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 مقاله پژوهشی

  نیزوج یجنست یرضا بر تعهد و رشیپذ بر یمبتن کردیرو با ازدواج از قبل مشاوره تأثیر
  

  ٦نکوبهر عباس، ٥موحدمجد ديمج، ٤يعشرت بابک، ٣يعابد محمدرضا، ٢نژادرمضان نوسيپل، ١يترکستان ياکبر مهينع
 

  02/02/1396تاریخ پذیرش  04/12/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

از مباحث عام جامعه  يکيدارد.  يجامعه را در پ يرشد فکر و يو معنو يروح يتعال، جامعه است و سالمت آن کريپ ياديخانواده سلول بن: هدف و زمينهپيش
و  ياحساس تيميبر ضرورت وجود صم، دارد دهيپد نيو رشد ا نيزوج ييجدا ليکه اشاره به دال يياست. توجه به آمارها ييزناشو يزندگ يهاهيپا تيتقو، امروز
 هاراه نيمؤثرترو  نيترمهمرا  يتفاهم جنس نهيدر زم نيزوج يو ارتقاء سطح آگاه جاديتمرکز داشته و ا شوديمدر آنان  يجنس يتمنديکه منجر به رضا يجنس

  .باشديم ينسج تيبر رضاو تعهد  رشيبر پذ يمبتن کرديمشاوره قبل از ازدواج با رو تأثير يمطالعه بررس ني. هدف از انجام ادانديم
به مراکز مشاوره قبل از ازدواج  کنندهمراجعه نيپژوهش زوج نيهدف در ا جمعيت .باشديم ياز نوع تجرب ينيبال ييکارآزما کيحاضر مطالعه : مواد و روش کار

 ي) جازوج ۳۰) و کنترل (زوج ۳۰مداخله (در دو گروه  يتصادف صورتبهزوج انتخاب و وارد مطالعه شدند و سپس  ۶۰به حجم  يانمونهشهر اصفهان بودند. 
مورد  يتنيآزمون من و و spss21 افزارنرمتوسط  هادادهسپس  ديگرد ليدو گروه تکم يبرا يجنس تيرضا نامهپرسشان جلسات مشاوره يپااز  سپ .گرفتند
  .قرار گرفت تحليلوتجزيه

 نيزوج يجنس تيرضا يو تعهد بر رو رشيبر پذ يمبتن کرديمشاوره قبل از ازدواج و رو تأثير نيب يدارمعنيمطالعه نشان داد که اختالف  نيا جينتا: هاافتهي
تا پنج  کي نيکه ب يهدف گروهو با انتخاب  شتريبا تعداد نمونه ب ييهاپژوهشبه  ازين لذا ).p>0/02نداشت (نسبت به روش مرسوم مشاوره قبل از ازدواج وجود 

  .گردديماحساس ، سال از ازدواج آنان گذشته باشد
بر  يمبتن کرديرو رينظ ييهاروشآموزش با  يبرا ازآنپسبالفاصله  ايمشترک و  يکوتاه قبل از زندگ اريانتخاب زمان بس رسديمنظر  بهگيري: نتيجهبحث و 

در آنان را  همشاور افتيبه در ازيکه احساس ن يبرخوردار بوده و هنوز با مشکالت يخاص جانياز شور و ه، زمان نيدر ا نيزوج چراکهنبوده  مؤثر، و تعهد رشيپذ
  .اندننمودهبرخورد ، زديبرانگ
 از ازدواج شيپ مشاوره ؛يجنس تي)؛ رضاACTتعهد (و  رشيبر پذ يمبتن کرديرو: يديکل هايواژه

  
 ۲۴۴-۲۵۱ ص، ۱۳۹۶ تير، ۹۳درپي پي، چهارمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
    ٠٩١٣٤٠٠٢٨٠١ : تلفن، رانيا، اراک، اراک يدانشگاه علوم پزشک، ييو ماما يدانشکده پرستار: آدرس مکاتبه

Email: p.ramezannejad@arakmu.ac.ir 

  
  مقدمه

 توانديمکه  هاستانسان ياز زندگ يبخش مهم يمسائل جنس
خانواده  ليآغاز تشک ايعواطف و ، راه ابراز عشق، يراحت، لذت منشأ

 يو عملکرد جنس تيرضا، يسالمت جنس ي). در امور جنس۱باشد (
از موارد  هرکدامعدم وجود  چراکهبرخوردار هستند  ييبسزا تياز اهم

                                                             
 رانيا، اراک، اراک يدانشگاه علوم پزشکيي، و ماما يدانشکده پرستاريي، ماما آموزش ارشد يکارشناس ١
 مسئول) يسنده(نو رانيا، اراک، اراک يپزشک علوم دانشگاهيي، ماما و يپرستار دانشکدهيي، ماما در مشاوره ارشد يکارشناس ٢
 رانيا، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان يو روان شناس يتيدانشکده علوم ترب، مشاوره يتخصص يدکترا ٣
  رانيا، اراک، اراک يدانشگاه علوم پزشک، دانشکده بهداشت، يستيو آمارز يولوژيدميگروه اپ اريدانش ٤
  رازيدانشگاه ش يجامعه شناس، رازيار دانشگاه شياستاد ٥
 رانيا، اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشکي، پزشک عموم ٦

