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 نیزوج یبر عملکرد جنس یآموزش هوش جنس تأثیر یبررس
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 مقدمه:
 در مسائل یکیزیها عالوه بر بعد ف انسان یتمام

 راپزشکانیاز پزشکان و پ یاریکه مورد نظر بس یجنس

و  ییماما مان،یزنان و زا یخصوصاً در تخصص ها

بعد  نیهم بوده و زین یبعد روان یباشد، دارا یم یارولوژ

و  یاز مسائل جسم یاریبس واندت یاست که م یروان

 نیکند. ا دیتشد یجاد و حتیها و اختالالت را ا یماریب

در  یمتفاوت یازهایباعث حاالت و ن ها انسان یدگیچیپ

 .گردد یانسان م

است که به  یمجموعه منابع داخل یجنس هوش

فرد امکان آرامش، حضور در لحظه، ارتباط، واکنش به 

و  یکیزیف وندیپ جادیمختلف، ا طیدر شرا یختگیبرانگ

 یمولفه ها یدهد و دارا یرا م یجنس کیبا شر یعاطف

و  یو حس یعاطف یمهارت ها ،یاطالعات و آگاه

 تیو رضا یاحتاز بدن و شناخت آن و ر یآگاه ،یکالم

 (.1) باشد یم

 یادآوریاست که به افراد  یزیآن چ یهوش جنس

 کیشر یعملکرد شخص ایها  تیمحدود ا،یکند که مزا یم

 یسازش با رابطه  یو به جا رندیشان را در نظر بگ یجنس

 .(2) را با خود سازش دهند یجنس یرابطه  ،یجنس

 یبرجسته و مهم یها تیشخص ستم،یب قرن در

 یعلم قیبه مطالعه و تحق یرابطه جنس ی درباره

 (.3) پرداختند

Masters  وJanson یولوژیب قیتحق ادیبن» کتاب 

زنان  یرا منتشر ساختند و در مورد عملکرد جنس« یتناسل

 چکیده:
 یباشد که توانسته پاسخگو یفرامدرن امروز م یايدر دن دیجد یها هیاز جمله نظر یهوش جنس زمينه و هدف:

آموزش  تأثير نييباشد. هدف از پژوهش حاضر تع یروابط جنس یبشر در حوزه  ی دهيچياز سواالت پ یاريبس
 بوده است. 1392شهرکرد در سال  یدرمان -یمراجعه کننده به مراکز بهداشت نيزوج یبر عملکرد جنس یهوش جنس

پژوهش شامل  یباشد. جامعه  یو کنترل م شیبا دو گروه آزما یتجرب مهياز نوع ن یبررس نیا :یبررس روش
 نيزوج نياز ب یزوج به صورت تصادف 20شهرکرد بوده که  یدرمان -یمراجعه کننده به مراکز بهداشت نيزوج

. دندیگرد ميدو گروه تقس هب یآزمون، به طور تصادف شيپ یآموزش انتخاب شده و پس از اجرا یداوطلب برا
( بود. در IIEF) مردان ی(، عملکرد جنسFSFIزنان ) یعملکرد جنس پرسشنامهشامل دو  یبررس نیابزار سنجش ا

 قرار گرفتند. یآمار ليو تحل هیجزمکرر مورد ت یرگي اندازه انسیوار ليداده ها با روش تحل زيآخر ن
، (P<001/0) نيزوج یبر عملکرد جنس یبه دست آمده نشان از اثر مثبت آموزش هوش جنس جینتا ها: افتهی

 دارد. (P<001/0) مردان یو عملکرد جنس (P<001/0) زنان یعملکرد جنس
ثير مثبت داشته و ادعای نظریه أبر اساس نتایج مطالعه فراگيری هوش جنسی بر عملکرد جنسی ت :یريگ جهينت

 .يد می گرددأیپردازان هوش جنسی مبنی بر کاربرد آن برای تمامی فرهنگ ها ت
 
 .نيزوج ،یعملکرد جنس ،یهوش جنس های کليدی: اژهو
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پالتو،  زش،یانگ ی)مرحله  پاسخ یو مردان به چرخه 

 (.4) ( اشاره کردندلیتحل ای ینیارگاسم، فرونش

دهد که مسائل  یانجام شده نشان م قاتیتحق

مسائل درجه اول  فیدر رد تیاز لحاظ اهم یجنس

 .(5قرار دارد )

