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خالصه
مقدمه :عدم تمایل به ارتباط جنسي در زنان ،سبب بروز آسیبهای روانشناختي و هیجاني متعدد در
این افراد و کاهش رضایت زناشویي و افزایش فرسودگي زناشویي ميشود .بر همین اساس پژوهش
حاضر با هدف بررسي اثربخشي تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سیستمي بر کممیلي جنسي در
زنان انجام گرفت.

 1دانشجوی راهنمایي و مشاوره ،دانشگاه آزاد

روش کار :روش پژوهش نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری
دو ماهه بود .جامعه آماری پژوهش شامل زنان با کممیلي جنسي شهر تهران در سال  1397بود .در این

اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان،

پژوهش تعداد  24زن دارای کممیلي جنسي با روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفي

ایران

در گروههای آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه  12زن) .زنان حاضر در گروه آزمایش به

2استاد تمام ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه

مدت  8جلسه طي دوماه به صورت هفتهای یک جلسه  90دقیقهای تحت تلفیق درمان شناختي_رفتاری

طباطبایي ،تهران ،ایران

و درمان سیستمي قرار گرفتند .در این پژوهش از پرسشنامه تمایل جنسي هالبرت ( )1992استفاده شد.

3دانشیار ،گروه سنجش و اندازه گیری ،
دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران

دادههای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه 23تجزیه و تحلیل شد .اندازه اثر پژوهش  81درصد بود.
نتایج :نتایج نشان داد که تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سیستمي بر کممیلي جنسي در زنان

4استادیار،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد

تأثیر معنادار دارد( .)p<0/001بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش کممیلي جنسي در

اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان،

زنان شود.

ایران
Email: ashafiabadyi@yahoo.com

نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سیستمي با
بهرهگیری از فنون تصحیح و جایگزیني انتظارات غیرواقعي ،آموزش ریلكسیشن و خیالپردازی جنسي،
اولویتبندی کردن مشكالت فردی و ارتباطي ،بازسازی شناختي و تغییر نگرش منفي نسبت به مسایل
جنسي ،شناخت افكار ناکارآمد و تحریفات شناختي و آموزش انواع شیوههای مقاربت ،ميتواند یک
درمان کارآمد جهت کاهش کممیلي جنسي زنان به شمار رود.
کلمات کلیدی :کممیلي جنسي ،تلفیقي ،شناختي -رفتاری ،سیستمي
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مقدمه
اختالل کممیلي

فاطمه آذرتاش و همکاران

افسردگي دورهای ،احساس گناه ،باورها و نگرشهای جنسي
جنسي1

در چهارمین ویرایش راهنمای

منفي نسبت به ارتباط جنسي ،عقاید پیرامون ترس از دست

تشخیصي و آماری اختالالت رواني 2به عنوان فقدان

دادن کنترل و ترس از صمیمیت .علل جسماني عبارتند از

خیالپردازی جنسي و بيمیلي به فعالیت جنسي است ،که فرد

بیماریها و صدمات جسمي ،سوءمصرف مواد و اختالالت

را دچار اختالل شدید یا مشكالت بینفردی ميکند .در

هورموني و علل اطالعاتي عبارتند از فقدان آگاهي از

پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصي و آماری اختالالت

آناتومي جنسي و فقدان آگاهي از رفتارهای جنسي مناسب

رواني 3،اختالل کم میلي جنسي و اختالل برانگیحتگي جنسي

(عشقي ،فاتحيزاده ،بهرامي و کشاورز.)1394 ،

تحت عنوان اختالل میل /برانگیختگي جنسي زنان4در یک

روشهای درماني دارویي ،رفتاری و روانشـــناختي مختلفي

طبقه قرار گرفته است .این اختالل در زنان بیش از مردان دیده

برای زنان دارای اختالل مبتال به کممیلي جنسي به کار گرفته

ميشود و میزان شیوع آن نزدیک به  40درصد برآورد شده

شـــده اســـت .در این بین درمان های روانشـــناختي تلفیقي

است (گنجي1392 ،؛ پاریش و هان .)2016 5،نارضایتي

ميتواند اثرات همافزایي داشـــته باشـــد .در پژوهش حاضـــر
و درمان ســـیســـتمي11
شـــناختي -رفتاری10

شخصي یک پیششرط برای تشخیص اختالل کممیلي

تلفیقي از دو درمان

جنسي است (کلینپالتس 6و همكاران )2020 ،که این

جهت کاهش کممیلي جنســي زنان بكار گرفته شــده اســت.

