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مریم آذرکیش  ،فرح نادری * ،پرویز عسکری ،3علیرضا حیدرئی
تاریخ دریافت6331/6 /6 :

تاریخ پذیرش6331/ /61 :

خالصه
مقدمه :خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که زنان نقش مهمی در ثبات و پایداری نظام خانواده دارند و آمووز
یکی از مهمترین نیازهای آموزشی زنان متأهل میباشد .بسابراین این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموز

جسیوی

جسیی بر بخشش

رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر تجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کسترل بوود .جامعوه آمواری هموه زنوان متأهول
مراجعه کسسده به کلیسیک مشاوره و روانشساسی بیمارستان نفت شهر آبادان در فصل تابیتان سال  931بودنود .در مجموو 04
نفر با رو

نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس نمونهها بهصورت تصادفی در دو گروه میاوی ( 04نفر گروه مداخله و 04

نفر گروه کسترل) تقییم جایگزین شدند .گروه مداخله  1جلیه  0ساعته (هفته ای یک جلیوه) آمووز

جسیوی دریافوت کورد.

دادهها با کمک مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی  Paleariو همکواران و شواخن ناپایوداری ازدواج  Edwarsو همکواران
جمعآوری و با رو های تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد آمووز

جسیوی بوهطوور معسویداری باعو

افوزایش بخشوش رنجوش خواص زناشوویی ( p<4/44

 )F=07 /16,و پایداری ازدواج (  )F= 30/39, p<4/44زنان متأهل شد.
نتیجهگیری :آموز
آموز

جسیی در افزایش بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج مؤثر بوود .بسوابراین مویتووان از رو

جسیی برای بهبود بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل استفاده کرد.

واژههای کلیدی :آموز

جسیی ،بخشش رنجش خاص زناشویی ،پایداری ازدواج ،زنان متأهل ،آبادان

 -6دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی عمومی ،پردیس علوم وتحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
 دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول)پست الکترونیکی ،nmafrah@yahoo.com :تلفن136 1362336 :
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

مریم آذرکیش و همکاران

اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش

بروز پیامدهای مسفی روانوی ،جیومانی ،اقتصوادی و اجتمواعی

مقدمه

میشود[ ].

خانواده کوچک ترین واحد اجتمواعی اسوت و ازدواج نووعی

یکی از عوامل مؤثر در بهبود زندگی زناشویی داشتن روابو

پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و شوهر میباشد که

جسیوی ( Sexual

می تواند مسشأ شادمانی و یا رنجی عمیق برای آنهوا شوود[ ].

