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 نیزوج تیمیبر صم یآموزش هوش جنس ریتأث یبررس

 
 2یوسف گرجی، 1نجمه سدرپوشان، 2فاطمه رضایی، *1لیاص یزهرا جالل

شهر، دانشگاه آزاد  ینی، واحد خمروانشناسیگروه 2؛ رانیشهر، اصفهان، ا ینیخم ،یشهر، دانشگاه آزاد اسالم ینیگروه مشاوره، واحد خم1

 .انریشهر، اصفهان، ا ینیخم ،یاسالم
 24/2/96 :پذیرشتاریخ          3/10/92 تاریخ دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
دروجودشانبودهویابعادمختلفیهاداراانسان

برهمیانکاررقابلیغریابعادتأثنیازمواردایاریدربس

به جنسعنواندارند. روابط کتواندیمیمثال تیفیبر

زوج مستنیروابط غمیقاثر ومیرمستقیو باشد داشته

زوجمتعاقباً جنسزیننیروابط رابطه ریتأثهاآنیبر

کهموردمیباورنیاازمندیهانماانسانی.همهگذاردیم

گ قرار محبت و هممیریعشق به خواستارلیدلنیو

دیبرقرار با پمیهستگرانیارتباط باوندی. ارتباط و

معنایگرید به وردوبدلیتنها با اطالعات یکردن

معناست،ین به همدلیبلکه صمیاشتراک، تیمیو

اصل موضوع صملیتمات،یمیصمیاست. تیمیاست.

جسمان به،یازنظر جنسمعموالً لذت ریتعبیعنوان

مشودیم ما از اجتماع امخواهدی. ابراز والیدر

نیامرانیوهممیکنتیخود،حدودرارعایهاخواسته

ییحداقلجادیمابایکههمهکندیمجادیاضرورترا

دورازکهدرآنجاکامالًآزادوبهمیداشتهباشیدرزندگ

یجنسیورابطهتیمیصممی.حرمیباشدوبندیهرگونهق

(.1است)ییجانیچن

شاملیتعاملندیافرکیتیمیصم که است

مرتبطمکی ابعاد از صمشودیتعداد ازینکیتیمی.

کیداردودریدرکودکشهیساناستکهرانیواقع

براازیچارچوبن عمقکندیرشدمیبستگدلیبهبقا .

رابطهیتیمیصم در نفر دو بهکنندیمجادیشأنایکه

براآنییتوانا محیصحشن،انتقالرویها افکار،وو ثر

ن وآرزوهاخواستهازها،یاحساسات، یهانهیزمدرشانیها

(.2رد)دایمربوطهبستگ

 چکیده:
 یکه توانسته پاسخگو باشد یفرا مدرن امروز م یايدر دن دیجد یها هیازجمله نظر یهوش جنس زمينه و هدف:

 یآموزش هوش جنس ريتأث نييباشد. هدف از پژوهش حاضر تع یبشر در کل روابط انسان ی دهيچياالت پواز س یاريبس
 است. ودهب 1392شهرکرد در سال  یدرمان -یکننده به مراکز بهداشت مراجعه نيزوج تيميبر صم
 نيپژوهش شامل زوج ی . جامعهباشد یو کنترل م شیبا دو گروه آزما یتجرب مهياز نوع ن یبررس نیا :یبررس روش
آموزش  یداوطلب برا نيزوج نيب زوج از 20شهرکرد بوده که نمونه شامل  یدرمان -یکننده به مراکز بهداشت مراجعه
 انسیوار ليبا روش تحل یآور پس از جمع ها . دادهدندیگرد ميبه دو گروه تقس آزمون، شيپ یشده و پس از اجرا  انتخاب
 قرار گرفتند. یآمار ليوتحل هیمکرر مورد تجز یريگ اندازه

 ني. همچن(>01/0P) داشت نيزوج تيميبر صم یآمده نشان از اثر مثبت آموزش هوش جنس دست به جینتا :ها افتهی
 .داشته است یکسانی ريزنان و مردان تأث تيميبر صم یآمده نشان داد که آموزش هوش جنس دست به جینتا
 ریبر سا تواند یندارد، م ديتأک یدر طول رابطه جنس یتنها بر لذت جنس نکهیا ليبه دل یهوش جنس :یريگ جهينت

