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Abstract
The aim of this study was to examine the effects of
life skills training on marital and sexual satisfaction
of young couples. The research method was quisa experimental and a two- groups research design
(experimental and control) with pre- test and posttest. Statistical population was all couples who
referred to a consulting center in Mashhad from
whom a convenient sample of 36 couples (72
persons) were selected. The 36 couples were
selected based on the four criteria of marital history;
education level, age, and psychological health
score .Then, couples were randomly assigned to
experimental (18 couples) and control (18 couples)
groups. Assessment instruments consisted of
Enrich Marital Satisfaction Questionnaires (Olson,
et al., 1987) and Sexual Satisfaction Questionnaire
(Berg-Cross, 1997). At the pre-test stage, all couples
filled the 2 the scales. Then, the experimental
group participated in 10-sessions, 3 hours each,
training program of life skills and sexual skills,
while the control group did not receive any training.
At the post-test stage, the two groups answered the 2
scales again. The data were analyzed via using
ANCOVA. Results of comparing scores in pre- test
and post- test showed that skills training affected
sexual satisfaction and marital satisfaction, and
scores of experimental group improved significantly
after receiving skills training compared with their
pre-test scores and the control group (P<0.01).
Key words: Life skills, Marital satisfaction, Sexual
satisfaction, Young couples.

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی برر
رضایت زناشرویی و رضرایت سی ری زو هرای سرواا اسررا شرد
روش پرررژوهش نی رر آزمایشررری و ررررش پرررژوهش و گروهررری
(آزمایش و گواه) با پیشآزموا و پسآزموا بو سامعر آمراری
پژوهش ه زو های مراسعر کییرده بر یرر مرکرا مشراوره ر
) نفرر27(  زو63 مشهد بو ند کر از میراا آنراا ن ونر ای شرام
 زو برر اسرا اهرار63 ب صرورت ر سرسر انسخرا شردند
رری تط سررنط و ن ررره سرر مت،مرر س سابا از وا طسررحص تت
را ی ر و، سپسط زو ها ب رور ت. روانشیاخسی انسخا شدند
 زو ) قررررار گر سیرررد81(  زو ) و گرررواه81( گرررروه آزمر رایش
اباارهای سیجش شام پرسشیام رضایت زناشویی انریچ (اول وا
) و پرسشیام رضرایت سی ری (برر ر کررا ط8812 و ه کارااط
 مایرا را7 ) بو ر مرحل پیشآزمواط ه ر زو هرا ایرن8882
 ساعس ط برنام6  سل81 تک ی کر ند سپسط گروه آزمایش ر
آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای سی ی شرکت کر ندط
ر حالی ک گروه گواه هیچ آموزشی ریا رت نکرر ر مرحلر
پسآزمواط وباره هر و گرروه بر ایرن و مایرا پاسرن ا نرد
) تتلیر شرردANCOVA( ا ههررا از ریررل تتلیر کوواریررانس
ماای ن رات پیشآزمروا و پرسآزمروا نشراا ا کر آمروزش
مهارت ها برر رضرایت سی ری و رضرایت زناشرویی مرتثر اسرت و
ن رات گرروه آزمرایش پرس از ریا رت آمروزش مهرارتهراط ر
ماای با ن راتشاا ر مرحل پریشآزمروا و ر ماای ر برا گرروه
)P>1/18( گواهط ا اایش معیا اری اشس است
 مهارتهای زندگیط رضایت زناشوییط رضایت:واژههای کلیدی
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مقدمه
ازدواج بهدلیل نقشی که در بنا نهادن نظام خاانوادیی و رربیات
نسل آینده دارد بهعنوان مهمترین و اساسیررین رابطاۀ بشار
روصیف شده است .یکی از جوانب بسیار مهم نظام زناشاویی
رضایتی است که همسران در ازدواج رجربه میکنناد .رضاایت
زناشویی نگرش مثبت و لذتبخشی است کاه زن و شاوهر از
جنبااههااا مخت ااف روابااو زناشااویی مثاال ارربااا مسااائل
شخصیتی حل رعارض مسائل مالی روابو جنسی و فرزنادان
دارند (رانییوچی فریمن ری ور و مالکارنی )2002 9باا ایان
حال آمار طالق که معتبررارین شااخن نارضاایتی در رواباو
زناشویی است (هالفورد )9321 2نشان می دهاد کاه رضاایت
زناشویی باه آساانی بابال دساتیابی نیسات (هاالو ،باکاام و
مااارکمن9122 3؛ اولسااون و فاااور 9113 1؛ رزن یراناادن
مایرز و هتای2001 5؛ الور )2005 2ب کاه ایجااد آن نیااز باه
رالش زوجها دارد .ماریولز و آلن )9112( 7بر این عقیدهاند کاه
ایر زوجها به هم اعتماد داشته باشند در عالیق بیرونای ساهیم
باشند به آرامی با هم بحث کنند و نگرشهاا خاود را ریییار
دهند بیشترین میازان رضاایت از زنادیی زناشاویی را رجرباه
خواهند کرد .عالوه بر این رضایت جنسی یا باهعباارری میازان
رضایتی که شخن از جنباۀ جنسای رابطاهاش دارد (هاارو
ونزل و اسپرچر )2001 2بهعنوان یکی از مؤلفههاا رضاایت
زناشویی از شاخنهاا مهام ازدواج موفاق بقاا و ساالمت
خانواده محسوب میشود .روابو جنسی از ارربا عاطفی باین
زوجها رأثیر میییرد و بهدنبال نارضایتی جنسای امکاان باروز
نارضایتی زناشویی و درنهایات مشاکالت خاانوادیی مخت اف
وجود دارد (ررودل .)2002 1بک9122( 90؛ به نقل از سعیدیان
 )9327در مورد اختالف بین زوجهاا بار سار رواباو جنسای
معتقد است که اختالف میان آنها بر سار زماان و کیفیات ایان
رابطه است (ساعیدیان  .)9327هاالفورد ( )9321نیاز بار ایان
عقیده است که در مورد مردان بهبود رابطاۀ جنسای بار اصال
رابطه رأثیر مثبت دارد .اما در مورد زنان اصال صامیمیت بایاد
ابتدا ایجااد شاود راا باه دنباال آن رابطاۀ جنسای بهباود یاباد
(هالفورد .)9321
99
هاید و دالمارر ( )2002نشان دادند کاه عوامال ارربااطی
2. Halford
4. Olson & Fowers
6. Lower
8. Wenzel
10. Beck
12. Walsh
14. Ross