بر  وهعال گذاشته و تأثيرفرد  ييزناشو و يشخص يدر زندگ ذکرشده
، هخانواد انيبن يختگيگسازهمباعث  يو روان يمقاربت يهابيماري

  .)۲( گردديمجامعه  درنهايتبه فرزند و  بيآس
بهداشت تعريفي را تحت عنوان سالمت جنسي  يجهان سازمان

 ،سالمت جنسي را سالمت جسماني، ارائه داده است و در اين تعريف
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 زوجين جنسي رضايت بر تعهد و پذيرش بر مبتني رويکرد با ازدواج از قبل مشاوره تأثير
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، نبود بيماري صرفاًنه ، رواني و اجتماعي مربوط به فعاليت جنسي
سالمت جنسي ) ۳اختالل عملکرد يا معلوليت در نظر گرفته است. (

از  مندي افراداست و شامل بهره عنيازمند نگرش مثبت به اين موضو
خطر و دور از اجبار و بي، مطمئن، بخشرابطه جنسي رضايت

 يشافزا منجر به جنسي ضايتاز ر بااليي حسطوخشونت است. 
روابط  يثباتيب به کاهش منجر ينا كه ,هشد ناشوييز ندگيز كيفيت

  ).۴( گردديم ندگيز طيدر  ناشوييز
رابطه  يو عاطف يعمل و کنش جسمان يجنس تيرضا منظور از

و  دريگيبرمرا در  يجنس زشيکه ابعاد مختلف آم باشديم يجنس
نل دارد. مستون و تراپ تأکيد زشيبعد از آم يمنف ايبه احساس مثبت 

کرده است. که شامل  ميبعد تقس ۵در زنان به  را يجنس تيرضا
 ؛يسجن يشخص ينگران ؛يسجن يارتباط ينگران ؛يجنس يخشنود

  .)۵( يتفاهم جنس ؛يجنس يتبادل کالم
 فرکانس شيبا افزا يجنس تيکه رضا دهديمنشان  قاتيتحق

در مردان و زنان همراه  يطورکلبه يو شاد، ارتباط تيفيک، يجنس
از  يذهن يابياز ارز يناش يپاسخ عاطف يجنس رضايت .)۶است (
  ).۷است ( ياز رابطه جنس يمثبت و منف يهاجنبه

 نيو همچن يزندگ تيفيک، يسالمت يبرا يجنس التيتما
 ياهيپا، يجنس ارتباطات .)۸است ( ياساس يامر هاانسان يستيبهز

 ياطالعات جنس معموالًنسل سالم است.  يجهت سالمت روان و بقا
 طيدوستان و مح، مطالعه قيبلوغ و از طر از دورانپراکنده  صورتبه

کامل و منسجم و  العاتکسب اط و بدون شوديممدارس کسب 
مشترک خود را آغاز  يزندگ، يسالبزرگافراد در شروع ، يواقع

با خرافات و  يختگيآم، غلط، . به طبع اطالعات ناقصکننديم
جهت به خطر افتادن سالمت  ياهيپا؛ ناآگاهتوسط افراد  ييراهنما

 نيمرتبط و همچن يمراکز آموزش نبودن .)۹( گردديمروان افراد 
عف باعث ض، بسته يفضا کيدر  فيو عف بيگرفتن جوانان نج رارق

به  يکه با ورود و يشده است؛ ضعف بارهنيدراجوان امروز ما  يآگاه
 و سوء برخوردها هاسوءتفاهمو  هايناراحتاز  ياريبس، مشترک يزندگ

از  زيبه مشاوره خانواده ن نيمراجع ي. حتکنديم ليرا بر او تحم
 ازنظر کهيدرحال. کننديمامتناع  يو مشکالت جنس ائلمس ييبازگو

 ياهيتينارضادر  شهياز اختالفات همسران ر ياريبس، نيمتخصص
ه ب يابيدستجوان امروز  يبرا گريد ديدارد. تهد گريکدياز  يجنس

و  ينترنتيا يهاشبکهمانند ، حيناصح يهاراهاطالعات مهار نشده از 
مت سال يبرا يبزرگ ديتهد صدالبته هاست ک يجنس يهالميف اي

 کي جاديکه با ا يستي. پس باباشديمنسل امروز  يو روان يجنس
 ياريمسئله و بحران  نيجامعه را در حل ا، مناسب يفرهنگ يفضا

  ).۱۰کرد (
موج  يکردهاياز رو يکيو تعهد که  رشيبر پذ يمبتن درمان

به  هاانسانفرض است که  نيبر ا، )۱۹۹۹ زي(ه يرفتاردرمانسوم 

را تجربه  يکه دارند افکار و احساسات مختلف يانهيشيپخاطر 
نيست  زابيآس خوديخودبهافکار و احساسات  نيوجود ا کننديم
 يمنف احساسات و باورها٫ کاروجود اف کرديرو نيا قتي). در حق۱۱(

