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مقدمه

همراه با عوارض جانبی از جمله ظاهر شدن عالیم مردانگی،
1

رضایت زناشویی  ،نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن

سرطان ﭘستان و بیماری های قلبی عروقی است (.)12

و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی مثل ارتباط،

فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن ،به عنوان یكی از

مسایل شخصیتی ،حل تعارض ،روابط جنسی و فرزندان

اساسیتریﻦ ابعاد زندگی انسان مطرح است ( )15و عملكرد

دارند (  .)1با ایﻦ حال ،آمار طالق که معتبرتریﻦ شاﺧص

جنسی سالم ،نقﺶ مهمی در احساس سالمتی و باال بردن

آشفتگی زناشویی است نشان می دهد که رضایت زناشویی

کیفیت زندگی دارد ( .)18،18افرادی که مشكالت جنسی

به آسانی قابل دستیابی نیست ( .)5مكکونتاش و جانسون

5

دارند ،معموال اعتماد به نفس ﭘایینی داشته ،مضطرب و نگران

بیان می کنند که زنان نسبت به مردان احساس نارضایتی

ترند ( ،)19افسرده اند ( ،)53- 55روابط جنسی آنها تحت

بیشتری در کمبودهای عاطفی دارند و هنگام صحبت

تاﺛیر ﭘیﺶ بینی شكست آنها قرار می گیرد ( ،)50بهزیستی

دربارهی مسایل و مشكالت ارتباطی با هیجان بیشتری

ﭘاییﻦ ( )51و تجارب ناﺧوشایند دارند ( .)53اکثر افرادی که

صحبت می کنند و به مشكالتی که در جزییات رابطهی

در درمان مشكالت جنسی فعالیت می کنند ،مشاهده کرده

جنسی دارند ،اهمیت بیشتری می دهند .ﭘژوهﺶ ها نشان می

اند که در ارزیابی مشكل جنسی و مشخص کردن ماهیت

دهد بیﻦ رابطهی جنسی با رضایتمندی زناشویی ارتباط

آن ،ارزیابی رشد و تكامل جنسی و همچنیﻦ در البه الی

نیرومند و مستقیمی وجود دارد (  .)0- 5کاهﺶ میل جنسی،

اطالعات کسب شده ،یك متغیر مداﺧله گر به عنوان

به عنوان کمبود یا فقدان مستمر و مكرر تصورات جنسی و

ﺧودکارآمدی جنسی 0و درونگردی یا برونگردی لذت

میل به فعالیت جنسی است (  )8و شایع تریﻦ مشكل جنسی

( )52نقﺶ تعییﻦکننده ای دارد .از نظر آنها ،اگر ﭼه بخﺶ

در زنان است که آنها را جهت درمان به مراکز درمانی می

فیزیولوژیك ﭘاسخ جنسی ،ﺧودمختار و احشایی است و با

کشاند (.)8

افزایﺶ جریان ﺧون در اندامهای تناسلی تحت کنترل

عوامل روانی که در ابعاد شناﺧتی ﺧاص هستند ،نقﺶ مهمی

دستگاه عصبی ﺧودمختار ایجاد می شود اما به راحتی تحت

در توسعه و نگهداری اﺧتالالت جنسی دارند .همچنیﻦ نقﺶ

تاﺛیر هیجانهای ناشی از شایستگی  -ناشایستگی ،درونگردی -

فرایندهای شناﺧتی در اﺧتالالت جنسی زنان ،به ﺧصوص

برونگردی لذت ،تقویت شده یا بازداری می شود.