بین زوجها با رضایت جنسی رابطۀ زیاد دارناد .بااور بار آن
اساات کااه جنبااههااا جنساای و نیرجنساای رابطاۀ زناشااویی
مهارتها یکسانی را نیااز دارناد (والا 2003 92؛ یوسافی
 .)9321پژوه ها طولی دربارۀ رابطۀ بین رضایت جنسای و
رضایت زناشویی در ساالها اولیاۀ ازدواج نشاان دادهاناد کاه
رضایت جنسی هم برا مردان و هم برا زناان مهام اسات و
بااین دو متییاار رضااایت جنساای و رضااایت زناشااویی ارربااا
معنادار وجود دارد (دان و نجاریان 9323؛ اسپرچر 2002؛
بیرز  .)2005با روجاه باه ایان مطالاب یکای از راهکارهاا
اررقا کیفیت زندیی زناشویی آموزش مهاارتهاا زنادیی
ضرور به زوجهاست را بتوانناد احساساات افکاار و رفتاار
خود را بهمنظور رقویت عشقشان مدیریت کنند .مهاارتهاا
زندیی در سه بخ از مهارتها اص ی با عنوان مهارتهاا
اجتماعی شناختی و مقاب ۀ هیجاانی بارار مایییرناد .اهاداف
آموزشاای ایاان نااوت مهااارتهااا از نیازهااا روزماارۀ زناادیی
91
سرچشمه میییرند (سازمان جهانی بهداشت9111 93؛ روث
 .)2000در داخل و خاارج از ایاران پاژوه هاا چناد در
حوزۀ نق و رأثیر آموزش مهارتها زندیی بار حاوزههاا
مخت ف رضایت زناشویی انجام شده است.
نظر و نوابینژاد ( )9321در پژوه خود به ایان نتیجاه
رسیدند که برنامۀ بهبودبخشی ارربا بهطور معنادار رضایت
زناشااویی ک اای و همااۀ ابعاااد آن را بهبااود بخشاایده اساات.
رفیعیبندر و نورانیپور ( )9321نیز نشان دادند که آماوزش
مهارتها شناختی ا رفتار موجب افزای رضایت زناشویی
زوج ها مییردد .جاللی و جاللوند ( )9325در پژوهشی مشابه
نشان دادند کاه آماوزش مهاارتهاا زنادیی بار ساازیار
زناشویی زوجها رأثیر بسزایی دارد .اولیا فاارحیزاده و بهرامای
( )9325در پژوهشی نشان دادند که آموزش ننیساز رواباو
زناشویی بر رضایت زناشویی رأثیر مثبت دارند در حالی که در
افزای صامیمیت جنسای و جسامی زوجهاا راأثیر نادارد.
همچنین مهرابیزاده هنرمند حسینپاور و مهاد زاده ()9321
در پژوه خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهاا
زندیی بدون کنتارل و باا کنتارل طاول مادت ازدواج باعاث
افزای سازیار زناشویی زنان متأهل میشود.
1. Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcarne
3. Hahlweg, Baucom & Markmam
5. Rosen – Grandon, Myers & Hattie
7. Marioles & Allen
9. Trudel
11. Hyde & Delamater
13. World Health Organization
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در خااارج از ایااران آدام و یینگاارا  )9122( 9در طاای
پژوه ها طولی رأثیرات برناماههاا آماوزش مهاارتهاا
زندیی به زوجها بر رو عم کرد آنها را بررسی کردند .نتاای
نشااان داد کااه زوجهااا در روافااق زناشااویی اررباطااات میاازان
صمیمیت و جنبهها مشخن از رفتارها حل مسأله پیشرفت
بساایار داشااتند .هااولبرت اپاات و روباال )9113( 2نیااز در
پژوهشی به بررسی نق روانایی ابراز وجود در رابطاۀ جنسای
زنان پرداختند .آنها نشان دادند که زنان با روانایی اباراز وجاود
باال رضایت جنسی و رضاایت زناشاویی بیشاتر را یازارش
میدهند .اسکات و کارداوا )2002( 3در یاک برناماۀ آموزشای
پیشااگیر و پربارساااز رابطااه نشااان دادنااد کااه زوجهااا
آمااوزشدیااده سااطوی پااایینراار از اررباطااات منفاای و
خشونتها جسمی و سطوی باالرر از اررباطات مثبت را در
طول سالها بعاد یازارش دادناد .ماارکمن رنیاک ف ویاد
استن ی و ک منات  )2003( 1اظهاار داشاتهاناد زوجهاایی کاه
روانایی بربرار ارربا مناساب را در آماوزشهاا یروهای
فرایرفتهاند از روابو بینفرد رضایت بیشتر دارند .رونان و
دریر )2001( 5در پژوهشی به  92زوج مراجعهکننده به دادیاه
برنامهها کاه خشونت شامل مدیریت خشم مهارتهاا
حل مسأله و مهارتهایی برا مقاب ه با رعارضهاا شادید را
آموزش دادند .نتای نشاندهندۀ رأثیر مثبت آماوزش و کااه
رعارضات زناشویی بود .همچناین ارکیناز دا راام سایور و
کریستنسن )2005( 2در پژوه خود نشان دادند کاه آماوزش
مهارتها رفتار سانتی و رأکیاد بار جنباههاا شاناختی و
عاطفی باعاث بهباود مؤلفاههاا الگوهاا ارربااطی زوجهاا
میشاود .در هماین راساتا هانساون و الناد ب ناد )2002( 7باه
زوجهایی که در رعامالت با یکدیگر مشکل داشتند و از عالیام
روانپزشکی و نارضایتی زناشویی در رن بودناد مهاارتهاا
اررباطی و حل رعارض را آموزش دادند .نتای نشان داد که این
آموزشها باعث بهبود در روابو زوجهاا و رواناایی مقاب اه باا
مشکالت و اررقا سالمت روانی آنها شاده اسات .یالساین و
کاراهااان )2007( 2نیااز در پژوهشاای نشااان دادنااد کااه برنام اۀ
2. Hulbert, Apt & Robehl
4. Markman, Renick, Floyd, Stanley & Clements
6. Atkins, Doss, Thum, Sevier & Christensen
8. Yalcin & Karahan
10. self- awareness
12. communication
14. problem solving
16. critical thinking
18. coping with emotions