 تيرضا جهيدرنتسالم و  يرا مانع عملکرد جنس يجنس آزاردهندهو 
 يارابطهنوع  دهديمرا کاهش  يعملکرد جنس آنچه .داندينم يجنس

  ).۱۱( کنديمافکار و احساسات برقرار  نياست که فرد با ا
 يدارا ACT )۱۱( ستيکاهش عالئم ن ACTهدف  قتيحق در

که ناخواسته در  يافکار و احساسات رشيپذ: دو هدف عمده است
 و و تعهداست  اجتنابرقابليغو  جادشدهيا يگوناگون زندگ عيوقا

 تأکيد). با توجه به ۱۲( هاارزشمطابق با  يزندگ کيعمل به سمت 
جوان  نيبه زوج يجنس وابطدر خصوص آموزش ر ذکرشدهمطالعات 
 يهاکالسدر  موردنياز يعدم ارائه کامل مطالب آموزش نيو همچن

طالق در  يصعود ريبا توجه به س نيو همچنمشاوره قبل از ازدواج 
در خصوص مسائل ، پژوهش نيتا با انجام ا ميکشورمان بر آن شد

 يکه تاره بنا ين جوانيدانش زوجسطح  شيبر افزا عالوه يجنس
 يامشاوره کرديرو تأثير، اندکرده يزيرهيپامشترک خود را  يزندگ
  .مييانم يبررس يبر عملکرد جنس زيرا ن و تعهد رشيپذ رب يمبتن

  
  مواد و روش کار

 عيتجم است. ياز نوع تجرب ينيبال ييکارآزما کيحاضر مطالعه 
به مراکز مشاوره قبل از  کنندهمراجعه نيپژوهش زوج نيهدف در ا

مطالعه سطح  نيورود به ا يارهايازدواج شهر اصفهان بودند. مع
با ( شخصيتي ينداشتن اختالالت حاد روان، پلميحداقل د التيتحص

عدم ، )۳۶ نمرهو حداکثر  ياستفاده از پرسشنامه سالمت عموم
به مراکز مشاوره  از ورودقبل  يآموزش جنس يهاکالسحضور در 

، يعدم سابقه ازدواج قبل، سال ۳۰-۲۰ يگروه سن، قبل از ازدواج
 طوربه نيو سکونت زوج ندهيدو هفته آ يمشترک ط يآغاز زندگ

به  يخروج عدم همکار يارهايو مع منزل دربست کيمستقل در 
که فرد را از حضور  ياختالل اي يماريبو  يشخص ليدالعلت وجود 

  .بودند ،در جلسات باز دارد
 يارهاينفر) با در نظر گرفتن مع ۱۲۰زوج ( ۶۰منظور  نيبد

آگاهانه شرکت  تي(فرم رضا نامهرضايتپس از اخذ ، ورود و خروج
امه و پر کردن پرسشن )اراک يدانشگاه علوم پزشک يقاتيدر طرح تحق

) درصد ۶۶ کرونباخ يآلفاسؤال ( ۱۲شامل  يسالمت عموم يابيارز
 التيتحص، التيتحص، سن همسر، (سن کيو مشخصات دموگراف

انتخاب و وارد مطالعه ، شغل همسر) توسط پژوهشگر، شغل، همسر
دو  در با استفاده از روش سکه يتصادف صورتبهسپس  دندويگرد

 فرمول .گرفتند ي) جازوج ۳۰زوج) و کنترل ( ۳۰گروه مداخله (
푃)حجم نمونه شامل = 32%,푃 = 70% ,훼 = 0.05), 푁 =

( ) ( )

( )
  باشد. يم   :
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 نکوبهر عباس موحدمجد، مجيد عشرتي، بابک عابدي، محمدرضا نژاد،رمضان پلينوس ترکستاني، اکبري نعيمه
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 Plato  ليپس از تکم .رسانده شود درصد ۷۰ درصدبه ۳۲از 
سپس گروه مداخله  و شدند. هينسبت به پژو هش توج نيزوج، هافرم

جلسه دو  ٨جلسات شامل  نيشرکت نمودند. ا يدر جلسات آموزش
 رشيبر پذ يمبتن کرديجلسه اول به مشاوره رو ٦ساعته بود که در 

در  زمانهم نيپرداخته شد و زوج يو تعهد در خصوص مسائل جنس
 يروابط جنس آموزششامل  آخردو جلسه  و کالس شرکت نمودند؛

مجزا  از هم جدا و در دوکالس نيو مسائل مربوطه بوده که زوج
. وگروه شاهد که در همان کالس آموزش ديآموزش برگزار گرد

 نيا يکه در ط باشديمجلسه دو ساعته  کيازدواج (مرسوم قبل از 
 کليدوره س، مثل ديدستگاه تول يهمچون آناتوم يجلسه موارد

 يهامهارت، خانواده ميتنظ، يروابط جنس، سقط، يباردار، يقاعدگ
) گردديمکالس مجزا برگزار  ودر د انيخانمها و آقا يبرا يارتباط

