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چکیده
هدف :بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر پویایی-
های رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده بود.
روش :در یک پژوهش نيمه آزمایشی با پيشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل ،تعداد  30نفر از زنان مراجعه
کننده به دادگاه خانواده شهر مشهد به شيوه نمونهگيری در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمون و
کنترل جایگزین شدند .گروه آزمون در  8جلسه  45دقيقهای درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی
و مشکالت زناشویی را دریافت کردند ،در حالیکه گروه کنترل در معرض چنين مداخلهای قرار نگرفتند.
شرکتکنندگان پرسشنامه خودافشایی رابطه و آگاهی جنسی را تکميل کردند .دادههای پژوهش به کمک نرم-
افزار آماری اسپیاساس و با استفاده از شاخصهای آمار توصيفی و تحليل کوواریانس تحليل شدند.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت
زناشویی سبب بهبود جاذبه جنسی و پویایی جنسی زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل میشود .بر اساس
نتایج این پژوهش میتوان نتيجه گرفت که درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت
زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده موثر است .همچنين،
درمانگران میتوانند از این روش درمانی جهت بهبود پویاییهای رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان استفاده کنند.
واژه های کلیدی :رابطه جنسی ،جاذبه جنسی ،اختاللهای جنسی ،مشکالت زناشویی.
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مقدمه
مسائل جنسی جسم ،روان ،ذهن و رفتارهای اجتماعی را تحت تاثير قرار میدهد و به مخاطره افتادن
رفتارهای جنسی منجر به اختالل در هيجانات ،شخصيت ،عملکرد هيجانی/اجتماعی و روابط زوجها میشود
( .)Lotfi Kashani, Vaziri & Hajizadeh, 2014سالمت جنسی 1به عنوان حالتی از بهزیستی جسمی،
هيجانی ،روانی و اجتماعی مرتبط با جنسيت و صرفا نبود بيماری ،کژکاری یا عدم باروری تعریف شده است.
بعالوه ،سالمت جنسی مستلزم داشتن رویکردی مثبت به جنسيت و روابط جنسی ،امکان داشتن روابط جنسی
ایمن و لذت بخش ،فاقد اجبار ،تبعيض و خشونت است ( .)World Health Organization, 2002اختالل
عملکرد جنسی نيز به عنوان کاهش پایدار یا عودکننده تمایل جنسی ،تحریک جنسی ،درد هنگام نزدیکی و
وجود مشکل یا ناتوانی در رسيدن به اوج لذت جنسی تعریف شده است ( Basson, Berman & Whipple,

 .)2000در حال حاضر دو رویکرد درمانی برای زنانی که از فقدان ليبيدو رنج میبرند وجود دارد :دارودرمانی
و رواندرمانی .برای فقدان ميلجنسی زنان داروهای متعددی از جمله استروژن ،متيل تستوسترون ،بوپروپيون
و سافرون مورد استفاده قرار میگيرد ( .)Akhtari & et al, 2014از آن جهت که عوامل روانشناختی نقش
مهمی در ایجاد و بهطور خاص در حفظ کژکاریهای جنسی دارند ،مداخالت روانشناختی درمانهای
مناسب برای کژکاری های جنسی هستند ( .)Althof & et al, 2005بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی 2اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر پویاییهای
رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده است.
یافتههای پژوهشی نشانههای باروری ،سالمت و سایر عالمتهایی که مربوط به کيفيت رابطه همسری
است را

به عنوان شاخصهای جذابيت معرفی کردهاند ( & Fink & Penton-Voak, 2002; Gangestad

 .)Scheyd, 2005; Sugiyama, 2005; Singh, 1993بوس ( )Buss, 1998بيش از ده هزار نفر را از فرهنگ-
های مختلف مورد مطالعه قرار داد تا ببيند که آیا ویژگیهای جهانی برای معيار جذابيت وجود دارد یا نه؟
وی دریافت که به رغم تفاوتهای فرهنگی تکامل ویژگیهایی را برگزیده است که انسانها آنها را در یک
جفت خوب مهم تشخيص دادهاند .مهمترین این ویژگیها از دیدگاه مردان زیبایی و جوانی و از دیدگاه
زنان درآمد خوب و کوشایی هستند .بنابراین جذابيت و بهطور خاص جذابيت فيزیکی نقش مهمی را در
انتخاب جفت در انسان دارد ( .)Rhodes, Simmons & Peters, 2005مطابق با دیگاه تکاملی جذابيت
فيزیکی به عنوان نشانهای برای یک جفت با کيفيت و مناسب برای توليد مثل عمل میکند ( ;Rhodes, 2006
1. Sexual Health
)2. Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT
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;Gangestad & Scheyd, 2005; Rhodes, Simmons & Peters, 2005; Thornhill & Gangestad, 1999
 )Hume & Montgomerie, 2001و این مسئله در چارچوب تئوریهای انتخاب جنسی تبيين میشود

