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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین
زهرا جاللی اصیل ،*1فاطمه رضایی ،2نجمه سدرپوشان ،1یوسف گرجی

2

1گروه مشاوره ،واحد خمینی شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمینی شهر ،اصفهان ،ایران؛ 2گروه روانشناسی ،واحد خمینی شهر ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،خمینی شهر ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش96/2/24 :

تاریخ دریافت92/10/3 :

چکیده:
زمينه و هدف :هوش جنسی ازجمله نظریههای جدید در دنيای فرا مدرن امروز میباشد که توانسته پاسخگوی
بسياری از سواالت پيچيدهی بشر در کل روابط انسانی باشد .هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير آموزش هوش جنسی
بر صميميت زوجين مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرکرد در سال  1392بوده است.
روش بررسی :این بررسی از نوع نيمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل میباشد .جامعهی پژوهش شامل زوجين
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرکرد بوده که نمونه شامل  20زوج از بين زوجين داوطلب برای آموزش
انتخاب شده و پس از اجرای پيشآزمون ،به دو گروه تقسيم گردیدند .دادهها پس از جمعآوری با روش تحليل واریانس
اندازهگيری مکرر مورد تجزیهوتحليل آماری قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج بهدستآمده نشان از اثر مثبت آموزش هوش جنسی بر صميميت زوجين داشت ( .)P<0/01همچنين
نتایج بهدستآمده نشان داد که آموزش هوش جنسی بر صميميت زنان و مردان تأثير یکسانی داشته است.
نتيجهگيری :هوش جنسی به دليل اینکه تنها بر لذت جنسی در طول رابطه جنسی تأکيد ندارد ،می تواند بر سایر
جنبههای روابط زوجين و مسائل پيرامون سکس ازجمله صميميت نيز اثرگذار باشد.
واژههای کليدی :هوش جنسی ،صميميت ،زوجين.

مقدمه:
انسانهادارایابعادمختلفیدروجودشانبودهو


خواستههایخود،حدودرارعایتکنیموهمینامراین


رقابلانکاری برهم
دربسیاری ازموارداین ابعادتأثیر غی 

کههمهیمابایدحداقلجایی

یکند
ضرورتراایجادم 

یتواند بر کیفیت
عنوانمثال روابط جنسی م 
دارند .به 

درزندگیداشتهباشیمکهدرآنجاکامالًآزادوبهدوراز

روابط زوجین اثر مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و

ورابطهیجنسی

هرگونهقیدوبندباشیم.حریمصمیمیت

آنها تأثیر
متعاقباً روابط زوجین نیز بر رابطه جنسی  

چنینجاییاست( .)1

ماانسانهانیازمند اینباوریم کهمورد

.همهی 
یگذارد 
م 

صمیمیت یک فرایند تعاملی است که شامل

عشق و محبت قرار گیریم و به همین دلیل خواستار

یشود .صمیمیت یک نیاز
یک تعداد از ابعاد مرتبط م 

برقراری ارتباط با دیگران هستیم .پیوند و ارتباط با

واقعی انساناستکهریشه درکودکی داردودریک

دیگری تنها به معنای ردوبدل کردن اطالعات با وی

یکند.عمق
دلبستگی رشدم 
چارچوبنیاز بهبقابرای  

نیست ،بلکه به معنای اشتراک ،همدلی و صمیمیت

یکنند به
صمیمیتی که دو نفر در رابطهی شأن ایجاد م 

است .موضوع اصلی صمیمیت ،تمایل است .صمیمیت

آنها برای انتقال روشن ،صحیح و موثر افکار،
توانایی  

ازنظر جسمانی ،معموالً بهعنوان لذت جنسی تعبیر

خواستههاوآرزوهایشان در زمینه های

احساسات،نیازها ،

یخواهد در ابراز امیال و
یشود .اجتماع از ما م 
م 

مربوطهبستگیدارد( .)2

*
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هوش جنسی همان چیزی است که تسهیل این