جسیی لذتبخوش مویباشود کوه آمووز

داشتن رفتارهای مساسب از سوی زوجین میتوانود در کواهش

 )educationدر این زمیسوه مویتوانود موؤثر واقوع شوود[.] 0

تعووار هووای زناشووویی و افووزایش تفوواهم و زنوودگی زناشووویی

آموز

جسیی مانسد اکتر شیوههای آموزشی دو فرایسد درموان

مساسب کمک نماید[ .]0یکی از شاخن های زنودگی زناشوویی

و رشد را دربرمیگیرد .گرچه در آموز

مساسب ،بخشش رنجش خاص زناشوویی (Marital offence-

درصدد درمانی برای مشکالت جسیوی اسوت ،اموا بایود توجوه

 )specific forgivenessاست[ .]9بخشش رنجش خاص ،یک

داشت که آمووز

جسیوی صورفا بور میولله جسیوی تمرکوز

سازه انگیزشی چسدبعدی است کوه بوهعسووان عمول بخشویدن

ندارد[ .] 9در آموز

رنجش یا جرم خاص در رابطه زناشوویی تعریوم مویشوود[.]0

دانش در خصووص تاریخچوه جسیوی ،شوساخت و درو بودن،

جراحووتهووای عوواطفی ،رنجووشهووا و آزردگوویهووا موویتوانس ود

رابطه صلح آمیز با بدن ،خلق رابطوه جسیوی بهتور و گیوتر

جسیی ،مراجوع فقو

جسیی میائل مختلفی از جمله کیوب

آسایش ،اعتماد و رضایت جسیی آمووز

تعار هایی بین همیران ایجاد کرده و موجب احیاس مسفوی

داده مویشوود[.] 0

بین طرفین شود[ .]3اغلب اوقات بخشش رنجوشهوا تسهوا راه

آموز

برای ترمیم این جراحت ها است و بخشش راهی بورای ارتبوا

مشکالت موجود در روابو جسیوی را از بوین مویبورد و ایون

مجدد و تقویوت احیاسوات متبوت و در نتیجوه بهبوود روابو

آموز ها و مشاورهها بییاری از زنان و مردان را قادر میسوازد

زناشویی و داشتن یک زندگی آرام تور و پربوارتر مویباشود[.]1

تا قدمهای مؤثر و مووفقی در مواجهوه بوا مشوکالت جسیوی و

بخشش یعسی تصمیم به مجازات نکوردن فورد تخطوی کوار بوا

تعارضات زناشویی بردارند[ .] 3آموز

میائل جسیی آگواهی

توجه به حقی که بر آن دارد و حس آرامشی کوه فورد پوس از

افراد را نیز در زمیسه تمایالت جسیی ،نگور هوا و ارز هوای

انجام این تصمیم تجربه مویکسود .همچسوین بخشوش رنجوش

فرهسگی مربو افزایش میدهود و موجوب بهبوودی و ارتقوای

خاص زناشویی فرایسدی است کوه باعو

و مشاوره در زمیسه میائل جسیی بوهتودری میوائل و

احیاسات متبت و رواب سازنده بین زوجها میشود[.] 1

افوزایش درو خوود،

با ایسکه پژوهشی به بررسی تأثیر آموز

یکوودیگر و روابوو شووده و طوورفین خووود را از سوولطه افکووار،

جسیی بر بخشش

احیاسات و رفتارهای مسفی بعد از تجربه یک واقعه ناخوشایسد

رنجووش خوواص زناشووویی و پایووداری ازدواج نپرداختووه ،امووا

بینفردی رها میکسسد[ .]7یکی دیگر از شواخنهوای زنودگی

پژوهشهای نیبتا زیادی درباره توأثیر آمووز

جسیوی انجوام

زناشووویی مساسووب ،پایووداری ازدواج ()Marriage stability

شده است .برای متال  Masoumiو همکاران ضومن پژوهشوی

است[ .]6در سالهای اخیر گرایشی به وجود آمده که به جوای

درباره تأثیر مشاوره جسیی بر رضایت زناشویی زنان بواردار بوه

تمرکز بر عوامل مؤثر بر طالق بور روی عوامول موؤثر در ازدواج

این نتیجه رسیدند که مشواوره جسیوی باعو بهبوود رضوایت

پایدار تمرکز کردند[ .]3پایداری ازدواج ،یوک سوازه در روابو

زناشویی زنان باردار شود[ .] 7در پژوهشوی دیگور  Leekerو

کردند که جهت گیری جسیی بر اسوترس و

زناشویی است که به عسوان باقیماندن قوانونی رابطوه ازدواج در

 Carlozziگزار

یک خانواده (عدم وجود انحالل یا طالق) در طول زمان تعریم

خیانوت جسیوی موؤثر مویباشود[ Lotfi Kashani .] 6و

میشود[ .] 4از یک سوو پایوداری ازدواج ویژگویهوای متبوت

 Vaziriضمن پژوهشی درباره تأثیر آموز

بییاری نظیر سالمت روانی ،سالمت جیمانی و رشود را بورای

بوور رضووایت زناشووویی بووه ایوون نتیجووه رسوویدند کووه آموووز

اعضووای خووانواده فووراهم موویآورد و از سوووی دیگوور تعارضووات

مهارت های جسیی بر بهبود رضایت زناشویی و مؤلفوههوای آن

زناشویی تهدیدهای جودی بورای زنودگی زناشوویی و خوانواده

شامل احیاسات متبت به همیر ،رواب زناشویی ،سوبک حول
تعوار

است که پایداری و کیفیت ازدواج را به چالش میکشد و باع
سالمت جامعه
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مهارتهای جسیی

و روابو جسیووی موؤثر بووود[ .] 3در پژوهشوی دیگوور
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کوورد کوه عملکوورد جسیوی ضووعیم و

احقاق جسیی پایین نقوش موؤثری در بویثبواتی ازدواج زنوان

بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنوان متأهول
شهر آبادان انجام شد.