کاهﺶ میل جنسی مشاهده می شود ( .)13،9متاسفانه

ﺧودکارآمدی ،از متغیرهای کلیدی در نظریه شناﺧتی

باوجود شیوع باال و عوارض منفی مرتبط با آن ،عوامل روان

اجتماعی 1بندورا است ( )55- 58که به صورت قضاوت و

شناﺧتی موﺛر بر میل جنسی زنان ،کمبود مطالعات کنترل

باورهای افراد به توانایی هایشان در بسیج انگیزهها ،منابع

شده درمانی مشهود است (  .)11- 10شایان ذکر است در

شناﺧتی و اعمال کنترل بر یك رﺧداد معیﻦ و نحوهی

مواردی که به درمان اﺧتالالت جنسی زنان ﭘرداﺧته شده

مواجهه با موانع و ﭼالشها تعریف شده ،فرد را در اتخاذ

اﺧتالالت درد جنسی و ارگاسم ،اﺧتالالتی هستند که

رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و ترك رفتارهای مضر

گستردهتریﻦ موارد مطالعه را به ﺧود اﺧتصاص داده اند

توانمند می سازد ( )59و نقﺶ مهمی در سازگاری روان

( .)11همچنیﻦ تحقیقات صورت گرفته بر ایﻦ اﺧتالل اغلب

شناﺧتی ،حل مشكالت روانی ،سالمت جسمانی و نیز

از شیوههای درمان دارویی و هورمون درمانی است .ﭘژوهﺶ

راهبردهای تغییر رفتار ﺧودرهنمون و مشاوره دارد (.)03

های اﺧیر نشان می دهد که درمان دارویی و هورمونی در
اﺧتالالت عملكرد جنسی ازجمله اﺧتالل کاهﺶ میل جنسی
Marital Satisfaction
Machontosh and Johnson
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ﺧودکارآمدی ،یكی از مهمتریﻦ مولفه های کسب موفقیت

( ،)13هایمﻦ ،)11( 1نزو )15( 2نشان داده است که درمان

و سازش یافتگی است ( )01و با سالمت بیشتر ،یكپارﭼگی

رفتاری  -شناﺧتی در بهبود زنان مبتال به میل جنسی کمکار
5

فكر و رفتار رابطه دارد ( .)05نظریهی ﺧودکارآمدی ،بر ایﻦ

موﺛر است .نتایج بررسی مستون ،هال ،لیون و همكاران

فرض مبتنی است که باور فرد در مورد توانایی مقابلهی او در

( )10نشان داد که بهتریﻦ و متداول تریﻦ شیوه ی درمانی در

موقعیت های ویژه بر الگوهای فكری ،رفتاری و هیجانی

اﺧتالالت عملكرد جنسی ،رویكرد شناﺧتی  -رفتاری از

انسان در سطوح مختلف تجربه شخصی ،تاﺛیرگذار بوده و

طریق تكنیك های بازسازی شناﺧتی ،شیوه های کاهﺶ

تعییﻦ کنندهی آن است که آیا رفتاری شروع ﺧواهد شد

اضطراب ،ارایه ی دانﺶ جنسی ،تمرکز حسی و حساسیت
8

یاﺧیر و اگر شروع شد ،فرد تا ﭼه اندازه برای انجام آن

زدایی منظم بود .مطالعات نوبره و ﭘینتو -گویا ( )11نشان

تالش ﺧواهد کرد و ﭼه مقدار از ﺧود استقامت نشان ﺧواهد

داده است ،باورهای جنسی متفاوت در شكل گیری

داد ( .)00قضاوت دربارهی ﺧودکارآمدی ،بر تفكر فرد در

بدکارکردیهای جنسی متفاوت نقﺶ مهمی دارند .همخوان
8

مورد توانایی یا عدم توانایی انجام کار مثال (مﻦ می توانم ایﻦ

با یافته های ﭘژوهﺶ مذکور تریكول ،بوچ و ونلنكولد ()12

کار را انجام دهم) یا اینكه (از عهده مﻦ بر نمی آید) بر

( )12نیز در مطالعه ای نشان دادند که درمان شناﺧتی -

هیجان فرد (برانگیختگی و شادی در مقابل اضطراب و

رفتاری در افزایﺶ فراوانی آمیزش جنسی سودمند بوده

افسردگی) و بر عملكرد افراد (التزام بیشتر در مقابل

است .با توجه به مسایل مطرح شده ایﻦ ﭘژوهﺶ بر آن است

درماندگی) تاﺛیر می گذارد ( ،)01شناﺧتهای تحریف شده

تا تاﺛیر مداﺧله شناﺧتی رفتاری طی یك ﭘكیج درمانی 8

تفكر منفی درباره فعالیت جنسی ،عالیم را تشدید و دایمی

جلسه ای بر ﺧودکارآمدی جنسی زنان و رضایت زناشویی

می کند ،بنابرایﻦ کشف ایﻦ ﺧودتلقینی های منفی ،در

را بررسی نماید که کمتر در ﭘژوهﺶ های اﺧیر به آن

تجزیه و تحلیل موفق مشكالت جنسی کمك میكند ( )02و

ﭘرداﺧته شده است.