( .)Johnston, 2006شواهد غيرمستقيم حاکی از آن است که جذابيت ممکن است تفاوت در باروری انسان
را تبيين کند ( .)Jokela, 2009آپليکا ،فين برگ ،مارالو

( Apicella, Feinberg & Marlowe,

)2007گزارش کردند که جذابيت فيزیکی با قدرت باروری باالتر همبسته است .یافتههای پژوهشی نيز نشان
میدهد که جذابيت پيشبينی کننده رفتار جنسی فعالتر و موفقيت باالتر در جفتگيری است ( & Weeden

 .)Sabini, 2007همچنين شاخصهای جذابيت با فيژیولوژی تناسلی سالمتر ،باروری بهتر در زنان و قابليت
بهتر برای بچهدار شدن ( )Jasienska, Lipson, Ellison, Thune & Ziomkiewicz, 2006و کيفيت باالتر
اسپرم در مردان ( )Peters, Rhodes & Simmons, 2008همبسته است.
کانازاوا ( )Kanazawa, 2007معتقد است که جذابيت والدین توزیع جنسی فرزندانشان را جهت می-
دهد ،طوریکه دختران در مقایسه با پسران از جذابيت وراثتی بيشتر سود میبرند .بنابراین افراد تکامل یافتهاند
تا به ویژگیهای فيزیکی دیگران توجه کنند و آنها را به عنوان جفت انتخاب کنند .به نظر میرسد که معيارهای
جذابيت منعکسکننده تکامل ما در طول تاریخ و بهطور خاص در دهه گذشته باشد و بر نقش مهم ارزیابی
سالمت در انتخاب جفت تاکيد دارد ( .)Schaefer & et al, 2006با این حال مطالعات مربوط به جذابيت و
موفقيت در جفتگيری اغلب اثرات خطی را بررسی کردهاند ،اما این امکان وجود دارد که جذابيت باال نه تنها
موفقيت در باروری را کاهش دهد ،بلکه موفقيت در روابط را نيز کاهش میدهد ،زیرا افراد با جذابيت باال
احتمال بيشتری هست که شریکشان را ترک کنند یا روابط فرازناشویی داشته باشند ( Boothroyd, Jones,

 .)Burt, DeBruine & Perrett, 2008; Chu, Hardaker, Lycett, 2007; Waynforth, 2001بنابراین جذابيت
متوسط ممکن است از جذابيت باال مطلوبتر باشد .احساس جذابيت جنسی مانند یک مکانيزم عمل میکند و
میتواند به یک زن جذابيتهای جنسی برای یک همسری کوتاه مدت را بدهد و این جذابيتها انگيزه
راهبردهای استثمارگرانه را فراهم میکند .قابل بهرهکشی بودن بيشتر یک زن ممکن است در دراز مدت
جذابيت همسری او را کم کند ،زیرا یک مرد نسبت به همسری که میتواند موردبهرهکشی دیگر مردان قرار
بگيرد احساس خطر میکند (.)Goetz, Easton, Lewis & Buss, 2012
یک ازدواج رضایتبخش نيازمند برقراری ارتباطی موثر و کارآمد میباشد (.)Karahan, 2007
ارتباط فرایند انتقال احساسات ،نگرشها ،حقایق ،باورها و ایدهها است .محدود به کلمات نيست ،بلکه بواسطه
گوشدادن ،سکوت ،حاالت چهره ،ژستها ،لمسکردن و همه نمادها و نشانههای غير زبانی مورد استفاده
برای رساندن و دریافت معنی اتفاق میافتد ( .)Millard & Bienvenu, 1970ارتباط زناشویی نيز فرایندی
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است که طی آن زن و مرد بهصورت کالمی و غيرکالمی به تبادل احساسات ،افکار ،نگرشها ،حقایق ،باورها
و ایدهها میپردازند ( .)Kimiaee, Mansouri & Mansouri, 2016با وجود این ،الگوهای ارتباطی منفی و
ناکارآمدی در بيان افکار و هيجانات خود ،مهارتهای گوش دادن و حل مسئله ،انتقال احساسات و استفاده
مناسب از حاالت چهره ،ژستها ،لمس کردن و سایر نمادها و نشانههای غير زبانی دیگر عامل عمده پریشانی
زوجين میباشند ( .)Sexton, Weeks & Robbins, 2003از سوی دیگر ،هماهنگی و ارضای نيازهای بين
زن و شوهر از جمله ارضای نيازهای عاطفی و جنسی ،مهارتهای مربوط به ایجاد تفاهم و شيوههای بيان
محبت میتوانند سبب رضایت آنها از ازدواج و تداوم آن گردد .عشق ،صميميت و رابطه جنسی جنبههای
درهم تنيده روابط پویا هستند که هرکدام میتواند به شيوههای مثبت یا منفی بر دیگری اثر داشته باشد
( .)Tonekaboni, Hassanzadeh & Ebrahimi, 2013فيدو ( )Fido, 2004نيز معتقد است که زنان در روابط
نزدیک خود بر صميميت و نزدیکی ،ارزش بيشتری میگذارند .طی رابطه جنسی ،مقدار زیادی اکسی توسين
در بدن زن ترشح میشود که نياز به آرامش و نزدیکی را تعدیل میکند ( Buga, Amokom & Ncayiyana,