 انيماه از پا کيپس از گذشت  درنهايت و کرده بودند. شرکت
گروه مداخله و  يجنس تياطالعات مربوط به رضا آموزشيجلسات 
ه گرو يبرا هانامهپرسش لي. آموزش و تکمديگرد آوريجمعکنترل 

گروه دوم در سه ماهه چهارم سال  ياول در سه ماهه سوم سال و برا
دو مورد در گروه دوم به علت  جزبهدر کالسها  يزشي. ررفتيپذ انجام

 شترينبوده که با توجه به گرفتن حجم نمونه ب يمشکالت شخص
  .ديجبران گرد

 يجنس تيرضا نامهپرسشاطالعات از  آوريجمع منظوربه
، )درصد ۷۵کرونباخ  يآلفاگويه ( ۲۷محقق ساخته) شامل مردان (
گويه  ۳۰شامل  )وتراپنل تسونيزنان (م يجنس تيرضا نامهپرسش

 ييايپا نيي. جهت تعديگرد درصد) استفاده ۷۶کرونباخ  يآلفا(
از  زوج ۱۰ يروش آزمون آلفا کرونباخ بر رو قياز طر هاپرسشنامه

 تيمشابه جمع کيکه از لحاظ مشخصات دموگراف ينيزوج
هم توسط  هانامهپرسش ييروا، شد دهيسنج، باشنديم موردمطالعه

  .قرار گرفت تأييدو مورد  يبررس نياز متخصص يجمع
شد  spss21 افزارنرموارد  هاداده، يو کد بند آوريجمعاز  پس

و  يمرکز يهاشاخص(محاسبه  يفيبا استفاده از آمار توص و
 (استفاده از آزمون يلي) و تحلهاداده عينوع توز برحسب يپراکندگ

  .قرار گرفتند تحليلوتجزيهمورد  )يتنيمن و
 يمطالعه با توجه به مشکل کمبود حجم نمونه در ط نيا در

که  يمعن نياستفاده شد. به ا interim analysisآن از روش  ياجرا
 ميقسمت تقس ٣تعداد نمونه در هر دو گروه تحت مداخله و شاهد به 

به حجم نمونه آن مرحله  دنيهر مرحله در صورت رس انيشد و در پا
 ستدبه جيکه بر اساس نتا يدر صورت که شديمانجام  يآمار زيآنال

 يتلق افتهيمطالعه خاتمه  شديم دارمعني يآمار يهاآزمونآمده 
. کرديم دايمطالعه ادامه پ هاآزمون يدارمعنيشده و در صورت عدم 

 دياست که با نيدارد ا يامداخلهروش در مطالعات  نيکه ا يانکته
 منظوربه زيو ن ودمشخص ش تعداد مراحل قبل از شروع مطالعه

 يدارمعنيمقدار سطح  multiple comparison errorاز  يريشگيپ
و در هر مرحله سطح  زيمرحله آنال ٣مطالعه  نيا يشود. برا ميتنظ
 يدارمعنيار ين که معيل ايلد در نظر گرفته شد. ٠,٠٢ يدار يمعت

 يزهايآنالدر  ۱نوع  يدر نظر گرفته شده به خاطر کنترل خطا ۰,۰۲
 ۱نوع  يار خطايمع افتدمياتفاق  interim analysis متعدد که در

بار بوده  ۳ ن مطالعهياز (که در مورد يرا نسبت به تعداد دفعات آنال
  .دهنديمق ياست) تطب

  
  يافته ها

انجام شد. با توجه به  گروه ۳زوج و در  ۶۰برروي مطالعه  نيا
 گروه اول مورد يهاابتدا داده، و تعهد رشيبر پذ يمبتن کرديروش رو

 موردبررسيگروه دوم  يهاقرار گرفتند. سپس داده تحليلوتجزيه
 يملزو، پرشدن حجم نمونه گروه اول و گروه دوم دليلبهقرار گرفت و 

 بر اساس جينشدو نتا دهيگروه سوم د يهاداده تحليلوتجزيه يبرا
  ديگرد ريدر گروه اول و دوم ارائه و تفس ليتحل هيتجز

سن زنان  نيانگيم، مداخله مورد يهازوجدر ، گروه اول در
، گروه کنترل يهازوجو در  سال ۴۴/۲۹مردان سال و  ۵۶/۲۵

، بود. و در گروه دوم سال ۸۹/۲۴زنان  و ۷۸/۲۷مردان سن  نيانگيم
مردان سال و  ۶۲/۲۴سن زنان  نيانگيم، مداخله مورد يهازوجدر 
و  ۲۴مردان سن  نيگانيم، گروه کنترل يو درزوج ها سال ۴۶/۲۶

 ۶۰، مداخله مورد يهازوجدر ، بود. در گروه اول سال ۸۹/۲۳زنان 
 درصد ۷۰و  سانسيمدرک ل يدارا درصد ۹۰و دارخانهزنان  درصد

 يهازوجو در  سانسيل مدرک يدارا درصد ۹۰مردان شغل آزادو 
 مدرک يدارا درصد ۶۰و مردان کارمند  درصد ۶۰، گروه کنترل