 اثرگذار باشد. زين تيميسکس ازجمله صم امونريو مسائل پ نيروابط زوج یها جنبه
 

 .ني، زوجتيميصم ،یهوش جنس کليدی: یها واژه
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تسهیزیهمانچیجنسهوش نیالیاستکه

صح درحیانتقال آورده، فراهم را احساسات و افکار

تعرکوشدیمیریادگینیاعیتسر پیفیو ازاژهیکه

شخصونیبیازسازگاریبرشکلخاصیهوشمبن

(.3بخشد)یارائهدادهراتحققمطشیمح

منابعداخلیجنسهوش بهیمجموعه استکه

فردامکانآرامش،حضوردرلحظه،ارتباط،واکنشبه

اطیدرشرایختگیبرانگ ویکیزیفوندیپجادیمختلف،

شریعاطف میجنسکیبا دارادهدیرا یهالفهومیو

آگاه و حسیعاطفیهامهارت،یاطالعات ویو

تیورضایاحتازبدنوشناختآنوریآگاه،یکالم

(.4باشد)یم

جنس یهوش افرادیزیچآن به که است

مزاکندیمیادآوری عملکردایهاتیمحدودا،یکه

بگیجنسکیشریشخص نظر در بهرندیرا یجاو

رابطه با خودیجنسیرابطه،یجنسیسازش با را

.(5دهند)سازش

جنس هوش بر افراد باعثتواندیمیتسلط

جنس عملکرد نزد،یبهبود مثبت، ،یکیاحساسات

افزاباتیمیصم وشیهمسر، بودن باهم ساعات

اشیافزا از افزانیلذت ارتباطاتشیساعات،

رضاییزناشو رضاییزناشوتیو یجنستیگردد.