خوبی به آنها میداد ،میتوانستند بهراحتی رابطه

انتقال صحیح افکار و احساسات را فراهم آورده ،در

جنسی لذتبخش با هم داشته باشند؛ حتی شاید با

یکوشد و تعریفی که پیاژه از
تسریع این یادگیری م 

وجود برنامه کاری و درسی ،رابطه جنسی منظم و

هوشمبنی برشکلخاصی ازسازگاری بین شخصو

مرتبیباهمداشتهباشند .
آنچه درواقع در رابطه جنسی اهمیت دارد ،آن

یبخشد( .)3
محیطشارائهدادهراتحققم 
هوش جنسی مجموعهمنابعداخلی استکهبه

هستند،مسئلهیواقعو

اندازهگیری
چیزهایینیستندکهقابل 

فردامکانآرامش،حضوردرلحظه،ارتباط،واکنشبه

یشودکهارزیابی،درک،
بااهمیتبهاحساسفردمربوطم 

برانگیختگی درشرایط مختلف ،ایجاد پیوند فیزیکی و

سنجشیاتثبیتآنبسیاردشوارتراست .

لفههای
یدهد و دارای مو 
عاطفی با شریک جنسی را م 

جنبهی کلیدی هوش
افزایش ارتباطودوستی  ،

مهارتهای عاطفی و حسی و

اطالعات و آگاهی ،

جنسی است .در مقایسه با آن غنای عاطفی و فیزیکی

کالمی،آگاهیازبدنوشناختآنوراحتیورضایت

بزرگترین و

حاصل از عمل با هوش جنسی ،

یباشد( .)4
م 

وفشردهترین واژن

مرطوبترین 

مستحکمترین نعوظیا 

ییابند( .)5
اهمیتجزئیم 

هوش جنسی آن چیزی است که به افراد

یتواند برای افرادمختلف
فعالیت جنسی مشابهم 

تها یا عملکرد
یکند که مزایا ،محدودی 
یادآوری م 

معانیمتفاوتیداشتهباشد( .)7

ی را در نظر بگیرند و بهجای
شخصی شریک جنس 

رابطه جنسی تنها یک فعالیت نیست ،بلکه یک

رابطهی جنسی را با خود
سازش با رابطهی جنسی  ،

وتصوراست.تصوراتافراددرموردرابطهی جنسی

ایده

سازشدهند( .)5
تسلط افراد بر هوش جنسی میتواند باعث

آنها،فردیکفعالیتپیچیده
جهی 
دهاندودرنتی 
بسیارپیچی 

بهبود عملکرد جنسی ،احساسات مثبت ،نزدیکی،

یکند.هوشجنسی نقشکمکردناین پیچیدگی
ایجاد م 

صمیمیت با همسر ،افزایش ساعات باهم بودن و

تهای جنسیشان رابرعهدهدارد.
تصوراتافرادوفعالی 

افزایش لذت از این ساعات ،افزایش ارتباطات

هوشجنسیچگونگیرشدتجربهیتمایالتجنسیافراد

زناشویی و رضایت زناشویی گردد .رضایت جنسی

و فراگیری مجدد آنها را مشخص میکند .بنابراین در

عالوه برتحریکات فیزیکی و آناتومی بااحساساتو

دنیای امروز باید رویکرد آموزشی متفاوتی را به فراخور

عواطفانساننیزارتباطدارد( .)6

شرایطوخلقیاتوفرهنگمتفاوتافرادمدنظرقراردادتا
روشمنحصربهفردرابطه

فردباتوجهبهتمامابعادزندگی ،

پزشکان و پیراپزشکان محترم مستحضر هستند

خاصخویشرابیابد .

که استرس و اضطراب بسیاری از رفتارهای آدمی را
یتواند سبب بسیاری از
تحتالشعاع قرار داده و م 


ما باید در آموزشهای جنسی خود سعی کنیم

یدارد
اختالالت در جسم گردد .هوش جنسی عنوان م 

نقشهای کاملرافراروی زوجین قراردهیم تابتواننداز


کهاضطرابدرموردنرمالبودنرابطهجنسی،تنهاییو

اینرهگذربهصمیمیتهرچهبیشتردستیابند .
هوش جنسی همان نگاه جامع و همهجانبه به

یکند و این انزوای عاطفی در
جدایی عاطفی ایجاد م 
یبرد .
اکثر افراد تمایل ولدت واقعی جنسی را از بین م 