مدرک فوق  يدارادرصد  ۵۰و  دارخانه نزنادرصد  ۵۰و  سانسيل
 درصد ۴۰، مداخله مورد يهازوجدر ، بودند. و در گروه دوم سانسيل

مردان  درصد ۵/۴۵و  سانسيل مدرک يدارا درصد ۶۰و  زنان کارمند
گروه  يهازوجدر  سانسيل مدرک يدارادرصد  ۳۰و شغل آزاد 

و  پلميد مدرک يدارادرصد  ۵۰مردان کارگرو درصد  ۳۰، کنترل
  .بودند سانسيل مدرک يدارادرصد  ۷۰و  دارخانهزنان  درصد ۴۵

در دو گروه  نيزوج يسالمت عموم زانيمطالعه ابتدا م نيا در
مطالعه نشان داد که  جيقرار گرفت نتا موردبررسيمداخله و کنترل 

زنان و مردان در دو گروه مداخله و شاهد  يسالمت عموم زانيم نيب
  )..> P ۰۲/۰نداشت (وجود  يدارمعني ياختالف آمار

زوج  ۲۰زوج گروه اول و  ۲۰گروه مداخله و کنترل  يهاداده
 مطالعه نشان دادکه جيقرار گرفت نتا تحليلوتجزيهمورد  گروه دوم

ابعاد  يآموزش مرسوم ازدواج بر رو و ACT يامشاوره کرديرو نيب
و دوم در هر دو گروه  زنان و مردان گروه اول يجنس تيمختلف رضا

). P >۰۲/۰ندارد (وجود  يدارمعني يآمار فکنترل اختالمداخله و 
  .)۲و  ۱(جدول 
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 مردان گروه اول و دوم  يجنس يترضا يو آموزش مرسوم ازدواج بر روACT يامشاوره يکرداثر رو يانگينم ): ۱جدول (

  يت جنسيرضا
    مداخله

p-value 
  انهيم  اريانحراف مع±نيانگيم  انهيم  اريانحراف مع±نيانگيم

 يت جنسيرضا
  مردان

  ۴۰۸/۰  ۹۷  ۶۳/۹۵±۵۵/۵  ۱۰۰  ۶۷/۹۶±۶۹/۶  اول
  ۸۱۸/۰  ۹۶  ۵۵/۹۳±۹۵/۸  ۹۵  ۸/۹۳±۹۶/۴ دوم

                      
 و دوم زنان گروه اول يجنس تيرضا يرو بر ازدواج از قبل مرسوم آموزش با ACT يامشاوره کرديرو سهيمقا ):٢جدول (

  يجنس يتمنديرضا ابعاد
  کنترل  مداخله

p-value 
  انهيم  اريمع انحراف±نيانگيم  انهيم  اريمع انحراف±نيانگيم

  يجنس يخشنود
  ۳۷۰/۰  ۱۷  ۵۶/۱۷±۱۳/۲  ۱۷  ۱۷±۲  اول
  ۲۳۳/۰  ۱۶  ۹/۱۶±۸۴/۲  ۱۶  ۲۷/۱۵±۸۵/۱  دوم

  يجنس يکالم تبادل
  ۶۵۷/۰  ۱۶  ۸۹/۱۵±۲/۴  ۱۶  ۴۴/۱۵±۴/۳  اول
  ۸۷۵/۰  ۱۶  ۶۴/۱۵±۹۱/۱  ۱۶  ۶/۱۵±۵۸/۱  دوم

  يتفاهم جنس
  ۵۰۱/۰  ۲۳  ۲۲/۲۰±۶۷/۵  ۲۱  ۲۱±۹۴/۱  اول
  ۳۲۰/۰  ۵/۲۵  ۳/۲۵±۳۷/۳  ۵/۲۶  ۴/۲۶±۳۷/۳  دوم

  يجنس ارتباط يهاينگران
  ۳۲۶/۰  ۵/۲۸  ۳۸/۲۷±۸۹/۳  ۲۹  ۷۸/۲۸±۴۲/۳  اول
  ۴۹۹/۰  ۲۴  ۶۴/۲۳±۲۸/۵  ۵/۲۶  ۴/۲۵±۲۵/۵  دوم

  يجنس يشخص يهاينگران
  ۷۲۲/۰  ۲۴  ۳۳/۲۳±۹۷/۵  ۲۴  ۶۷/۲۴±۸۷/۲  اول
  ۰۵۵/۰  ۵/۲۳  ۹/۲۳±۱۸/۴  ۵/۲۸  ۴/۲۷±۶۷/۲  دوم

  
  گيرينتيجهبحث و 

قبل از  مشاوره مرسوم تأثير سهيمقا باهدفمطالعه که  نيا
 يجنس تيرضا يو تعهد بر رو رشيبر پذ يمبتن کرديازدواج و رو

 رتأثي نيب يدارمعني نشان داد که اختالف، رفتيانجام پذ نيزوج
و تعهد بر  رشيبر پذ يمبتن کرديمشاوره قبل از ازدواج و رو

