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اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری
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چکیده

هدف از پژوهش حا ضر برر سی اثربخ شی آموزش مهارتهای جن سی بر صمیمیت و پرخا شگری دان شجویان
متأهل دانشگاه آزاد تبریز بود .روش پژوهش نیمهآزمای شی بود .جامعه آماری کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد
تبریز میباشد .نمونه پژوهش شامل  30زوج است که به روش در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و در یکی از
گروههای آزمایش و کنترل گمارده شدند (گروه آزمایش  15زوج ،گروه کنترل  15زوج) .ابزار پژوهش پر س شنامه
صمیمیت زناشویی و پرسشنامه سنجش پرخاشگری میباشد .به منظور گردآوری اطالعات محقق با مراجعه به
مرکز مشاوره دانشگاه آزاد تبریز و انتخاب نمونه مورد نظر با هماهنگی مسؤولین مرکز ابتدا در مرحله پیش آزمون،
هردو گروه پر س شنامهها را اجرا کردند ،سپس گروه آزمایش تحت متغیر م ستقل قرار گرفت و گروه کنترل برنامه
قبلی خود را دنبال نمود .جل سات با توالی هفتهای یک جل سه و هرجل سه به مدت دو ساعت ادامه یافت .به منظور
اجرای پژوهش پس از گمارش آزمودنیها در هر یک از گروههای آزمایش و کنترل ،در ابتدا پرسشنامه صمیمیت
زناشویی و پرخاشگری به هر دو گروه ارائه شد تا آنها را تکمیل کردند (مرحله پیشآزمون) .سپس گروه آزمایش
در معرض شش جلسه دو ساعته آموزش جنسی قرار گرفت (هفتهای یک جلسه) و گروه کنترل نیز در این مدت
به زندگی روزمره خود پرداختند .یک هفته پس از اتمام جلسااات آموزش جنس ای ،دوباره پرسااشاانامه صاامیمیت
زناشویی و پرخاشگری به هر دو گروه ارائه شد تا دوباره آن را تکمیل کنند (مرحله پسآزمون) .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که آموزش مهارتهای جن سی بر
افزایش صمیمیت و کاهش پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز تأثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی :مهارتهای جنسی ،صمیمیت ،پرخاشگری
 . 1کارشناس ارشد  ،روانشناسی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 . 2استادیار،گروه مشاوره وروانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
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مقدمه

ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی ا ست که پایه و ا ساس ارتباط ان سانی را ت شکیل میدهد و در
آن مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی نا شی از غرایز ،آیین و ع شق به هم جذب می شوند و بهطور
آزادانه و کامل تسلیم (متعهد) یکدیگر شده ،تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند .خانواده به
عنوان تنها نظام اجتماعی میبا شد که ر سماً در همه جوامع پذیرفته شده ا ست .خانواده محیطی ا ست
مقدس ،با صفا و به زیباترین تعبیر قرآنی محل سکون و آرامش واقعی است .در سوره روم آیه  21آمده
است :از ایات الهی این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار او آرامش یابید
و با هم انس گیرید و میان شما مودت و مهربانی برقرار ساخت (استنهوپ.)2010 ،1
آنچه از خود ازدواج با اهمیتتر است ،رضایت زناشویی میباشد .رضایت زناشویی وضعیتی است
که در آن زن و شوهر در بی شتر مواقع اح ساس خو شبختی و ر ضایت از همدیگر دارند .ر ضایت در
ازدواج از طریق عالقه متقابل ،مراقبت از یکدیگر ،پذیرش درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد میشود
(آنگال 2و همکاران.)2013 ،
زندگی انسان از مراحل و چرخههای مختلفی تشکیل شده؛ که یکی از پیچیدهترین و دشوارترین
مراحل آن ازدواج و تشاااکیل خانواده میباشاااد .این رویداد معموالً در زمانها و مکانهای مختلف با
دوران جوانی مصادف بوده است (البته استثناهایی نیز وجود دارد) و عنصر اساسی آن احساس صمیمیت
و نیاز به ایجاد یک رابطه صاامیمی با جنس مخالف میباشااد؛ شاااید به همین جهت اساات که اریک
اریکسون دوره جوانی را با ویژگی صمیمیت در برابر انزوا مشخص کرده است .اگر شخصی به دالیلی
چنین نیازی را احساااس نکند و یا در ایجاد رابطه صاامیمانه توانایی الزم را نداشااته باشااد ،به سااختی
میتواند رضایت زناشویی و نهایتاً سالمت خانواده را به دست آورد (بحرینیان و همکاران.)1388 ،
با این حال آمار طالق که معتبرترین شاخص نارضایتی در روابط زناشویی است نشان میدهد که
رضااایت زناشااویی به آسااانی قابل دس اتیابی نیساات ،بلکه ایجاد آن نیاز به تالش زوجها دارد (توکل،
 .)1391رضایت جنسی یا به عبارتی میزان رضایتی که شخص از جنبه جنسی رابطهاش دارد ،به عنوان
یکی از مؤلفههای ر ضایت زناشویی از شاخصهای مهم ازدواج موفق ،بقا و سالمت خانواده مح سوب
میشود (هاروی ،ونزل و اسپرچر.)2004 ،3
نظام جن سیتی ساختاری اجتماعی فرهنگی دارد و کلی شههای فرهنگی آن چه را که رفتار جن سی
بههنجار ا ست برای زنان و مردان تعریف میکند (رحمانی .)1389 ،در مورد زنان ساختارهای فرهنگی
مربوط به رفتار جن سی به تنش بی شتر بین این رفتار و کلی شههای فرهنگی میانجامد .در مورد مردان
1 Stanhope
2 Angela
3 Harvi, Wenzell & Spercher
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نیز ساختارهای فرهنگی باعث شده ا ست که مردان برای انجام رفتار جن سی اح ساس ف شار کنند و بر
این باور باشااند که رابطه جنس ای در مورد آنها باید با مهارت و خبرگی صااورت گیرد .درو اقع زنان و
مردان ،هویت جن سی و ر فتار جن سی خود را در چارچوب مهارتهای جن سیتی شکل میدهند (خج سته
مهر .)1390،روابط جنساای از ارتباط عاطفی بین زوجها تأثیر میگیرد و به دنبال نارضااایتی جنساای،
امکان بروز نار ضایتی زنا شویی و در نهایت م شکالت خانوادگی مختلف وجود دارد (میری و همکاران،
 .)1388یکی از م شکالتی که در صورت عدم ارتباط جن سی صحیح ممکن ا ست بین زوجین به وجود
آید ،پرخا شگری ا ست .یکی از شیوههای افزایش صمیمت و کاهش پرخا شگری بین زوجین ،آموزش
جن سی در بافت رابطه زنا شویی ا ست .آموزش مهارتهای جن سی فرایندی ا ست که به ر شد جن سی
سالم ،بهدا شت زنا شویی ،روابط بین فردی ،عاطفه ،نزدیکی ،ت صور بدنی و نقشهای جن سیتی کمک
میکند .آموزش جنساای به همه ابعاد جنساایت مانند ابعاد زیسااتی ،فرهنگی-اجتماعی ،روانشااناختی و
مذهبی توجه میکند .آموزش جنساای هم به حوزه شااناختی (اطالعات و دانش) ،هم به حوزه عاطفی
(احساسات ،ارزشها و نگرشها) و هم به حوزه رفتاری (مهارتهای ارتباطی و برقراری رابطه جنسی)
مربوط میشااود (علی ،لیوم و هومدیان .)2004 ،طبیعی اساات که فقدان اطالعات یا اطالعات غلط در
مورد مسائل جنسی ،خطر ایجاد انواع اختالالت جنسی ،رفتارهای پرخطر ،بیماریهای مقاربتی ،کاهش
لذت جنساای ،حاملگی ناخواسااته و مسااائل خانوادگی و زناشااویی را افزایش میدهد (یوسااف زاده و
همکاران .)1392 ،با توجه به این که روابط جنسی صحیح ،با کیفیت و رضایتبخش همسران ،رضایت
زناشااویی و سااالمت روان باالتری را برای آنها به دنبال خواهد داشاات و این روابط در صااورتی که
مسؤوالنه ،در چارچوب خانواده و برطرفکننده نیازهای زن و شوهر باشد ،سهم مؤثری در دوام و قوام
خانواده دارد و مانع از فروپاشی این نهاد مقدس می شود و از سویی بیتوجهی به مسائل جنسی و عدم
ر ضایتمندی جن سی هم برای خود فرد عوار ضی نظیر اف سردگی ،ا ضطراب ،کاهش اعتماد به نفس و
انزوا را به همراه دارد و هم باعث بروز مشااکل در حوزه روابط خانوادگی و زناشااویی میشااود که در
نهایت ممکن اسااات به طالق عاطفی یا حقوقی ختم شاااود و از طرفی با عنایت به این که امروزه در
جامعه ما کمبود آموزشهای جن سی صحیح و مناسب برای زوجها بیش از پیش اح ساس میگردد ،لذا
این پژوهش به دنبال بررسی و پاسخگویی به این سؤال اصلی است که آیا آموزش مهارتهای جنسی
به دانشجویان متأهل میتواند میزان صمیمیت را افزایش و باعث کاهش پرخاشگری شود؟
روش پژوهش