برتحر آناتومیکیزیفکاتیعالوه احساساتویو با

(.6)ارتباطداردزیعواطفانسانن

پپزشکان راپزشکانیو مستحضر هستندمحترم

بس اضطراب و استرس رفتارهایاریکه رایآدمیاز

متحت و داده قرار بستواندیالشعاع ازیاریسبب

هوشجنس جسمگردد. میاختالالتدر داردیعنوان

وییتنها،یکهاضطرابدرموردنرمالبودنرابطهجنس

اکندیمجادیایعاطفییجدا دریعاطفیانزوانیو

تما افراد بیجنسیولدتواقعلیاکثر از .بردیمنیرا

عبارت صمیبه و نزدتیمیلذت کدامچیه،یکیو

رشدکنند.یطیمحنیدرچنتوانندینم

بهاگر جنساقیاشتیجاافراد رابطه ،یبه

وکاملبودندکهحسمانهیصمیخواهانرابطهجنس

آنیخوب مبه رابطهیراحتبهتوانستندیمداد،یها

بالذتیجنس باشندبخش داشته بادیشایحت؛هم

کار برنامه درسیوجود جنس،یو ویرابطه منظم

همداشتهباشند.بایمرتب

جنسآنچه رابطه در آن،داردتیاهمیدرواقع

واقعویهستند،مسئلهیریگاندازهکهقابلستندینییزهایچ

درک،،یابیکهارزشودیبهاحساسفردمربوطمتیاهمبا

ت.دشوارتراساریآنبستیتثبایسنجش

هوشیدیکلیجنبه،یارتباطودوستشیافزا

مقایجنس در غناسهیاست. آن فیعاطفیبا یکیزیو

جنس هوش با عمل از ونیتربزرگ،یحاصل

واژننیتروفشردهنیترمرطوباینعوظنیترمستحکم

(.5)ابندییمیجزئتیاهم

افرادمختلفیبراتواندیمشابهمیجنستیفعال

(.7باشد)داشتهیمتفاوتیمعان

یجنسرابطه ست،ینتیفعالکیتنها کیبلکه

یجنسیوتصوراست.تصوراتافراددرموردرابطهدهیا

دهیچیپتیفعالکیها،فردآنیجهیودرنتانددهیچیپاریبس

یدگیچیپنینقشکمکردنای.هوشجنسکندیمجادیا

فعال و برعهشانیجنسیهاتیتصوراتافراد دارد.را ده

افرادیجنسالتیتمایرشدتجربهیچگونگیهوشجنس

فراگ آنیریو مشخصممجدد را درنیبنابرا.کندیها

بایایدن فراخوریمتفاوتیآموزشکردیرودیامروز به را

وفرهنگمتفاوتافرادمدنظرقراردادتااتیوخلقطیشرا

ردرابطهفروشمنحصربه،یفردباتوجهبهتمامابعادزندگ

.ابدیرابشیخاصخو

آموزشدیباما سعیجنسیهادر میکنیخود

فرارویانقشه تابتوانندازمیقراردهنیزوجیکاملرا

.ابندیدسترتشیهرچهبتیمیرهگذربهصمنیا

همهیجنسهوش و جامع نگاه بههمان جانبه

تفاوتیجنسیزندگ که زینیفرهنگیهاهست

.سازدیآنواردنمیکرهیبهپیاخدشه

کهباشدیمییهالفهومیدارایجنسهوش

ازمنابعموثقوحیکسباطالعاتصح.1انداز:عبارت

ودانششناختبدنیآگاه 2؛ ازیجنسیخودآگاه.



 1396/ مهر و آبان 4، شماره 19شهرکرد/ دوره  یمجله دانشگاه علوم پزشک

56 

یجنسکیخودوشریجنستیشخص یهامهارت.3؛

توانایعاطف میبرقرارییو و صادقانه ؛ثروارتباط

