا
یجهت بررس.استفاده شدیانس چندمتغیرهوارکیلتحل

از آزمون لون چندمتغیره یانسکواریلتحلهايفرضیشپ
.دو گروه استفاده شديخطایانسواريتساویبررسيبرا

آزمون لون يداریمعنکه دادها نشان یانسواریهمگنیبررس
رضایت زناشویی و سالمت روان به ترتیب اتدر نمر

)88/3F= ( و)49/3F= (است05/0از یشتربوبدست آمد.
از معنادار نبودن یزنیونخط رگرسیبشیهمگنیبررس

بدین معنی که .کندیمیتآزمون حمایشو پیطتعامل شرا
متغیر درآزمونشیپوگروهمتقابلاثريداریمعنسطح

و )=96/0F(رضایت زناشویی و سالمت روان به ترتیب 
)64/0F=( براي بررسی . است05/0ازتربزرگو بدست آمد

-کالموگروفآزموناز هاگروهدررهایمتغعیتوزبودننرمال
رضایت زناشویی در ،اساس نتایجبر. استفاده شدرنفیاسم

آزمون گروه کنترل به ترتیب برابر با آزمون و پسپیش
و ) 697/0(و ) 789/0(و گروه آزمایش ) 996/0(و ) 904/0(

آزمون گروه آزمون و پسدر متغیر سالمت روان در پیش
و گروه آزمایش ) 727/0(و ) 910/0(ب برابر با کنترل به ترتی

در.نبودندداریمعن05/0سطحدربود و)565/0(و ) 976/0(
گروهدودررهایمتغعیتوزکندیمانیبکهصفرفرضجهینت
بنابراین هر سه . شدرفتهیپذاست،منطبقنرمالعیتوزبر

یلاز تحلو شدآزمون برقرار فرض در مرحله پسپیش
استفاده هانمرات آزمونیلتحليبراچندمتغیره یانسرواک

رضایت یسهمقايبراچندمتغیره یانسکواریلتحلیجنتا.شد
ي مورد هاگروههاي آن درمؤلفهو سالمت روان و زناشویی
در آزمونیشآزمون و پس از کنترل اثر پدر مرحله پسمطالعه
. ارائه شده است3شمارهجدول

هاي آنلفهؤمسالمت روان و رضایت زناشویی و يبراتحلیل کواریانس چندمتغیره نتایج -2جدول

سطح معناداريFمیانگین مجذوراتمجموع تغییراتمنابع
873/1101937/550328/2405/0رضایت زناشویی

939/1523970/761103/2605/0ارتباط
483/1924242/962765/2405/0حل تعارض
814/230407/115529/1305/0یتحریف آرمان

52/976/453/219/0سازيجسمانی
78/1789/826/211/0اضطراب

اختالل در کارکرد 
78/589/261/055/0اجتماعی

27/1764/869/604/0افسردگی
2=df

ینبشود،یمشاهده م2در جدول شماره گونه که همان
در داريیرل تفاوت معنو گروه کنتیشگروه آزماهايیآزمودن

به ؛)=05/0p(شود یمیدهدهاي  آنلفهؤرضایت زناشویی و م
در گروه بازسازي شناختی جنسیآموزش پس از ي کهطور

همچنین.افزایش یافته استرضایت زناشویی زوجین،آزمایش
و گروه کنترل تفاوت یشگروه آزماهايیآزمودنبین 

متغیر سالمت افسردگیمؤلفهمیانگین نمرات در داريیمعن
آموزش پس از کهيبه طور؛)=05/0p(شود یمیدهدروان

يداریمعنکاهش در گروه آزمایشبازسازي شناختی جنسی
.گرددمشاهده میزوجینافسردگیدر نمرات 

بحث
آموزش بازسازي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

شده نارتقاي رضایت زناشویی زوجیباعث شناختی جنسی
به بررسی یک از مطالعات با توجه به اینکه تاکنون هیچ. است

بنابراین اند، موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر نپرداخته
به ارائه تبیین است کهتالش را بر آن داشتهپژوهشگر

مطالعات مشابه و نتایج و مقایسه آن با هاي پژوهش خود یافته
یشناختيبازسازشآموزهابراساس یافته.همسو بپردازد

افزایشراطالقمتقاضیزوجین"آرمانیتحریف"ی،جنس
همسوهمکارانوYounesiمطالعاتبایافتهاین.دهدیم
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بازسازي شناختی جنسی از آموزشبنابراین؛ ]17[باشدیم
رابطهکاهشباعثطریق تغییر باورهاي غیرمنطقی و غلط

پسندیدهتارهايرفافزایشوزناشوییبینانهواقعغیر
.استشدهاجتماعی
"،بازسازي شناختی جنسیآموزشکهدادنشانهایافته

