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خانواده سلول بنیادي پیکر جامعه است . استواری واستحکام خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی
پایدارو بنیادین بستگی دارد. بنابراین یکی از مباحث عام جامعه امروز تقویت پایه های زندگی زناشویی

است.از انجایی که ریشه بسیاری از مشکالت زندگی زوجین ناشی از عدم آگاهی در زمینه های مختلف
می باشد هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش های پیش از ازدواج بر دانش و نگرش جنسی و

صمیمیت زناشویی نوعروسان بود . این مطالعه به لحاظ روش نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود .
جامعه آماری پژوهش نوعروسان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان فومن بودند که در بازه
زمانی مطالعه جهت انجام ازمایشات و دریافت آموزشهای معمول مراجعه کرده و تمایل خود را به

همکاری در طرح اعالم نمودند. از این افراد تعداد40 نفر که دارای مالک ورود به مطالعه بودند انتخاب
شده و بصورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه اموزشی

به مدت 4 هفته شرکت نمودند. ابزارهای بکار رفته در این پژوهش فرم ویژگی¬های جمعیت شناسی ،
پرسشنامه دانش و نگرش جنسی skas و پرسشنامه صمیمیت زناشویی تا مپسون و والکر بود. هردو
گروه در ابتدای اولین و انتهای آخرین جلسه به سواالت پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل

کوواریانس استفاده گردید.يافته ها نشان داد آموزش مهارت های جنسی و ارتباطی بر دانش و نگرش
01/0P) جنسی و صمیمیت زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر معنادار داشته است
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