 ) 1996و رابطه پویا از نظر روانی نيز احساس آرامش ،نزدیکی ،صميميت ،افزایش رضایت جنسی ،کاهش
نشانههای افسردگی و افزایش اعتماد به نفس زوجها را به همراه دارد ( .)Roffe & Britt, 1981واتزالویک
( )Farmani Shahreza, Rasouli & Ghaedniay Jahromi, 2014بر این باور است که پيوندها ،وسيله
الگوهای ارتباطی پویا ،بهگونه ای پيوسته هستند و حتی با دگرگون شدن عنوان ،پایدار باقی میمانند و هر
پيوند پاسخ به یک محرک تازه است که با هدف از ميان برداشتن یک مشکل پدید میآید .بنابراین ،ارتباط
ناموثر در ایجاد و تداوم مشکل جنسی نقش مهمی دارد ،زیرا تعامل جنسی موقعيت پویایی است که در آن
دو نفر به طور مداوم بر رفتار یکدیگر تأثير میگذارند (.)Spence, 1991
مککبی و کوباین ( )McCabe & Cobain, 1998گزارش کردند که در زنان دارای کژکاری
جنسی نسبت به زنان دارای کارکرد بهنجار احتمال بيشتری هست که روابط نزدیک زوجين آسيب ببينيد.
کيلی ،استاسبرگ ،ترنر ( )Kelly, Strassberg & Turner, 2006گزارش کردند در زوجهایی که زنان
اختالل ارگاسم را تجربه میکنند در مقایسه با زوجهای کنترل که اختاللهای جنسی را تجربه نکردهاند
روابط ضعيفتری دارند .راف و بریت ( )Roffe & Britt, 1981شواهدی ارایه دادند مبنی بر اینکه که بين
زوجهایی که دنبال کام درمانی هستند سطوح خصومت باالتر است .آنها همچنين فقدان عاطفه یا عاطفه
سطح پایين را در روابط زوجهای دارای اختاللجنسی گزارش کردند .روزن و آلتوف ( Rosen & Althof,

 )2008گزارش کردند که انزال زودرس کيفيت روابط زوجها را تحت تاثير قرار میدهد .تاثير اختاللهای

سال  ،8شماره  ،2پایيز و زمستان 1397

اثربخشی درمان شناختی رفتاری9 ...

جنسی بر روابط زن و مرد در مطالعه اوبرگ و فاکل -مایر ( )Oberg & Fugel-Meyer, 2005برجستهتر بود،
آنها دریافتند که شاخص اصلی پيشبينی کننده اختالل جنسی زنان ،عدم رضایت از روابط و اختاللجنسی
همسر بود .یافتههای اسميت ،پوکال ،تریپ و نيکل ( )Smith, Pukall, Tripp Nickel, 2007نيز نشان داد که
همسران مردان دارای سرطان پروستات یا مردان مبتالبه سندرم درد لگن که سطوح پاینتری از کارکرد و
رضایت جنسی را دارند ،روابط ضعيفتری را گزارش میکنند .همچنين آتوود ،کلوسينس ،نيور