 یفرد نیحساس ب یتنها رابطه  یجنس سائق

 یکاف یما به اندازه  یاست که احتماالً در جامعه 

آن فراهم نشده  یبرا یو عمل یمجال آموزش نظر

محترم مستحضر  راپزشکانیپزشکان و پ (.6) است

 یاز رفتارها یاریهستند که استرس و اضطراب بس

تواند سبب  یرا تحت الشعاع قرار داده و م یآدم

 .از اختالالت در جسم گردد یاریبس

نگرش  رییتغ یبرا دیروش جد یهوش جنس

به نام رابطه  یاست تا مسئله اشتباه یافراد به رابطه جنس

 یکه حت یادینبال نکنند. چه بسا افراد زنرمال را د یجنس

مثل: بهداشت  یطیشوند، شرا یقانع نم زین طیشرا نیبا ا

بودن، نگران ارگاسم  کیکامل، رمانت یکامل، سالمت

آنان  یخاطر را برا تیتواند رضا یز نمین رهینبودن و غ

 (.7) فراهم آورد

 ،یخواهند از نظر جنس یدر واقع اکثر افراد نم

 یرو آن ها مسائل جنس نیابهنجار باشد. از او ن یرعادیغ

و نابهنجار است را  یعیطب ریکنند غ یخود که فکر م

کنند که  یتمرکز م ییهازیکنند. آن ها بر چ یم یمخف

 یاگر به آن ها عالقه ا یکنند نرمال است، حت یگمان م

وانمود  ای یسانسور -خود نیزود، ا ای ری. دشدنداشته با

که  شود یم یباعث مشکالت یمسال و یبه خوش مزاج

 یخود انتقاد ش،یاضطراب و تشو ،یپنهان کار لیبه دل

 .دیآ یبه وجود م یو خستگ

نرمال )و  یبه رابطه جنس اقیاشت یاگر افراد به جا

 ایآن دچار شدن به استرس و ارگاسم مهار شده و  یدر پ

و کامل  مانهیصم یانزال زودرس(، خواهان رابطه جنس

به توانستند  یداد، م یبه آن ها م یببودند که حس خو

 یلذت بخش با هم داشته باشند حت یرابطه جنس یراحت

منظم  یرابطه جنس ،یو درس یکار نامهبا وجود بر دیشا

 با هم داشتند. یو مرتب

دارد آن  تیاهم یدر واقع در رابطه جنس آنچه

 یهستند، مسئله  یریکه قابل اندازه گ ستندین ییزهایچ

شود که  یبه احساس فرد مربوط م تیمواقع و با اه

 دشوارتر است. اریآن بس تیتثب ایدرک، سنجش  ،یابیارز

  زیکمک به تجو یجنس یاغلب کتاب ها

 افراد به ها کنند. آن یراهکارها به افراد م یسر کی

داشته  یچه نوع رابطه جنس دیبا قاًدقی گفت خواهند

. ندکن یم حیآن و مدت آن را هم تشر ینحوه  باشند و

است که افراد  لیدل نیموثر نبوده، به هم وهیش نیا

به سمت  کنند، یم یداریکتاب ها را خر نیهمچنان ا

هستند که  یدگاهیرفته و هنوز خواهان د یدرمان جنس

  نیرا بشناسند. آنچه ا یترشیب یمتخصصان جنس

افراد  لیآن است که تما ندیبگو دیکتاب ها و معلمان با

در سکس  اینکهکس نرمال از از س یبرخوردار یبرا

و  یشان را نشان دهند باز داشته و به نگران یخود واقع

 شود. یختم م یجنس یتینارضا

 رشیپذ ،یاساس خودآگاه بر یجنس هوش

حل  یبرا یروش بهتر -قیارتباط عم خود و

 است. یتینارضا

 میکن یخود سع یجنس یدر آموزش ها دیبا ما

تا بتوانند  میار دهقر نیزوج یکامل را فرارو ینقشه ا

خود را  یدر تمام زمان ها و مکان ها عملکرد جنس

 .بهبود بخشند

رفتار و  یدر هر سن یجنس یزندگ گرید یاز سو

متداول  یو آموزش ها طلبد یخود را م یمقتض طیشرا

آل  دهیا یجنس یرابطه  کی یبرا یعموم یتنها چارچوب

 .(2) دهند یارائه م یو همگان

قضاوت و  یجنس تیرضا یحالت کل در

است که آن را  شیخو یهر فرد از رفتار جنس لیتحل

 یجنس تیفعال نی(، بنابرا8) دینما یلذت بخش تصور م

داشته  یمتفاوت یافراد مختلف معان یتواند برا یمشابه م

زمان به زمان  کیشخص از  کی یبرا یباشد و حت

 (.9) ابدی رییتغ گرید

 کردیرو کیتوان  یگرفت که نم جهیتوان نت یم

مختلف با  نیمربوط به زوج یواحد را در آموزش ها
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 یگرفت و حت شیو فرهنگ متفاوت در پ اتیخلق

 ییبه تنها زین یتیجنس یدادن در مورد تفاوت ها یآگاه

با توجه  دیخود با نیرا حل نخواهد کرد و زوج یمشکل

 یفرد رابطه  بهروش منحصر  ،یبه تمام ابعاد زندگ

 .دابنیرا ب شتنیخاص خو

همان نگاه جامع و همه جانبه به  یهوش جنس

 زین یفرهنگ یباشد که تفاوت ها یم یجنس یزندگ

 سازد. یآن وارد نم ی کرهیبه پ یخدشه ا

باشد که  یم ییمولفه ها یدارا یجنس هوش

 از منابع موثق و حیکسب اطالعات صح عبارتند از:

از  یجنس یخود آگاه؛ دانش شناخت بدن و یآگاه

 یمهارت ها؛ یجنس کیشر خود و یجنس تیشخص

مهارت ؛ موثر ارتباط صادقانه و یبرقرار ییتوانا و یعاطف

 جادیرفتارها و ا حیو تصح میتنظ یبا ذهن آگاه یحس

در مورد امور  یپر رنگ بودن مکالمات کالم؛ یهماهنگ

 .با فرزندان خانواده یحت یجنس

 یاز زندگ یمختلف یدر دوره ها یجنس هوش

است و به ما  ریو کاربرد پذ دیلف، مفمخت یبه روش ها

ابراز و اثبات  یرا برا یجنس التیاستفاده از تما یاجازه 

 (.2دهد ) یمان م یقیخود حق

 یجنس یرساندن فرد از رابطه  یهوش جنس

مورد دلخواه  یجنس یشده با هورمون به رابطه  جادیا

 (.2) است نیزوج

که اکثر افراد قبل از  یبر خالف تصور

گونه روابط  نیدارند، ا یاز روابط جنسازدواج 

که  یو در صورت ستیآسان و لذت بخش ن شهیهم

به  یانجام شود گاه یو مهارت کاف یبدون آگاه

 نیشود و در چن یسخت و جانکاه بدل م یفیتکل

خود را  یجنس التیممکن است فرد تمام تما یطیشرا

 (.10) هداز دست بد

 یمللال نیب ییدر گردهما زین 1995سال  در

کشورها  یهمه  یمسئوالن بهداشت یو توسعه  تیجمع

 مناسب آموزش جوانان را  طیملزم شده اند تا شرا

)سالم، مسئوالنه و لذت بخش(  یدر مورد مسائل جنس

فراهم آورند، مسئوالن بهداشت هر جامعه موظف هستند 

افراد جامعه در مورد مسائل  یاز آگاه یاجمال یبرآورد

را  ازیمورد ن یسپس آموزش ها داشته باشند، یجنس

 (.11) کنند و به اجرا درآورند نیتدو

 نیمورد نظر در ا یاز آنجا که در جامعه 

 التیصحبت در مورد روابط و تما یپژوهش تابو

وجود دارد و تاکنون طرح  یبه صورت علم یحت یجنس

رابطه صورت نگرفته است و از آنجا که  نیدر ا یمدون

Pormarzi نیزوج یبر رو پژوهش خود و همکاران در 

 یها به آموزش ازیاز ازدواج ن پسکه  افتندیدر یتهران

محقق بر آن  .(11) داشته است شیافزا یمقدار یجنس

مراجعه  نیزوج یخود را بر رو یجنس یها شد آموزش

شهرکرد انجام دهد.  یدرمان -یکننده به مراکز بهداشت

از  یالعکم اط ای یاطالع یکه ب یینمونه ها ستندیکم ن

 ،نامطلوب یزندگ کیها منجر به  آن یمسائل جنس

طالق ها و انحرافات و در  خته،یاز هم گس یخانواده ا

 دهیگرد دیشد یو روان یروح یها یماریموارد ب یبرخ

در شهرکرد  یپژوهش نیضرورت انجام چن ،(12) است

 .دیاحساس گرد

 
 :یبررس روش

 یگروه دو شیآزما مهیپژوهش از نوع ن نیا طرح

 باشد. یم یریگیپس آزمون و پ ،آزمون شیبا پ

پژوهش مراجعه کنندگان به  نیا یآمار جامعه

 نیب یشهرکرد در فاصله  یدرمان -یمراکز بهداشت

باشند. تعداد  یم 1392ماه تا خرداد ماه سال  نیفرورد

  انیباشد که از م ینفر م 122برابر  یافراد جامعه آمار

با استفاده از فرمول  زوج( 20نفر ) 40ها تعداد  آن

 نیا ینمونه  شدند. نتخاب% ا5 یکوکران در سطح خطا

زوج از افراد مراجعه کننده به مراکز  20پژوهش شامل 

باشند که به روش فراخوان  یشهرکرد م یدرمان -یبهداشت

افراد  ،یدرمان -یدر مراکز بهداشت ییها هیبا نصب اطالع

به را  یخود به شرکت در جلسات آموزش لیتما

 ژوهش،ورود به پ اریداشته و مع انیمسئوالن مراکز ب

 سال بود. کی یهل باالأمدت ت
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 یعملکرد جنس یها پرسشنامهپژوهش  نیدر ا

 ( IIEF) مردان یعملکرد جنس پرسشنامه(، FSFI) زنان

 به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 نیانگیپژوهش قصد داشت م نیا که آنجا از

از آموزش  ( را قبل و بعدFSFI) زنان یسعملکرد جن

زنان مدنظر نبوده است و عملکرد  یو بد عملکرد یابیارز

هدف  نیا یبرا ،دیسنج یاز نوع اختالالت م یرا جدا

فهرست مختصر عملکرد  .(13) شود یم یمناسب تلق

 دبه عنوان استاندارو همکاران  Takashiزنان  تیجنس

نظرگرفته  زنان در یعملکرد جنس یابیارز یبرا ییطال

شده  یابیاعتبار کشور ترجمه و 30 از شیو در ب شود یم

 (.14) است

سوال بوده که افراد با  19 یدارا اسیمق نیا

 . سواالت ندیگو یبه آن پاسخ م یکاغذ -روش مداد

 کی نهیکه گز باشد یم نهیگز 5 یدارا 1-2-15-16

  یپنجم دارا ی نهیتا گز بیو به ترت 5 ی نمره یدارا

 .باشد یم 1نمره 

بوده که از نمره  نهیگز 6 یسواالت دارا ریسا

 در نوسانند. 5تا  صفر

و حداکثر  4 اسینمره کسب شده در مق حداقل

است که  نیا پرسشنامه نیاز محاسن ا یکی. باشد یم 95

 شده تا فیتعر طهیابتدا هر ح اسیدر دستورالعمل مق

ز ا یبا توجه به دستورالعمل درک بهتر یآزمودن

 جهیداشته باشد و در نت طهیمتعلق به هر ح یها هیگو

 .بدهد یمناسب یها پاسخ

 اسیبا مق FSFI اسیمق ییپژوهش حاضر روا در

نفر از افراد  50ی( بررسSSCS) زنان یجنس یخودآگاه

نرم  ها در  سپس داده .مورد پژوهش گرفته شد ی جامعه

با  اسیدو مق نیهم زمان ا ییوارد شده و روا SPSSافزار 

 دار بود. پس از ی ( معنP=042/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر

همان افراد انجام شد  یرو بردوباره  FSFI اسیهفته مق دو

 کرونباخ یآلفا بیبا استفاده از ضر زین اسیمق ییایپا و

(79/0=rمعن ) بود. داری 

عملکرد  اسیپژوهش از مق نیدر ا نیچنهم

 یسسنجش عملکرد جن یبرا ((IIEF مردان یجنس

با هدف پژوهش  اسیمق نی. ا(15) مردان استفاده شد

 نیمردان متناسب بود. ا یبر سنجش عملکرد جنس یمبن

  یدارا 9تا  1 ی هیبوده و از گو هیگو 15 یدارا اسیمق

 10-15 یها هیو در گو باشد  یم 1-5با نمرات  نهیگز 5

  0-6 نیبوده و نمرات آن ب نهیگز 6 یدارا هیهر گو

. باشد  یم 75و حداکثر  صفرقل نمره باشد. حدا یم

بهتر در  یعملکرد جنس ی نمرات باالتر نشان دهنده

 .باشد یمردان م

 اسیمق ییایو پا ییروا ،پژوهش حاضر در

 (SSES-E) اسیبا مق (IIEF) مردان یعملکرد جنس

  ینعوظ یکنش ور -یجنس یخودکارآمد

(Sexual self-efficocy scale - Erectile Functioning) 
 یبر رو IIEFو  SSES-E اسیابتدا مق شد. یریاندازه گ

و  دیجامعه مورد پژوهش اجرا گرد ینفر از اعضا 50

هم زمان آن با  ییها گرفته شد و روا  آن یبستگهم

( محاسبه P=047/0) داری معن رسونیپ یهمبستگ بیضر

همان  یدوباره رو IIEF اسیو پس از دو هفته مق دیگرد

 کرونباخ یآن با روش آلفا ییایپا و دیافراد اجرا گرد

(75/0=rن )دیگرد تأیید زی. 

 (IIEF و FSFI) پژوهش یهر دو پرسشنامه اصل

زوج  20افراد نمونه که شامل  یآزمون رو شیبه عنوان پ

شهرکرد  یدرمان -یاز مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت

به  یبه صورت تصادف نی. سپس زوجدیاجرا گرد ،بودند

گروه  نیزوج یشده و بر رو میتقس یودو گروه مسا

شده توسط  نیتدو یزشآمو جیجلسه پک 10 شیآزما

و  یهوش جنس شیپژوهشگر، با الهام از کتاب افزا

 و هوش  Nasoreاز  یدر مهارت جنس یستگیشا

 به اجرا  Kleinاز  یو هوش جنس Cattrallاز  یجنس

 .(2،12،16) درآمد

 ی در هر رابطه یاتیتوان گفت مسائل ح یم

هوش  هیمتفاوت و منطبق با نظر یالبته از منظر ،یجنس

همه  یتر برا یجامع تر و کاربرد یو نگاه یجنس

بهداشت  ،یجنس لیتما لیاز قب نیسن یاقشار و تمام

 دیعقا ،یجنس تیمقاربت و ارگاسم، عصبان ،یجنس

عنوان اصل  به دیکنترل موال یها و راه یغلط جنس
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گنجانده شد  جیپک نیا... در  و یدر لذت جنس یاساس

باعث متفاوت بودن  یکه نگاه متفاوت هوش جنس

 .گشت یجلسات آموزش

کنترل  نیزوج فیتکال ی ها برگه  در طول آموزش

 . شد یها بازخورد گرفته م  و افکار آن  شد و از احساسات

 نیآخر، پس آزمون از زوج یروز پس از اتمام جلسه  3

اجرا  یریگیآزمون پماه بعد از آموزش،  کیگرفته شد و 

 یها هیبه فرض ییپاسخگو یحاصل برا یها شد و داده

 قرار گرفتند. یآمار لیو تحل هیمورد تجز ژوهشپ

نکردند و  افتیرا در یگروه کنترل آموزش افراد

 ها مجدداً به عنوان پس آزمون  پرسشنامه در آخر

ماه  کی شده پس از تمام افراد نمونه دوباره اجرا یبر رو

تمام افراد  یها بر رو پرسشنامهدوباره  یریگیر پبه منظو

 پژوهش حاضر با  یآمار یداده ها .دینمونه اجرا گرد

 ن،یانگیم یبه منظور بررس ،یفیتوص دو روش آمار

 لیروش تحل یفیو دامنه و آمار توص اریانحراف مع

مکرر با استفاده از نرم افزار  یرگی با اندازه انسیوار

SPSS یقرار گرفت. نمودارها لیو تحل هیمورد تجز 

 .دیگرد میترس Excel پژوهش با نرم افزار

 
 :ها افتهی

و  نیانگیم یداده ها از شاخص ها فیتوص یبرا

 %50پژوهش  نیانحراف استاندارد استفاده شد. در ا

 %50زوج( در گروه کنترل و  10نفر،  20) ها یآزمودن

. قرار گرفتند یدر گروه آزمودن زیزوج( ن 10نفر،  20)