آموزشی از طریق بهبود مهارتها ارربااطی راأثیر مثبات بار
سااطوی سااازیار زناشااویی دارد و بااه اصااالحات رفتااار
درازمدت در زوجها منجر میشود .اپریسان و کریساتی)2092( 1
نیز در مطالعها نشان دادند که صرفنظر از طول مادت ازدواج
روانایی بربرار ارربا مناساب عازتنفا بااال و شااد باودن
زوجها بر ادراک آنها از رضایت زناشویی نق مؤثر دارد.
در جمعبند مقدمه باید یفت که با در نظار یارفتن آماار
روزافزون طالق و مشکالت اررباطی بین زوجها و رأکیاد آنهاا
بر نارضایتی زناشویی و جنسای باهعناوان دلیال ایان مساائل
پااژوه در حااوزۀ راهکارهااا اررقااا رضااایت زناشااویی و
جنسی از ضروریات زندیی امروز است .همچنین با روجاه باه
اینکه یکی از دالیل اولیۀ بروز نارضایتی زناشویی و جنسای در
روابااو زوجهااا و مسااائل بعااد آنهااا برخااوردار نبااودن از
مهارتها ضرور در زندیی زناشاویی اسات و باا در نظار
یرفتن اینکه در بسیار از پژوه ها به آماوزش مهاارتهاا
زندیی برا بهبود روابو زناشویی روجاه شاده اماا در ماورد
مسائل جنسی که از مسائل عمدۀ رأثیریذار بار نظاام خاانواده
است روجه زیاد صورت نگرفته بنابراین در پژوه حاضار
رالش یردید را به بررسی رأثیر آماوزش مهاارتهاا اررقاا
زندیی زناشویی (شامل ده مهارت اساسی زنادیی از ساازمان
99
بهداشت جهانی شامل مهارتهاا خودآیااهی 90همادلی
95
ارربا مؤثر 92روابو بینفرد  93حل مسأله 91رصمیمییر
رفکر انتقاد  92رفکر خالق 97مدیریت هیجانها 92و مادیریت
رنیدیی )91بر مهارتهاا شاناختی ا رفتاار و مهاارتهاا
جنسی در زمینۀ شناخت مسائل نیازهاا و وظاایف جنسای باا
روجه به آموزهها دینی و روانشناختی پرداخته شود.
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :روش پژوه حاضار
آزمایشی و طری پژوه دو یروهی (آزمای و یواه) از ناوت
پی آزمون ا پ آزمون است .متییر مساتقل پاژوه آماوزش
مهارتها زندیی و متییر وابسته رضایت زناشویی و رضایت
1. Adam & Gingars
3. Scott & Cordava
5. Ronnan & Dreer
7. Hansson & Lund bland
9. Oprisan & Cristea
11.empathy
13. interpersonal relationship
15. decision making
17. creative thinking
19. coping with stress

تأثیر آموزش مهارتهاي زندگي بر رضایت 41 / ...
جنساای اساات .جامعااۀ آمااار پااژوه شااامل زوجهااا
مراجعهکننده به مرکز مشاورۀ اندیشاه و رفتاار شاهر مشاهد در
نیمۀ دوم ساال  9321و نیماۀ اول ساال  9310بارا دریافات
کمکها رخصصی در زمینۀ مسائل زناشویی بودند که از باین
آنها  32زوج بهصورت در دستر انتخااب شادند و باهطاور
رصادفی در دو یروه آزمای و یواه (هر یاروه  92نفار) بارار
یرفتند .مالکها ورود باه مطالعاه ساابقۀ باین  0راا  5ساال
ازدواج حدابل میزان رحصیالت دیپ م داشاتن حادابل  92راا
 35سال و داشتن حدابل نمرۀ مبنی بر سالمت روان (با اجارا
پرسشنامۀ سالمت روان و کسب نمرۀ حداکثر  )29بود .میانگین
سنی زنان برابر با  25/23و میانگین سنی مردان برابر باا 21/32
بود .هیچکدام از زوجها سابقۀ ازدواج بب ای نداشاتند میاانگین
سابقۀ ازدواج سه سال و دامنۀ رحصیالت زوجهاا از دیاپ م راا
کارشناسی ارشد بود.