متأهل داشوت[ .]04عوالوه بور آن  Abediو همکواران ضومن
پژوهشی درباره آموز

بهمسظور افزایش رضایت جسیوی زنوان

یائیه به این نتیجه رسیدند که آموز

فردی و گروهی میائل

جسیی باع بهبود رضایت جسیی زنان یائیوه شود و آمووز
گروهی میائل جسیی از آموز

فوردی آن موؤثرتر بوود[ .]0

 Navidianو همکاران ضومن پوژوهش دربواره توأثیر آمووز
جسیی بر کیفیت رابطه زناشویی زنوان بواردار بوه ایون نتیجوه
رسیدند که آموز

مواد و روشها
پژوهش حاضر تجربی با طرح پیشآزمون و پوسآزموون بوا
گروه کسترل بود .جامعه آماری همه زنان متأهل مراجعهکسسوده
به کلیسیک مشاوره و روانشساسی بیمارستان نفت شوهر آبوادان
در فصل تابیتان سال  931بودند .در ایون پوژوهش از میوان
مراجعهکسسدگان  04نفر با رو

نمونوهگیوری تصوادفی سواده

جسیی باع بهبود کیفیت رابطه زناشوویی

انتخاب و سپس نمونهها بهصورت تصادفی در دو گروه ( 04نفر

و همه ابعاد آن شامل رضایت ،تعهد ،صومیمیت ،اعتمواد ،شوور

گروه مداخله و  04نفر گروه کستورل) جوایگزین شودند .جهوت

جسیی و عشق شد[ .]00در پژوهشی دیگور  Mohammadiو

تعیووین حجووم نمونووه از معادلووه بوورآورد حجووم نمونووه Fleiss

همکاران ضمن بررسی اثربخشی آموز

مهارت های جسیی بر

استفاده شد[.]01

افزایش رضایت زناشویی زنان به این نتیجه رسیدند که آموز
مهارت های جسیی باع بهبوود رضوایت زناشوویی زناشوویی و
همووه ابعوواد آن شوود[ Shakarami .]09و همکوواران ضوومن

در این معادله بر اسواس پوژوهش  Paleariو همکواران[]0

جسیی بر صمیمیت جسیی زنان

 Power=4/34 ،d2=0/347 ،𝝈= /17و  α=4/33در نظوووووور

جسیوی باعو بهبوود

گرفته شد و بر اساس آن حجم نمونه  0/33نفور بورآورد شود

صمیمیت جسیی زنان متأهل در مراحل پسآزمون و پیگیوری

که برای اطمیسان از حجم نمونه برای هر گروه  04نفر در نظور

شد[.]00

گرفته شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل امضای رضایتنامه

پژوهشی درباره تأثیر آموز

متأهل به این نتیجه رسیدند که آموز

بییاری از مشکالت زناشویی مربو به میائل جسیی است
و آموز

و مشاوره جسیی بهتدری مشکالت موجود در روابو

شرکت در پژوهش ،داشتن حداقل تحصیالت سویکل ،گذشوت
پس سال از ازدواج ،برخوورداری از سوالمت جیومی و داشوتن