زندگی جنسی هست که تفاوتهای فرهنگی نیز

چکدام
به عبارتی لذت و صمیمیت و نزدیکی ،هی 

یسازد .
کرهیآنواردنم 
خدشهایبهپی 

یباشد که
لفههایی م 
هوش جنسی دارای مو 

یتواننددرچنینمحیطیرشدکنند .
نم 
اگر افراد بهجای اشتیاق به رابطه جنسی،

عبارتانداز .1 :کسباطالعاتصحیح ازمنابعموثقو


خواهانرابطهجنسی صمیمانه وکاملبودندکهحس

آگاهی ودانششناختبدن؛.2خودآگاهی جنسی از
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مهارتهای

شخصیت جنسی خودوشریک جنسی؛ .3

مفاهیم مورد نظر در این پژوهش را نیز مدنظر قرار

عاطفی و توانایی برقراری ارتباط صادقانه و موثر؛ 

دادهاند؛ ولی تاکنون پژوهشی زمینه هوش جنسی


.4مهارتحسیباذهنآگاهیتنظیموتصحیحرفتارها

صورتنگرفتهاست؛بنابرایندرپژوهشحاضرسعیبر

وایجادهماهنگی؛ .5پررنگبودنمکالماتکالمی در

آن شد تا آموزشها و اثر آنها بر صمیمیت زوجین

موردامورجنسیحتیبافرزندانخانواده .

بررسیگردد .

سالمت جنسی و زناشویی زوجین عوامل تمیز
روش بررسی :

دهندهی افراد باهوش جنسی باال از بقیه را نحوهی

عملکردآناندر 3جنبهرفتارجنسی شامل.1 :باالبودن

طرحاینپژوهشازنوعنیمهآزمایشدوگروهی

اطالعاتجنسی.2،آگاهیوسیعازچگونگیوکیفیت

یباشد .
پسآزمونوپیگیریم 
شآزمون ،
باپی 

رفتار جنسی خود؛  .3توانایی برقراری ارتباط موثر با

پژوهششاملمراجعهکنندگان

جامعه آماری این 

ذکرکردهاند( .)6

دیگران

به مراکز بهداشتی -درمانی شهرکرد در فاصلهی بین

یخواهند که
آموزشهای متداول از فرد م 

اکثر 

فروردین ماه تا خرداد ماه سال  1392بوده که از این

خود را با رابطهی جنسی وفق دهند ،تمکین کنند و از

زوج)باروشنمونهگیریدردسترس

جامعه40نفر(20

یتوجهیبههمسرونیازهایشبهراسند،ولیهوش
عواقبب 

انتخاب شدند .معیار ورود به این پژوهش مدت تأهل

جنسی بهجای سازش با رابطهی جنسی به فرد اجازهی

باالییکسالبود .

سازشدادنرابطهیجنسیباخودرامیدهد( .)5


در این پژوهش از ابزار پرسشنامه نیازهای

ازافراددرآزمونهای ورودی دانشگاه

بسیاری 

صمیمیت()2بهشرحذیلاستفادهگردید .