را با فرم اص ی آن ( 995سؤالی)  0/15بهدست آورد .میرخشتی
(9375؛ به نقل از یوسفی  )9321ضریب آلفا کرونبااخ ایان
پرسشنامه را برابر با  0/12و سا یمانیان ( )9373برابار باا 0/13
یاازارش کااردهانااد .همچنااین ضااریب پایااایی بازآزمااایی ایاان
پرسشنامه در پاژوه مهادویان (9372؛ باه نقال از یوسافی
 )9321برا مردان برابر با  0/13و برا زناان برابار باا 0/11
بهدست آمده است .نمونها از پرس ها ایان پرسشانامه باه
این شری است« :من میروانم احساسات حقیقای خاودم را باه
همسرم ابراز کنم».
پرسشنامۀ رضایت جنسي :برا سانج رضاایت جنسای از
پرسشنامها استفاده شد که بر ،ا کرا 9117( 1؛ باه نقال از
فدرد  )9372معرفی کرده و  97سؤال و مقیا پاساخگویی
پان درجاها (هریاز= 9راا همیشاه= )5دارد .بار ،ا کارا
( )9117آلفا کرونباخ این پرسشنامه را برابر با  0/22یازارش
کرده است .فدرد ( )9372نساخها از ایان پرسشانامه را در
ایران ررجمه و بر رو دانشجویان هنجاریاابی کارده و آلفاا
کرونباخ آن را برابر باا  0/72یازارش کارده اسات .ایزدآبااد
( )9321نیز آلفا کرونباخ برابر با  0/22را برا این پرسشانامه
یزارش کرده است .همچنین پایایی بازآزمایی این پرسشنامه در
مطالعها در ایران برابر با  )P<0/09( 0/21یزارش شده اسات
(نورانیسعدالدین جنید شاکر و مخبر  .)9322یک نمونه
از پرس ها این پرسشنامه به این شری اسات« :آیاا از رناوت
رفتارها در رابطۀ جنسیران راضی هستید؟»

ابزارسنجش
شاخص رضایت زناشوویي انوری  :بارا سانج رضاایت
زناشویی از پرسشانامۀ بریرفتاه از پرسشانامها کاه اولساون
فورنیر و دراکمن )9127( 2معرفای کردناد اساتفاده شاد .ایان
پرسشنامه  17سؤال و  99خاردهمقیاا باه ناامهاا رضاایت
زناشااویی ( 2س اؤال) مسااائل شخصاایتی ( 3س اؤال) ارربااا
زناشویی ( 1سؤال) حل رعارض ( 1سؤال) مدیریت ماالی (1
سؤال) فعالیتها اوبات فرانت ( 3سؤال) رابطۀ جنسای (1
سؤال) فرزندان و فرزندپرور ( 1سؤال) خاانواده و دوساتان
( 1سؤال) نق ها مساواتط بانه ( 1ساؤال) و جهاتییار
مذهبی ( 2سؤال) و مقیاا پاساخگویی پان درجاها (کاامالا
مخالفم= 9را کامالا موافقم= )5دارد (س یمانیان  .)9373در وابع
سااه پرساا اول ایاان پرسشاانامه در محاساابۀ هاایچ یااک از
خردهمقیا ها استفاده نمیشود بنابراین  11ساؤال بارا ایان
محاسبات در نظر یرفته میشود (س یمانیان  .)9373رعداد از
پرس ها این پرسشنامه به شیوۀ معکو امتیازدهی میشوند.
فاور  3و اولسون ( )9113شاواهد از روایای رمییاز ایان
پرسشنامه ارائه و آلفا کرونباخ خردهمقیا ها این پرسشنامه
را در دامنۀ ( 0/22برا نقا هاا مسااواتط باناه) راا 0/22
(برا رضایت زناشاویی) یازارش کردناد .سا یمانیان ()9373
نسخها از این پرسشنامه را در ایاران ارائاه کارده اسات و در
پژوه ها متعدد روایی و پایاایی آن بررسای شاده اسات.
برا نمونه س یمانیان ( )9373همبستگی پرسشنامۀ  17ساؤالی

روشاجراوتحلیل
بهمنظور اجرا این پاژوه پا از ج اب همکاار مرکاز
مشاورۀ اندیشه و رفتار شهر مشهد و پا از حادود چهارمااه
ثبت نام (از بهمانمااه  21راا اردیبهشاتمااه  )10از فهرسات
زوجهااا متقاضاای دریافاات خاادمات مشاااوره پا از انجااام
نمونهییر یک ج سۀ پی آزمون برا یروه آزمای رشاکیل
یردید که در آن از زوجها درخواست شد را به پرسشنامههاا
رضایت زناشویی و رضایت جنسی پاسخ بدهناد .باه ماوازات
این ج سه پرسشنامهها پژوه بارا اعااا یاروه یاواه
ارسال و در طی یک هفته رکمیل یشاته و بریشات داده شاد.
پ از پی آزمون یروه آزمای ده ج سۀ سهساعتۀ (هفتاها
یکبار در روز شنبه) آموزش مهارتهاا زنادیی را دریافات
نمود .ج سات آموزشی را روانشنا بالینی و بارجربه در زمینۀ
آموزش مهارتها زندیی اجرا کرد .در مرح ۀ پا آزماون و

2. Olson, Fourneir & Druekman
4. Berg-Cross

1. ENRICH
3. Fowers
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پ از بریزار کاریاهها آموزشی ( 95روز پ از آموزش)
دوباره شرکتکنندیان در پژوه (یروه آزمای و یاواه) باه
پرسشنامهها رضایت زناشویی و رضایت جنسی پاسخ دادند.