روش این پژوهش نیمهآزمایشااای و طرح آن گروه کنترل نابرابر اسااات .جامعه آماری ما در این
پژوهش کلیه دان شجویان متأهل دان شگاه آزاد تبریز میبا شد .این دان شجویان م شتمل بر دان شجویان
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مرد و دان شجویان زن میبا شند ..نمونه پژوهش شامل  30زوج خواهد بود که به روش در د سترس و
داوطلبانه انتخاب شاادند و به صااورت کامالً تصااادفی در یکی از گروههای آزمایش و کنترل گمارده
خواهند شد (گروه آزمایش  15زوج ،گروه کنترل  15زوج) .مالکهای ورود به تحقیق شامل دا شتن
حداقل سااواد کافی ،عدم اعتیاد دانشااجویان ،عدم بیماری جساامی ،عدم تماشااای فیلمهای پرنو ،عدم
اشکال ارگانیک در اندام تناسلی و مالکهای خروج نیز شامل داشتن بیماری جسمی یا روانی و غیبت
بیش از دو جل سه در هر یک از دان شجویان بود .ابزارهای الزم در این پژوهش پر سشنامه صمیمیت
زنا شویی و پر سشنامه سنجش پرخا شگری میبا شد .پر س شنامه صمیمت زنا شویی برای اولین بار در
ایران توسط اولیا ( )1385ساخت و هنجاریابی شده است .این ابزار شامل  87سؤال و  9خرده مقیاس
اساات که عبارتند از صاامیمیت عاطفی ،روانشااناختی ،عقالنی ،جساامانی ،جنساای ،معنوی ،اجتماعی
تفریحی و زیباشناختی و صمیمیت کلی .هر سؤال در طیف لیکرت به صورت چهار گزینهای از همیشه
( 4نمره) تا اصالً (نمره  )1پاسخ داده می شود .حداکثر نمره در این پرسشنامه  348و حداقل نمره 87
میباشد  .نمره بیشتر نشانگر صمیمیت باالتر و نمره کمتر به معنی صمیمیت کمتر است .ضریب آلفای
این آزمون برای کل پرسشنامه توسط سازنده آن اولیا ( )0/92گزارش شده است .همچنین به منظور
سنجش پرخا شگری در تحقیق حا ضر از پر سشنامه ا ستاندارد بأس و پری 1ا ستفاده شد .پر سشنامه
بأس و پری شامل  29سؤال ا ست که پرخا شگری را به صورت کلی مورد سنجش قرار میدهد .هر
سؤال دارای یک طیف  5درجهای لیکرت میبا شد .پر سشنامه یک نمره کلی دارد و در نهایت فرد را
در دو دسته دارای اختالل پرخاشگری (نمرات مساوی و بیشتر از  )78و فاقد اختالل پرخاشگری (نمره
کمتر از  )78تق سیمبندی میکند .در تحقیق نجفیزاده ( )1392میزان آلفای کرانباخ برای پر س شنامه
 0/89به د ست آمد .به منظ ور گردآوری اطالعات محقق با مراجعه به مرکز م شاوره دان شگاه آزاد تبریز
و انتخاب نمونه مورد نظر با هماهنگی مسؤوالن مرکز ابتدا در مرحله پیش آزمون پرسشنامهها را برای
هردو گروه اجرا کردند ،سپس گروه آزمایش تحت متغیر مستقل قرار گرفت و گروه کنترل برنامه قبلی
خود را دنبال نمود .جل سات با توالی هفتهای یک جل سه و هرجل سه به مدت دو ساعت ادامه یافت .به
منظور اجرای پژوهش پس از گمارش آزمودنی ها در هر یک از گروه های آزمایش و کنترل ،در ابتدا
پرسشنامه صمیمیت زناشویی و پرخاشگری به هر دو گروه ارائه شد تا آنها را تکمیل کردند (مرحله
پیشآزمون) .سپس گروه آزمایش در معرض  6جل سه  2ساعته آموزش جن سی قرار گرفت (هفتهای
یک جلساااه) و گروه کنترل نیز در این مدت به زندگی روزمره خود پرداختند .یک هفته پس از اتمام
جلسات آموزش جنسی ،دوباره پرسشنامه صمیمیت زناشویی و پرخاشگری به هر دو گروه ارائه شد تا
دو باره آن را تکم یل کن ند (مرح له پسآزمون) .به منظور تجز یه و تحل یل داده ها از دو بخش آ مار
1 Boss and Perry
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تو صیفی و ا ستنباطی ا ستفاده شد .در بخش تو صیفی از شاخصهایی نظیر میانگین و انحراف معیار و
در بخش اساااتنباطی نیز در صاااورت تأیید پیش فرض های آزمون های آماری از تحلیل کوواریانس
استفاده شد.
یافتهها
جدول  .1نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنف متغیرهای سازگاری فردی پژوهش
گروه