یاموسساتازبهرههوشینمرهباالییکسبمیکردند؛

م
این پرسشنامه توسط  Bagaroziتهیه و تنظی 

اما همین افراد در محیط کار و خانواده چندان موفق

شده است .پرسشنامه شامل  41گویه از نوع طیف

اعثپژوهشهای بیشتر درموردرفتارو

نبودند.همین ب

یباشد.این پرسشنامه دارای ابعاد
درجهبندی)م 
لیکرت ( 

یهایاوشدومفاهیمدیگرهوش
روابطانسانویادگیر 

گوناگون بوده و نمرات در هر بعد با فرمول خاصی

مطرح شدند که چندان همباتعاریف اساسی از هوش

تحتعنوانرضایت دریافتی ورضایت متقابلبهدست

ییهای
.هوشمجموعهای ازتوانا 

یباشند
دارای مغایرت نم 

یآیند ،سپس نمرات حاصل جمع زده خواهند شد تا
م 

یدهد تانسبتبهجهان
شناختی استکهبهماامکانم 

نمرهکلبهدستآید( .)2

اطرافآگاهی پیدا کنیم و یاد بگیریم کهمسائلراحل

در ایران پایایی کل این پرسشنامه (0/94آلفای

کنیم .به عبارت روشنتر ،هوش یک ظرفیت شناختی

همزمان(ضریب همبستگی پیرسون)
کرونباخ)وروایی  

استکهامکانکسبدانش،یادگیری وچگونگی حل

دستآمدهاست .
به 
 0/58

یسازد .برخالف بهره
مسئله و مشکالت را فراهم م 

نامهی
در پژوهش حاضر این پرسشنامه با پرسش 

هوشی که در طول زندگی تقریباً ثابت و ایستا است،

صمیمیت زناشویی مورد باز آزمایی قرار گرفت .ابتدا

یتوان رشد وتوسعه داد وهماکنون
هوش جنسی را م 

پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت  Bagaroziو

درجهانتألیفاتی دراین رابطهدردسترسعمومافراد

بهطور همزمان به روی
پرسشنامهی صمیمیت زناشویی  


هست و کتابهایی توسط  Nasoreو  Kleinو

جامعهی مورد پژوهشاجراگشتو

 50نفرازاعضای 

شدهاند( .)8،7،4
Cattrallدراینبابنوشته 

بامحاسبهضریب همبستگی ()P=0/039روایی پرسشنامه

پژوهشهای زیادی در سالهای اخیر در زمینه


موردتأیید قرارگرفت.پسازدوهفتهدوبارهپرسشنامه

ازآنهابرخی از
صورتگرفتهوپارهای  

مسائلجنسی 

بررسی نیازهای صمیمیت  Bagaroziروی همان افراد
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اجرا شد که پایایی آن (آلفای کرونباخ )r=0/92 ،نیز

دادههای تحقیق حاضر،
بهمنظور تجزیهوتحلیل  

بهمنظور بررسی میانگین،
عالوه بر آمار توصیفی  ،

معنیداربود .
شآزمون
بهعنوانپی 
پرسشنامه نیازهای صمیمیت  

انحراف معیار از آمار استنباطی (تحلیل واریانس با

زوجازمراجعهکنندگان

بهرویافرادنمونهکهشامل20

اندازهگیری مکرر) و آزمون  tدو گروه مستقل نیز


بهمراکزبهداشتی-درمانیشهرکردبودند،اجراگردید.

استفادهشد.دادههایآماریپژوهشحاضربااستفادهاز


بهصورت تصادفی به دو گروه مساوی
سپس زوجین  

نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و


مشدهوزوجینگروهآزمایشطی10جلسهپکیج
تقسی 

بااستفادهازنرمافزارExcelترسیمگردید .

نمودارها

آموزشی تدوین شده توسطپژوهشگر،باالهامازکتاب



افزایش هوش جنسی و شایستگی در مهارت جنسی از

یافتهها :

ناسور،هوشجنسیازکاترالوهوشجنسیازکلینرا

هاازشاخصهای میانگین و

برای توصیف  
داده

دریافتکردند( .)9،8،5

ا نحراف استاندارد استفاده شد .در این پژوهش 

رابطهی
یتوان گفت مسائل حیاتی در هر  
م 

 %50آزمودنی ها ( 20نفر 10،زوج)درگروهکنترلو

جنسی ،البته از منظری متفاوت و منطبق با نظریه هوش

 20( %50نفر 10 ،زوج) نیز در گروه آزمودنی قرار

یتر برای همهاقشارو
جامعتر وکاربرد 
جنسی ونگاهی  

گرفتند .میانگین طول ازدواج در هر دو گروه

تمامی سنین از قبیل تمایل جنسی ،بهداشت جنسی،

 6/6±4/04بود ،بهعبارتدیگر دو گروه ازنظر طول

مقاربتوارگاسم،عصبانیتجنسی،عقایدغلطجنسیو

مدت ازدواج همسان بودند .حداقل مدت ازدواج در

راههایکنترلموالیدبهعنواناصلاساسیدرلذتجنسی


هر دو گروه  1و حداکثر آن  12سال بود .ازنظر

و  ...در این پکیج گنجانده شد که نگاه متفاوت هوش

اختالف میانگین سن ،تفاوت آماری بین دو گروه

جنسیباعثمتفاوتبودنجلساتآموزشیگشت .