نارضایتي ممكن است به عنوان سرخوردگي ،غم و اندوه،

نتایج پژوهشهای پیشــین نشــان داده اســت که پژوهشهای

بيکفایتي ،فقدان ،اعتماد به نفس پایین ،سردرگمي ،یا

اخیر نشـــان ميدهد که درمان شـــناختي -رفتاری و درمان

نگراني آشكار شود (مککیب7و همكاران .)2016 ،از طرفي

ســـیســـتمي دارای تــاثیر معنــادار بر مولفــههــای مختل

علت بسیاری از آشفتگيهای رواني ،لغزشهای اخالقـي،

روان شناختي بهخ صوص مولفههای جن سي دا شته ا ست (قره

خیانـتها ،شكستهای زندگي زناشویي ،ناسازگاریها،

باغي ،بشــارت ،رســتمي و غالمعلي لواســاني1397 ،؛ نقدی،

بدخلقيها ،خالفکاریها و حتي جنایات ،در اثـر عـدم

حــا تمي ،کیــام نش و نوا بي نژاد1396 ،؛ رج بي ،نــادری

توجه به امور و مسائل جنسي بوده و یا به گونهای با آن ارتبـاط

نوبندگاني ،امان الهي و شــهني ییال 1394 ،؛ ایوری1393 ،؛

دارد (باسون8و همكاران .)2019 ،مسترز ،جانسون و

کلودني9

ع باســـي ،کیم یایي و قنبری1392 ،؛ نظری ،مح مد خاني و

( )1994در سببشناسي علل اختالل کممیلي جنسي در زنان

دولتشــــاهي1390 ،؛ خــان و روانــد2019 ،؛ آلن201812،؛

یک چارچوب نظری ارائه کردند که میل جنسي پایین

کــاالگي13و همكــاران2018 ،؛ نیومن14و همكــاران2018 ،؛

ميتواند تحت تاثیر سه دسته از عوامل روانشناختي ،جسماني

پایک و کالتون201515،؛ پرســـوتي و باراکا201316،؛ باکوم،

و اطالعاتي ایجاد شود .عوامل روانشناختي عبارتند از

سرویر ،الدرید ،داس و کریستنسن.)201117،

1

9

. Clodony

2

10

. Cognitive Behavior Therapy

revised edition
3
. Diagnostic and statistical manual of mental disorders fifth

11

. Hypoactive Sexual Desire Disorder
. Diagnostic and statistical manual of mental disorders forth

)revised edition (DSM- V
4
. Female Sexual Interest/Arousal Disorder
5

. Parish & Hahn
6

. Kleinplatz
7

. McCabe
8

. Basson

. Systemic therapy

12

. Allen

13

. Calugi

14

. Newman

15
. Pyke & Clayton
16

. Perissutti & Barraca

17

. Baucom, Servier, Eldridge, Doss, Christensen
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درمان شناختي -رفتاری به طور همزمان نقش فرایندهای

ميبــاشــــد .تكنیــک هــای مورد اســـتفــاده نیز ترکیبي از

شناختي و رفتاری را مورد تأکید قرار داده و فرصتي برای

تكنیکهای زوج درماني رفتاری و سی ستمي ا ست .انتخاب

افراد فراهم ميآورد تا بتوانند شیوههای الزم برای شناسایي و

مداخالت سیستمي یا رفتاری متناسب با هر مرحله تعیین شده

اصالح افكار و رفتارهای خودتخریبي را آموخته و به هنگام

و با اصـــطالح "ســـلســـله مراتب مداخله" تعری

ميشـــود

در آینده ،از آنها استفاده نمایند

(زوال .)2007 4،درمان ســـیســـتمي با تكیه بر راهبردها و فنون

(شابینا .)2015 1،درمان شناختي رفتاری در عین حال که نقاط

زوج درماني رفتاری برای ایجاد تغییر در رفتارهای هدف و

قوت نظریههای شناختي و رفتاری یعني عینيگرایي ،ارزیابي

از ســـوی دیگر با یكپارچه نمودن مفاهیم پذیرش و مدارا و

و سنجش را در بردارد ،از طرف دیگر با دخالت دادن نقش

تفكر ســـیســـتمي در مباني نظری خود ،جهت تداوم نتایج

حافظه در بازسازی و تفسیر اطالعات ،آنها را با هم تلفیق

درمان و با هدف ایجاد بینش در هم سران برای درک الگوها

نموده و به صورت یک دانش کاربردی درآورده است.