ج سات آموزشی مبتنی بر بارش افکار ایفا نقا رکاالیف
کالساای و رکااالیف خااانگی بااود .دادههااا از طریااق رح یاال
کوواریان و با استفاده از نرمافزار  SPSS19رح یل یردید.

خالصهاي از جلسات مهارتهاي آموزش داده شده
جلسۀ اول :آشنایي ،معرفي مهارتهاي زندگي و ضرورت آموزش آنها
جلسۀ دوم :خودآگاهي و اجزاي آن ،شناخت خود و همسر با تمرین عملي نواحي پنجگانۀ چرخۀ آگاهيA-B-C ،

جلسۀ سوم :تفاوتهاي زوجها و نیازهاي آنها ،مهارت همدلي ،بررسي و تبیین نقش خطاهواي شوناختي موؤثر در
كاركرد زناشویي
جلسۀ چهارم :انواع ارتباط ،موانع ارتباطي ،راهکارهاي تسهیل گفتوگو با تأكید بر تفواوتهواي فوردي (مهوارت
گفتن و شنیدن)
جلسۀ پنجم و ششم :معرفي مراحل چرخۀ پاسخ جنسي ،اختالالت جنسي رایج و علل آنها ،وظایف جنسي زوجها
(پیشنوازي و پسنوازي و ،)...افکار و اعمال نادرست در مورد مسائل جنسي و تشوییص فاصوله بوین دانسوتههوا،
هوايو
سوب زنوان
بوراي
ششوم
حولپنجم
(جلسۀ
آموزههاي
تصمیمموجود
احادیث
استناد
هفتم:معیارها
مالکۀها و
انوواع
مسووأله،
و...هواي
شناختيگام
روانمسأله،
نیازهاي حل
گیري ،وپیش
مسأبهله و
مهارتباحل
جلس
حاضر در پژوهش بهصورت جداگانه برگزار شد).
مردان
تصمیمگیري
جلسۀ هشتم :مروري بر خطاهاي شناختي و باورهاي غیرمنطقي در زندگي زناشویي و آموزش نحوۀ برخورد با آنها
و حل تعارض .آموزش نحوۀ استفاده از جدول ثبت افکار روزانه .تفکر نقادانه و خالق و اجزاء و موانع و كواربرد
زندگي
آنها
زناشویينحوۀ تأثیر آنها بهویژه بر مسائل جنسي ،عوامل موؤثر در ایجواد خشوم و آمووزش مهوارت
هیجانها و
جلسۀدرنهم:
مدیریت خشم
جلسۀ دهم :تنیدگي و نحوۀ تأثیر آنها ،عملکرد گامهاي مقابله ،بررسي نقش این مهارتها در زمینۀ ارتبواط جنسوي
كارآمد؛ در پایان جلسات آموزشي ،مطالب جمعبندي شد و برخي از موضوعات مورد توافق اعضا مطرح و مورور
گردید.

یافتهها

در جدول  9میاانگین و انحاراف معیاار رضاایت زناشاویی و
رضایت جنسی در یروهها پژوه ارائه شده است:
جدول 4و میانگین و انحراف معیار متغیرها در دو مرحلۀ
پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه
گروه

آزمون

آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون

گواه

پیشآزمون
پسآزمون

متغیر

M

SD

رضایت زناشویي 13/11

49/11

91/39

49/11

رضایت زناشویي 14/39

41/11

19/11

44/11

رضایت زناشویي 13/19

49/11

91/39

49/19

رضایت زناشویي 11/91

49/11

91/99

49/91

رضایت جنسي
رضایت جنسي
رضایت جنسي
رضایت جنسي

پ از اجرا پی آزمون رو دو یروه آزماای و یاواه
با اجرا آزمون  tمستقل به بررسی رفاوت دو یروه از نظار دو
متییر رضایت زناشویی و رضایت جنسی پرداختاه شاد .نتاای
نشان داد که بین دو یاروه آزماای و یاواه از نظار دو متییار
رضااایت زناشااویی ( )P<0/05 t=0/231و رضااایت جنساای
( )P<0/05 t=0/522رفاوت معنادار وجود ندارد .از آنجا که
یکی از پی فرضها استفاده از رح یال کوواریاان برابار
مارری کوواریان است از آزمون باک بارا بررسای ایان
پی فرض استفاده شد .نتای نشان داد که کوواریان هاا در دو
یااروه براباار هسااتند ( .)P<0/05همچنااین یکاای دیگاار از
پاای فاارضهااا اسااتفاده از رح یاال کوواریااان براباار
واریان ها خطاست .برا بررسی این پی فارض از آزماون
لوین استفاده شد و نتای نشان داد واریاان نمارات دو یاروه
برابر است ( P<0/05و  .)F=90/02نتای رح یل کوواریان بر
رو رضایت زناشویی و رضایت جنسی بار مبناا عااویت
یروهی (آزمای و یواه) در جدول  2ارائه شده است:

تأثیر آموزش مهارتهاي زندگي بر رضایت 43 / ...
جدول 1و نتایج تحلیل كواریانس رضایت زناشویي و رضایت جنسي در
پسآزمون پس از بررسي پیشآزمون در گروههاي پژوهش
متغیر مستقل

متغیر وابسته

SS

df

MS

F

P

ضریب اتا

توان آماري

گروه

رضایت زناشویي

1111/11

4

1111/11

11/11

9/994

9/11

4

گروه

رضایت جنسي

1119/11

4

1119/11

31/11

9/991

9/11

4

جدول 9و نتایج تحلیل كواریانس اثر جنسیت بر تأثیر آموزش مهارتهاي
زندگي بر رضایت زناشویي و رضایت جنسي در پسآزمون
متغیر مستقل

متغیر وابسته

SS

df

MS

F

P

ضریب اتا

توان آماري

جنسیت

رضایت زناشویي

14/41

4

14/41

9/91

9/11

9/994

9091

جنسیت

رضایت جنسي

99/11

4

99/11

9 /1

9/11

9/999

9091

چنانکه در جدول  2مشاهده میشود بین یروه آزماای و
یواه در پ آزماون پا از بررسای پای آزماون در رضاایت
زناشااویی ( )P<0/09و رضااایت جنساای ( )P<0/09رفاااوت
معنادار وجود دارد .نتای رح یل کوواریان بر رو رضایت
زناشویی و رضایت جنسی بر مبنا جنسیت در جدول  1ارائاه
شده است:
چنانکه در جدول  3مشاهده میشود بین زنان و ماردان در
پ آزمون پ از بررسای پای آزماون در رضاایت زناشاویی
( )P<0/05و رضااایت جنساای( )P<0/05رفاااوت معنااادار
وجود ندارد.
بحث
ایاان پااژوه کااه بااا هاادف رعیااین و بررساای رااأثیر آمااوزش
مهارتها زندیی به زوجها جوان اجرا شاد نشاان داد کاه
آموزش مهارت ها زندیی روانسته اسات رضاایت زناشاویی
زوجها را افزای دهد (جدول  .)3نتیجۀ این پژوه با نتاای
پژوه ها نظر و نوابینژاد ( )9321مهرابیزاده و همکاران
( )9321مااارکمن و همکاااران ( )9113اسااکات و کااارداوا
( )2002و ارکینز و همکاران ( )2005همسویی دارد .زوجهایی
کاه درییاار رعااامالت منفاای مایشااوند راهبردهااا منطقاای و
مشخصی برا خروج از این رعامالت ندارند و همین امر آناان
را در رویااارویی بااا مسااائل و مشااکالت زناادیی روزمااره و
مقتایات آن آسایبپاذیر مایکناد کاه حاصال آن نارضاایتی
زناشااویی و حتاای طااالق اساات .در همااین راسااتا آمااوزش
مهارتها زندیی ساازیار فرد را با محیاو و مشکالت آن