متغیر
صمیمت

گروه تجربی
پرخاشگری

صمیمت
گروه کنترل
پرخاشگری

مرحله

کولموگراف -اسمیرنف

Sig.

پیش آزمون

1/342

0/054

پس آزمون

1/236

0/940

پیش آزمون

1/106

0/173

پس آزمون

0/819

0/514

پیش آزمون

1/415

0/053

پس آزمون

0/966

0/740

پیش آزمون

1/129

0/156

پس آزمون

1/014

0/255

با توجه به نتایج حاصل از جدول  1مشخص است ،سطح معنی داری برای متغیرهای این پژوهش
باالتر از ( )0/05اساات ،لذا نتیجه میگیرم دادههای جمع آوری شااده برای این متغیر از توزیع نرمالی
برخوردار ا ست .پس برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
تحلیل واریانس استفاده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون ترکیبی
آزمون

مقدار

F

Df
فرضیه

Df
خطا

Sig

مجذور
اتا

توان آماری

آزمون اثر پیالپی

0/526

15/001

2

27

0/001

0/90

100

آزمون المبدای ویکلز

0/474
1/111
1/111

15/001
15/001
15/001

2
2
2

27
27
27

0/001
0/001
0/001

0/90
0/90
0/90

100
100
100

آزمون اثر هتلینک
آزمون بزرگترین ریشه روی
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چون مقادیر ( ،Fسطح معنا داری و مجذور اتا) برای هر چهار آزمون (اثر پیالیی ،1المبدای ویکلز،2
اثرهوتلینگ 3و بزرگترین ری شه روی )4یک سان ا ست و همچنین ( )P>0/001ا ست .،بر این ا ساس
میتوان گفت د ست کم در یکی از متغیرهای واب سته (پیش آزمون و پس آزمون) بین دو گروه تفاوت
معنا داری وجود دارد برای پی بردن به این تفاوت تحلیل واریانس انجام گرفت.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس مربوط به تفاضل پیش آزمون – پس آزمون
تأثیر آموزش مهارت جنسی بر صمیمت دانشجویان متأهل
متغیرها