جسیی را از بین میبرد و عالوه بر آن افراد را قادر میسازد توا

سن  03تا  03سال و معیارهای خروج از مطالعه شامل اعتیواد،

قدمهوای موؤثر و مووفقی در مواجهوه بوا مشوکالت جسیوی و

مصرف داروهای روانپزشکی ،غیبوت بویش از یوک جلیوه ،در

اختالفات زناشویی بردارند[ .]03همچسین رابطه جسیوی نقوش

شرف طالق بودن و تکمیل ناقن پرسشسامهها بود .روند اجرای

مهمی در تأمین ،استمرار و ارتقای کیفیت کلی رابطه زوجوین

پژوهش به این صورت بود که پس از کیوب مجوزهوای مزم از

بهخصوص در ابعادی مانسود عشوق ،رضوایتمسدی ،صومیمیت و

دانشوووگاه آزاد اسوووالمی واحووود اهوووواز (بوووا کووود اخوووالق

هیجان جسیی دارد[ .]00عالوه بر آن اکتر پژوهشهوای قبلوی

 ) 41047433104 1و مدیر کلیسیک مشواوره و روانشساسوی

جسیوی بور صومیمیت جسیوی،

بیمارستان نفت شهر آبادان از متقاضیان ثبت نام به عمل آمود.

به بررسی اثربخشوی آمووز

رضایت زناشوویی و تعوار هوای زناشوویی پرداختسود و هوی
پژوهشی به اثربخشی آموز

تعداد ثبتنام کسسدگان  37نفر بودنود کوه بوه رو

تصوادفی

جسیی بر رنجش خاص زناشویی

ساده تعداد  04نفر انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گوروه 04

و پایداری ازدواج نپرداخته است .بسابراین با توجوه بوه اهمیوت

نفری تقییم و سپس گروهها بهصورت تصادفی بهعسووان گوروه

افووزایش بخشووش زناشووویی و پایووداری ازدواج ،نقووش زنووان در

آموز

جسیی و گروه کسترل انتخواب شودند .نحووه تصوادفی

پایداری و استحکام خانواده و پژوهشهای اندو در این زمیسه،

سازی به کمک قرعهکشی بود .در نهایوت ضومن بیوان رعایوت

جسیوی بور

نکات اخالقی ،اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات خصوصی

پژوهش حاضر با هدف تعیوین اثربخشوی آمووز
سالمت جامعه
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اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش

و تحلیل دادهها به صورت کلی ،متقاضیان رضایتناموه شورکت

سخسرانی ،طرح سؤال ،بح گروهی و ارائوه تکلیوم (در پایوان

در پژوهش را امضا کردند .گروه مداخله بوه مودت  1جلیوه 0

هر جلیه تکلیفی مرتب با آن جلیه ارائه و در آغاز جلیه بعد

جسیوی دریافوت کورد و

جسیی به تفکیک

ساعته (هفته ای یک جلیه) آمووز

گروه کسترل آموزشی دریافت نکرد .شویوه آمووز

بررسی میشد) بود .محتوی جلیات آموز
جلیات در جدول ارائه شد[.]07

بوهصوورت

جدول  -1محتوی جلسات آموزش جنسی به تفکیک جلسات
جلسات
اول

محتوی
آشنایی و بیان قوانین جلسات ،ایجاد ارتباط ،تبیین اهداف ،اهمیت روابط زناشویی ،آموزش مسائل جنسی و
روابط زناشویی

دوم

آشنایی با فیزیولوژی و رفتارهای جنسی

سوم

تصحیح باورهای نادرست درباره مسائل جنسی

چهارم

شکلدهی و بهبود صمیمیت جنسی

پنجم

تکنیکهای صحیح ارتباط جنسی

ششم

آشنایی با اختالالت جنسی شایع

کرونبا  4/67گزار

داده ها با کموک دو ابوزار مقیواس بخشوش رنجوش خواص

کردند[ Sanai .]06و همکواران پایوایی
آلفای کرونبا  4/63گوزار

زناشویی و شاخن ناپایداری ازدواج جمع آوری شدند .مقیواس

این ابزار را با رو

بخشش رنجوش خواص زناشوویی توسو  Paleariو همکواران

در پژوهش حاضر پایوایی بوا رو

طراحی شد .این ابزار دارای  4گویه اسوت کوه بوا اسوتفاده از

پسآزمون  4/6محاسبه شد.