افزای میدهد و باعث میشود فرد بهیونها کارآمد و ماؤثر
با مسائل زندیی زناشویی خود برخورد کند .از آنجا که بخشی
از فراینااد آمااوزش مهااارتهااا در ایاان پااژوه بااه آمااوزش
رفاااوتهااا زیسااتی و رواناای زن و ماارد و نیازهااا آنهااا
مهارتها اررباطی مذاکره و حل رعارض اختصاص داده شده
بود با روجه به پیشینۀ پژوه آموزش این مهارتها و انتقاال
آن به محیو خارج از ج سات آموزشای (رک یاف خاانگی) در
بهبود رعامالت زوجها و رسیدن به روافق و همفکار باه آنهاا
کمک کرده است .مهارت خودآیاهی و خاودابراز زوجهاا را
در شناخت صحیح از خود و نیازها جنسی و نیرجنسی خود
و طرف مقابل و نحوۀ درست ابراز آنهاا باهطاور جاد یاار
میکناد .از طارف دیگار مهاارت همادلی آنهاا را بارا فهام
دلسوزانۀ بیشتر نیازها طرف مقابل در زمیناههاا هیجاانی و
روانشااناختی و نیازهااا بااینفاارد و فراخااوانی رفتارهااا
صادبانه بابل احترام و اعتماد و صمیمیت با یکدیگر به میازان
بیشتر آماده میسازد .مط ب دیگار در ربیاین یافتاههاا ایان
پژوه در حوزۀ رضایت زناشویی رأثیر مساتقیم مؤلفاههاا
مهارتهاا زنادیی در محادود کاردن شارایو ناخوشاایند و
بحرانآفرین است .مهارت رصمیمییر و حل مسأله به زوجها
در رعریف دبیق مشاکالری کاه در زنادیی زناشاویی باا آنهاا
روبهرو میشوند و در شناسایی و بررسی راهحلها موجود و
اجرا راهحل مناسب کمک میکند .همین امر باعث مایشاود
را در موابع حسا و بحرانی دچار فشاار روانای و اضاطراب
نشااوند و از راههااا نیرسااالم باارا حاال مشااکالت زناادیی
زناشویی خوی اساتفاده نکنناد .در ایان رابطاه الور ()2005
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معتقد است که هرچه مهارت حل رعارض بیشتر باشاد رمایال
به در میان یذاشتن احساسات بیشاتر حالات رادافعی کمتار و
احتمال اینکه زوجها با رضایت بیشتر اختالفات خود را حال
کنند بیشتر می شود .ناروانی در زمیناۀ مادیریت هیجاانهاا از
عوامل شکایت بسیار از زوجهاست که باعث ایجاد درییار
با طرف مقابل میشود .با رس و زوجها بر مهارتها ن به بار
خشم و رنیدیی و در نظر داشتن راهکارها الزم بارا مقاب اه
با خشم همسر نهرنها میروانیم خانوادهها را در مقابل مشکالت
و موبعیتها نامط وب مقاومرر کنیم ب که مایراوانیم میازان
روانمند آنها را برا حل مؤثر رویدادها فشاارزا زنادیی
افزای دهیم .ماریولز و آلن ( )9112براساا نتاای پاژوه
خود اظهار داشتهاند که ایر زوجها باه یکادیگر اعتمااد داشاته
باشند در عالیق بیرونی یکدیگر سهیم باشند به آرامی باا هام
بحث کنند و نگرشها خود را ریییار دهناد بیشاترین میازان
رضااایت از زناادیی زناشااویی را رجربااه خواهنااد کاارد .طبااق
مصاحبها که با زوجها شرکتکننده صورت یرفت آموزش
مهارت رفکر خالق به آنها کمک کرده باود کاه از رجرباههاا و
روشهااا متعااارف و بااالبی فراراار رونااد و در رویااارویی بااا
مشکالت زندیی ربیینها یاا راهحالهاایی را خ اق کنناد کاه
خاص خودشان است .همچنین آنها با بهکارییر رفکر انتقاد
فرایرفتند که در زندیی زناشویی بهسادیی همرنا جریاناات
اطرافشان نشوند و آیاهانه و مس و زندیی کنند .بهعالوه ساایر
راهبردها رفتار آموزش مهاارتهاا زنادیی پاساخهاا
شناختی را در آنها برمیانگیخت که از طریق رأثیرشان بر رفتارها
رعام ی بعد بر رضایت زناشویی زوجها رأثیر مییذاشتند.
همچنین بخا دیگار نتاای ایان پاژوه نشاان داد کاه
آموزش مهارتها زندیی به زوجها جوان رضاایت جنسای
آنها را افزای داده است (جدول  .)3الزم به ذکر اسات کاه در
پژوه حاضر دو ج سه در مورد مسائل و اخاتالالت جنسای
رای و شیوهها بربرار اررباا جنسای باا رأکیاد بار فناون
شناختی ا رفتار و آموزهها دینی بریزار شد .ایان نتاای باا
نتااای مااارکمن و همکاااران ( )9113مااک کااابی ( )9111و
اسپرچر ( )2002همسو است .نتای پژوه اولیاا و همکااران
( )9325باارخالف پااژوه حاضاار نشااان داد کااه آمااوزش
ننیساز در افزای صمیمیت جنسی (نیاز به در میان نهاادن
سهیم شدن و ابراز افکار احساسات و خیالپرداز ها جنسای
با همسر) و جسمی (نیاز به نزدیکی جسامی مانناد در آناوش
یرفتن) زوجها رأثیر ندارد .رفتار جنسی بهطور کامال نتیجاۀ
رعامل دو فرد اسات و ع ال میاانفارد از عوامال نارضاایتی
جنسی است .آیاهی و نگرش زوجها نسبت به رفتار جنسای و