رفتارهاحیوتصحمیتنظیذهنآگاهبایمهارتحس.4

دریپررنگبودنمکالماتکالم.5؛یهماهنگجادیوا

.بافرزندانخانوادهیحتیموردامورجنس

زناشویجنسسالمت تمنیزوجییو زیعوامل

جنسیدهنده باهوش بقیافراد از نحوههیباال یرا

نباالبود.1:شاملیجنبهرفتارجنس3عملکردآناندر

تیفیوکیازچگونگعیوسیآگاه.2،یاطالعاتجنس

جنس میبرقرارییتوانا.3؛خودیرفتار باوارتباط ثر

(.6اند)ذکرکردهگرانید

میهاآموزشاکثر فرد از کهخواهندیمتداول

رابطه با را تمکیجنسیخود دهند، ازنیوفق و کنند

هوشیولبهراسند،شیازهایبههمسرونیتوجهیعواقبب

رابطهیجابهیجنس با اجازهیجنسیسازش فرد یبه

(.5دهد)یباخودرامیجنسیسازشدادنرابطه

دانشگاهیورودیهاازافراددرآزمونیاریبس

؛کردندیکسبمیینمرهباالیسساتازبهرههوشومای

هم محنیاما در موفقطیافراد چندان خانواده و کار

هم درموردرفتاروشتریبیهااعثپژوهشبنینبودند.

هوشگریدمیاوشدومفاهیهایریادگیروابطانسانو

چندا تعارنمطرحشدندکه ازهوشیاساسفیهمبا

یهاییازتوانایا.هوشمجموعهباشندینمرتیمغایدارا

امکانمیشناخت تانسبتبهجهاندهدیاستکهبهما

کهمسائلراحلمیریبگادیومیکندایپیاطرافآگاه

عبارتروشنمیکن به هوش. یشناختتیظرفکیتر،

حلیوچگونگیریادگیاستکهامکانکسبدانش،

م فراهم را مشکالت و بهرهسازدیمسئله برخالف .

زندگیهوش طول در اباًیتقریکه است،ستایثابتو

میهوشجنس وهمتوانیرا داد اکنونرشدوتوسعه

 ایفاتیلأجهانتدر رابطهدردسترسعمومافرادنیدر

کتاب و ییهاهست Nasoreتوسط وKleinو

Cattrall(8،7،4)اندشدهنوشتهاببنیدرا.

سالیادیزیهاپژوهش نهیزمدرریاخیهادر

ازیهابرخازآنیاصورتگرفتهوپارهیمسائلجنس

اموردمیمفاه در ننینظر را قرارمزیپژوهش دنظر

پژوهشیول؛اندداده جنسنهیزمیتاکنون یهوش

بریدرپژوهشحاضرسعنیبنابرا؛صورتنگرفتهاست

آموزش تا شد آنآن اثر و ها بر نیزوجتیمیصمها

گردد.یبررس

 

ی:بررس روش
یگروهدوشیآزمامهیپژوهشازنوعننیطرحا

.باشدیمیریگیآزمونوپپس،آزمونشیباپ

کنندگانپژوهششاملمراجعهنیایآمارعهجام

بهداشت مراکز فاصلهیدرمان-یبه در نیبیشهرکرد

خردادماهنیفرورد تا سال ا1392ماه از که نیبوده

دردسترسیریگزوج(باروشنمونه20نفر)40جامعه

مع ااریانتخابشدند. به تأهلپژوهشمدتنیورود

سالبود.کییباال

نیادر ابزار از یازهاینپرسشنامهپژوهش

.دیاستفادهگردلی(بهشرحذ2)تیمیصم

پرسشنامهنیا تنظهیتهBagaroziتوسط میو

شده پرسشنامهاست. طهیگو41شامل نوع فیاز

اباشدیم(یبنددرجه)کرتیل ابعادیداراپرسشنامهنی.