کردنود[.]03

آلفوای کرونبوا در مرحلوه

مقیاس شش درجه ای لیکورت از یوک توا شوش ( =بوهشودت

دادهها در دو سطح توصیفی و استسباطی تحلیول شودند .در

مخالفم تا =1بهشدت موافقم) نمرهگذاری میشوود ،لوذا دامسوه

سطح توصیفی از شواخنهوای گورایش مرکوزی و پراکسودگی

نمرات بین  4تا  14میباشد .در این ابزار نمره بامتر به معسی

بوورای توصوویم توزیووع متویرهووا و در سووطح اسووتسباطی از

بخشش بیشتر میباشد Paleari .و همکاران روایی همگرا ابزار

آزمونهای  Tمیتقل برای بررسوی تفواوت بوین پویشآزموون

را بووا پرسشووسامههووای کیفیووت زنوودگی زناشووویی ،صوومیمیت

متویرهای وابیته ،کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرموال

زناشویی و رضایت از زندگی و روایی پیشبین ابوزار را در یوک

بودن M ،باکس برای برابری مواتریسهوای کوواریوانس ،لووین

بازه زمانی ششماهه تأیید و پایایی آن را بورای موردان  4/64و

برای برابری واریانس ها ،تحلیل کوواریانس چسودمتویری بورای

کردند[ .]0این ابزار توس پژوهشگران

بررسی تأثیر متویر میتقل بر متویرهای وابیوته و کوواریوانس

ترجمه و روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان تأیید و

تک متویوری در موتن تحلیول کوواریوانس چسودمتویری بورای

پایایی آن در یک گروه  04نفر از زنان  4/77محاسوبه شود .در

بررسی تأثیر متویر میتقل بر هر یک از متویرهای وابیوته بوه

آلفووای کرونبووا در مرحلووه

تفکیک استفاده شد .برای این مسظور از نرمافزار  SPSSنیوخه

برای زنان  4/71گزار

پووژوهش حاضوور پایووایی بووا رو

 0در سطح معسیداری  p>4/43استفاده شد.

پسآزمون  4/70محاسوبه شود .همچسوین شواخن ناپایوداری
ازدواج  Edwarsو همکاران طراحی شد .ایون ابوزار دارای 0
گویه است که با استفاده از مقیاس پس درجهای لیکرت از یک

یافتهها

تا پس ( =هرگز تا =3همیشه) نمرهگذاری میشود ،لوذا دامسوه

آزمودنیها  04نفر از زنان متأهول بودنود کوه ویژگویهوای

نمرات بین  0تا  74میباشد .در این ابزار نمره بامتر به معسی

جمعیت شساختی آنها شامل تحصیالت ،دامسه سوسی و مودت

ناپایداری ازدواج بیشتر میباشد Edwars .و همکواران روایوی

ازدواج به تفکیک گروههای مداخله و کسترل در جدول  0ارائوه

صوری و محتوایی ابزار را تأیید و پایوایی آن را بوا رو

سالمت جامعه

آلفوای

شد.
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جدول  -2ویژگیهای جمعیت شناختی زنان متأهل به تفکیک تحصیالت ،دامنه سنی و مدت ازدواج در گروههای مداخله و کنترل
طبقات

گروهها

تحصیالت

دامنی سنی (سال)

مدت ازدواج (سال)

گروه مداخله

گروه کنترل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

سیکل

()61

)61( 3

دیپلم

) 1( 1

) 1( 1

کاردانی

)31( 1

) 1( 1

کارشناسی

)31( 1

)31( 1

1- 3

) 1( 1

)31( 1

31-31

)11( 2

)31( 1

31-33

) 1( 1

)61%( 3

11-11

)61( 3

) 1( 1

1-2

)11( 3

)11( 61

3-6

)11( 2

)11( 2

بیشتر از 6

)61( 3

()61

معنیداری

1/13

1/123

1/112

p<1/11, Fisher Test

زناشویی و پایداری ازدواج گروهها در مراحل ارزیابی در جودول

بر اساس نتای جدول  ،0گروههای مداخله و کسترل از نظور

 9ارائه شد.