و تم های تعاملي تكرار شـــونده به کار گرفته شـــده اســـت

درمان شناختي -رفتاری بر چهار محور تغییرات شناختي،

(کوهن .)2007 5،رویكردهــای ســـیســـتمي فرض اصـــلي

مهارتهای رفتاری ،مهارتهای ارتباطي ،مهارت حل مسأله

روانکاوی که بر ا ساس آن ،رفتار ان سان "از درون به برون"

و حل تعارض مبتني است .از جمله مهارتهای شناختي

و به وســیله روانپویایيهای داخلي او ســرچشــمه ميگیرد را

ميتوان به آشنایي افراد در حوزه خطاهای شناختي ،عوامل

زیر ســـ ال برد ند و با پیروی از نظر یه ســـیســـتم های دان

شناختي و تكنیکهای درمان شناختي اشاره کرد (کالگي2و

جكسون ،با برداشت "از برون به درون" از رفتار انسان شروع

همكاران .)2018 ،همچنین مهارتهای رفتاری ،آشنایي افراد

به کار کردند .بدین ترتیب آنها خود را در حال مهاجرت از

در حوزههای الگوی مبادله اجتماعي و اصل تقابل ،عینیت و

"علیت خطي" موجود در دنیای روانكاوی به ســوی "علیت

تصریح رفتاری و مبادله رفتاری را شامل ميشود .از

مدور" موجود در دنیای سیستماتیک یافتند (اماني.)1395 ،

مهارتهای ارتباطي ميتوان به حوزههایِ اصول ارتباط،

با توجه به نقش پراهمیت رابطه جنســـي در تداوم زندگي و

مهارت ارتباط مثبت ،تأثیر ارتباط بر زندگي فردی ،الگوهای

رضـــایت زناشـــویي و نقش مخرب کممیلي جنســـي در این

ارتباطي رایج میان افراد و برنامههای آموزش ارتباطي اشاره

فرای ند ،مي بایســــت در ماني با ید ات خاذ شـــود تا ت عامالت

نمود .مهارتهای حل تعارض و حل مسأله نیز شامل آشنایي

بینفردی زوجین را نیز بررســـي نماید؛ در اینجاســـت که

افراد در حوزههایِ الگوهای تعارض ،نظریههای تعارض،

ا ستفاده از رویكردهای سی ستمي در کنار رویكرد شناختي_

روشهای حل تعارض و مهارتهای حل مسأله ميباشد

رفتاری ميتواند مفید باشـــد و با توجه به ســـببشـــناســـي

(آنتل3و همكاران.)2019 ،

چ ند عاملي کممیلي جنســـي در ز نان ،رویكرد در ماني نیز

دیگر رویكرد مورد تلفیق در این پژوهش درمان ســیســتمي

معموالً باید چند بعدی باشـــد .بنابراین یافتن درمانهای م ثر

بود .اهداف کلي درمان در این رویكرد کمک به افراد برای

برای اختالل کممیلي جنســـي که دارای ک فا یت باشــ ـد،

دســـتیابي به ســـازگاری بیشـــتر در رابطه ،گفتگو و مذاکره،

جنبههای شــناختي ،رفتاری و اجتماعي را در برداشــته باش ـد،

افزایش توا نایي در ای جاد ارت باط مت قا بل و م حاوره موثرتر

عوارض جانبي کمتری نسبت به داروها داشته باشد ،استفاده

1

4

. Zola

2

5

رویارویي با مسائل مختل

. Shubina
. Calugi, Franchini, Pivari, Conti

Antle

3.

. Cohn
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فاطمه آذرتاش و همکاران

از آنها از نظر اقت صادی مقرون به صرفه ،انجام آن راحتتر

در گروه آزمایش به مدت  8جلســـه طي دو ماه تحت تلفیق

و همگاني با شد ،ضروری بهنظر مير سد .از طرف دیگر در

درمان شناختي_رفتاری و درمان سی ستمي قرار گرفتند .این

صـــورتيکه مشـــخص شـــود که تدوین بســـته تلفیقي درمان

در حالي بود که زنان حاضـــر در گروه گواه از دریافت این

شـــناختي-رفتاری و درمان ســـیســـتمي و به کارگیری آن بر

مداخ له در طول اجرای پژوهش محروم بود ند .مالک های

اختالل کممیلي جنسي زنان اثربخش است ،ميتوان این روش

ورود به پژوهش شــامل مبتال بودن اختالل کممیلي جنســي و

درماني را در جهت بهبود و افزایش میل جنســـي مبتالیان به

تایید پزشـــک متخصـــص زنان مبني بر عدم وجود مشـــكل

اختالل کممیلي جنســي به کار گرفت .همچنین از آنجایي که

فیزیولوژیک ،عدم موثر بودن مصــرف الكل ،مواد ،داروها و

مطالعات و بررسيهای انجام شده در خصوص کممیلي جنسي

بی ماری های رواني در اختالل کممیلي جنســـي ز نان ،دام نه

بیانگر آن اســـت که عوامل بومي و فرهنگي در تظاهر و ایجاد

سني  18تا  45سال ،عدم ابتال هم سر به اختاللهای جن سي،

این اختالل موثر ميباشد ،بنابراین مساله اصلي پژوهش حاضر

موافقت زنان برای شـــرکت در پژوهش بر اســـاس امضـــای

بررســـي اثربخشـــي بســـته تلفیقي درمان شـــناختي-رفتاری و

رضـــایت نامه کتبي و عدم دریافت مداخله روانشـــناختي

سیستمي بر اختالل کممیلي جنسي زنان بود.