خاص فرمول با بعد هر در نمرات و بوده یگوناگون

متقابلبهدستتیورضایافتیدرتیانرضاتحتعنو

خواهندصلسپسنمراتحاند،یآیم زده تاجمع شد

.(2)دینمرهکلبهدستآ

اییایپارانیادر ی)آلفا94/0پرسشنامهنیکل

(رسونیپیهمبستگبیزمان)ضرهمییکرونباخ(وروا

آمدهاست.دستبه58/0

ادر نیپژوهشحاضر با ینامهپرسشپرسشنامه

آزماییزناشوتیمیصم باز ابتداییمورد گرفت. قرار

وBagaroziتیمیصمیازهاینیبررسپرسشنامه

همبهییزناشوتیمیصمیپرسشنامه روطور به یزمان

گشتوموردیجامعهینفرازاعضا50 پژوهشاجرا

پرسشنامهیی(رواP=039/0)یهمبستگبیبامحاسبهضر

پرسشنامهفت.پسازدوهفتهدوبارهقرارگردیأیموردت

افرادیروBagaroziتیمیصمیازهاینیبررس همان
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پا که شد )آلفاییایاجرا یآن نr=92/0کرونباخ، زی(

داربود.یمعن

آزمونشیعنوانپبهتیمیصمیازهاینپرسشنامه

کنندگانزوجازمراجعه20افرادنمونهکهشاملیبهرو

.دیاجراگرد،شهرکردبودندیرماند-یبهمراکزبهداشت

زوج تصادفبهنیسپس مساویصورت گروه دو یبه

جیجلسهپک10یطشیگروهآزمانیوزوجشدهمیتقس

توسطپژوهشگر،باالهامازکتابشدهنیتدویآموزش

شایهوشجنسشیافزا مهارتجنسیستگیو ازیدر

رانیکلازیوهوشجنسکاترالازی،هوشجنسناسور

.(9،8،5)کردندافتیدر

حتوانیم مسائل یاتیگفت هر یرابطهدر

منظر،یجنس از نظریالبته با منطبق هوشهیمتفاوتو

همهاقشارویبراتریکاربردوترجامعیونگاهیجنس

قبنیسنیتمام جنس،یجنسلیتمالیاز ،یبهداشت

ویغلطجنسدیعقا،یجنستیمقاربتوارگاسم،عصبان

یدرلذتجنسیاصلاساسعنوانبهدیکنترلموالیهاراه

او در شدجیپکنی... متفاوتهوشگنجانده نگاه که

گشت.یباعثمتفاوتبودنجلساتآموزشیجنس

کنترلنیزوجفیتکالیهابرگهطولآموزشدر

احساسات از و افکارشانشد مو گرفته .شدیبازخورد

جلسه3 اتمام از پس پسیروز روآخر، به یآزمون

یریگیماهبعدازآموزش،آزمونپکیاجراشدونیزوج

یهاهیبهفرضییپاسخگویحاصلبرایهااجراشدوداده

قرارگرفتند.یآمارلیوتحلهیپژوهشموردتجز

ا پنیدر ازینموردیهافرضشیپژوهشابتدا

فرضاستفادهموردیهاآزمون یبررسقیتحقیهاهیو

بررسش توزید. بودن بایرهایمتغعینرمال پژوهش

پارامتر نا آزمون از رنفیاسم-کلوموگروفیاستفاده

(K-Sازآنجا شد. انجام جینتاکهیی( نشانK-Sآزمون

معن،داد سطح بزرگرهایمتغههمیداری از 05/0تر

طب موردتدادهعیبودنتوزیعیبوده، قرارگرفتدیأیها

(05/0P>.)یهاهیدرآزمونفرضکیآمارپارامتررونیازا

همچنقیتحقنیا شد. لوجینتانیاستفاده نیآزمون

.(<05/0Pبود)هاانسیواریهمگنیدهندهنشان

به حاضر،قیقتحیهادادهلیوتحلهیتجزمنظور

توص آمار بر بررسبه،یفیعالوه ن،یانگیمیمنظور

مع استنباطاریانحراف آمار باانسیوارلی)تحلیاز

مکرر(یریگاندازه آزمون نtو مستقل گروه زیدو

پژوهشحاضربااستفادهازیآماریهااستفادهشد.داده

نرم SPSSافزار ولیوتحلهیتجزمورد گرفت قرار

.دیگردمیترسExcelافزاربااستفادهازنرمرهانمودا



:ها افتهی
ونیانگیمیهاهاازشاخصدادهفیتوصیبرا

اا در شد. استفاده استاندارد پژوهشنینحراف

زوج(درگروهکنترلو10نفر،20)هایآزمودن50%

50%(20 ن10نفر، آزمودنزیزوج( گروه قراریدر

م گروهنیانگیگرفتند. دو هر در ازدواج طول

طولدوگردیعبارتبهبود،04/4±6/6 ازنظر گروه

مدت حداقل بودند. همسان درمدتازدواج ازدواج

 گروه دو 1هر آن حداکثر ازنظر12و بود. سال

م آمارنیانگیاختالف تفاوت گروهنیبیسن، دو

نیانگی(.م1شمارهوجودنداشت)جدولیبررسمورد

آزما کنترلگروهدرو9/29±55/3شیسندرگروه

یداریمعنیتفاوتآمارنهمچنی.بودسال99/2±29

نیانگیمنیب داشتسندوگروه مردانوجود زنانو

(01/0>Pم نیانگمیوسال2/28±1/3سنزناننیانگی(.

،1شمارهجدولدرکهبودسال6/31±08/31سنمردان

.استشدهارائه


آمار توصيفی متغير سن به تفکيک  :1جدول شماره 

ها یآزمودنگروه و سن 

 سن

 گروه

 P انحراف معيار ±ميانگين 

 92/0 9/29±55/3 آزمایش

 29±99/2 کنترل

 001/0 2/28±1/3 زنان

 6/31±08/3 مردان
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ایاصلهیفرض بررسنیدر ریتأثیپژوهش

نتانیزوجتیمیبرصمیآموزشهوشجنس جیبود.