( Atwood,

 )Klucinec & Neaver, 2006بر اهميت روابط نزدیک زوجها در ایجاد و حفظ اختالل تاکيد دارند.
متخصصان بالينی و پژوهشگران نيز خاطر نشان کردهاند که هنگام درمان اختاللهای جنسی در مردان و زنان
مشکالت موجود در روابط نزدیک آنها مدنظر قرار نمیگيرد ( .)Wylie, 2006از اینرو ،کشف و رفع اختالل-
های جنسی ،تشخيص نگرانیها و کمک به زوجها برای بهبود کيفيت روابط زناشویی ،تاثير بسزایی در
پيشگيری از اختالفهای خانوادگی و پيامدهای ناشی از آن خواهد داشت (.)Bolourian & Ganjloo, 2007
این پژوهش با رویکرد شناختی رفتاری گروهی و بر مبنای یک دوره درمان اختاللهای جنسی و
مشکالت زناشویی انجام شد .درمان مورد استفاده برای افراد مبتال به اختالل جنسی به دنبال انتشار کتاب
مستر و جانسون تحت عنوان "نارسایی جنسی در انسان" تغيير بنيادین یافت .در این کتاب رویکر جدید و
منظمی توضيح داده شده است که درمان جنسی ناميده میشود و اساس اوليه درمان شناختی رفتاری را پدید
آورده است ( .)Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark, 1989براون و همکاران ()Brown & et al, 2005
معتقدند این احتمال وجود دارد که بيماریهای چالش برانگيز و یا مقاوم به درمان به درمان شناختی رفتاری
بهتر پاسخ دهند .یکی دیگر از ویژگی مهم درمان شناختی رفتاری که آنرا برجسته ساخته است تبعيت این
رویکرد از دارو درمانی است .ميزان تبعييت از عدم دارودرمانی در اختالل افسردگی ،دوقطبی و  ...بسيار
باالست ( )Akincigil, Bowblis & Levin, 2007و درمان شناختی رفتاری میتواند اثر درمان های دارویی
را تعدیل کند .زیگلر ( )Ziegler, 2007معتقد است رویکرد شناختی رفتاری یک رویکرد ساختارمند است
که در آن تمرکز روی مسئله و هدف محور میباشد .به عالوه تاکيد بر مهارت آموزشی و استقالل مراجعه-
کننده را نيز در نظر میگيرد ،طول درمان را به حداقل میرساند و خطر عود و بازگشت مجدد را کاهش می
دهد .از اینرو میتوان از درمان شناختی رفتاری بهعنوان یکی از رویکردهای درمانی موثر در درمان اختالل-
های جنسی و مشکالت زناشویی استفاده کرد.
جانت ،دیسوتر و زچ ( )Geonet, De Sutter & Zech, 2013معتقدند که فرایندهای شناختی در
اختاللهای جنسی زنان نقش دارند .به عبارتی شناخت های تحریف شده و تفکر منفی درباره فعاليت جنسی،
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عالیم را تشدید و دایمی میکند ،بنابراین کشف این خود تلقينی های منفی به تجزیه و تحليل موفق
مشکالت جنسی کمک میکند ( )Araoz, 2005و درمان رفتاری شناختی ضمن آنکه بر عملکرد جنسی
تاثير مثبت دارد ،به احتمال زیاد رضایت جنسی را افزون خواهد کرد .اسپنس ( )Spence, 1991نيز معتقد
است که رویکرد شناختی رفتاری در درمان اختالالت جنسی ضمن اهميت دادن به روشهای رفتاری به
تغيير شناختهای ناسازگارانه افراد میپردازد و بدین ترتيب تاثير درمانی را افزایش میدهد .امروزه این
رویکرد از متداولترین و معروفترین روشهای درمانی توصيه شده در درمان اختاللهای جنسی میباشد
( ،)Fahimi, 2011که در مقایسه با درمانهای دارویی دارای دو مزیت اصلی هستند :آنها اثرات جانبی منفی
بر جسم ندارند .به عالوه هدف این درمانها بهبود کارکرد جنسی و افزایش رضایت جنسی ورای کاهش
نشانگان هدف میباشد ( .)Fruhauf, Gerger, Schmidt, Munder & Barth, 2013در همين راستا ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر
پویایی های رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده انجام گردید .فرضيههای
پژوهش حاضر عبارتند از:
 )1درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی
زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده موثر است.
 )2درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر جاذبه جنسی زنان مراجعه-
کننده به دادگاه خانواده موثر است.
روش
پژوهش حاضر از نوع هدف جزو پژوهشهای کاربردی و از نظر شيوه گردآوری دادهها جزو
پژوهشهای نيمه آزمایشی با پيشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش
شامل کليه زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده شهر مشهد بود که براساس مالکهای تشخيصی و آماری
اختاللهای روانی و نظر متخصصان تشخيص اختاللهای جنسی دریافت کرده و دارای پرونده بودند .تعداد
اعضای نمونه در این پژوهش  30نفر بود که بهروش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و سپس بهتصادف
در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15نفر) جایگزین شدند .مالکهای ورود و خروج شامل دامنه
سنی بين  20تا  ،35عدم ابتال به اختاللهای روانی دیگر ،عدم مصرف مواد ،نداشتن بيماری جسمی دیگری
که فرد را از شرکت در برنامه پژوهش باز دارد و غيبت بيشاز سه جلسه در طول دوره بود .بر این اساس،
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چهار نفر از اعضای گروه آزمایش به سبب غيبت بيشاز سه جلسه کنار گذاشته شدند .از اینرو برای دست-
یابی به نتایج همگنتر دادههای مربوط به چهار نفر از اعضای گروه کنترل نيز بهطور تصادفی از تحليلها
حذف شد .دادههای پژوهش حاضر بهکمک نرم افزار اسپیاساس نسخه  22و با استفاده از آزمون تحليل
کوواریانس تکمتغيره تحليل شدند.
ابزارهای پژوهش

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو ابزار:
 -1پرسشنامه آگاهی جنسی (خردهمقياس جذابيت جنسی) و  -2مقياس خودافشایی رابطه (خردهمقياس
پویاییهای رابطه جنسی) بود که در زیر به توضيح هر کدام از این ابزارها پرداخته می شود:
پرسشنامه آگاهی جنسی :1ابزاری  36مادهای است که توسط اسنل ،فيشر و ميلر ( & Snell, Fisher