درمان رفتاری -شناﺧتی ضمﻦ آنكه بر عملكرد جنسی تاﺛیر

روشکار

مثبتی دارد ،به احتمال زیاد رضایت جنسی ﭘیﺶ آمده را بر

تحقیق حاضر به مطالعه ت اﺛیر مداﺧله شناﺧتی -رفتاری بر

رضایت زناشویی افزون ﺧواهد کرد .کریستیﻦ ،اتكینز،

ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی می ﭘردازد .جامعه

باکوم 1و همكاران ( )05و دیلون و بیلجر )08( 5اﺛربخشی

آماری ﭘژوهﺶ تمام افراد متاهل مراجعه کننده به یكی از

درمان شناﺧتی -رفتاری را بر رضایت زناشویی تایید کرده

مراکز ﺧدمات روان شناﺧتی و مشاوره شهرکاشان در سال

اند .در ایران نیز ،عشقی و همكاران ( )08نشان دادند که

 1091بودند که حداقل یك سال از ازدواج آنها می

روان درمانی شناﺧتی  -رفتاری زوجیﻦ بر بهبود نمرهی

گذشت ،دارای حداقل تحصیالت دیپلم بودند و در محدوده

سردمزاجی زنان موﺛر است .صالح زاده،کجباف ،مولوی و

سنی  53- 13سال قرار داشتند .در ﭘژوهﺶ حاضر  03نفر از

همكاران ( )09در ﭘژوهﺶ ﺧود نشان دادند که درمان

زنانی را که نمراتشان در مقیاس ﭘرسشنامه ﺧودکارآمدی

شناﺧتی  -رفتاری به طور معنی داری اﺧتالالت کنﺶ جنسی

جنسی و ﭘرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبك ،ﭘایینتر از

گروه آزمایﺶ را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشیده است.

میانگیﻦ بود انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و

نتایج ﭘژوهشهای ترودل ،مارﭼند ،راوارت 0و همكاران

شاهد قرار گرفتند .گروه آزمون در  8جلسه آموزشی با

9
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تاکید بر بازسازی شناﺧتی ،اصالح تحریفات شناﺧتی و

اسپیرمﻦ  -براون  3/81گزارش شده است .اعتبار ﭘرسشنامه

آموزش تكنیك های رفتاری شرکت کردند .افرادی که

ﺧودکارآمدی جنسی در ایران با استفاده از روش اعتبار

اﺧتالل روانشناﺧتی حاد ،مصرف داروهای روانپزشكی و

وابسته به محتوا ،مورد تایید  .قرار گرفته است (.)52

روانگردان و اعتیاد داشتند از نمونه حذف شدند .قبل و بعد

ب  -ﭘرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبك :شامل دو فرم

از آموزش هر دو گروه با ﭘرسشنامه ﺧودکارآمدی جنسی

جداگانه برای مردان و زنان است .هر یك از ﭘرسشنامه ها

وزیری و لطفی کاشانی و ﭘرسشنامه وضعیت زناشویی

 58سوال دارد که مشكالت جنسی آزمودنی ها برحسب

گلومبك مورد آزمون قرار گرفتند .سپس گروه آزمون در 8

مقیاس ﭘنج درجه ای لیكرت از صفر تا ﭼهار می سنجد .ایﻦ

جلسه  93دقیقه ای تحت آموزش شناﺧتی رفتاری قرار

ﭘرسشنامه توسط راست ،بنان ،کرو و گلومبوك ( )18معرفی

گرفته ولی گروه شاهد هیچگونه آموزشی دریافت نكردند.

شده است .ﭘرسشها در مقیاس ﭼهار درجه ای لیكرت،

در ﭘایان هر دو گروه مجددا با ﭘرسشنامه ﺧودکارآمدی

مشكالت موجود در روابط زوجیﻦ را از صفر تا نمره سه در

جنسی و ﭘرسشنامه ی وضعیت زناشویی گلومبك مورد

زمینه ی میزان حساسیت و توجه ،زوجیﻦ نسبت به نیازهای

آزمون قرار گرفتند.