مورد بررسی وجودنداشت(جدول شماره .)1میانگین

هابرگهی تکالیف زوجین کنترل


طولآموزش
در 

سندرگروهآزمایش  29/9±3/55و در گروه کنترل

یشد .
شد و از احساسات و افکارشان بازخورد گرفته م 

 29±2/99سال بود.همچنین تفاوتآماری معنیداری

 3روز پس از اتمام جلسهی آخر ،پسآزمون به روی

بین میانگین سن دوگروه زنانو مردانوجود داشت

زوجیناجراشدویکماهبعدازآموزش،آزمونپیگیری

( .)P>0/01میانگین سن زنان  28/2±3/1سال و میانگین

اجراشدودادههای حاصلبرای پاسخگویی بهفرضیههای


سنمردان31/6±31/08سالبودکهدرجدولشماره،1

پژوهشموردتجزیهوتحلیلآماریقرارگرفتند .

ارائهشدهاست .

فرضهای مورد نیاز
ش 
در این پژوهش ابتدا پی 



آزمونهای مورد استفاده و فرضیههای تحقیق بررسی


جدول شماره  :1آمار توصيفی متغير سن به تفکيک

شد .بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با

گروه و سن آزمودنیها 

استفاده از آزمون نا پارامتری کلوموگروف -اسمیرنف
سن

ییکه نتایج آزمون  K-Sنشان
( )K-Sانجام شد .ازآنجا 
بزرگتر از 0/05

داد ،سطح معنی داری همه متغیرها 

گروه

دادههاموردتأیید قرارگرفت
بوده،طبیعی بودنتوزیع  

آزمایش

( .)P>0/05ازاینرو آمارپارامتریک درآزمونفرضیههای
این تحقیق استفاده شد .همچنین نتایج آزمون لوین
انسهابود( .)P>0/05
دهندهیهمگنیواری 


نشان
57

ميانگين  ±انحراف معيار

29/9±3/55

کنترل

29±2/99

زنان

28/2±3/1

مردان

31/6±3/08

P

0/92
0/001
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فرضیه اصلی در این  پژوهش بررسی تأثیر

در جدول شماره  1ارائه شده است .نتایج جدول

آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین بود .نتایج

شماره  2حاکی  از افزایش میانگین متغیر صمیمیت

توصیفی مقادیر میانگین وانحرافمعیار صمیمیت در

زوجین پس از  آموزش هوش جنسی به زوجین و

  3مرحلهاندازه گیری  دردوگروه(کنترل،آزمایش)

انجامپس آزمونبودهاست .



جدول شماره  :2مقایسه صميميت زوجين در  3مرحله 
P

متغيرها

گروه آزمایش

گروه کنترل

صميميت زوجين

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

نمرات پيشآزمون

330/3±35/22

326/2±33/79

0/86

نمرات پسآزمون

354±35/43

328/45±34/57

0/02

343/7±28/62

324/45±27/43

0/35

نمرات پيگيری


بهمنظور مقایسه زمان ها با یکدیگر (مقایسه

یکه میانگین نمرات در نمودارهای مربوط به
بهطور 


پسآزمون و پیگیری) از آزمون مقایسات
شآزمون  ،
پی 

گروههادرطولزمانازهمفاصلهمی گیرند؛ بنابراین


Contrastsدرتحلیلواریانساندازهگیریمکرراستفاده

میزان میانگین نمرات در دو گروه متفاوت است .نتایج،

گردید کهنتایج آندرجدول شماره  4ارائه شدهاست.

تأثیر معنی دار زمان بر افزایش صمیمیت زوجین را نشان 

یدار ودرجدولشماره3
این نتایج درهردوموردمعن 

می دهد .بهعالوه اثر تعاملی گروه و زمان نیز تأثیر 

ارائه شده است .جهت نمایش میانگین نمرات صمیمیت

معنیداری برنتایج آزمونداشتهاست(.)P≥0/01افزایش

زوجین در 3مقطعزمانی مختلفوبهتفکیک دوگروه

معنی دار نمرات پسآزمون در طول زمان تأثیر مثبت

ارائهشدهاست .
آزمایشوکنترلنمودارشماره 1

آموزشهوشجنسیبرصمیمیتزوجینرانشانمیدهد .
مقایسه میزان صمیمیت زوجین در  3مقطع مورد

یشود ،بین  3بار 
همان طور که مشاهده م 
اندازه گیری گزارش شده در طول زمان ،به لحاظ