 )Miller, 1991بهمنظور ارزیابی آگاهی جنسی ،2نظارت جنسی ،3جاذبه جنسی 4و جرأتورزی

جنسی5

ساخته شده است .این آزمون دارای  36عبارت است و از شرکتکنندگان خواسته میشود براساس یک
مقياس ليکرت پنج درجهای در دامنهای از صفر (خيلی با من مطابقت دارد) تا ( 4بههيچوجه با من مطابقت
ندارد) ميزان موافقت یا مخالفت خود با هریک از عبارات را مشخص کنند .نتایج مربوط به اعتبار و روایی
این پرسشنامه در مورد دو گروه از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه ميدوسترن نشان داده است که اعتبار
خرده مقياس های آگاهی جنسی ،نظارت جنسی ،جاذبه جنسی و جرأت ورزی جنسی به روش همسانی
درونی (ضریب آلفای کرونباخ) بين  0/ 80تا  0/92قرار دارد .آنها همچنين نشان دادند که این آزمون از
روایی همگرا و افتراقی مناسبی برخوردار میباشد .در این پژوهش فقط از خردهمقياس جاذبه جنسی استفاده
شد و اعتبار آن به روش همسانی درونی  0/69برآورد شد.
مقیاس خودافشایی رابطه :6ابزاری  75مادهای است که توسط اسنل ،هامپتون و پامال

( Snell,

 )Hampton & Pamela, 1992ساخته شده است .مقياس خودافشایی رابطه شامل  25خرده مقياس میشود
و هر خردهمقياس سه عبارت را در در بر میگيرد .این خردهمقياسها در پنج طبقه دستهبندی میشوند :عشق،

)1. Sexual Awareness Scale (SAS
2. Sexual Consciousness
3. Sexual Monitoring
4. Sexual Appeal
5. Sexual Assertiveness
)6. Relationship Disclosure Scale (RDS
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نزدیکی ،رابطه جنسی1؛ واکنشهای روانشناختی شخصی2؛ نگرانیهای مرتبط با همسر ،3پویاییهای

رابطه4

و فشار رابطه .5نمرهگذاری براساس یک مقياس ليکرت پنج درجهای و در دامنهای از صفر(تمایلی ندارم تا
درباره این موضوع با یک مشاور ازدواج خانم صحبت کنم) تا ( 4کامال تمایل دارم تا درباره این موضوع با
یک مشاور ازدواج خانم صحبت کنم) صورت میگيرد .اعتبار خردهمقياسهای آزمون به روش همسانی
درونی  0/87تا  0/97گزارش شده است .همبستگی درونی این خرده مقياسها نيز بایکدیگر همبسته  0/34تا
 0/93بوده است .در این پژوهش فقط از خردهمقياس پویاییهای رابطه استفاده شد و اعتبار آن به روش
همسانی درونی  0/84برآورد شد.
روش اجرا

پس از هماهنگیهای الزم با دادگاه خانواده شهر مشهد  30نفر از زنان مبتال به اختاللهای جنسی
مراجعهکننده به دادگاه خانواده شهر مشهد براساس مالکهای تشخيصی و آماری اختاللهای روانی ،نظر
متخصصان و همچنين مالکهای ورود و خروج پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند .پس از هماهنگی با این افراد ،با استفاده از ابزارهای پژوهش ،از گروهها پيشآزمون به عمل
آمد .سپس درمان شناختی رفتاری بهمدت  8جلسه  45دقيقهای ،به صورت گروهی و هر هفته دو جلسه ،برای
گروه آزمایش به اجرا در آمد و برای گروه کنترل هيچ برنامهای اجرا نشد .پس از پایان این مدت برای
مقایسه اثر این مداخله از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و نتایج پيشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه
با یکدیگر مقایسه شد .جزئيات مربوط به برگزاری دورههای آموزش درمان شامل اهداف ،تکاليف و برنامه
جلسات درمانی به تفکيک جدول  1بود.
جدول :1خالصه جلسات ،چهارچوب و ساختار کلی جلسات
جلسات درمان

جلسه اول
جلسه دوم

عنوان و روند جلسات

آشنایی
تاکيد بر اهميت درمان

آشننننایی درمانگر با شنننرکت کنندگان ،اتحاد درمانی ،آشننننایی کلی با انواع
اختاللهای کارکرد جنسی؛ تاثير آن در کيفيت روابط زناشویی.
بيان ارزش و اهميت در مان ،تعيين مشنننکل اصنننلی ،ارز یابی نحوهی نزدیکی،
آموزش مهارتهای ارتباطی.