یكدیگر ،تعهد ،وفاداری مشارکت ،همدردی ،ابراز محبت،

ابزار ﭘژوهﺶ

اعتماد ،صمیمیت و همدلی زوجیﻦ را می سنجد .آلفای

الف  -ﭘرسشنامه ﺧودکارآمدی جنسی وزیری و لطفی

کرونباخ فرم فارسی ایﻦ ﭘرسشنامه ،برای زنان  3/95و برای

کاشانی :بر اساس ﭘرسشنامه ﺧودکارآمدی عمومی شوارتزر

مردان  3/91گزارش شده است (.)18

( )15ساﺧته شده است .ایﻦ ﭘرسشنامه 13 ،سوال دارد که از

ﭘكیج درمان با استفاده از ﭘژوهﺶ عشقی ( )08و متون

صفر تا  ،0نمره گذاری می شود .ﭘایایی ﭘرسشنامه

ﺧارجی در زمینه اﺧتالل جنسی و درمان آن و نظرﺧواهی و

ﺧودکارآمدی جنسی با استفاده از روش اندازه گیری آلفای

مشورت متخصصیﻦ بالینی تنظیم شد.

کرونباخ  ،3/85روش گاتمﻦ  3/81و دو نیمه کردن
جدول  -1ﭘكیج درمانی شناﺧتی  -رفتاری بر ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی زوجیﻦ
محتوای جلسات

جلسه

اول

معارفه و بررسی عوامل موﺛر و تاریخچه ی مشكل ،بیان منطق درمان :برقراری ارتباط و بیان اهداف ،تعریف و توضیح اﺧتالل عملكرد جنسی و تاﺛیر آن
در کیفیت زندگی زناشویی ،بیان ارزش و اهمیت درمان ،بررسی علل کاهﺶ ﺧودکارآمدی جنسی ،بررسی کیفیت رابطه زناشویی و ارتباط عاطفی
زوجیﻦ ،بررسی میزان رضایت زناشویی زوجیﻦ ،فراوانی و کیفیت ارتباطات جنسی زوجیﻦ ،اجرای مصاحبه جنسی و ارایه مختصر توضیحی ﭘیرامون
سیر و نوع درمان.

دوم

بررسی افكار و باورهای ناکارآمدی جنسی :بررسی نگرش های جنسی منفی غالب؛ بررسی باورهای جنسی غیرمنطقی و تشریح آنها از دیدگاه علمی؛
بررسی ترجیحات و ﺧواسته های جنسی زوجیﻦ و ﭼگونگی ابراز آن به یكدیگر ،بررسی اجمالی نگرش های جنسی زنان مبتال به کاهﺶ ﺧودکارآمدی
جنسی ،ارایه تكالیف و منع ارتباط جنسی.

سوم

بازسازی شناﺧتی و تغییر نگرشهای منفی نسبت به مسایل جنسی :مرور جلسه دوم ،بازسازی شناﺧتی افكار ناکارآمدی جنسی زوجیﻦ و ارایه تكالیف
ﺧانگی.

ﭼهارم

ارایه اطالعات و دانﺶ جنسی :بیان علل و عوامل ایجادکننده بی میلی جنسی نسبت به مراجع ،آشنایی با اندام های جنسی زن و مرد ،اعمال فیزیولوژیكی
و هورمون های آنها ،آموزش نقاط حساس جنسی زن و مرد ،آموزش فواید ارتباط جنسی از نقطه نظر روانی و جسمی؛ آموزش علمی نقﺶ زن در
ارتباط جنسی ،آموزش ﭼرﺧه ﭘاسخ جنسی و عالیم و تغییرات موجود در ایﻦ مراحل در زن و مرد ،آموزش مهارت های ارتباطی .

ﭘنجم

آموزش حس یابی غیرجنسی :مرور جلسه ﭼهارم؛ منع ارتباط جنسی تا ﭘایان آموزش حس یابی بدنی ،آموزش مهارت تمرکز؛ توجه ،آموزش توجه به
احساس متمرکز بر اندام های غیر تناسلی ،بررسی ارتباط کالمی ﭼگونگی بیان هیجانات زوجیﻦ به یكدیگر ،آموزش ابراز هیجان و کالمی کردن
حسهای هیجانی و ﺧود ابرازی جنسی به همسر ،افزایﺶ صمیمیت کالمی زوجیﻦ ،ارایه تكالیف .