مطالعه پترسون و  جي. نتاتوجود نداش نيزوج يجنس يتمنديرضا
 در ACT نشان داد که ديانجام گرد ۲۰۰۹همکارانش که در سال 

العه مط جهيکه با نت باشديم مؤثر نيزوج ييزناشو تيرضا شيافزا
 به نوع توانيمرا  جينداشت که علت اختالف در نتا خوانيهمحاضر 

 و در يفرد صورتبهآموزش مرتبط دانست که در مطالعه پترسون 
تعداد  نيو همچناست  دهيانجام گرد يگروه صورتبهحاضر  العهمط

  .)۱۳داشت ( رتيپژوهش مغا نيحجم نمونه که با ا
ت. بر ارزشهاس يمبتن يکرديو تعهد رو رشيبر پذ يمبتن درمان

اما در حال ، افتهيرشد  ياز روان درمان يشکل عنوانبهگرچه در اصل 
 تيرياز مد، از مسائل يارياکت در بس يهاوهيشاصول و ، حاضر

  .)۱۴( شوديماسترس گرفته تا اختالالت خوردن استفاده 
 ACT آموزش تأثيربا عنوان  مطالعه محبت بهار و همکاران در

نشان  جيزنان با سرطان پستان نتا ينگران زانيو م يافسردگ يرو بر
و  يدر کاهش افسردگ مؤثرروش  يک ACT روش مشاوره داد که

و  انيدر مطالعه قم همچنين ).۱۵( باشديمافراد  نيدر ا ينگران
 تيفيبر ک ACT نشان داد که روش مشاوره جينتا زيهمکارانش ن

 ).۱۶( باشديم يدارمعني تأثير يکودکان با درد مزمن دارا يزندگ
در  يجنس تينشان داد که رضا جيمطالعه نتا نيدر ا کهيصورت در

 بهنسبت  ACT يامشاوره کرديروش رو بعد از آموزش به نيزوج
 دارمعنيمرسوم بودند. اختالف  که تحت آموزش به روش ينيزوج
  .نداشتند يآمار

و  نييتع باهدف يامطالعه ۱۳۹۰و همکاران در سال  يميکر
بر  نيزوج يجنس تيبر رضا يآموزش بهداشت جنس تأثير سهيمقا
دو گروه مداخله و  نيزوج يجنس تيرضا، انجام دادند زوج ۳۴ يرو

ي داشت و دارمعنيماه پس از آموزش تفاوت آماري  ۳، کنترل
 تيبهبود رضا باعثتوانست  يهاي آموزش بهداشت جنسبرنامه
  ).۱۷شوند ( ييزناشو يزندگ تيفيک شيافزا جهيدرنتو  يجنس

 تأثير ي) که به بررس۲۰۱۰و همکاران ( اهيمطالعه شاه س در
شهر اصفهان  نيزوج ييزناشو تيبر بهبود رضا يآموزش جنس

مردان گروه مداخله بعد از  ييزناشو تينمره رضا نيانگيم، پرداخت
نمره  نيانگيم، بعد از آموزش نيهمچن، بود افتهي شيآموزش افزا

از گروه کنترل بود  شتريب هدر مردان گروه مداخل ييزناشو تيرضا
اختالف  نينداشت. که علت ا خوانيهممطالعه حاضر  جيکه با نتا
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سال از ازدواج آنان  کي ديمطالعه بود که با يزمان برگزار دليلبه
). در مطالعه ۱۸نداشت ( خوانيهمگذشته باشدکه با پژوهش حاضر 

ل قب همشاور تأثير يبررس منظوربه) که ۲۰۱۳پاك گوهر و همکاران (
انجام  يبهداشت جنس تيبر رعا ژهيو ياز ازدواج با محتواي آموزش

را در حد  يبهداشت جنس تيرعا، نيدر گروه مداخله اکثر زوج، شد
را در  يبهداشت جنس تيرعا نياکثر زوج، خوب و در گروه کنترل

مطالعه گروه هدف با گروه  نيحد متوسط گزارش کردند که در ا
داشت که  رتيبود اما زمان مطالعه مغاهدف مطالعه حاضر همخوان 

 يزندگ ندهيکه قرار است دو ماه آ ينيدر مطالعه پاک گوهر زوج
که با پژوهش حاضر  دنديمشترک خود را آغاز کنند وارد مداخله گرد

  ).۱۹نداشت ( خوانيهم
 يتمندينشان دادند رضا ۱۳۹۰و همکاران در سال  موحد

 از تيدر داشتن رضا ينقش مهم ييزناشو يزنان در زندگ يجنس
 زانيشدن م ترکم متقابالًو  هاآن يمشترک و آرامش روان يزندگ

و  نيزوج يآگاه شيدر خصوص افزا يو دارد هاآن انيتعارضات م
و پژوهش  قيکردند انجام تحق شنهاديپ نيکاهش تعارضات زوج

دوره  نمودن ياجبار نيو همچن يجنس مسائلدر باب  شتريب
جوانان در شرف ازدواج  يهمسران برا يروابط جنس ژهيو يآموزش