درتیمیصماریوانحرافمعنیانگیمریمقادیفیتوص

(شیدردوگروه)کنترل،آزمایرگیمرحلهاندازه3

جدول نتاشدارائه1شمارهدر است. جدولجیه

 افزایحاک2شماره تیمیصمریمتغنیانگیمشیاز

نیزوج جنسازپس هوش زوجیآموزش ونیبه

آزمونبودهاست.انجامپس


مرحله 3مقایسه صميميت زوجين در  :2جدول شماره 

P متغيرها گروه آزمایش گروه کنترل 

 ميت زوجينصمي انحراف معيار ± ميانگين انحراف معيار ± ميانگين

 آزمون يشپنمرات  22/35±3/330 79/33±2/326 86/0

 آزمون پسنمرات  43/35±354 57/34±45/328 02/0

 نمرات پيگيری 62/28±7/343 43/27±45/324 35/0



مقابه سهی)مقاگریکدیباهازمانسهیمنظور

پپسآزمون،شیپ و مقایریگیآزمون آزمون از ساتی(

Contrastsمکرراستفادهیرگیاندازهانسیارولیدرتحل

شدهاست.ارائه4شمارهآندرجدولجیکهنتادیگرد

ودرجدولداریدرهردوموردمعنجینتانیا 3شماره

جهتنماارائه است. تیمینمراتصمنیانگیمشیشده

دوگروهکیمختلفوبهتفکیمقطعزمان3درنیزوج

شدهاست.ارائه1شمارهوکنترلنمودارشیآزما

مطورهمان مشاهده بار3نیبشود،یکه

لحاظگزارشیرگیاندازه به زمان، طول در شده

(.P<01/0)دهندینشانمداریرایآماریتفاوتمعن

)اثر دارد طولزمانتفاوتوجود در گروه دو هر در

ا اما متفاوتنیزمان(، گونه به است؛یاثرات رخداده

نمنیانگیمکهیطوربه در بهیودارهانمرات مربوط

درطولزمانازهمفاصلهمگروه نیبنابرارند؛گییها

نتانیانگیمزانیم متفاوتاست. گروه دو ج،ینمراتدر

یمعنریتأث نشاننیزوجتیمیصمشیافزابرزماندار را

بهدهدیم تعامل. اثر نیعالوه زمان و ریتأثزیگروه

شی(.افزاP≤01/0آزمونداشتهاست)جیبرنتایداریمعن

معن پسی نمرات تأثدار زمان طول در مثبتریآزمون

.دهدیرانشانمنیزوجتیمیبرصمیآموزشهوشجنس

نیزوجتیمیصمزانیمسهیمقا مورد3در مقطع

درنموداریبررس منشانداده1شماره است. نیانگیشده

پ آزمون تفاوتتهافیکاهشیاندکیریگینمرات که

بنابراباگروهپسیداریمعنیآمار بهنیآزموننداشت؛

بودهاست.داریآموزشدرطولزمانپاریتأثرسدینظرم



بررسی مقطع مورد 3 مقایسه ميزان صميميت زوجين در :1 شماره نمودار
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ی مکرر صميميت زوجينريگ اندازهنتایج آزمون تحليل واریانس با  :3جدول شماره 

 F P ميانگين مجذورات DF مجموع مجذورات منبع تغييرات

 01/0 30/6 31/1575 1 31/1575 زمان

 001/0 15/12 11/3038 1 11/3038 زمان ×ها(  گروه )آزمودنی

 - - 00/250 38 07/9500 خطا



بریآموزشهوشجنسریپژوهشتأثنیادر

نتیمیصم مردان و جدولیبررسزیزنان شد.

زنانوتیمینمراتصمنیانگیمارائههتج3شماره

 در تفک3مردان به و مختلف گروهکیمقطع دو

نماشیآزما کنترل هماندادهشیو است. گونهشده

 جدول در که مانینما4شماره نمراتنیانگیاست،

تیمیصم و افزامردانزنان گروه دو افتهیشیدر

ا حالنیاست. بیدر که نمرهنیانگیمنیاست

آمارتیمیصم تفاوت ازنظر مردان و وجودیزنان

( است ا<05/0Pنداشته مجینتانی(. کهدهدینشان

بهیآموزشهوشجنسزانیم  کیدرهردوگروه

داشتهاست.ریتأثزانیم


مرحله 3مقایسه صميميت زنان و مردان در :4جدول شماره 

P متغيرها گروه زنان گروه مردان 

 صميميت زنان و مردان انحراف معيار ± ميانگين انحراف معيار ± ميانگين

 آزمون يشپنمرات  82/33±82/327 01/34±2/333 61/0

 آزمون پسنمرات  39/24±85/332 84/32±20/337 66/0

 نمرات پيگيری 81/24±65/339 96/28±9/344 63/0

 

:بحث
آموزشیپژوهشحاکجینتا استکه آن از

یداریاثرمثبتومعننیزوجتیمیبرصمیهوشجنس

گروهوزمانیاثرتعاملیبابررسجینتانیداشتهاست.ا

معنریتأثزین میداری بر آزموننیانگیآن نمرات

آزموندردارنمراتپسیمعنشی.افزادیمشخصگرد

نشانداد.رایسمثبتآموزشهوشجنریطولزمانتأث

نسبتبهیریگینمراتآزمونپنیانگیمیبررسنیدرا

اندکپس ایآزمون بررسجینتانیکاهشداشت. یو

پپس )نمرات دوم تأثیریگیآزمون آموزشداریپاری(

جنس زوجیهوش افزانیبه طولتیمیصمشیو در

م نشان را پژوهشدهدیزمان هرچند ای. با نیمرتبط

یپژوهشمظلومجیبانتاافتهینیاماا؛نشدافتیهیفرض

م همکاران تازهنیزوجتیمیصمشیافزابریبنو

غنازدواج برنامه و ،یازدواج)ابعادعاطفیسازیکرده

.(9)داردیوانمخ(،هیتیوامنیروان

نتاافتهینیانینچهم وجیبا روشن پژوهش

میمبنهمکاران بودن باالتر جنسنیانگیبر ویلذت

صمیجنسلیمیفراوان و گرم گروه ویمیدر

.(10)باشدیخوانممه،زیآماحترام

نتاهاافتهینیاطورنیهم یپژوهشجیبا

مبنیاسدیبن همکاران ایو جنسکهنیبر یعملکرد

،گرددیمشترکمیزندگطیمطلوبموجببهبودشرا

.(11)باشدیوانممخه

آموزش هوششافزایجهتدرهاهرچند

یرخهابآموزشنیانکهیاماباتوجهبها؛افرادبودیجنس

نیجنسیهایوآگاهیجنسیهاازمهارت زیمتداولرا
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برداشتند نتاافتهینیگفتاتوانیم،در یپژوهشجیبا