 1 شماره طول مدت ازدواج دو گروه در جدول نیانگیم

طول مدت ازدواج در هر  نیانگینشان داده شده است. م

بود، به عبارت دیگر دو گروه از نظر طول  6/6دو گروه 

 .مدت ازدواج همسان بودند

 

 آمار توصيفی مدت ازدواج آزمودنی ها به تفکيک گروه :1جدول شماره 

 حداکثر حداقل حراف معياران ميانگين تعداد گروه

 12 1 04/4 6/6 20 کنترل

 12 1 04/4 6/6 20 آزمایش

 12 1 04/4 6/6 40 کل 

 

 ها در  یمربوط به سن آزمودن یفیآمار توص

نشان داده شده است.  2 شماره دو گروه، در جدول

بود.  9/29 یسن در هر دو گروه آزمودن نیانگیم

 شیو در گروه آزما 55/3در گروه کنترل  اریانحراف مع

 نیب یسن تفاوت آمار نیانگیبود. از نظر اختالف م 99/2

 .وجود نداشت یدو گروه مورد بررس

 

 آمار توصيفی متغير سن به تفکيک گروه و سن آزمودنی ها :2شماره جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين تعداد گروه

 37 24 55/3 9/29 20 کنترل

 37 24 99/2 9/29 20 آزمایش

 37 24 5/3 9/29 40 کل 
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آموزش  تأثیر یپژوهش بررس هیفرض نیتر مهم

 نیبود که در ا نیزوج یبر عملکرد جنس یهوش جنس

مورد  یها آزمون ازیمورد ن های فرض شیراستا ابتدا پ

نرمال  یشد. بررس یبررس قیتحق یها هیاستفاده و فرض

مون پژوهش با استفاده از آز یرهایمتغ عیبودن توز

انجام شد.  (K_S) رنفیاسم -کلوموگروف یناپارامتر

 در هر  رهایمتغ هیآزمون نشان داد که کل نیا جینتا

برخوردار هستند.  ینرمال عیمورد سنجش از توز تیضعو 3

 انسیکووار -انسیوار سیبودن ماتر یکرو نیهمچن

 یها( که معادل آزمون همگن هیفرض یبررس نی)در ح

بود. نمرات کل  یمعمول انس،یوار لیها در تحل انسیوار

 یبه صورت جمع تمام نیزوج یعملکرد جنس ریتغدر م

عملکرد  یها اسیزوج در مق 20نمرات حاصله از 

 .دیمحاسبه گرد یجنس

در  نیزوج یعملکرد جنس ریمتغ یفیتوص جینتا

و  یآزمون، بعد از آموزش هوش جنس یمرحله مقدمات

گزارش  3ه شماردر جدول  یریگیدر مرحله پ نیهمچن

 .شده است

 

 شاخص های توصيفی متغير عملکرد جنسی زوجين در پيش آزمون، پس آزمون و مرحله پيگيری :3جدول شماره 

 عملکرد جنسی زوجين گروه تعداد آزمودنی ميانگين انحراف معيار

 نمرات پيش آزمون آزمایش 20 1/53 3/8

 کنترل 20 5/52 98/7

 کل 40 8/52 2/8

 نمرات پس آزمون آزمایش 20 6/75 66/8

 کنترل 20 53 12/8

 کل 40 8/59 15/9

 نمرات پيگيری آزمایش 20 6/66 89/8

 کنترل 20 5/51 3/8

 کل 40 08/64 1/10

 

مشاهدات  انسیوار زیآنال اینکهبا توجه به 

روند  یتکرار شده، اثر متقابل گروه و زمان برابر

 ن را نشان زما یط یمورد بررس ریموجود در متغ

عامل در  نیدار بودن ا یلذا در صورت معن ؛دهد یم

 ریتوان گفت که روند دو گروه از نظر متغ یمدل، م

. با توجه ستزمان تفاوت داشته ا یدر ط یمورد بررس

 گریکدیزمان ها با  سهیمورد، به منظور مقا نیبه ا

( از آزمون یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیپ سهی)مقا

 دیاستفاده گرد انسیوار لیدر تحل Contrasts ساتیمقا

 .ارائه شده است 4شماره آن در جدول  جیکه نتا

 

 نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازه گيری مکرر بر عملکرد جنسی زوجين :4 شماره جدول

 F Sig (p) ميانگين مجذورات DF مجموع مجذورات منبع تغييرات

 001/0 79/161 25/2531 1 25/2531 زمان

 000/0 12/35 75/33 1 75/33 زمان ×گروه 

 - - 645/15 38 50/594 خطا
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 تیمینمرات صم نیانگیم شینما جهت