ششم

آموزش حس یابی جنسی :مرور جلسه ﭘنجم ،حذف ممنوعیت لمس اندام های تناسلی ،ارایه اطالعات بیشتر ﭘیرامون اندام های تناسلی زن و مرد و نقاط
حساس جنسی ،افزایﺶ ﺧودآگاهی جنسی زنان ،آموزش تمرکز بر اندام های جنسی ،توجه به تحریك و لذت اندام های تناسلی ،آموزش ﺧیال ﭘردازی
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جنسی ،آموزش تمرینات کگل و ارایه تكالیف .
هفتم

آموزش ﭼگونگی مقاربت متناسب با مشكل زوجیﻦ :مرور جلسات ﭘنجم و ششم ،آموزش انواع شیوه های مقاربت و ﭘیشنهاد هرکدام از آنها به مدت
یك هفته به زوجیﻦ ،آموزش انواع شیوه های مقاربت متناسب با مشكل زوجیﻦ و تكنیك های وابسته به آن و ارایه تكالیف گام به گام ﺧانگی ،مانور
نقطه ی عطف ،آموزش ﭼگونگی رسیدن به ارگاسم همزمان متناسب با نقاط حساس زوجیﻦ ،ارایه تكالیف .

هشتم

بررسی میزان حصول اهداف درمانی :مرور جلسه هفتم ،ارزیابی تكنیك های مختلف به کار گرفته شده توسط زوجیﻦ ،بازﺧورددهی ﭘیرامون اﺛربخﺶ
یا غیر اﺛربخﺶ بودن درمان ،رفع اشكاالت موجود ،ارزیابی نتایج مثبت حاصل از طرح درمانی و میزان رضایت زوجیﻦ از درمان و اجرای ﭘسآزمون.

الزم به ذکر است که داده ها ﭘس از جمع آوری مورد

نتایج

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .داده ها در دو سطح توصیفی و

برای بررسی تاﺛیر درمان انجام شده در افزایﺶ

استنباطی تحلیل شدند .در سطح توصیفی از شاﺧص های

ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی ،میانگیﻦ و

میانگیﻦ و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی برای

انحراف استاندارد ﭘیﺶ آزمون و ﭘس آزمون ﺧودکارآمدی

آزمون فرض های آماری از روشهای تحلیل ﭼند متغیری و

جنسی و رضایت زناشویی گروه های آزمون و شاهد ،در

کوواریانس تك متغیری در سطح معنی داری  3/31استفاده

است.

جدول

ارایه

5

شده

شد .برای ایﻦ منظور از نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
جدول  -9میانگیﻦ و انحراف استاندارد ﭘیﺶ آزمون و ﭘس آزمون ﺧودکارآ مدی جنسی و رضایت زناشویی
گروه های آزمون و شاهد
گروه

رضایت زناشویی

ﺧودکارآمدی جنسی

ﭘیﺶ آزمون

ﭘس آزمون

ﭘیﺶ آزمون

ﭘس آزمون

آزمون

5/35±3/81

0/88±1/19

1/59±3 /58

0/50±3/91

شاهد

1/98±3/51

1/95±3/52

1/85±3 /81

1/58±3/83

جدول  5نشان می دهد میانگیﻦ نمره هـای آزمـودنی هـا در

ﺧودکارآمدی و رضایت زناشویی تفاوت معنی داری دارند

مراحـل ﭘـیﺶآزمـون و ﭘـسآزمون در متغیرهای

( F=5/311و )P=3/3332؛ بنابرایﻦ برای بررسی تاﺛیر درمان

ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت جنسی در گروه های

شناﺧتی رفتاری بر بهبود ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت

آزمون نسبت به گروه شاهد به شكل معنی داری افزایﺶ

زناشویی زنان از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تك

یافت .به عبارت دیگر نتایج حاکی از آن است که گروه

متغیری با کنترل اﺛر ﭘیﺶ آزمون استفاده شد که نتایج آن در

های آزمون و شاهد حداقل در یكی از متغیرهای

زیر ارایه شده است (جدول .)0

جدول  -8نتایج تفكیكی تحلیل کوواریانس تك متغیری گروه های آزمون و شاهد
متغیرهای وابسته

ﺧودکارآمدی
جنسی

رضایت زناشویی
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منبع اﺛر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگیﻦ مجذورات

مقدار احتمال

مجذور اِتا

ﭘیﺶ آزمون

8/500

1

8/500

3/331

3/580

گروه

1015/985

5

580/188

3/331

3/890

واریانس ﺧطا

58/810

11

3/588

واریانس کل

1080/155

11

ﭘیﺶ آزمون

82/285

1

82/285

3/331

3/182

گروه

1851/508

5

905/018

3/331

3/908

واریانس ﺧطا

88/559

11

1/881

واریانس کل

5318/188

11
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نتایج نشان داد که گروه اﺛر معنی داری بر نمرات ﭘس

های بازسازی شناﺧتی ،شیوه های کاهﺶ اضطراب ،ارایه

آزمون داشته است ،به عبارت دیگر بیﻦ گروه شناﺧتی

دانﺶ جنسی ،تمرکز حسی و حساسیت زدایی منظم بود.