همکارانینب و ایمبنپور یهاآموزشمهارتنکهیبر

نزدتواندیمیجنس مثبت احساسات ویکیباعث

.(12)باشدیوانممخ،هگرددبههمسرتیمیصم

یکهآموزشهوشجنسنمودیازذهننمدور

رازی؛گرددهادرآنتیمیصمشیسببافزانیبهزوج

جنس قابلیروشیهوش برانسبتاً کمکبهیاعتماد

ازنیزوجنیبتیمیهست.صمتیمیشدنوصمکینزد

اساس تربیاصول هوشیدارایهاخانوادهیتینظام

(.6باشد)یباالمیجنس

بهآنیجنسیآنچهرابطهیمنظرهوشجنساز

نهتعداددفعاتنزدشودیمربوطم ویکیتجربهاست،

یازرابطهترشیکردبیسعدیطولمدترابطه.پسبا

ندیگویافرادمیوقت.صحبتکردگریکدییبرایجنس

قتاًیحق،خواهندیترشیبتیمیصمیرابرایجنسیرابطه

جنس هوش جوانب اعتماد،رشیپذندمانیبه خود،

(.5کنند)یاشارهمیوخودآگاهمناسبطیمح

تبادلیهوشجنسیتوسعهیازارکانالزمبرا

ا استو پنیمکالمه یازهاینشیاز یرابطهکیالزم

ازلذتیجنس محبت و توجه درواقع است. بخش

یباکالبدشکافد،یآیهابهدستمتعارضیکالبدشکاف

متضادهاوکشمکش بهترشناختگریکدیتوانیها را

حت نتتوانیمیو تیمیصمیجهیگفتسکسخوب

فیدرتعرBagarozi(.ازآنجاکه13آن)استنهعلت

راگریکدیافکارواحساساتوشناختانیبتیمیصم

فر صمیتعاملیندهایااز درداندیمتیمیدر عمل

جنسیراستا سببخودیخودبهتواندیمیهوش

ارهباتوجهچراکههمو؛گرددنیزوجتیمیصمشیافزا

شرا مفاهاتیتجربط،یبه بهتریکیصحبتمیو نیاز

(.4است)یهوشجنسشیافزایهاروش

شردائمطوربهیهوشمندانجنس یجنسکیبا

وانتظاراتازهاینق،یگذاشتنعالانیخوددرحالدرم

درالخصوصیعلی(.هرچندهوشجنس6هستند)خود

بیانحرافاتجنسینهیزم برخیگعالقیو اموریبه

پذیجنس در را زیجابهرشیراهکار وادیصحبت

انیدرمحالنیامابااداند،یمسائلمنیفراوانبرایهیتک

ن نازهایگذاشتن اصلزیرا ارکان هوشمندکییاز فرد

یبرقرارییتوانایلفهودرمی.هوشجنسداندیمیجنس

م دوارتباط با نگرانیثر ابراز بهیسجنیازهایو خود

درباره گفتگو باب کردن باز و یهاخواستهیهمسر

یجنس تعرطرفدو با بحثیمبنتیمیصمفی، بر

افشایزندگاتیجزئیدرباره نیتریخصوصیتا

یپوشاحساساتهم دارد تطابق 6)و وتوانیم(. بهبود

هوشیهاآموزشافتیرابادرنیزوجتیمیصمشیافزا

نمود.نییتبیجنس

نجینتا کهیحاکزیپژوهش است آن از

صمیآموزشهوشجنس مردانتأثتیمیبر ریزنانو

است ب؛داشته تفاوتنیانگیمنیاما گروه نمراتدو

معناستکهنیبهانیوجودندارد.ایداریمعنیآمار

تأثیآموزشهوشجنس زنومرد ریدرهردوگروه

بیکسانی و نیداشته گروه دو یارآمتفاوتنمرات

معن تحقستینیداری گرچه بااقی. حالنیمرتبط

نتا؛نشدافتیهیفرض نشانAukettجیاما همکاران و

به مردان و زنان که روابطیبراکسانییاگونهداد

ارز؛اندقائلتیاهممانهیصم در تیمیصمیابیاما

(.14دارند)یمتفاوتیارهایمع

خودابرازگر صمیزنان روابطتیمیرا در

افشاگردانندیم خود صحبتو ازآنجاکه ازیکییو

نیا.(5است)یهوشجنسشیافزایهاروشنیبهتر

باعملبرمبناتیمیصمتواندمیهاآموزش یزنانرا

نشانقیتحقنیاجینتانیارتقابخشد.همچنیهوشجنس

آموزشهوشجنس که دیداد مردودر و زن گروه

بیکسانیریتأث و تأثنیانیداشته گروه مثبتوریدو

معن میداری صمنیانگیدر نشد. تیمینمراتمشاهده

افزانیزوج زمان طول تأثافتیشیدر مثبتریکه

زنانومردانرایآموزشهوشجنس درهردوگروه

م هوشجنسدهدینشان در ییمعنایتیتفاوتجنسی.