دو گروه  کیمقطع مختلف و به تفک 3در  نیزوج

ارائه شده است.  1 شماره و کنترل نمودار شیآزما

 نیانگیاست، م انینمودار نما نیگونه که از ا همان

)همگام با  یخط یبا اثر ها یآزمودن یعملکرد جنس

 نیانگیم که یاست. در حال شیمداخله( در حال افزا

 باًیمقطع مورد سنجش تقر 3کنترل در  هنمره گرو

مشاهده  طور که در نمودار مانده است. همانیثابت باق

 یرگی بار اندازه 3 نینمرات ب نیانگیشود، م یم

گزارش شده در طول زمان، به لحاظ آماری تفاوت 

 (.F ،01/0>P=79/161) دهند یی را نشان مداری معن

 هر  راست که د نیاز ا یبه دست آمده حاک جینتا

دو گروه در طول زمان تفاوت وجود دارد )اثر زمان(، 

 رخ داده است؛  یاثرات به گونه متفاوت نیاما ا

نمرات در نمودارهای مربوط به  نیانگیبه طوری که م

. رندگی یگروه ها در طول زمان از هم فاصله م

نمرات در دو گروه متفاوت  نیانگیم زانیم نیبنابرا

عملکرد  شیزمان بر افزا ردای معن تأثیر ج،یاست. نتا

گروه و  ی. به عالوه اثر تعاملدهد یرا نشان م نیزوج

آزمون داشته است  جیبر نتا یداری معن تأثیر زیزمان ن

(12/35=F ،01/0≥(P .دار نمرات ی معن شیافزا

مثبت آموزش  تأثیرن در طول زمان آموزش پس آزمو

نمرات آزمون  نیانگیدهد. م یرا نشان م یهوش جنس

  یکه تفاوت آمار افتهیکاهش  یاندک یریگیپ

با گروه پس آزمون نداشت. با توجه به  یدار معنی

به دست آمده مشخص شد که اثر آموزش  جینتا

دار بوده معنی  نیزوج یبر عملکرد جنس یهوش جنس

 شد. تأیید قیتحق هیو فرض

 

 

 تعامل گروه در زمان بر عملکرد جنسی زوجين تأثير :1 شماره نمودار

 

بر  یآموزش هوش جنس تأثیرپژوهش  نیا در

 یمورد بررس کیبه تفک زیزنان و مردان ن یعملکرد جنس

 قرار گرفت.

آموزش  تأثیر انسیوار لیآزمون تحل جینتا

 زنان و مردان در جدول یبر عملکرد جنس یهوش جنس

نشان داده شده است. همانطور که در جدول  5 شماره

زنان و مردان  یشود اثر زمان بر عملکرد جنس یم دهید

 نیا. (F ،01/0≥P=38/31است )داشته  یدارمعنی  تأثیر

 تأثیرزمان،  × تیجنس یلاست که اثر تعام یدر حال

زنان و مردان نداشت  یعملکرد جنس بر یدارمعنی 

نمرات  نیانگیم شی(. جهت نما5شماره )جدول 

مقطع مختلف  3زنان و مردان در  یعملکرد جنس
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 نیگونه که از ا ارائه شده است. همان 2شماره نمودار 

 یعملکرد جنس نیانگیاست، م انینمودار نما

در حال  یخط یربا اث شیدر گروه آزما ها یآزمودن

مشخص به دست آمده  جیاست. با توجه به نتا شیافزا

 یبر عملکرد جنس یشد که اثر آموزش هوش جنس

 دار بوده است.معنی زنان و مردان 

 

 جنسيت و زمان بر عملکرد جنسی زوجين تأثيرنتایج آزمون تحليل واریانس با اندازه گيری مکرر  :5 شماره جدول

 F Sig (p) میانگین مجذورات DF مجموع مجذورات منبع تغييرات

 000/0 38/31 25/2531 1 25/2531 زمان

 38/0 76/0 250/61 1 250/61 زمان ×جنسيت 

 - - 64/80 38 5/3064 خطا

 

 

 مقطع زمانی 3زنان و مردان در  عملکرد جنسی بر جنسی هوش آموزش تأثير :2 شماره نمودار

 

 :بحث
آن است که  از یپژوهش حاک نیا جهینت

 تأثیر نیزوج یملکرد جنسع بر یآموزش هوش جنس

 افتهی نیمرتبط با ا قیدار دارد. اگرچه تحقمعنی  مثبت و

و همکاران در پژوهش خود نشان  یاما رستم ،نشد دایپ

 یطرحواره ها از یبیکه ترک یجنس یدادندکه سبک ها

است نقش  هم راثر متقابل ب با یرفتار و یجانیه ،یشناخت

 یافراد دارد. توجه به فاکتورها یدر عملکرد جنس یمهم

 زین یهوش جنس ( دریو رفتار یجانیه ،ی)شناخت فوق

پژوهش  جیبا نتا افتهی نیتوان گفت ا یشود. م یم دهید

 .(17) باشد یهمخوان م و همکاران یرستم

و  یپژوهش گنج جیبا نتا افتهی نیا نیهمچن

 ییزناشو یاز زندگ تیرضا شیبر افزا یهمکاران مبن

ارکان مهم  )که از احساسات انیو ب ییبا شناسا نیزوج

 .(18) باشد یهمخوان م باشد(، یم یش جنسهو

 یرابطه جنس یتر آنچه براشیب یمنظر هوش جنس از

که  یو اطالعات ستین یاست مشخصاً جنس ازیلذت بخش ن
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مربوط به بدن  رینظ یو ب یدارد با کتاب شخص ازیفرد واقعاً ن