1. Love, Closeness, and Sex
2. One‘s Psychological Reactions
3. Partner-Related Topics
4. Dynamics of Sex Relation
5. Relationship Stress
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جلسه سوم

شناساندن مفاهيم جنسی

جلسه چهارم

افزایش مهارتهای جنسی

جلسه پنجم

آموزش تکنيکهای عملی 1

جلسه ششم

آموزش تکنيکهای عملی 2
آموزش مهارتهای حل

جلسه هفتم

مشکالت جنسی در موقعيت-
های خاص
جلسه هشتم

اثربخشی درمان شناختی رفتاری13 ...
ارائهی دانش و اطالعات جن سی ،ت شخيص باورها و افکار غيرمنطقی ،و آموزش
ابراز وجود به شيوهی صحيح.
بازسازی شناختی؛ تغيير نگرش منفی نسبت به مسائل جنسی ،تمرکز حسی نوع اول
نمایش فيلم ،تمرکز حسی نوع دوم ،آموزش تمرینات کگال ،دخول بدون ارگاسم
و خودتحریکی ،ارگاسم در حضور همسر.
نمایش فيلم ،آموزش تکنيکهای تن آرامی برای کاهش هر چه بيشننتر اضننطراب
در زندگی روزمره.
مانور نقطه عطف ،نزدیکی و ارگاسم ،آموزش مهارت حل مساله و کاربردهای آن
در زندگی روزمره برای کاهش هرچه بيشتر موقعيتهای اضطرابزا،
جمعبندی کلی نکات ارائه شده طی جل سات درمان ،تبيين احتمال عود عالئم پس

جمعبندی

از دوره درمان ،واکنش صحيح در زمان عود عالئم.

یافتهها
بهمنظور ارائه تصویر روشنتری از یافتههای پژوهش ،نتایج مربوط به ميانگين و انحراف معيار
متغيرهای پژوهش در جدول  2ارایه شده است.
جدول :2شاخصهای توصیفی مربوط به نمرههای پویاییهای رابطه و جذابیت جنسی
پیش آزمون
متغیرها

میانگین

انحراف
استاندارد

پویاییهای

آزمایش

38/81

11/34

رابطه

کنترل

40/90

10/26

جاذبه

آزمایش

5/36

1/20

جنسی

کنترل

5/54

1/96

پس آزمون
انحراف

t

P

میانگین

-0/45

0/65

48/09

7

39/27

8/46

8/81

1/16

6

1/84

0/41

0/79

استاندارد

t

P

2/66

0/015

4/28

0/0001

ميانگين سنی شرکتکنندگان گروه آزمایش و کنترل بهترتيب برابر  29/09±2/70و  31±4/86بود .از
مجموع  22نفر  6نفر زیر  25سال 8 ،نفر بين  26تا  30سال 5 ،نفر بين  31تا  35سال و  3نفر باالی  40سال سن داشتند.
بعالوه ،تفاوت معناداری بين ميانگين سنی دو گروه وجود نداشت ( .)t=-0/76 ،df=20 ،P<0/05آنگونه که در
جدول باال مشخص است ميانگين نمره گروههای آزمایش و کنترل در پویایی رابطه و جاذبه جنسی در پيش آزمون
معنادار نيست ،در حالیکه تفاوت بين گروههای آزمایش و کنترل در پس آزمون پویاییهای رابطه و جاذبه جنسی
معنادار است.
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قبل از تحليل دادههای پژوهش مفروضههای زیربنایی تحليل مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی مفروضه
طبيعی بودن توزیع دادههای آزمون از روش شاپيرو-ویلک استفاده شد .آماره شاپيرو ویلک نشان داد که مقدار آن
برای همه متغيرها معنادار نيست ( .)P<0/05همچنين ،نتایج آزمون یکسانی شيب خط رگرسيون و پيش شرط تساوی
واریانسها (با استفاده از آزمون لوین) برای گروههای آزمایش و کنترل یکسان بود ( ،)P>0/05از اینرو استفاده از
تحليل کواریانس بالمانع است .در جدول  3و  4نتایج تحليل کوواریانس تک متغيره ( )ANCOVAمربوط به
اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی و جاذبه
جنسی زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده ارایه شده است.
جدول  :3خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیره مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر پویایی رابطه جنسی
منابع تغییرات

مجموع

میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

پویایی رابطه پيش آزمون

674/49

1

674/49

24/06

0/0001

0/56

اثر اصلی (درمان)

537/96

1

537/96

19/19

0/0001

0/50

خطای باقی مانده

532/59

19

28/03

مجذورات

df

مجذورات

جدول  4خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیره مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر جاذبه جنسی
منابع تغییرات

مجموع

میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

آزمونجاذبه جنسی پيش

4/07

1

4/07

1/77

0/20

0/085

اثر اصلی (درمان)