.صحبتستندیوونوسمتفاوتنخیمردمرونداردوزن

وازیجانیههایواحساساتکهازمهارتازهایننایوب

جنسیمهمهوشجنسیهالفهوم مربوطبه تیاستو
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وتیبرمشارکتدرفعالیدرهوشجنسست،ینیخاص

.گرددیمدیتأکزینگریکدیگذرانوقتبا

بهلیتماترشیاستکهمردانبنیتصورعوامبرا

دارند اسرار هوشجن؛حفظ ازآنجاکه رشیپذیساما

تشو را تسهشیخود وکند،یملیو اسرار حفظ لذا

باق ارتباطاتدر و کاهشداده را ارتقایانزوا را عمر

(.5دهد)یم

Fehrم تعرداردیعنوان در مردان وفیکه

راعاملمهمیخوددوبرابرزنانارتباطجنسفیتوص

عملکرد:گفتتوانیمرونیازادانند،یم ازآنجاکه

هوشجنسیجنس از استفاده با پژوهشیمردان طبق

افزان،یشیپ و صمشیبهبود است، درتیمینشانداده

البتههوشجنس15است)افتهیشیافزازیهانآن بهی(.

لیدل ازجملهیبراکسانیداشتناصول مردان و زنان

ثر،ارتباطوومیگفتگورش،یاعتماد،پذ،ییخودافشا

ردمریجنسیهاتفاوترهیغ یهیفرضنیواکندیا

دلکیدموگراف به وهینظرنیصحتایبررسلیتنها

چگونگ زوجریتأثیسنجش بر آوردهیرانیانیآن

.ستشدها

نیکراتبرابهنیزوجبرایهاآموزشنیادر

یجنبهیارتباطودوستشیکهافزادیگرددینکتهتأک

اصطالحداستانزندگیهوشجنسیدیکل دریاست.

برروابطجنس،یآموزشهوشجنس نرمالویتمرکز

نکتهاستکهمنفقطنیبهسمتقبولاییگراآلدهیا

دممنباشموفقطمثلخوتوانمیم اهستباشم، نی،

.(4)موردهردوجنسصدقخواهدکرد


ی:ریگ جهینت
یهیازآناستکهنظریحاکیبررسنیاجینتا

جنس تأکیهوش ادیبا خود شناخت،یبرازبر

خودآگاه پذیاحساسات، مرشیو تواندیخود

زندگتیمیصم در بنابرایجارنیزوجیرا نیسازد؛

رایابعادزندگریجامعساکردیرونیالهیوسبهتوانیم

داد.الشعاعقرارتحتزین

 

ی:و قدردان تشکر
درکنندهشرکتنیزوجیازهمکارلهیوسنیبد

 مراکز کارکنان و شهرکردیدرمانیبهداشتمطالعه
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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 the whole human relationship. The aim of the present 

research was to determine sexual intelligence education effect on sexual marital intimacy 

referred to medical-hygienic centers in 2013. 

Methods: This study was quasi-experimental type having 2 groups of experimental and control. 

Research sample include marital referred to medical-hygienic centers of Shahrekord that 20 

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

Finally, data were analyzed statistically by variance analysis of replicated measurements. 

Results: The obtained results indicated positive effect of sexual intelligence training on marital 

intimacy which is (P< 0.01). Also, it showed that sexual intelligence training has identical effect 

on men and women intimacy. 

Conclusion: Sexual intelligence can affect on other aspects of marital relationship and issues 

about sex it does not focus just on sexual enjoyment during sexual actions. 
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