نشانداده شدهاست.میانگین

بررسی درنمودارشماره 1

آماریتفاوتمعنیداریرا نشانمی دهند (.)P>0/01

نمرات آزمون پیگیری اندکی کاهش یافته که تفاوت

در هر دو گروه در طول زمان تفاوت وجود دارد (اثر

باگروهپسآزموننداشت؛بنابراین به

آماری معنیداری 

زمان) ،اما این اثرات به گونه متفاوتی رخداده است؛

نظرمیرسدتأثیرآموزشدرطولزمانپایداربودهاست .


نمودار شماره  :1مقایسه ميزان صميميت زوجين در  3مقطع مورد بررسی 
58



زهرا جاللی اصیل و همکاران

تأثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین

جدول شماره  :3نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر صميميت زوجين 
مجموع مجذورات

DF

ميانگين مجذورات

F

P

زمان

1575/31

1

1575/31

6/30

0/01

گروه (آزمودنیها) × زمان

3038/11

1

3038/11

12/15

0/001

خطا

9500/07

38

250/00

-

-

منبع تغييرات



صمیمیت زنان و مردان  در دو گروه افزایش یافته

در این پژوهشتأثیر  آموزشهوشجنسی بر
صمیمیت زنان و مردان نیز بررسی شد .جدول 

است .این در حالی است که بین میانگین نمره

شماره  3جهتارائه میانگین  نمراتصمیمیت زنانو

صمیمیت  زنان و مردان ازنظر تفاوت آماری وجود

مردان در   3مقطع مختلف و به تفکیک دو گروه

نداشته است ( .)P>0/05این نتایج نشان میدهد که

آزمایش و کنترل نمایش داده شده است .همانگونه

میزان  آموزشهوشجنسی  درهردوگروهبهیک

که در جدول شماره  4نمایان است ،میانگین  نمرات

میزانتأثیرداشتهاست .



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

متغيرها

گروه زنان

گروه مردان

صميميت زنان و مردان

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

نمرات پيشآزمون

327/82±33/82

333/2±34/01

0/61

نمرات پسآزمون

332/85±24/39

337/20±32/84

0/66

نمرات پيگيری

339/65±24/81

344/9±28/96

0/63

بحث :
یسازی ازدواج(ابعادعاطفی،
ازدواج کردهوبرنامهغن 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش

روانیوامنیتی)،همخوانیدارد( .)9

هوشجنسیبرصمیمیتزوجیناثرمثبتومعنیداری
داشتهاست.این نتایج بابررسی اثرتعاملی گروهوزمان

همچنین این یافته با نتایج پژوهش روشن و

نیز تأثیر معنی داری آن بر میانگین نمرات آزمون

همکاران مبنی بر باالتر بودن میانگین لذت جنسی و

دارنمراتپسآزموندر

مشخصگردید.افزایش معنی

فراوانی میل جنسی در گروه گرم و صمیمی و

طولزمانتأثیر مثبتآموزشهوشجنسی را نشانداد.

یباشد( .)10
احترامآمیز،همخوانم 

افتهها با نتایج پژوهشی 
نطور این ی 
همی 

دراین بررسی میانگین نمراتآزمونپیگیری نسبتبه
پسآزمون اندکی کاهش داشت .این نتایج و بررسی


نکه عملکرد جنسی
بنی اسدی و همکاران مبنی بر ای 

پسآزمون دوم (نمرات پیگیری) تأثیر پایدار آموزش


یگردد،
مطلوبموجببهبودشرایط زندگی مشترکم 

هوش جنسی به زوجین و افزایش صمیمیت در طول

یباشد( .)11
همخوانم 

یدهد .هرچند پژوهشی مرتبط با این
زمان را نشان م 

هرچند آموزش ها در جهت افزایش هوش

فرضیه یافت نشد؛ امااین یافته بانتایج پژوهشمظلومی

آموزشهابرخی

جنسیافرادبود؛اماباتوجهبهاینکهاین

و همکاران مبنی بر افزایش صمیمیت زوجین تازه

یهای جنسی متداولرانیز
ازمهارتهای جنسی وآگاه 
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در برداشتند ،می توان گفت این یافته با نتایج پژوهشی 