 ييداشتن توانا الزمه ۱۳۸۸در سال  شي). بخشا۲۰( گردد يياجرا
که قابل  ييهامهارترا داشتن  يخوب در هر سن يدر روابط جنس

پژوهش  نيا ياصل شنهاديو پ دانديماست  يريگ اديآموزش و 
 )ييزناشو تيرضا و ,يعموم سالمت ,يجنس تيرابطه رضا ي(بررس

 نهيو مشاوره خانواده بخصوص در زم يآموزش يهابرنامهتوجه به 
 هانآ ييزناشو تيرضا شيافزا يبرا نيبه زوج يآموزش مسائل جنس

  .)۲۱قوام و دوام خانواده است ( جهيدرنتو 
 تأثير يکه به بررس زين )۲۰۱۲(و همکاران  يمطالعه خانجان در

 آموزش، پرداخت نيزوج ييزناشو تيفيبر بهبود ک يآموزش جنس
 ييزناشو تيفيک يهامؤلفهي بر بهبود دارمعنيمثبت و  تأثير، يجنس

 و کاهش يجنس تيميصم، ييزناشو تيرضا، يجنس تيمانند رضا
در مطالعه هنرپروران و همکاران  ).۲۲داشت ( هاآن نيتعارضات ب

 شيمنجر به افزا شيمداخله انجام شده براي گروه آزما زي) ن۲۰۱۰(
شد که الزم به ذکر است  نيزوج يجنس تيهاي رضامؤلفه دارمعني

 و حداکثر کساليبودند که حداقل  يپژوهش گروه هدف زنان نيدر ا
 يتيارضاو با وجود ن گذشتيممشترک آنان  يده سال از زندگ

، زين )۲۰۰۸( يمطالعه رفائ در ).۲۳( دنديوارد مداخله گرد يجنس
ي باعث دارمعني طوربهدر گروه مداخله  يآموزش بهداشت جنس

) ۲۰۱۱همکاران (). فرنام و ۲۴شد (و بهبود نگرش  يآگاه شيافزا
 يجنس ريو غ يجنس يهاجنبه تأثير يبه بررس يامطالعه يط

تازه ازدواج کرده  نيزوج ييزناشو تيرضاآموزش قبل از ازدواج بر 
 زانيم، ماه پس از ازدواج ۴مطالعه نشان داد که  جيو نتا، پرداختند

در گروه  ييزناشو تيو رضا يجنس ريغ تيرضا، يجنس تيرضا
ود از گروه کنترل ب شتريي بدارمعني طوربه هاآموزشکننده  افتيدر
مطالعه بارون و همکاران به نقل از شمس مفرحه و  جي). نتا۲۵(

 عالوه، ييمشاوره زناشو اي ينشان داد که آموزش جنس زيهمکاران ن
مت در سال ينقش مهم، مؤثر است نيزوج يجنس تيبر رضا نکهيبر ا

، يکاهش خشونت جنس، يهاي مقاربت مارييازب رييجلوگ، خانواده
و کاهش  يلذت جنس، ينگرش مثبت نسبت به روابط جنس

زمان  زي). در مطالعات فوق ن۲۶( کننديم فاياناسازگاري در خانواده 
 زيتفاوت ن نيداشت که علت ا رتيانجام مداخله با مطالعه حاضر مغا

  .و زمان مداخله بوده است حجم نمونه ازنظر
 ۳۶ يبر رو ۱۳۹۲که درسال ، و همکاران يدريمطالعه پورح در

 يهاکمک افتيبه مرکز مشاوره ازدواج جهت در کنندهمراجعه زوج
 ييزناشو يسال از زندگ ۵تا  ۰ نيبودند و ب ييزناشو مسائل يتخصص

آموزش  کهنشان داد  جيانجام گرفته بود نتا، گذشتيم هاآن
ت که عل باشديم مؤثر نيزوج ييوزناش تيبر رضا يزندگ يهامهارت
 گيرينمونهبا پژوهش حاضر در زمان انجام  جياختالف نتا ياحتمال

اسکات و ، )۲۸همکاران () مارکمن و ۲۷( و تعداد حجم نمونه است.
 تيرضا يزندگ يهانشان داد که آموزش مهارت زي) ن۲۹کارداوا (

در مطالعات فوق  ني. که همچندهديم شيرا افزا نيزوج ييزناشو
با پژوهش حاضر متفاوت  هانمونهتعداد  نيزمان مطالعه و همچن زين

  .بود
همکاران و  يمطالعات رستم خان يجنس تيجهت بهبود رضا در

)۳۰( Ayaz و Kubilay(31) ،Vural و Temel و ) ۳۲همکاران (
 يدارمعني شيبعد از مداخله افزا يجنس تيرضا زانينشان داد م زين

را  جيمطالعه حاضر ناهمخوان بود. اختالف در نتا جيداشت که با نتا
زمان مداخله  نينمونه و همچن جمبه علت تفاوت در تعداد ح توانيم

گذ شته بود دانست الزم به ذکر است که  هاآناز ازدواج  يکه مدت
زنان صورت گرفته که  يمطالعه فقط بر رو يدر مطالعه رستم خان