.دهدیمافزایشراطالقمتقاضیزوجین"زناشوییرضایت
باشد؛میهمسوهمکارانوBabapourمطالعاتبایافتهاین

رفتاري بر -این پژوهشگران نشان دادند درمان شناختی 
بهزناشوییرضایت.]6[ثر استؤشویی مافزایش رضایت زنا

حلوزناشوییارتباطباافرادانطباقورضایتمعناي
باداشتبیانتوانیمیافتهاینتبییندر.]4[استتعارض

واحساساتدرك،مجموعهزناشوییرضایتکهاینبهتوجه
درشخصیعالئقوهاتوافق،هاپاسخ،هانگرشاعتقادات،

استفادهرابطهایندراست؛آنازرضایتوزناشوییزندگی
طریقازبازسازي شناختی جنسیآموزشیيهابرنامهاز

،باورها و عقاید جدید در الگوهاي تازه تفکرکردنجایگزین
.دهدیمافزایشرازناشوییزندگیازمنديرضایت

"،بازسـازي شـناختی جنسـی   آمـوزش هایافتهبراساس

یافتهاین.دهدیمافزایشراطالقضیمتقازوجین"ارتباط
همچنــین؛]18[باشــدیمــهمســوForghaniمطالعــاتبــا

Hosseiniدرمـان آمـوزش کـه گرفـت نتیجـه پژوهشیدر
بـوده مؤثرهمسرانبینارتباطارتقايبررفتاري–شناختی

داشـت بیـان تـوان یمحاصلهايیافتهتبییندر.]19[است
مـؤثر ارتباطنحوهبراختی جنسیبازسازي شن،آموزشباکه

تعـامالت بهبـود بـه امـر ایـن وگـذارد مـی ثیرأتنیززوجین
هـاي یوهشـ آمـوزش دیگـر عبـارت به؛کندیمکمکزوجین

، دادنگـــوشوهمدالنـــهدركهـــايمهـــارتکارآمـــد
ی و افـزایش آگـاهی و شناسـایی   شناختمجددیدهچهارچوب

زوجـین بـه نسـی، شده و تغییر باورهاي غلـط ج تحریفافکار
خـود اعتقـادات وهـا نگـرش احساسـات، ازتاندکیمکمک
وشـوند آگـاه زناشـویی روابـط چگـونگی ومیـزان بهنسبت
.]20[بخشندارتقاءراخودارتباطیوتعاملیيهامهارت

بازسازي شـناختی  آموزشکهدادنشانهایافتههمچنین
ایشافـز راطـالق متقاضـی زوجـین "تعارضحل"،جنسی

همکـاران وBabapourمطالعـات بـا یافتـه ایـن .دهـد یم

کهدریافتندخودمطالعاتدرپژوهشگراناین.داردمطابقت
مثبـت، احساسـات باعـث تواندیمبازسازي شناختی آموزش
زناشـویی ارتبـاط افـزایش وهمسـر بهصمیمیتونزدیکی

افـزایش زوجینتعارضحلتوانآن،تداومنتیجهدروشود
ی جنسـ یشـناخت يبازسـاز به طوري که آمـوزش  ]6[یابدیم

دربـاره ايگرایانـه واقـع يهـا نگـرش زوجـین شودیمباعث
.]20[باشندداشتهزناشوییروابطدرموجودتعارضات

آموزش ،پژوهش حاضرهايیافتهبراساس یکی دیگر از 
ارتقاي سالمت روان زوجینباعث بازسازي شناختی جنسی

مؤلفهنمرات در کاهش ،مداخلهکه يطوربه ؛شده است
گروه آزمایش نسبت به در متغیر سالمت روان در یافسردگ

با توجه به . مؤثر بوده استيداریمعنگروه کنترل به طور 
به بررسی موضوع مورد بحث یک از مطالعات اینکه تاکنون هیچ

تالش را بر آن داشتهپژوهشگراند، در پژوهش حاضر نپرداخته
و مقایسه آن با هاي پژوهش خود به ارائه تبیین یافتهکهاست

-Salimiدر این راستا.مطالعات مشابه و همسو بپردازدنتایج 

Bajestaniاي با استفاده از روش و همکاران در مطالعه
بازسازي شناختی مبنی بر تمثیل نشان دادند که مداخله 

اختالل لفهمؤثر است و در ؤمذکور بر افزایش سالمت روانی م
.]7[مشاهده کردند يداریمعندر  کارکرد اجتماعی کاهش 

را برزیباشد؛ پژوهش حاضر میهايیافتهاین یافته مخالف با 
در کاهش مذکور مداخلهپژوهش حاضر، هايیافتهاساس 
توان در تببین این تضاد می. مؤثر بودیافسردگمؤلفهنمرات 