نحال درمیان
یداند ،اماباای 
تکیهی فراوانبراین مسائلم 

نبی پور و همکاران مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای

گذاشتن نیازها را نیز از ارکان اصلی یک فرد هوشمند

یتواند باعث احساسات مثبت نزدیکی و
جنسی م 

لفهی توانایی برقراری
یداند.هوشجنسی درمو 
جنسی م 

یباشد( .)12
صمیمیتبههمسرگردد،همخوانم 

ارتباط موثر با دیگران و ابراز نیازهای جنسی خود به

دور ازذهننمی نمود کهآموزشهوشجنسی

خواستههای

همسر و باز کردن باب گفتگو دربارهی 

بهزوجین سببافزایش صمیمیت درآن ها گردد؛ زیرا

جنسی دو طرف ،با تعریف صمیمیت مبنی بر بحث

هوش جنسی روشی نسبتاً قابل اعتماد برای کمک به

یترین
دربارهی جزئیات زندگی تا افشای خصوص 


نزدیکشدنوصمیمیتهست.صمیمیتبینزوجیناز

یتوان بهبود و
احساسات همپوشی و تطابق دارد ( .)6م 

خانوادههای دارای هوش

اصول اساسی نظام تربیتی 

آموزشهایهوش

افزایشصمیمیتزوجینرابادریافت

یباشد( .)6
جنسیباالم 

جنسیتبییننمود .