تحصوویالت ،دامسووه سووسی و موودت ازدواج تفوواوت معسوویداری
نداشووتسد .میووانگین و انحووراف معیووار بخشووش رنجووش خوواص

جدول  -3میانگین و انحراف معیار بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج گروهها در مراحل ارزیابی
پایداری ازدواج

بخشش رنجش خاص زناشویی
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

مداخله

63/13 ± 3/31

32/31 ± 1/1

3 /11 ± 1/ 1

16/11 ± 3/13

کنترل

62/21 ± 1/11

1/16 ± 1/31

36/21 ± 1/3

33/11 ± 1/22

گروهها

مراحل پیش آزمون و پس آزمون معسیدار نبود ،لذا فر

نتای آزمون  Tمیتقل نشان داد بین گروههوای مداخلوه و

نرمال

کستوورل در هووی یووک از متویرهووای بخشووش رنجووش خوواص

بوودن تأییود شود .نتوای آزمووونهوای  Mبواکس و لووین نیووز

زناشویی ( )T= /71, p<4/719و پایداری ازدواج (p<4/730

معسیدار نبودنود ،لوذا بوهترتیوب فور

برابوری مواتریسهوای

 )T= /33,در مرحله پویشآزموون تفواوت معسویداری وجوود

کوواریانس و برابری واریانسها تأیید شود .بورای تعیوین توأثیر

کوواریوووانس

جسیی بر بخشش رنجش خواص زناشوویی و پایوداری

نداشوووت .پووویش از تحلیووول دادههوووا بوووه رو

آموز

چسدمتویری ،پیشفور هوای آن بررسوی شود .نتوای آزموون

ازدواج زنان متأهل از آزمون تحلیول کوواریوانس چسودمتویری

کولموگروف-اسمیرنوف برای هی یک از متویرهای پژوهش در

استفاده شد که نتای آن در جدول  0ارائه شد.

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر آموزش جنسی بر بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل
متغیر مستقل

آموزش جنسی

سالمت جامعه

آزمونها

مقدار

آماره F

معنیداری

مجذور اِتا

توان آزمون

اثر پیالیی

1/231

1/231

1/116

1/33

1/33

المبدای ویلکز

1/311

1/311

1/116

1/33

1/33

اثر هاتلینگ

1/613

1/613

1/116

1/33

1/33

بزرگترین ریشه روی

1/613

1/613

1/116

1/33

1/33

1

دوره یازدهم ،شماره  ،3پاییز 6331

اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش

بر اساس نتای جدول  ،0آموز

مریم آذرکیش و همکاران

جسیی حداقل بر یکوی از

رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل از آزموون

متویرهای بخشش رنجوش خواص زناشوویی و پایوداری ازدواج

تحلیل کوواریوانس توکمتویوری در موتن تحلیول کوواریوانس

زنان متأهل توأثیر معسویدار داشوته اسوت (  .)p<4/44بورای

چسدمتویری استفاده شد که نتای آن در جدول  3ارائه شد.

جسیی بر هر یوک از متویرهوای بخشوش

تعیین تأثیر آموز

جدول  -5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری گروههای آموزش جنسی و کنترل به تفکیک متغیرهای بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج در کارکنان اداره بهزیستی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بخشش رنجش خاص زناشویی