منبع واریانس

مجذورات

مجذورات

درون گروهی

714/025
299/95

1
28

714/025
7/89

مجموع

1013/97

29

-

بین گروهی
صمیمت

مجموع

درجه آزادی

میانگین

نسبت F

90/45

P

0/001

همانطور که در جدول  3م شاهده می شود ،گروه تجربی و گروه کنترل از لحاظ متغیر صمیمیت در
سااطح  P>0/001با یکدیگر تفاوت دارند .به عبارت دیگر تأثیر آموزش مهارت جنساای بر صاامیمت
دانشجویان متأهل معنادار بوده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مربوط به تفاضل پیش آزمون – پس آزمون
تأثیر آموزش مهارت جنسی بر پرخاشگری دانشجویان متأهل
متغیرها

منبع واریانس

مجذورات

مجذورات

درون گروهی

640
177/6

1
28

640
4/67

مجموع

817/6

29

-

بین گروهی
پرخاشگری

مجموع

درجه آزادی

میانگین

نسبت F

136/93

P

0/001

1 Pillai's Trace
2 Wilks' Lambda
3 Hotelling's Trace
4 Roy's Largest Root
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همانطور که در جدول  4م شاهده می شود ،گروه تجربی و گروه کنترل از لحاظ متغیر پرخا شگری
در سطح  P>0/001با یکدیگر تفاوت دارند .به عبارت دیگر تأثیر آموزش مهارت جنسی بر پرخاشگری
دانشجویان متأهل معنادار بوده است.
بحث و نتیجه گیری

یافته اول تحقیق حاضاار این بود که آموزش مهارتهای جنساای بر افزایش صاامیمیت زناشااویی
دان شجویان متأهل تأثیر مثبت معناداری دارد .نتایج ن شان داد که پس از شرکت در جل سات آموزش
مهارتهای جنسی صمیمیت در دانشجویانی که در گروه آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به افرادی که
در گروه گواه جایگزین شده بودند ،افزایش معناداری دا شته ا ست .بنابراین آموزش مهارتهای جن سی
باعث افزایش صمیمیت زنا شویی دان شجویان متأهل شده ا ست .نتایج این پژوهش بانتایج پی شین
همچون تحقیقات صحت و همکاران ()1392؛ یو سفزاده)1392( ،؛ التیالد و همکاران ( ،)2006باتلر
( )2006همسویی دارد .در بحث و تفسیر فرضیه فوق با توجه به تحقیقات پیشین میتوان عنوان کرد،
نیاز به صاامیمیت و رابطه نزدیک و همپوشااانی نیازهای روانی و عاطفی از جمله دالیل اصاالی ازدواج
میبا شند (اعتمادی )1384 ،و صمیمیت به عنوان یکی از ارز شمندترین ابعاد وجودی ان سان و امری
ضااروری در عملکرد سااالم انسااان در نظر گرفته میشااود (داندوراند .)2013 ،1صاامیمیت در روابط
زناشویی ،به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهومسازی شده است که جنبههای عاطفی-هیجانی
و اجتماعی نیرومندی دارد و بر پایه پذیرش ،ر ضایت خاطر و ع شق شکل میگیرد (تنهوتن)2007 ،2
و صمیمیت رفتارهایی است که نزدیکی عاطفی را افزایش میدهد .نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت
و درک متقابل ،برقراری ارتباط و ساااهیم کردن خود ،فعال یتها و داراییهایمان با فرد دیگر اسااات.
دان شجویان در گروه آزمایش پس از شرکت در جل سات آموزش مهارتهای جن سی ترغیب به انجام
تکالیف شناختی ،آگاهی از سبک تفکر نادر ست شان ،تغییر نگرش ن سبت به م سائل جن سی ،آگاهی از
هیجانات خود و شریک زندگی ،گرایش به سمت پذیرش هیجانات و رفتارهای خود و شریک زندگی و
کسب مهارتهای جنسی ،افزایش معناداری را در صمیمیت را نشان دادند.
یافته دوم تحقیق حاضاار این بود که آموزش مهارتهای جنساای بر کاهش پرخاشااگری دانشااجویان
متأهل تأثیر مثبت معناداری دارد .نتایج نشااان داد که پس از شاارکت در جلسااات آموزش مهارتهای
جن سی پرخا شگری در دان شجویانی که در گروه آزمایش شرکت دا شتند ،ن سبت به دان شجویانی که در
گروه گواه جایگزین شااده بودند ،کاهش معناداری داشااته اساات .بنابراین آموزش مهارتهای جنساای
باعث کاهش پرخاشاااگری در زوج ها میگردد .که این یافته با نتایج بلوم ()2006؛ بایر و همکاران
1 Dandurand
2 TenHouten
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()2005؛ همسو میباشد اما میتوان این فرضیه را اینگونه تبیین نمود .مطالعات انجام شده پژوهشگران
بیانگر این ا ست که آموزش مهارت جن سی یک رویکرد شناختی -رفتاری ا ست که برای پی شگیری
کنترل خشم و خویشتنداری مؤثر است و از آنجایی که مشکالت جنسی محصول الگوهای تعاملی و
ارتباطی نامنا سب بین زن و شوهر ا ست ،به نظر میر سد این روش بر بهبود روابط جن سی نیز مؤثر
است (مسترز و جانسون )1987 ،و همچنین حل مسأله یکی از حوزههای اصلی مورد توجه در آموزش
مهارتهای جن سی ا ست .زوجین متعارض معموالً در مواجهه با م سائل ف شارآور بی شتر از پرخا شگری
اسااتفاده میکنند و خشاام به حالتی عاطفی یا هیجانی اطالق میشااود که از تهییج مالیم تا خشاام
وح شیانه یا ع صبانیت گ سترده ا ست و اغلب هنگامی متجلی می شود که راه نیل به اهداف یا برآوردن
نیازهای افراد ،سد میشود.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،آگاهی نساابت به ساابک تفکر ،شااناخت خطاهای شااناختی ،انجام
تکالیف شناختی ،تقویت رفتارهای مثبت ،فراهم کردن حمایت و صمیمیت عاطفی ،پذیرش هیحانات،
ترغیب به پذیرش محدودیتها و عدم اجتناب ،به ا شتراک گذا شتن تجارب ،بحث پیرامون اح سا سات
منفی مربوط به م سائل جن سی ،ابراز اح سا سات ناخو شایند مرتبط با رابطه جن سی و همچنین آموزش
مهارتهای ارتباط جنس ای مطلوب برای زوجین میتواند با بهبود مشااکالت و تعارضااات زناشااویی و
افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش پرخاشگری ،زمینه ساز بهبود کیفیت رابطه و افزایش دوام زندگی
زناشویی آنها شود.
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Effectiveness of sexual skills education on intimacy and
aggression of
Married students at Tabriz Azad University