او و  یها تیاش آغاز شده و اولو یجنس کیخود و شر

 االت،یخود، خ اتیه، تجربدر مورد تماس، بوس کشیشر

 راتییانواع تغ ،یجنس تیدر موقع شانیها یکنجکاو

 در طول زمان را شامل  طیبسته به شرا یو روح یکیزیف

بر  یمبتن یجنس یخاطر آموزش ها نیشود، به هم یم

و  نیبا سن نیدر پژوهش حاضر در مورد زوج یهوش جنس

 یو مثبت بر عملکرد جنس میمستق یتأثیرمختلف  طیشرا

اکثر  اینکه انیبا ب یآنان داشته است. در واقع هوش جنس

و نابهنجار  یعاد ریغ یخواهند از نظر جنس یافراد نم

خود را که  یدارد که افراد مسائل جنس یعنوان م ،باشند

کنند.  یم یو نابهنجار است مخف یعیرطبیکنند غ یم فکر

کنند  یکه فکر م کنند یتمرکز م ییزهایها بر چ آن

 اشندنداشته ب یاگر به آن ها عالقه ا یهستند حتنرمال 

 یوانمود به خوش مزاج ای یخود سانسور نیزود ا ای رید

 .شود یم یسالمت باعث مشکالت و

 ش،یاضطراب، تشو ،یکار پنهان لدلی به

 ی. هوش جنسدیآ یم به وجود ،یو خستگ ییخوداتکا

 ایها  تیمحدود ایکه مزا شود یم یادآوری به افراد

 رند،یشان را در نظر بگ یجنس کیشر یشخص عملکرد

از  یرابطه جنس حفظ یروش برا نیمهم تر امر نیا

موارد همان  نیاست. ا یاضطراب عملکرد جنس

 نیآموزش ها به زوج نیاست که در ا ییزهایچ

 یها بر عملکرد جنس بالقوه آن تأثیرگشته و  یادآوری

 .دیمشاهده گرد نیزوج

 رشیپذ ،یبر اساس خودآگاه یهوش جنس

 یخوب برا یروش قیو ارتباط عم یجنس کیخود و شر

افراد قادر به انجام  یوقت .است یجنس یتیحل نارضا

 خواهند یلذت بخش یتجارب جنس ،باشند یهوش جنس

 (.2) داشت

 رییاست که به مردم قدرت تغ یمدع یهوش جنس

 که امروز افراد یمتحول شدن در راه شان و یدر زندگ

افراد  (،19) دهد یم را شندیاند یم ینسج یرابطه  رامونیپ

گشته  لینا یاز رفتار جنس یخاص فیبه تعر یهوشمند جنس

 زانیم نیبرده و کمتر یزیغر لیم نیلذت را از ا نیترشیو ب

(. در پژوهش حاضر 8) کنند یتجربه م را یمشکالت جنس

 .دیرس تأییدبه  یهوش جنس یادعا نیا

 یاردشو کار یبه هوش جنس دنیرس ییتوانا

 د،یآ یبه دست م یو تمرکز حس نیو با تمر ستین

 نات،یپژوهش پس از انجام تمر نیافراد در ا نیبنابرا

 جینتا را از خود نشان دادند. یمطلوب تر یهوش جنس

عملکرد  بر یبر آموزش هوش جنس یپژوهش مبن

از آن  یمثبت دارد، حاک تأثیرزنان و مردان  یجنس

زنان  یجنس کردعمل بر یاست که آموزش هوش جنس

فرض دوم  نیدار دارد، بنابرامعنی و مردان اثر مثبت و 

 .دیگرد تأیید( P<001/0) احتمال پژوهش با نیا

نشد، اما  افتی هیفرض نیمرتبط با ا قیتحق گرچه

بر  یمبن یو محمد یپژوهش رستم جیبا نتا افتهی نیا

به  یجنس یها یبدکار در یجنس ینقش مهم باورها

 یجنس ی. باورها(20) باشد یهمخوان م در زنان، ژهیو

 نیهمچن است. یاز جمله ارکان مهم در هوش جنس زین

بر  یو همکاران مبن یرستم یپژوهش جیبا نتا افتهی نیا

ارتباط و  یدر برقرار ییارتباط مثبت افکار عدم توانا

باشد که به  یهمخوان م و درد، یختگیبرانگ یجنس لیم

 پرداخته خواهد  یسفاکتورها در هوش جن نیا یتمام

 .(17) شد

 تأییدپژوهش پس از مورد  هیفرض نیا تأیید

و دور از ذهن  دیاول پژوهش، بع هیقرار گرفتن فرض

و  خیزن و مرد مر یدر هوش جنس رایز ،نمود ینم

به هم  ایدر دن زیبلکه از همه چ ستندیونوس متفاوت ن

بخش  تیروابط رضا جادیترند، هر دو خواستار ا هیشب

شان را بر  ینسج ماتیافراد بدن و تصم ی. وقتهستند

تفاوت  انگریو ب -ستین یکه واقع یدانش یمبنا

ها اصرار دارند که  زن و مرد است و آن نیادیبن

مطرح  یگذارند، تضاد هوش جنس یم -است یواقع

 شود. یم

هر فرد )چه زن و چه  یهوش جنس ینظر تئور از

 یمکالمه  ،یجنس کیخود و شر رشیمرد( با اعتماد، پذ

موثر از  یریشگیاز خود و ابراز آن، پ یاثربخش، آگاه

 یبه رابطه  تواند یم رهیناخواسته و غ یها یباردار
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 هیفرض نی(. در واقع ا2) ابدیلذت بخش دست  یجنس