63113/66

6

63113/66

16/12

پایداری ازدواج

1261/11

6

1261/11

631/13

متغیرهای وابسته

بر اساس نتای جدول  ،3آموز

جسیی بور هور دو متویور

توان

آماره F

معناداری

مجذور اِتا

1/116

1/32

6/11

1/116

1/31

1/33

ازهمپاشیدگی خانواده شود .امروزه آموز

آزمون

میائل جسیی یوک

بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنوان متأهول

عامل تعیین کسسده با ارز

تأثیر معسادار داشت که با توجه بوه مجوذور اِتوا  %36واریوانس

و در میان راهبردهای آموز

بخشش رنجش خاص زناشویی و  %30واریانس پایداری ازدواج

جسیی دارای اهمیت زیادی است .اگر میائل جسیوی بوهطوور

جسیی میباشد .بسابراین میتووان گفوت

داده شووند بوه رشود سوالم جسیوی،

ناشی از تأثیر آموز
که رو

آموز

مساسب و بهموقع آموز

در موفقیت ازدواج شمرده میشوود
جسیی ،آموز

شساخت میوائل

جسیی باع افزایش معسادار بخشش رنجوش

بهداشت زناشویی ،نقش های جسییتی و رواب زناشویی کموک

خوواص زناشووویی (  )F=07 /16, p<4/44و پایووداری ازدواج

می کسسد .همچسین آموز

جسیوی بوا دادن آگواهی بوه زنوان

(  )F= 30/39, p<4/44زنان متأهل شد.

درباره میوائل جسیوی در مهوار انگیوزههوای نابجوای جسیوی،
برپاداشووتن رفتووار جسیووی سووالم ،کوواهش مشووکالت جسیووی،
شساخت اختالمت جسیی شوایع و پیشوگیری از بیمواریهوای

بحث
زنان متأهل نقش مهم و برجیتهای در پایداری و اسوتحکام

جسیی کارآمد میباشد که این عوامل میتوانسد از طریق بهبود

نظام خانواده دارند .بسابراین هدف این پژوهش تعیین اثربخشی

صوومیمیت زناشووویی باع و افووزایش بخشووش رنجووش خوواص

آموز

زناشویی شوند.

جسیی بر بخشش رنجش خواص زناشوویی و پایوداری

همچسین نتای نشوان داد آمووز

ازدواج زنان متأهل شهر آبادان بود.

جسیوی باعو

افوزایش

جسیوی باعو افوزایش بخشووش

پایداری ازدواج شد که این یافته از جهاتی با یافته پژوهشهای

رنجش خاص زناشویی شد که ایون یافتوه از جهواتی بوا یافتوه

 Navidian ،]04[Mohtashamiو همکووووووووووواران[ ]00و

پژوهشهای  Masoumiو همکاران[ Lotfi Kashani ،] 7و

 Shakaramiو همکاران[ ]00همیو بود .در تبیین این نتیجه

 Abedi ،] 3[Vaziriو همکوووواران[  ]0و  Mohammadiو

بر مبسای نظر  Reisو همکاران[  ]9مویتووان گفوت آمووز

همکاران[ ]09همیو بود .در تبیین این نتیجه بر مبسوای نظور

جسیی میتواند صمیمیت و احیاس نزدیکی بیشتری میان زن

 Hallو همکاران[ ]94میتووان گفوت فعالیوت جسیوی بخوش

و شوهر ایجاد کسد و تأثیر متبتی بر درو زن از شوهر با توجوه

مهمی از زندگی زناشویی است و اگرچوه زنودگی سوعادتمسدانه

به رفتارها و ویژگیهای جسیی و شخصیتی بگوذارد .همچسوین

تسها تا اندازه ای وابیته به رابطه جسیی اسوت ،اموا ایون رابطوه

آموز

جسیی رابطه میوان زن و شووهر را اسوتوار کورده و در

ممکن است از برجیتهترین علل خوشبختی باشد .زیرا اگر این

کسار برپایی جو صمیمی ،احیاسات ،باورها و نگر هوای زن را

رابطووه قووانعکسسووده نباشوود ممکوون اسووت مسجوور بووه احیوواس

درباره نقشش در زندگی متبت کرده و رواب زناشویی را بهبود

محرومیت ،ناکامی و به خطر افتادن سوالت روانوی و سورانجام

میبخشد و عالوه بر آن از طریق کواهش تعارضوات و توسشهوا

نتوای نشوان داد آمووز

سالمت جامعه
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باع بهبود رضایت از زندگی و افزایش تفاهم میشود .داشوتن

ساده ،کوتواهمودت ،کوم هزیسوه و در دسوترس در برناموههوای

رابطه جسیی مساسب و به دنبوال آن کیوب آراموش و متبوت

آموزشی قبل از ازدواج در مراکز بهداشوتی و درموانی گسجانوده

بودن احیاسات به این رابطه میزان نگرانیها و دلمشوولیهای

شود تا با بهبوود بخشوش رنجوش خواص زناشوویی و پایوداری

زنان نیبت به رابطه جسیی کاهش یافته و جای آن را رضوایت

ازدواج به ارتقوای کیفیوت رابطوه زناشوویی و حمایوت متقابول

از رابطوه و آمیوز

زوجها از یکدیگر بهویژه در سالهای اوایل ازدواج کمک شود.