همزمان بود .معیارهای خروج نیز شامل عدم همكاری و عدم
انجام تكالی

روش کار

ارائه شده در جل سات ،غیبت بیش از  2جل سه

روش پژوهش حاضـــر نیمهآزمایشـــي با طرح پیشآزمون-

در جلسات درمان بودند.

پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود .جامعه

ابزارپژوهش

آماری پژوهش شـــامل زناني بود که دچارکممیلي جنســـي

پرسشششنامه تمایل جنسششی 2:پرســشنامه تمایل جنســي

بود ند که ت عداد  24نفر با اســـت فاده از روش نمو نهگیری

شامل  25ماده ا ست که تو سص هالبرت ( )1992طراحي شد

داوطلبا نه (فراخوان در پیج اینســـ تاگرام محقق با  260هزار

که با آن میزان تمایل جنســي فرد ارزیابي ميشــود .سـ االت

ع ضو) برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و با گمارش

این پر سشنامه ،تو سص درمانگران جهت ارزیابي م شكالت

تصــادفي در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شــدند (12

جنســي و زناشــویي در موقعیتهای بالیني و البته در کارهای

زن در گروه آزمایش و  12نفر در گروه گواه) .الزم به ذکر

پژوهشي بهکار گرفته مي شود .نمرهگذاری آیتمها به صورت

اســت که این زنان مي بایســت توســص متخصــص زنان مورد

مقیاس درجهبندی لیكرت ( 5نمرهای) است (=1همیشه چنین

معاینه قرار گرفته و مشكل فیزیولوژیک و ارگانیک مرتبص با

ت مایلي دارم=2 ،اکثر او قات چنین ت مایلي دارم =3 ،گاهي

اختالل کممیلي جنســـي نداشـــتند ،مراجعاني که مشـــكالت

اوقات چنین تمایلي دارم =4 ،به ندرت چنین تمایلي دارم و

فیزیولوژیک و ارگانیک مرتبص با اختالل کممیلي جنســـي

=5هرگز چنین تمایلي ندارم) .نمره های این پرســـش نامه با

نداشــتند .دو نفر دارای این مشــكل بودند که با دو نفر دیگر

جمع نمرات  25آیتم به دســـت ميآید .حداقل و حداکثر

جایگزین شـــدند .حجم نمونه با اســـتفاده از جدول کوهن و

نمره تمایل جنســـي ،بین  25تا  125مي باشـــد که نمره باال

تعیین ا ندازه اثر با تو جه به -β 0/8 ، α=0/005 ،a=0/05

حاکي از میزان باالی تمایل جنســـي در آزمودني اســـت.

= 1و با تو جه به ا ندازه اثر های پیشـــی نه پژوهش (کالین،

هالبرت ( )1992طي م طال عهای پایایي پرســـش نامه ت مایل

هوناکر ،جوزف و سچیو )2001 1،محا سبه شد که در هر دو

جنســي را به شــیوه آزمون-بازآزمون  0/86بهدســت آورد.

گروه  24نفر برآورد گردید (هر گروه  12نفر) .زنان حاضــر

ضرایب هم ساني دروني پر سشنامه تمایل جن سي با ا ستفاده

1

2

. Kline, Honaker, Joseph and Scheve

. Sexual Desire Questionnaire
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از دو روش آ لفــای کرو نبــا  0/89بود کــه در ســـ طح

اســتفاده شــد .مرحله اول :مطالعه و جمعآوری اختصــاصــي

رضایتبخشي ميباشد (ثنایي .)1387 ،پایایي این پرسشنامه

ن یاز های رواني و آموزشـــي ز نان مبتال به اختالل کممیلي

در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونبا 0/91

جنســي با اســتفاده از مصــاحبه عمیق نیمهســاختاریافته .مرحله

محاسبه شد.