آنچهرابطهی جنسی بهآن

از منظرهوشجنسی 

نتایج پژوهش نیز حاکی از آن است که

یشود تجربهاست،نهتعداددفعاتنزدیکی و
مربوطم 

آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زنان و مردان تأثیر

ازرابطهی

شتر 
طولمدترابطه.پسباید سعی کردبی 

داشته است؛ اما بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت

یگویند
جنسی برای یکدیگر صحبتکرد .وقتی افرادم 

آماری معنیداریوجودندارد.این بهاین معناستکه

رابطهیجنسیرابرایصمیمیتبیشتریخواهند،حقیقتاً


آموزشهوشجنسی  درهردوگروهزنومردتأثیر

به جوانب هوش جنسی مانند پذیرش خود ،اعتماد،

یکسانی داشته و بین نمرات دو گروه تفاوت آماری

یکنند( .)5
محیطمناسبوخودآگاهیاشارهم 

معنی داری نیست .گرچه تحقیق مرتبط بااینحال

توسعهی هوشجنسی تبادل

ازارکانالزمبرای 

فرضیه یافت نشد؛ اما نتایج  Aukettو همکاران نشان

رابطهی
شنیازهای الزم یک  
مکالمه است و این از پی 

داد که زنان و مردان بهگونهای یکسان برای روابط

لذتبخش است .درواقع توجه و محبت از
جنسی  

قائلاند؛ اما در ارزیابی صمیمیت
صمیمانه اهمیت  

یآید ،باکالبدشکافی
تعارضهابهدستم 

کالبدشکافی 

معیارهایمتفاوتیدارند( .)14

یتوان یکدیگر رابهترشناخت
تضادهاوکشمکشهام 


زنان خودابرازگری را صمیمیت در روابط

جهی صمیمیت
یتوان گفت سکس خوب نتی 
و حتی م 

یدانند و ازآنجاکه صحبت و خود افشاگری یکی از
م 

استنهعلتآن(.)13ازآنجاکه Bagaroziدرتعریف

روشهای افزایش هوش جنسی است ( .)5این
بهترین  

صمیمیت بیان افکارواحساساتوشناختیکدیگر را

آموزش ها می تواند صمیمیت زنانراباعملبرمبنای

یداند عمل در
از فرایندهای تعاملی در صمیمیت م 

هوشجنسیارتقابخشد.همچنیننتایجاینتحقیقنشان

یخود سبب
بهخود 
یتواند  
راستای هوش جنسی م 

داد که آموزش هوش جنسی در دو گروه زن و مرد

افزایش صمیمیت زوجین گردد؛ چراکههموارهباتوجه

تأثیر یکسانی داشته و بین این دو گروه تأثیر مثبت و

به شرایط ،تجربیات و مفاهیم صحبت یکی از بهترین

معنی داری در میانگین نمرات مشاهده نشد .صمیمیت

روشهایافزایشهوشجنسیاست( .)4


زوجین در طول زمان افزایش یافت که تأثیر مثبت

بهطور دائم با شریک جنسی
هوشمندان جنسی  

آموزشهوشجنسی درهردوگروهزنانومردانرا

خوددرحالدرمیان گذاشتنعالیق ،نیازها وانتظارات

یدهد .در هوش جنسی تفاوت جنسیتی معنایی
نشان م 

یالخصوص در
خودهستند(.)6هرچندهوشجنسی عل 

نداردوزنومردمریخوونوسمتفاوتنیستند.صحبت

یعالقگی به برخی امور
زمینه ی انحرافات جنسی و ب 

وبیاننیازهاواحساساتکهازمهارتهایهیجانیواز

بهجای صحبت زیاد و
جنسی راهکار را در پذیرش  

لفههای مهم هوش جنسی است و مربوط به جنسیت
مو 
60
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تأثیر آموزش هوش جنسی بر صمیمیت زوجین

خاصینیست،درهوشجنسیبرمشارکتدرفعالیتو

آموزشهوشجنسی ،تمرکزبرروابطجنسی نرمالو

گذرانوقتبایکدیگرنیزتأکیدمیگردد .

ایدهآلگراییبهسمتقبولایننکتهاستکهمنفقط
می توانم منباشموفقطمثلخودم باشم،هست،این

تصورعوامبرایناستکهمردانبیشترتمایلبه

موردهردوجنسصدقخواهدکرد( .)4

حفظ اسرار دارند؛ اما ازآنجاکه هوش جنسی پذیرش
خود را تشویش و تسهیل می کند ،لذا حفظ اسرار و



انزوا را کاهش داده و ارتباطات در باقی عمر را ارتقا

نتیجهگیری :
نتایج این بررسی حاکی ازآناستکهنظریهی

یدهد( .)5
م 
 Fehrعنوان میدارد که مردان در تعریف و

هوش جنسی با تأکید بر خود ابرازی ،شناخت

توصیف خوددوبرابرزنانارتباطجنسی راعاملمهم

یتواند
احساسات ،خودآگاهی و پذیرش خود م 

می دانند ،ازاینرو می توان گفت :ازآنجاکه عملکرد

صمیمیت را در زندگی زوجین جاری سازد؛ بنابراین

جنسی  مردان با استفاده از هوش جنسی طبق پژوهش

بهوسیله این رویکرد جامعسایر ابعادزندگی را
یتوان  
م 

پیشین ،بهبودوافزایش نشانداده است،صمیمیت در

تحتالشعاعقرارداد .
نیز 

آنهانیز افزایش یافته است(.)15البتههوشجنسی به
تشکر و قدردانی :

دلیل داشتن اصول یکسان برای زنان و مردان ازجمله
خودافشایی ،اعتماد،پذیرش ،گفتگوی موثر،ارتباطو

شرکتکننده در

نوسیله ازهمکاری زوجین 
بدی 

تفاوتهای جنسی راردمی کند واین فرضیهی

غیره 

مطالعه و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد

دموگرافیک تنها به دلیل بررسی صحت این نظریه و

ینمایم.الزمبهذکراستاین مقاله
تشکروقدردانی م 

سنجش چگونگی تأثیر آن بر زوجین ایرانی آورده

نجانب در مقطع کارشناسی ارشد
اننامه ای 
منتج از پای 

شدهاست .

مشاوره و راهنمایی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد

بهکراتبراین
در این آموزش ها برای زوجین  

یشهرمیباشدکهدرشهریورماه1392بهتصویب
خمین 

نکتهتأکید گردید کهافزایش ارتباطودوستی جنبه ی

یشهرنیز
رسید کهاز اساتید گرانقدر دانشگاهآزاد خمین 

کلیدی هوشجنسی است.اصطالحداستانزندگی در

تشکرمینمایم.
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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.
Keywords: Sexual intelligence, Intimacy, Marital.
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