شود  یدو جنس قائل م نیب یکیکه تفک کیدموگراف

  یبناریبا ز رایز شد یپژوهش آورده م نیدر ا دینبا

 اینکه لیاما به دل ،منافات دارد ینسهوش ج ی هینظر

 نیو ا گردد یبار انجام م نیاول یبرا یپژوهش نیچن

ارائه  نیبه زوج یبار به صورت آموزش نیاول یبرا یتئور

و  گردد یاثر بر هر جنس بررس اینکه لیو به دل گردد یم

 نیگردد، در ا یمفهوم بررس نیا یصحت اثربخش

 دگاهید نیکه ا دیپژوهش گنجانده شد. مشاهده گرد

 یلذت جنس یآن برا یبر استفاده از مولفه ها یمبن

 گرید طیو شرا یماریسن، ب ت،ینظر از نوع جنس صرف

 تأیید یرانیا ( در مورد زنان یجنس ی و رابطه طی)فرد، مح

در  گریکدیزنان و مردان با  شپژوه نی. در ادیگرد

واحد و  یشرکت کرده و آموزش ها یجلسات آموزش

 کردند. افتیا درر یکسانی

از آن  یحاک جهینت زیپژوهش ن نیدر ا نیهمچن

عملکرد  شیبر افزا یاست که آموزش هوش جنس

فرض  نیدار دارد. بنابرامعنی مردان اثر مثبت و  یجنس

 .دیگرد تأیید( P<001/0) پژوهش با احتمال

 افتهی نینشد، اما ا دایپ افتهی نیمرتبط با ا یقیتحق

بر ارتباط مثبت  یو همکاران مبن یرستم یپژوهش جیبا نتا

 یکل یتمندیفقدان افکار مرتبط با نعوظ ارگاسم و رضا

 ینیب شیمثبت پ یرابطه  نیو همچن یجنس یاز رابطه 

 .(17) باشد یهمخوان م شکست ارگاسم،

به افکار و اثر آن بر عملکرد  یدر هوش جنس

شود.  یافراد م تیاز جنس یادتریافراد توجه ز یجنس

جز  یزیگردد که مردان به چ یعوام تصور م گاهاً در

نشان  افتهی نی. اشندیاند یو ارگاسم نم یجنس یرابطه 

 رش،یمثل پذ یهوش جنس یکه عمل به مولفه ها داد

افراد  تیبه نوع جنس رهیاعتماد و غ ،یجنس یخودشناس

 زیمردان را ن یتواند عملکرد جنس ینداشته و م یربط

 .بهبود بخشد

 

 :یریگ جهینت
 ی هیاز آن است که نظر یحاک یبررس نیا جیانت

کاهش اضطراب و  یبر راهکارها هیبا تک یهوش جنس

 تأثیر نیزوج یبر عملکرد جنس تواند یشناخت بدن م

 یکه دارو درمان یداشته باشد و در موارد میمستق

 باشد،  ینم یمشکالت و اختالالت جنس یپاسخگو

 جامع بهره گرفت. کردیرو نیتوان از ا یم

 ،یبر خود ابراز دیبا تأک کردیرو نیا نیمچنه

 تواند  یخود م رشیو پذ یشناخت احساسات، خودآگاه

 یاز جمله احساس درون یمسائل مرتبط با رابطه جنس ریسا

 یو ضوابط شخص طینظر از شرا را صرف تیلذت و رضا

 افراد، بهبود بخشد. تیو جنس

 

 :یو قدردان تشکر
کت کننده در شر نیزوج یاز همکار لهیوس نیبد

شهرکرد تشکر و  یدرمان یمطالعه و کارکنان مراکز بهداشت

نامه  انیمقاله منتج از پا نی. الزم به ذکر است امینما یم یقدردان

در  ییارشد مشاوره و راهنما یدر مقطع کارشناس نجانبیا

که در  باشد یشهر م ینیواحد خم یدانشگاه آزاد اسالم

گرانقدر  دیکه از اسات دیرس بیبه تصو 1392ماه  وریرشه

 .مینمای تشکر م زیشهر ن ینیدانشگاه آزاد خم
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Background and aims: Sexual intelligence is one of the new theories in post-modern world that 

responds to many complicated questions in sexual relationships area. The aim of the present 

research was to determine sexual intelligence education effect on sexual function marital referred 

to medical-hygienic centers of Shahrekord in 2013. 

Methods: This study is of semi-experimental type having 2 groups of experimental and control. 

Research sample include couples referred to medical-hygienic centers of Shahrekord that  

20 couples attracted voluntarily for education and after pre-test divided randomly into 2 groups. 

Measurement tools include 2 questionnaires of sexual function of women (FSFI), sexual function 

of men(IIEP). Finally, data were analyzed by variance analysis of replicated measurements 

statistically. 

Results: Results indicated positive effect of sexual intelligence education on marital sexual 

function (P<0.001), sexual function of women (P<0.001), and sexual function of men (P<0.001). 

Conclusion: According to the results, intelligence education effect on sexual function had 

positive effect and the claim of theorists of sexual intelligence based on its performance for all 

cultures is confirmed. 
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