دوم :دسته بندی (کدبندی) محتوایي مطالب جمعآوری شده

روند اجرای پژوهش

در مرحله اول و تشـــكیل زیرگروه های مفهومي -محتوایي

پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق
با آنچه ذکر گردید) ،زنان مبتال به اختالل کممیلي جنســـي
انتخاب شده ( 24زن) به شیوه تصادفي در گروههای آزمایش
و گواه گمارده شدند ( 12زن در گروه آزمایش و  12زن در
گروه گواه) .گروه آز مایش مداخالت در ماني مربوط به
تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سیستمي را در طي 8
جل سه به صورت هفتهای یک جل سه  90دقیقهای در طي دو
ماه دریافت نمودند ،این در حالي بود که زنان حاضـــر در
گروه گواه از در یا فت این مداخ له در ماني در طول اجرای
پژوهش بي بهره بوده و مقرر شـــد که آنها نیز پس از اتمام
پژوهش این مداخله درماني را به صـــورت رایگان دریافت
نمایند .جهت رعایت اخال در پژوهش رضــایت زنان برای
شـــرکت در برنامه مداخله کســـب و از کلیه مراحل مداخله
آگاه شدند .همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که
آ نان نیز پس از ات مام فرای ند پژوهشـــي این مداخالت را
دریافت خواهند نمود .همچنین به هر دو گروه اطمینان داده
شـ ـد که اطالعات آنها محرمانه باقي ميماند و نیازی به درج
نام نیست.
شرح تدوین تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سیستمي
نیز بدین شكل بود :در این پژوهش ،در را ستای تدوین ب سته
تلفیق درمان شــناختي_رفتاری و درمان ســیســتمي ویژه زنان
مبتال به اختالل کممیلي جنســـي از روش تحلیل موضـــوعي
(مضموني) نیازمحور و مسئلهمحور متناسب با هدف پژوهش

معطوف بــه نیــازهــا و مشـــكالت ،مرحلــه ســـوم :تبــدیــل
زیرگروههای مفهومي -محتوایي تشكیل شده در مرحله دوم
ب ـه  10تــا  12حوزه مهــارتي بــه توانمن ـدســــازی رواني،
فیزیولوژیكي ،ارتباطي و آموزش های جنســـي و در نهایت
تدوین اولیه بســـته تلفیق درمان شـــناختي_رفتاری و درمان
ســیســتمي بر پایه مشــكالت هیجاني ،ارتباطي و روانشــناختي
زنان مبتال به اختالل کممیلي جنسي .مرحله چهارم :ارائه بسته
اولیه تلفیق درمان شــناختي_رفتاری و درمان ســیســتمي ویژه
زنان مبتال به اختالل کممیلي جنســي به پنج متخصــص حوزه
درمان درمان شناختي_رفتاری ،درمان سی ستمي و م شكالت
جنســي و درخواســت مطالعه و ااهارنظر راجع به ســاختار،
فرایند و محتوای هر یک از جلســـات در قالب پرســـشـــنامه
نظرســنجي که همراه بســته درماني تدوین شــده در اختیار هر
یک از متخصــصــان قرار گرفت .عالوه بر این در این مرحله
یک فرم ااهارنظر باز پاســـه به منظور ارائه پیشـــنهادات و
نظرات ا صالحي در اختیار هر یک از متخ ص صان در جهت
ارتقــاء محتوا ،ســــاختــار و فراینــد بســـتــه تلفیق درمــان
شناختي_رفتاری و درمان سیستمي ویژه زنان مبتال به اختالل
کممیلي جنســـي قرار گرفت .مرحله پنجم :بررســـي نظرات
تخصــصــي پنج متخصــص و اعمال نظرات اصــالحي آنها
درباره ب سته تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سی ستمي
ویژه زنان مبتال به اختالل کممیلي جنسي و آماده سازی بسته
تلفیقي نهایي.

جدول .1خالصه جلسات تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سیستمي (محقق ساخته)
جلسه

محتوا
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معارفه و اجرای پیش آزمون ،منع ارتباط جنسي تا پایان جلسه هفتم با استفاده از تكنیک اضداد؛ بررسي اجمالي تاریخچه به وجود
جلسه اول

آمدن مشــكل و عوامل موثر بر آن ،توضــیح درباره منطق درمان ،توجه به تردید و بدبیني نســبت به درمان ،تصــحیح و جایگزیني
انتظارات غیرواقعي شــرکت کنندهها نســبت به درمان با انتظارات معقول و واقعبینانه ،تعیین اهداف منطقي ،بررســي نوع ،فراواني و
کیفیت ارتباطات جنســي زوجین آموزش ریلكســیشــن و خیالپردازی جنســي و انجام آنها بصــورت تكلی

روزانه .ارایه تكلی

خانگي.
جلسه دوم

برر سي تكالی

جل سه قبل ،برر سي باورها و ا سطورههای عامیانه وغلص جن سي و ت شریح آنها از دیدگاه علم ،اولویتبندی کردن

سایرمشكالت فردی و ارتباطي ،درماني ،مسئولیتپذیری برای صمیمیت جنسي ،تكلی  :گفتگوی زوجین درخصوص ترجیحات،
انتظارات و خواستههای جنسي خود و چگونگي ابراز آن به یكدیگر.