مهارت ها ماورد نیااز در ایان زمیناه نقا بسازا و نیربابال
انکار در زمینۀ روابو جنسی صاحیح و رضاایتبخا ایفاا
میکنند .طباق مصااحبها کاه باا زوجهاا شارکتکنناده در
ج سات آموزشی صورت یرفت آنها یاد یرفته بودند که نیازها
و رفاااوتهااا جنساای خااود و همسرشااان را بهتاار بشناسااند
(خودآیاهی) و با کاربرد سایر مهارتها آماوزش داده شاده
بهخصوص مهارتها اررباطی (مثل اباراز عواطاف و رعامال
حمایتکننده و صحبت دربارۀ خواستهها جنسای) همادلی
مدیریت فشار روانی و خشم و مهارت حل مسأله بدون شارم
و واهمه به بیان و ابراز نیازها و رفع آنها در زنادیی زناشاویی
بپردازند .هاید و دالمارر ( )2002بر این عقیدهاند که در روابطی
که خشم یا ناکامی وجود دارد رابطۀ جنسی بین زوجها مختال
میشود که حاصال آن نارضاایتی جنسای و در بعاای ماوارد
اختالالت جنسی است .با روجه به این مطالب آموزش مهارت
ن به بر خشم و مدیریت فشار روانی یکی از موانع نارضایتی از
رابطۀ جنسی را برطرف میکند و مهارت رفکر خالق به آنها در
خ ق شیوهها بدیع در لذت بردن از رابطۀ کمکرساان اسات.
هرچه میزان آیاهی از مهارتها زنادیی باین زوجهاا بیشاتر
باشد رمایل باه در میاان یذاشاتن احساساات خواساتههاا و
نیازها جنسی و روانایی حال رعارضاات افازای ماییاباد و
زوجها روانایی بیشتر در کساب رضاایت از زنادیی جنسای
خود دارند.
باالخره اینکه نتای حاصل از ایان پاژوه نشاان داد کاه
جنسیت در رأثیر آموزش مهارت زندیی بر رضایت زناشویی و
جنسی زنان و مردان راأثیر معناادار نادارد (جادول  .)1ایان
بخ ا از نتااای ایاان پااژوه بااا پااژوه رفیعاایبناادر و
نورانیپور ( )9321همسو ولای باا نتاای پاژوه جاللای و
جاللوند ( )9325مبنی بر رأثیر بو رار آماوزش مهاارتهاا
زندیی در زنان ناهمسو است .در ماورد دالیال احتماالی عادم
رفاااوت در اثربخشاای آمااوزش مهااارتهااا برحسااب جنساایت
میروان به این موارد اشاره کرد که در بیشتر ج سات آموزشای
بجز ج سهها پنجم و ششم هر دو جن باا هام در شارایو
یکسااان حاااور داشااتند و مشااارکت فعاالنااها را در اجاارا
رکالیف اعم از ایفا نق باارش افکاار رکاالیف خاانگی و
کالسی ارائه دادند .همچنین از آنجا که عم کرد خانواده راالش
مشترکی برا بربرار و حفظ رعادل در خاانواده اسات ایان
رالش مشترک به معنا آن است که زن و مرد هر دو در بهباود
یا ضعف عم کرد خانواده نق دارند .بنابراین بهباود عم کارد
در یک نفر باعث بهبود عم کرد دیگر میشود .باا روجاه باه
رأکید پژوه حاضر بر مبحاث رضاایت جنسای و ضارورت
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اررقا آن و با روجه به اینکه برا مردان بهبود رابطاۀ جنسای
بر اصل رابطه و اررقاا رضاایت زناشاویی راأثیر مثبات دارد
(هالفورد  )9321و نیز براسا مصاحبۀ نهایی که با آنها انجام
یرفت با اررقا سطح آیاهی و عمل به مهارتهاا آماوزش
داده شده در زندیی زناشویی کیفیات رواباو جنسای زوجهاا
بهبود مییاباد و باه دنباال آن بسایار از اختالفاات در زمیناۀ
رعامالت جنسی و نیرجنسی با همسر رفع شاده باود .ولای در
مورد زنان با روجه به اینکه ابتدا باید اصل صمیمیت ایجاد شود
را باه دنباال آن رابطاۀ جنسای بهباود یاباد (هاالفورد )9321
رضااایت جنساای آنهااا منااو بااه رضااایتشاان از جنبااههااا
نیرجنسی رابطه نظیر بهبود اررباطات ابراز احساسات از جانب
همسر در خالل رابطۀ جنسی و نیرجنسی احساا احتارام و
دوست داشته شدن است .طبق مصاحبها که با شرکتکنندیان
در پژوه پ از اجرا پ آزمون انجام شد اررقا کیفیات
و رضایت آنها از زندیی زناشاویی و جنباههاا ارربااطی باه
دیدن و روجه به جنبهها خوشایند زندیی جنسی با همسار و
افزای رضایت جنسی آنها منجر شده بود .از طرف دیگر وبتی
مردان به نحو بهینه بر رأثیر اولیۀ مهارتها نیرجنسی اعام از
مهارتها اررباطی و همدلی بر روابو جنسی در زنان واباف
میشوند در کنار زنان که به راأثیر اولیاۀ جنباههاا جنسای و
رضایت از آن بر کل کیفیات رابطاۀ زناشاویی و اررقاا آن در
مورد مردان وابف میشوند میروان باهخاوبی انتظاار افازای
همزمان رضایت زناشویی و رضایت جنسی را داشت.
با نظر به نتای پژوه حاضر پیشنهاد مایشاود کاه بارا
اررقا سطح رضایت جنسی و زناشویی و نیز برا پیشاگیر
از آسیبها احتمالی خانواده آموزش مهاارتهاا ضارور
زندیی و نیز مهارتها جنسی برا رماام زوجهاا جاوان
بهخصوص در دوران عقد اجبار شود و این آموزشها ببل از
ازدواج در مدار و دانشگاهها برا دختران و پساران بریازار
یردد .همچنین برا زوجها مراجعهکننده باه مراکاز درماانی
رخصصی در روابو زناشویی بر مبناا نیااز مراجعاهکننادیان
کاریاهها آموزشی متمرکز بر نیازها و کمبودها مهارری آنها
بریزار شود .در پایان باید روجه داشت که پژوه حاضر مانند
هر پژوه دیگر با محادودیتهاایی روباه رو باوده اسات.
محدودیت اول اینکه در مطالعاۀ حاضار فقاو راأثیر آماوزش
مهارتها زندیی بر نمرۀ ک ای رضاایت زناشاویی و جنسای
بررسی شد و نمرۀ زیرمقیا ها به رفکیک بررسی نشدند .برا
بررسیها دبیقرر در مورد رأثیر این ماداخالت بررسای هار
یک از زیرمقیاا هاا از نظار میازان راأثیر ماداخالت بار آنهاا
ضرور به نظر میرسد .همچنین این مطالعه آثار کورااهمادت

این مداخالت را نشان میدهد و آثار ب ندمدت آن (پیگیر ) را
شامل نشده است .بنابراین ضرور است که در مطالعات بعد
پیگیر طوالنیمدت انجام ییرد .محدودیت دیگر پژوه این
است که مداخالت فقو بر رو زوجها با سابقۀ ازدواج  0را
 5سال با برار داشتن در طیف سنی  92را  35و داشتن حدابل
رحصیالت دیپ م صاورت یرفتاه اسات .الزم اسات کاه راأثیر
مداخالت بهکار یرفته شده در این پژوه بار رو زوجهاا
متفاوری با نمونۀ پژوه حاضر ارزیابی شود را باب یت رعمایم
بهطور دبیق مشخن شود.
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