Saba Jediri Abolghasemi
Amir Panah Ali

Abstract
The purpose of this study was to investigate the Effectiveness of sexual
skills education on intimacy and aggression of married students at Tabriz
Azad University. The method was semi-experimental. Our statistical
population is all married students of Tabriz Azad University. The research
sample will consist of 30 couples who will be selected by voluntary and
available method and will be assigned to one of the test and control groups
(15 couples, 15 couples). The necessary tools for this research are marital
intimacy and aggression assessment questionnaire. In order to collect the
information of the researcher by referring to Tabriz Azad University
Consultation Center and selecting the sample with the coordination of the
authorities, first, in the pre-test phase, both groups completed
questionnaires, the experimental group was then subjected to an
independent variable and the control group followed its previous program.
The sessions lasted for a period of two hours with a weekly sequence of
sessions and each session. In order to carry out post-placement research in
each of the experimental and control groups, the marital intimacy and
aggression questionnaire was first provided to both groups to complete
them (pre-test stage). The experimental group was then subjected to six
sessions of 2 hours of sexual education (weekly one session), and the
control group also went to their daily routine during this period. A week
after the completion of sex education sessions, again the marital intimacy
and aggression questionnaire was presented to both groups to complete it
again (post-test phase). To analyze the data, covariance analysis was used.
The results showed that the training of sexual skills on increasing the
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intimacy and reducing the aggression of married students in Tabriz Azad
University has a significant effect.
Keywords: sexual skills, intimacy, aggression