جلسه سوم

بررســي تكالی

وتصــحیح انتظارات غیرواقع بینانه ،آموزش آناتومي و فیزیولوژی رفتار جنســي طبق الگوی دپورد در مرد و زن،

بازســازی شــناختي و تغییر نگرش منفي نســبت به مســایل جنســي ،پذیرش مســئولیت و نقش خود در مورد ایجاد و تداوم مشــكل،
بررسي سبکهای مختل
جلسه چهارم

برر سي تكالی

ارتباطي و جنسي و گفتگو و انجام تكالیفي در منزل پیرامون این موضوع.

جل سه قبل،آموزش فواید ارتباط جن سي از نقطه نظر رواني و ج سمي؛ آموزش علمي نقش زن در ارتباط جن سي،

بررسي و شناخت افكار ناکارآمد و تحریفات شناختي ،تكالی

شناختي در خصوص شناخت این افكار و گفتگو در این مورد با

هم سر کار با ترس از صمیمیت ،ترس از به هم خوردن توازن قدرت ،ترس از د ست دادن کنترل خود ،توجه به اح سا سات .ارایه
تكلی
جلسه پنجم

خانگي.

مرور جلســه چهارم؛ آموزش حسیابي غیرجنســي(تمرکز حســي ،)1منع ارتباط جنســي تا پایان آموزش حسیابي بدني ،آموزش
مهارت تمرکز؛ توجه ،آموزش توجه به احســاس متمرکز بر اندامهای غیرتناســلي ،بررســي ارتباط کالمي چگونگي بیان هیجانات
زوجین به یكدیگر ،گسترش صمیمیت جنسي ،کاهش اضطراب پاسه جنسي .ارایه تكلی

جلسه ششم

بررســـي جدول خودپایي  ،1آموزش تمرکز براندام های جنســـي(تمرکز حســـي  ،)2توجه به تحریک و لذت اندامهای تناســـلي،
آموزش تمرینات ک گل و ارایه ی تكالی  ،بازگشـــت به خانه پدری ،بررســـي زیرمنظومه های موجود در خانواده و ایجاد مرز با
استفاده از تكنیک تشریفات .ارایه تكلی

جلسه هفتم

خانگي.

برر سي جدول خودپایي ، 2آموزش انواع شیوه های مقاربت متنا سب با م شكل زوجین و تكنیكهای واب سته به آن و ارایه تكالی
گام به گام خانگي ،آموزش شــیوههای مختل

رســیدن به ارگاســم ،کار روی تعارض و خشــم ،تمرینات حل تعارض در منزل،

بررسي مثلثهای موجود در خانواده و مثلثزدایي .ارایه تكلی
جلسه هشتم

خانگي.

برر سي تكالی

خانگي.

جل سه قبل ،بازخورددهي پیرامون اثربخش یا غیراثربخش بودن درمان ،رفع ا شكاالت موجود ،ارزیابي نتایج مثبت

حاصـــل از طرح درماني و میزان رضـــایت شـــرکت کنندگان از درمان ،متمایز ســـاختن خود از والدین ،پذیرش و تعهد و اجرای
پسآزمون.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو ســـطح آمار

فرضـــیه پژوهش اســـتفاده گردید .نتایج آماری با اســـتفاده از

توصــیفي و اســتنباطي اســتفاده شــده اســت .در ســطح آمار

نرمافزار آماری  SPSS-23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

توصـــیفي از میانگین و انحراف اســـتاندارد و در ســـطح آمار

نتایج

ا ستنباطي از آزمون شاپیرو -ویلک جهت برر سي نرمال بودن

در نمونه پژوهش حاضر تعداد آزمودنيهای تحصیالت دیپلم

توزیع متغیرها ،آزمون لوین برای بررســـي برابری واریانسها،

( 16/7درصد) ،فو دیپلم و لیسانس( 37/5درصد) و فو

آزمون موچلي ج هت بررســـي پیشفرض کرو یت داده ها و

لیسانس( 8/3درصد) بود .در گروه گواه میانگین سن 31/41

همچنین از تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر برای بررســي

سال و از دامنه  25سال تا  39سال و درگروه آزمایش میانگین
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سن ( )28/91و از  26سال تا  45سال متغیر بود .یافته های

کمکاری میل جنسي در گروههای آزمایش و گواه در جدول

توصیفي مربوط به نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

( )2آمده است.
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جدول . 2میانگین و انحراف استاندارد کمکاری میل جنسي در دو گروه آزمایش و گواه
گروهها

پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

30/50

10/63

66

15/04

63/25

15/52

گروه گواه

27/16

6/20

26/91

6/31

26/70

6/33

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازه گیری

همگني واریانس نیز توسص آزمون لوین مورد سنجش قرار

مكرر ،پیش فرض های آزمون های پارامتریک مورد

گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته مي داد

سنجش قرار گرفت .بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو

پیش فرض همگني واریانس ها رعایت شده است

ویلک بیانگر آن بود که پیش فرض نرمال بودن توزیع

( .)p<0/05همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن بود

نمونه ای داده ها در متغیر کم کاری میل جنسي در گروه-

که پیش فرض کرویت دادهها در متغیر کم کاری میل

های آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و

جنسي رعایت شده است (.)p<0/05

پیگیری برقرار است ( .)p<0/05همچنین پیش فرض
جدول . 3تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بین گروهي برای متغیر کمکاری میل جنسي
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار f

مقدار p

اندازه اثر

توان
آزمون

گروه

12403/12

1

12403/12

43/20

0/0001

0/66

1

زمان

3167/75

1

3168/75

91/81

0/0001

0/80

1

تعامل زمان و گروه

3267

1

3267

94/66

0/0001

0/81

1

همانگونه که نتایج جدول  3نشـــان ميدهد که میزان  Fاثر

بیانگر آن بود که  81درصد از تغییرات متغیر کممیلي جنسي

ت عا مل مرا حل و گروه برای متغیر کم کاری م یل جنســـي

زنان مبتال به اختالل کم میلي جنســـي توســـص تلفیق درمان

( )94/66ا ست که در سطح  0/001معنيدار ا ست .این یافته

شناختي_رفتاری و درمان سیستمي تبیین ميشود.

نشـــان ميدهد که گروههای آزمایش و گواه از لحاظ متغیر
پژوهش (کمکاری میل جنســي) در ســه مرحله پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری با یكدیگر تفاوت معنيداری دارند .بر
این ا ساس تلفیق درمان شناختي_رفتاری و درمان سی ستمي
توانسـته منجر به بهبود میل جنسـي و کاهش کممیلي جنسـي
زنان مبتال به اختالل کم میلي جنســـي شـــود .همچنین نتایج

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي تلفیق درمان
شناختي_رفتاری و درمان سیستمي بر کممیلي جنسي در زنان
انجام گرفت .نتایج نشان داد که تلفیق درمان شناختي_رفتاری
و درمان سیستمي بر کممیلي جنسي در زنان تأثیر معنادار دارد.
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بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش کممیلي

تلفیقي شناختي_رفتاری_سیستمي سبب ميشود فرد پذیرای

جنسي در زنان شود .یافته حاضر همسو با نتایج پژوهش قرهباغي و

تغییرات و جنبههای جدید و متفاوت روابص بوده و همچنین کمتر

همكاران ()1397؛ نقدی و همكاران ()1396؛ رجبي و همكاران

دچار استرس شود .تعارض در زوجیني که استرس باالتری دارند،

()1394؛ ایوری (3)139؛ عباسي و همكاران ()1392؛ خان و رواند

بیشتر دیده ميشود (پایک و کالتون .)2015 ،استرس بر سالمت،

()2019؛ آلن ()2018؛ کاالگي و همكاران ()2018؛ نیومن و

بهزیستي ،کیفیت زندگي ،زندگي خانوادگي و جنسي افراد تأثیر

همكاران ()2018؛ پایک و کالتون ()2015؛ پرسوتي و باراکا

ميگذارد؛ بنابراین کاهش استرس نقش م ثری در کاهش

()2013؛ باکوم و همكاران ( )2011همسو بود .چنانكه قرهباغي و

تعارضات و مشكالت جنسي دارد.

همكاران ( )1397و نقدی و همكاران ( )1396نشان دادهاند که

در تبییني دیگر میبایست به نقش برجسته درمان شناختي -رفتاری

درمان سیستمي منجر به کاهش اضطراب مزمن و تعارض زناشویي

در این فرایند پرداخت .درمان شناختي رفتاری سبب ميشود سطح

و بهبود سبک زندگي افراد شده است .عالوه بر این پژوهش خان

تنش ناشي از روابص جنسي اضطرابآمیز کاهش یاید (خان و

و رولند ( )2019در نتایج پژوهش خود دریافتند که درمان

رواند .)2019 ،در واقع با از میان رفتن تحری های شناختي جنسي

شناختي -رفتاری توانسته منجر به بهبود عملكرد نعوظ و چندین

و افكار غیرمنطقي جنسي فرد روابص را مثبتتر ارزیابي مينماید.

پارامتر جنسي شود.

لیكن وقایع استرسآمیز در روابص را کمتر بیش برآورد ميکند.