آماري موجود در مطالعه هاي مداخله و جامعه تفاوت روشبه 
Salimi-Bajestani و همکاران اشاره کرد؛ به طوري که

. اندهدانشجویان بود، جامعه مورد پژوهش وي و همکارانش
و Davidپژوهش حاضر همسو با مطالعات هايیافته

اي نشان دادند که این محققان در مطالعه. باشدهمکاران می
هیجانی بر ارتقاي - قالنی اساس رویکرد عبازسازي شناختی بر

همچنین .]21[باشدثر میؤسالمت روان و کاهش افسردگی م
Ahadi وو همکارانMunro و همکاران اثربحشی بازسازي

ی را در کاهش جانیه- یعقالنکردیرواساسبرشناختی 
اي از اختالالت و مشکالت روانشناختی و افزایش طیف گسترده

این یافته نیز با بخشی از .]23-22[سالمت روان نشان دادند
.باشدنتایج پژوهش حاضر همسو می
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توان بیان داشت برپژوهش حاضر میهايیافتهدر تببین 
اساس رویکرد بازسازي شناختی این حوادث و رویدادها 

سازند بلکه این طرز تفکر فرد نیستند که فرد را ناراحت می
و بر شیوه ها و نگرش اوستاست که حاصل باورها، طرحواره

گذارد و سبب بروز هیجانات و ثیر میأپردازش اطالعات ت
اساس این نظریه به نظر لذا بر.]24[گرددهاي وي میواکنش

رسد که باورها و طرز تفکرات زوجین، نوع و شدت می
پس منطقی است که بتوان . دهدهاي آنها را شکل میواکنش
ه ارتقاي شیوه تفکر گیري از اصول و فنون این رویکرد ببا بهره

و باورهاي غیرمنطقی زوجین و در نهایت ارتقاي رضایت 
. زناشویی و بهداشت روانی آنها امید داشت

یشناختيبازسازآموزشرسد به نظر می:گیرينتیجه
و سالمت رضایت زناشوییشیافزاباعثتواندیم،یجنس-

ياامهبرنعنوانبهمداخلهنیا،نیبنابراگردد؛نیزوجروان 
نیزوجو سالمت روان رضایت زناشوییيارتقاجهتدرثرؤم

انیبناستحکامبهآناجرايباتوانیموگرددیمهیتوص
.کردکمکخانواده

تعارض منافع
توسطیمنافعتعارضگونهچیهپژوهشنیادر

.استنشدهگزارشسندگانینو
سهم نویسندگان

مهشید ساسانعهدهبههادادهگردآوريبهمربوطامور
بودامیر عزیزيعهدهبههادادهلیتحلوهیتجزونگارشوپور

.دادانجامرامقالهاصالحاتمنشاديدهقانمسعوددیسو
و قدردانیتشکر

تخصصی در رشته دکترينامه پژوهش حاضر حاصل  پایان
در اینجا بر خود الزم . باشدمینویسنده اول بالینی روانشناسی

، آموزش و کنندگانشرکتاز اساتید محترم، کلیه تا م یبینمی
پرورش استان اصفهان و کادر اجرایی مدرسه حافظ تقدیر و 

.میتشکر به عمل آور
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Introduction: Given that the thoughts and dysfunctional beliefs about sexual issues affect marital
satisfaction and mental health, providing appropriate solutions can increase marital satisfaction and
mental health; This study aimed to determine the effectiveness of cognitive restructuring sex
education on marital satisfaction and mental health of the couples in Esfahan.
Materials & Methods: This Quasi-experimental study (pre-test and post test control group) was
done on 120 couples chosen among parents of elementary school children through cluster sampling
in 2014. Sixty couples were places in both experimental and control groups (60 couples per group).
After completing the questionnaire of Enrich marital satisfaction and mental health and completion
of 10 sessions (two sessions per week for five weeks) of cognitive restructuring sex education in the
experimental group, questionnaires were administered to both groups. Data were analyzed using
multivariate analysis was performed.
Results: Cognitive restructuring sex education on marital satisfaction and mental health has been
effective in the experimental group (p =0.05); by reducing depression, and increasing mental health
increased.
Conclusion: It seems that through education of sexual cognitive restructuring marital satisfaction
and mental health can be increased, so this intervention as an effective program to promote mental
health and marital satisfaction is recommended.
Key words: Cognitive restructuring sex, Marital satisfaction, Mental health, Couple

Please cite this article as follows:

Sasanpour M, Azizi A, Dehghan Manshadi SM. The Effectiveness of Sexual Cognitive
Restructuring on Marital Satisfaction and Mental Health of the Couples in Esfahan. Community
Health journal 2016; 10(2): 1-10
Funding: personal funds
Conflict of interest: None declared
Ethical approval: The Ethics Committee of Esfehan University approved the Study