جسیوی مویگیورد کوه هموه ایون عواموول

می توانسود از طریوق افوزایش تفواهم و همودلی باعو افوزایش
پایداری ازدواج شوند.

تعارض منافع

عدم وجود مرحله پیگیری برای اطمیسان از نتای بلسدمودت
آموز

در این مقاله هی گونه تعار

مسافعی وجود ندارد.

جسیوی و محودود بوودن آن بوه جوسس مؤنو (زنوان

سهم نویسندگان

متأهل) از محدودیتهای این پوژوهش بوود .محودودیت دیگور
پیشیسه پژوهشی اندو درباره تأثیر آموز

جسیی بر بخشوش

مریم آذرکیش :نوییسده پروپوزال ،کمک در اجرای مداخله،

رنجووش خوواص زناشووویی و پایووداری ازدواج بووود .در نتیجووه

فرح نادری :راهسمایی و هدایت کوار ،انجوام مداخلوه و نگوار

پیشسهاد میگردد در پوژوهشهوای بعودی از مرحلوه پیگیوری

مقالوه ،پرویووز عیووگری و علیرضووا حیوودرئی :ارایووه مشوواوره در

استفاده شود و پژوهش در هر دو جسس انجام گیرد .همچسوین

نگار

مقاله.

پیشووسهاد موویشووود مراکووز بهداشووتی و درمووانی و مراکووز و
کلیسیکهوای مشواوره بورای افوراد متقاضوی ازدواج دورههوای
آموز

تشکر و قدردانی

جسیی برگزار کسسد.

پژوهشگران بر خود مزم میدانسد از مدیر کلیسیک مشاوره و
روانشساسی بیمارستان نفت شوهر آبوادان و هموه آزموودنیهوا

نتیجهگیری :نتای حاکی از اهمیت آمووز

جسیوی بور

تشکر و قدردانی کسسد .ایون مقالوه برگرفتوه از رسواله دکتوری

بهبود بخشش رنجش خاص زناشوویی و پایوداری ازدواج زنوان

روانشساسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوواز مویباشود

متأهل بود .در نتیجه با توجه به تأثیر متبت آموز

جسیی در

که رعایوت نکوات اخالقوی توسو دانشوگاه موذکور در تواری

بهبود ویژگیهوای موذکور ضورورت دارد ایون شویوه آموزشوی

 930/ /با کد  41047433104 1تأیید شد.
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Introduction: The stability of a family, as the smallest social unit, is strengthened particularly if
women play an active and effective role. Sexual education is one of the most important educational
needs of married women. This study aimed to determine the effectiveness of sexual education on
marital offence-specific forgiveness and marriage stability of married women in Abadan City.
Materials and Methods: The present study is an experimental investigation with pre- and post-test
and a control group. Among all married women referred to the Consultation and Psychology Clinic
at Abadan Oil Hospital in the summer of 2017, 40 women were selected by simple random
sampling method. They were then randomly divided into two groups of 20, experimental and
control group. The experimental group received sex education for 6 weekly sessions of 2 hours.
Data were collected using Paleari & et al’s marital offence-specific forgiveness scale and Edwars &
et al’s marriage instability index and analyzed by MANCOVA and ANCOVA in based MANCOVA
methods using SPSS-21 software.
Results: The findings showed that sex education significantly led to enhancement of marital
offence-specific forgiveness (F=271/68, p<0/001) and marriage stability (F=194/53, p<0/001) of
the married women.
Conclusion: Based on our results, sexual education could be an effective method in promotion of
the marital offence-specific forgiveness and marriage stability in married women.
Keywords: Sexual Education, Marital Offence-Specific Forgiveness, Marriage Stability, Married
Women, Abadan
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