در تبیین یافته حاضر ميتوان گفت ،به نظر ميرسد تلفیق درمان

پایین بودن سطح تش در روابص جنسي نیز باعث ميگردد که فرد

شناختي-رفتاری با درمان سیستمي ،با ترکیب عناصر مهم هر دو

در سایه آرامش رواني بهتر بتواند از مهارتهای شناختي خود برای

درمان هم به لحاظ شناختي ،هم به لحاظ رفتاری و هم با در نظر

بهبود رابطه استفاده نماید .این حالت مسلماً رضایت بیشتری در فرد

گرفتن تعامل و روابص در بستر خانواده میزان اثربخشي خود را

ایجاد ميکند .در واقع درمان شناختي رفتاری سبب ميشود افراد

بیفزاید .گرمتر و صمیميتر شدن زن و شوهر خود به صمیمیت

از یک سو از طریق جنبههای شناختي و تعبیر تفسیر صحیح

عاطفي آنها ميانجامد و همانند یک کاتالیزور ميتواند در حل

موقعیت استرسزا در روابص جنسي عملكرد بهتری داشته و در

تعارضات زناشویي کمک کند و تمرینات رفتاری با کاهش

ادامه این چرخه کاهش تنشها ،استرسها و نگرانيهای مرتبص با

اضطراب و افزایش آرامش دروني فرد ميتواند به کاهش

رابطه جنسي ،شناختها و تعابیر و تفاسیر فرد از موقعیتها بهبود

تعارضات زوجین کمک کند؛ چراکه بسیاری از زوجین در هنگام

ميیابد.

بروز تعارض ،از الگوهای منفي تعامل پیروی ميکنند که بهشدت

بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد ميگردد تا برای

تعارض اولیه دامن ميزند ،اما پس از درمان فرد بیشتر ميکوشد

ارتباط موثر زوجین و افزایش میل جنسي بین آنها بستههای

که از دریچه چشم همسرش به وقایع ،مسائل و رویدادها بنگرد و

آموزشي مبتني بر درمان شناختي_رفتاری_سیستمي به صورت

کمتر دست به اسنادهای جانبدارانه بزند (پرسوتي و باراکا،

گام به گام برای استفاده در مراکز درماني و بهداشتي به منظور

 .)2013درمان تلفیقي همچنین باعث ميشود زوجین احساس

مداخالت الزم به کار گرفته شود .از آنجایي که در پژوهش

امنیت بیشتری در روابص عاشقانهشان داشته باشند و در هنگام بروز

حاضر ،انتخاب نمونهها فقص از میان زنان و بر روی نمونه اندکي

تعارض استرس کمتری متحمل شوند .اگر زوجین تالش کنند

بود؛ مساله تعمیمپذیری نتایج را با مشكل روبه رو ميسازد .با توجه

روابطشان همواره ثابت باقي بماند و از تغییراتي که خواهناخواه در

به اینكه اختالل کمکاری میل جنسي فقص مختص زنان نميباشد،

طول زندگي مشترک ر خواهد داد چشمپوشي کنند ،احتمال

توصیه ميشود این مداخالت در مردان هم صورت بگیرد.

بروز تعارض و ناخشنودی افزایش خواهد یافت؛ حالآنكه درمان
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فاطمه آذرتاش و همکاران

تشکر و قدردانی

(خوراسگان) بود .بدین وسیله از تمام زنان حاضر در

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصي

پژوهش و خانوادههای آنان که همكاری کاملي جهت

فاطمه آذرتاش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

اجرای پژوهش داشتند ،قدرداني به عمل ميآید.
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Abstract
Introduction: the lack of desire in sexual relationship in the women causes
various psychological and emotional damages in these people and decrease
of marital satisfaction and increase of marital burnout. Therefore, the
present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of the
combination of cognitive-behavioral therapy and systemic therapy on the
women’s hypoactive sexual desire.
Material and methods: the research method of the present study was
quasi-experimental with pretest-posttest design and control group and twomonth follow-up stage. The statistical population of the study included the
women with hypoactive sexual desire in the city of Tehran in 2019. 24
women with hypoactive sexual desire were selected through voluntary
sampling method and randomly replaced into experimental and control
groups (each group of 12 women). The women present in the experimental
group received eight ninety-minute sessions of the combination of
cognitive-behavioral therapy and systemic therapy. Halbert sexual desire
questionnaire (1992) was used in the present study. The data from the study
were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23
statistical software.
Results: the results showed that the combination of cognitive-behavioral
therapy and systemic therapy has significant effect on the women’s
hypoactive sexual desire (p<0.001) in a way that this therapy could lead to
the decrease of women’s hypoactive sexual desire. The effect size of the
study was 81%.
Conclusion: taking the results of the present study into account, the
combination of cognitive-behavioral therapy and systemic therapy can be
considered an efficient therapy to decrease the women’s hypoactive sexual
desire through employing correction techniques and replacing unreal
expectations, training relaxation, sexual fantasy, prioritizing personal and
communicative problems, cognitive restructuring and changing negative
attitude toward sexual issues, knowing inefficient thoughts and cognitive
distortions and training types of intercourse.
Key words: hypoactive sexual desire, combined, cognitive-behavioral,
systemic