45/10

1

45/10

19/67

0/0001

0/51

خطای باقی مانده

43/56

19

2/29

مجذورات

df

مجذورات

نتایج جدول  3نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای پيشآزمون به عنوان متغير همپراش اثر اصلی
درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی زنان
مراجعهکننده به دادگاه خانواده در پسآزمون معنادار است ( .)P<0/05از اینرو فرضيه اول این پژوهش
مبنی بر درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی
زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده موثر است ،تأیيد میشود .ميزان تأثير این مداخله نيز  0/50بوده است.
نتایج جدول  4نيز نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای پيشآزمون به عنوان متغير همپراش اثر اصلی درمان
شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر جاذبه جنسی زنان مراجعهکننده به دادگاه
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خانواده در پسآزمون معنادار است ( .)P<0/05از اینرو فرضيه دوم این پژوهش مبنی بر اینکه درمان شناختی
رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت زناشویی بر جاذبه جنسی زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده
موثر است ،تأیيد میشود .ميزان تأثير این مداخله نيز  0/51میباشد.
نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و
مشکالت زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده انجام
گردید .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای جنسی و مشکالت
زناشویی اثر معناداری بر پویاییهای رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعهکننده به دادگاه خانواده دارد.
اثربخشی درمان شناختی -رفتاری در بهبود نگرش و رفتارهای جنسی زنان در پژوهشهایی مانند زیمر
( ،)Zimmer, 1987هيمن ( ،)Heiman, 2002نيکولوسی و همکاران ( ،)Nicolosi & et al, 2005ریس و
همکاران ( ،)Reis & et al, 2011ترودل و همکاران ( ،)Trudel & et al, 2001مککارتی و مککارتی
( ،)McCarthy & McCarthy, 2003غالمزاده ،عطاری و شفيعآبادی
 ،)Shafiaabadi, 2009صالحزاده ،کجباف ،مولوی و ذولفقاری

( & Gholamzadeh, Attari

( & Salehzade, Kajbaf, Movlavi

 ،)Zolfaghari, 2011کجباف ،فرامرزی و حسينی ( )Kajbaf, Faramarzi & Hosseini, 2011و بختياری،
شيدایی ،بحرینيان و نوری ( )Bakhtiari, sheydaei, Bahrainian & Nouri, 2015تایيد شده است.
نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضيه اول نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی اختاللهای
جنسی و مشکالت زناشویی بر پویاییهای رابطه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده اثر دارد .نتيجه
بهدست آمده با نتایج پژوهشهای کاتلر ( ،)Cutler, 2003مورگان و تامسون ( Morgan & Thompson,

 ،)2006برادوسکی ( ،)Brodsky, 2007مورگان و دیویدسون ( ،)Morgan & Davidson, 2008و اوسليوان
و همکاران ( )O'Sullivan & et al, 2014که نشان دادند آموزش مهارتهای جنسی موجب افزایش پویایی-
های رابطه جنسی زنان متأهل میگردد ،همسو است .برای تبيين چنين نتيجهای میتوان گفت همانطور که
بسياری از پژوهشها نشان دادهاند بسياری از افراد مخصوصا در کشور ما با اطالعات ناقص و گاه حتی اشتباه
وارد رابطه زناشویی میشوند که نتيجه آن رابطهای باکيفيت پایين میباشد .ارائه اطالعات صحيح در زمينه
چرخه پاسخ جنسی ،تفاوتهای زن و مرد در این زمينه و در ابراز عشق ،در زمينه رابطه جنسی نه تنها احتمال
بهبود مهارتهای عملی را افزایش میدهد بلکه باعث اصالح بسياری از باورهای اشتباه آزمودنیها میگردد.
مسئلهای که مخصوصا در خانمها بسيار حائز اهميت میباشد ،زیرا مکانيسمهای راهانداز ميل جنسی در زنان
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به مقدار زیادی تحت تأثير افکار و باورهایی قرار دارد که در این زمينه دارند؛ برخالف مردان که به راحتی
و خيلی زود از طریق حس بينایی و یا بویایی برانگيخته میشوند .آمار نشان داده است که مردان بيش از زنان
متمایل به ارضا نيازها و

تمایالت خود هستند ( .)Diamond, 2005مطالعه چاندرا ،کوپن و موشر( Chandra,

 )Mosher, Copen & Sionean, 2011نشان داد که مردان و زنان به تحریکات بصری بهصورت متفاوت
واکنش میدهند .در مجموع ،افزایش آگاهی در زمينه نحوهی صحيح پاسخ جنسی ،بهبود سبک تغييرپذیری،
تفاوتهای زن و مرد در نحوهی فعاليت جنسی و ابراز عشق ،و تمرین مهارتهای عملی که در طول آموزش
شناختی -رفتاری کسب میشود ،باعث اصالح رفتارهای جنسی و افزایش پویاییهای جنسی میگردد.
نتایج پژوهش حاضر در خصوص فرضيه دوم نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی اختالل-
های جنسی و مشکالت زناشویی بر جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده اثر دارد .نتایج این
مطالعه با نتایج پژوهشهای اسميت و همکاران ( ،)Smith & et al, 2003گاليهر ،روستوسکی و هيوگز
( ،)Galliher, Rostosky, Hughes, 2004گرامر ،فنيکا و نيو ( ،)Grammer, Finka & Neave, 2005جونز،
زیمرمن و بوميستر ( )Johns, Zimmerman & Bauermeister, 2013و مکگينتوک و هرت
( )McClintock & Herdt, 2013که نشان دادند آموزش مهارتهای جنسی موجب افزایش جذابيت جنسی
زنان متأهل میگردد ،همسو است .برای تبيين چنين نتيجهای میتوان گفت از دیدگاه شناختی ،جاذبه جنسی
مهمترین بعد از جهتگيری جنسی در ميان زنان است و مکانيسم مفيدی در بررسی پيامدهای سالمتی روحی
زنان به حساب میآید .بنابراین ،استفاده از آموزشهای شناختی -رفتاری گروهی به منظور افزایش آگاهی
جنسی و دستيابی به سالمت روحی و در نتيجه افزایش جاذبه جنسی در پژوهشهای گذشته مانند جونز و
همکاران ( )Johns, Zimmerman & Bauermeister, 2013توصيه شده است .مطالعهی گانگستد و شيد
( )Gangestad & Scheyd, 2005نشان میدهد ایجاد اعتمادبه نفس و خودباوری در شریک جنسی که در
نتيجه آموزش شناختی -رفتاری میتوان به آن دست یافت ،موجب ایجاد آرامش میشود ،پاسخهای
سازگارانه شخص به محيط را تقویت میکند و جادبه جنسی را ارتقا میدهد .اسميت و همکاران ( Smith