  .است دهيانجام گرد نيزوج يدر مطالعه حاضر بر رو
ترک مش يکوتاه قبل از زندگ اريانتخاب زمان بس رسديمنظر  به

 يبتنم کرديرو رينظ ييهاروشآموزش با  يبرا ازآنپسبالفاصله  ايو 
از شور و ، زمان نيدر ا نيزوج چراکهنبوده  مؤثر، و تعهد رشيبر پذ

به  ازيکه احساس ن يبرخوردار بوده و هنوز با مشکالت يخاص جانيه
 يم شنهادي. پاندننمودهبرخورد ، زديدر آنان را برانگ همشاور افتيدر

 يو با انتخاب گروه هدف شتريب ينمونهبا تعداد  ييشودپژوهش ها
  .رديانجام پذ، تا پنج سال از ازدواج آنان گذشته باشد کي نيکه ب

  :دير توجه گرديبه نکات ز يدر مالحظات اخالق
 يت محرمانگيرعا-٢ کنندگانشرکتت آگاهانه از ياخذ رضا-١ 

در طول انجام  کنندگانشرکت يم خصوصيوحفظ حر يو رازدار
اعتقادات ، واحترام به باورها يت حدود کرامت انسانيرعا-٣پژوهش 
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حاکم بر  يهنجارها يتوجه کامل به فضا-٤ هايآزمودن يهاو هنجار
ق در يند تحقيامکان خروج از فرآ-٥ يرانيا، ياسالم، يجامعه انسان

ح و يان صريب-٦در پژوهش بود.  کنندگانشرکتار يهرمرحله به اخت
ت يرعا-٧ نفعانيگر ذيصادقانه هرگونه تعارض منافع محقق با د

و  ياثر پژوهش يت معنويدر خصوص مالک يکامل مالحظات اخالق
  .ته اخالق دانشگاه را اخذ کرديکم تأييدن مطالعه يا -٨ج يانتشار نتا

ن نکته اشاره نمود يبه ا توانيمن مطالعه يا يهاتياز محدود
در  ينکه روابط جنسيجامعه و با توجه به ا ينظر به فرهنگ فعلکه 

است که در لفافه در مورد آن سخن گفته  يکشورمان جزء مسائل
ا ت گردديمن باعث يمشترک جهت زوج يهاکالسل يشود تشکيم

 سؤاالتشرکت کرده و  ين نتوانند آسوده خاطر در بحث گروهيزوج
قه آخر يدق ١٥م تا يل بر آن شدين دليند به هميخود را عنوان نما

ن خواسته يو پاسخ داده و از مراجعهر جلسه را اختصاص به پرسش 
  ل دهند.يبرگه کاغذ نوشته و تحو يخود را رو سؤاالتشد 

  
  يتشکر و قدردان

ارشد با  يمقطع کارشناس نامهپايانمقاله منتج از  نيا
و با شماره  باشديماخالق  تهيدر کم تأييد مورد و .٢٩٤٠٧٧شماره.

IRCT2015030721357N1 ينيبال يهاييزماآدر مرکز ثبت کار 
 دانشگاه علوم ياز معاونت پژوهش لهينوسيبد .است دهيثبت گرد

 پژوهش و نيانجام ا رد هاآن غيدريب تياراک به جهت حما يپزشک
معاونت محترم بهداشت دانشگاه و همکاران  يهايهمکاراز  زين
شرکت کننده در  نيزوج نيدر مراکز مشاوره ازدواج و همچن شانيا

  م.يمطالعه کمال تشکر را دار
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EFFECT OF PREMARITAL COUNSELING WITH ACCEPTANCE AND 
COMMITMENT THERAPY-BASED APPROACH ON SEXUAL 

SATISFACTION 
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Abstract 
Background & Aims: Family is the most important component of community and family health 
leads to spiritual excellence and intellectual growth. The high and still growing figures of divorce 
highlights the importance of emotional and sexual intimacy, which culminates in sexual 
satisfaction, and development and promotion of knowledge about sexual compatibility in couples 
as the most important and efficient approach. A conventional approach is currently being 
implemented in premarital counseling centers. The aim of this study is to investigate the effect of 
acceptance commitment therapy (ACT)-based premarital counseling on sexual satisfaction in 
comparison with a conventional approach. 
Materials & Methods: The study population of this clinical trial consisted of all couples referring 
to premarital counseling centers across Isfahan, Iran. Sixty couples were selected and then 
randomly divided into two groups of 30 each: experimental and control. The data were analyzed 
by SPSS 21and Mann-whitney test. 
Results: No significant difference was seen in effect on the couples' sexual satisfaction between the 
couples undergoing ACT-based counseling and conventional premarital counseling (P>0.02).We 
need more research with samples and select a target that last between one and five years of their 
marriage, be considered. 
Conclusion: It seems that choosing a very short time before common life or immediately afterwards 
was not effective in teaching with methods such as an acceptance and commitment approach, 
because at this time couples have a special excitement And still have not faced with encounters the 
problems that make them need to get advice. 
Keywords: Acceptance and commitment therapy; sexual satisfaction; premarital counseling 
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