 )& et al, 2003در پژوهش خود تاکيد کردند که جذابيت جنسی در زنان متأهل را میتوان از طریق افزایش
آگاهی در ارتباط با رابطه جنسی افزایش داد .از این رو ،افزایش دانش در زمينه کسب اعتمادبنفس و
خودباوری در رابطه جنسی ،سبکهای ایجاد آرامش در رابطه جنسی ،تفاوتهای زن و مرد در رسيدن به
سالمت روانی ،و تمرین مهارتهای عملی که در طول آموزش شناختی -رفتاری کسب میشود ،باعث
اصالح رفتارهای جنسی و افزایش جذابيت جنسی میگردد.
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در تبيين نتایج بدست آمده میتوان گفت در جلسات آموزشی هنگامی که شرکتکنندگان به-
واسطه آموزشها توانستند در مرحله اول تماسهای عاطفی و حسی غيرجنسی و در مرحله بعد تماسهای
لمسی و عاطفی جنسی با همسرشان برقرار نمایند و این تماسها را به صورت مداوم با همسرشان داشته
باشند ،باعث شد تا همسران احساس امنيت و نزدیکی بيشتری با یکدیگر داشته باشند .بنابراین ،میتوان گفت
نارضایتی زناشویی با مشکالت متعددی از جمله اختاللهای جنسی مرتبط است و بطور کلی میتوان گفت
با مداخالت رفتاری و شناختی نه تنها میتوان به درمان اختالالت جنسی پرداخت بلکه میتوان به بهبود
وضعيت زناشویی زوجهای دارای مشکالت زناشویی کمک کرد.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد تکنيکهای شناختی رفتاری در زمينه مسائل جنسی شامل
افزایش آگاهی جنسی و مهارتهای جنسی ،خيالپردازی ،افزایش بينش و درک علل سيستماتيک ،کاهش
ميل جنسی و طرز بيان احساسات و مداخالت رفتاری بر بهبود ميل جنسی زنان اثر گذاشته و با تاثيرات
مثبت متقابل روی همسر به ویژه در زمينهی ارتباط ،رضایت جنسی را تحت شعاع قرار میدهد .از آنجا که
یکی از جنبههای رضایت زناشویی ،رضایت از روابط جنسی در زندگی مشترک است ،با بهبود رابطهی
جنسی و کاهش اختالل ميل جنسی ،از وخامت وضعيت زناشویی کاسته میشود و این امر موجب افزایش
کيفيت زندگی و رضایت زناشویی میگردد .با این حال این پژوهش دارای محدودیت هایی است .به دليل
نگاه گناهآلود به مسائل جنسی در ایران ،در زمينه شناسایی ،تعيين علل موثر در بروز مشکالت جنسی و درمان
آن در جامعه ایرانی پژوهشهای محدودی انجام شده است و بررسیها از حد مراکز دانشگاهی فراتر نرفته
است .لذا نبود یک پروتکل تدوین شده ،آزمون شده و فرهنگسازی شده متناسب با جامعه ایرانی از جمله
محدودیتهای پژوهش حاضر بود .در پژوهشهای آتی نمونه به صورت زوج اتنخاب شود تا امکان مقایسه
زوجها با هم وجود داشته باشد .باتوجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و با توجه به تاثير انکارناپذیر
مسائل و روابط جنسی در زندگی زناشویی پيشنهاد میشود کارگاههای آموزشی بهبود ارتباط جنسی به
منظور پيشگيری از مشکالت جنسی زوجين در مراکز مشاوره و راهنمایی ،نه تنها برای زنان بلکه برای مردان
نيز دایر گردد تا از این آموزشها در جهت افزایش هر چه بيشتر صميميت زناشویی و کاهش تعارضات
استفاده شود.
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