رفتاری و گروه شاهد در ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت

همچنیﻦ نتایج نشان می دهد تكنیك های شناﺧتی  -رفتاری

زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد .ﭘس درمان شناﺧتی

در ایﻦ زمینه شامل افزایﺶ آگاهی جنسی و مهارت های

رفتاری باعث افزایﺶ ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت

جنسی ،ﺧیال ﭘردازی ،افزایﺶ بینﺶ و درك علل

زناشویی شده است که با توجه مجذور اتا می توان گفت

سیستماتیك ،کاهﺶ میل جنسی و طرز بیان احساسات و

 % 89/0تغییرات در ﺧودکارآمدی جنسی و  %90/8تغییرات

مداﺧالت رفتاری بر بهبود میل جنسی زنان اﺛر گذاشته و با

در رضایت زناشویی ناشی از تاﺛیر درمان شناﺧتی رفتاری

تاﺛیرات مثبت متقابل روی همسر به ویژه در زمینه ارتباط،

است ( .)P>3/331بنابرایﻦ ،نتایج حاکی از تاﺛیر درمان

رضایت زناشویی را تحت شعاع قرار می دهد .از آنجا که

شناﺧتی رفتاری بر بهبود ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت

یكی از جنبه های رضایت زناشویی ،رضایت از روابط

زناشویی زنان است.

جنسی در زندگی مشترك است ،با بهبود رابطه جنسی و

بحث

کاهﺶ اﺧتالل میل جنسی ،از وﺧامت وضعیت زناشویی

در بررسی اﺛربخشی درمان شناﺧتی  -رفتاری بر اﺧتالل

کاسته می شود و ایﻦ امر موجب افزایﺶ کیفیت زندگی و

کاهﺶ میل جنسی زنان ،یافته ها بیانگر تاﺛیر مثبت درمان

رضایت زناشویی می شود.

شناﺧتی  -رفتاری بر اﺧتالل کاهﺶ میل جنسی در زنان است

در همیﻦ راستا نتایج تحقیق دیلیون و بیلجر ( )08نشان داد

و به صورت معنی داری اﺧتالل کاهﺶ میل جنسی زنان

که به کارگیری برنامه های آگاه سازی جهت غنی سازی

گروه آزمون نسبت به گروه شاهد کاهﺶ یافته است .در ایﻦ

رابطه جنسی زوج ها که از مولفه های درمان ﭘژوهﺶ حاضر

روش درمانی در آغاز به طور کامل عوامل زمینه ساز،

بود ،موجب افزایﺶ رضایت از زندگی زناشویی می شود.

آشكارکننده و تداوم بخﺶ مشكل ،بررسی شده و در ادامه

همچنیﻦ مطالعه بایرز ( )20که در آن مشخص شد بیﻦ

با استفاده از شیوه درمانگری شناﺧتی  -رفتاری به روش

رضایتمندی از ارتباط جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه

درمانی مسترز و جانسون صورت گرفت .تحلیل داده ها

ی مثبت وجود دارد .برزنیاك وویسمﻦ ( )21نیز در مطالعه

نشان داد که مداﺧله شناﺧتی رفتاری باعث افزایﺶ

ی ﺧود روی  53زوج دریافتند که رضایت زناشویی ارتباط

ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی در زنان می شود.

مستقیمی با میل جنسی دارد و بیﻦ رضایتمندی از ارتباط

همچنیﻦ شاﺧص اﺛر به دست آمده حاکی از ایﻦ است که

جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه ی مثبت وجود دارد.

 89/0درصد افزایﺶ ﺧودکارآمدی جنسی و  90/8درصد

ایﻦ نتایج ،همسو با یافته های تحقیق حاضر است بنابرایﻦ،

افزایﺶ رضایت زناشویی گروه آزمون را می توان به مداﺧله

می توان گفت نارضایتی های زناشویی با مشكالت متعددی

شناﺧتی رفتاری نسبت داد .نتایج ایﻦ ﭘژوهﺶ با مطالعه ی

از جمله اﺧتالل های جنسی مرتبط است و به طورکلی

تحقیقات قبلی ( )19،15،13همخوان است و نیز با سایر

میگفت با مداﺧالت رفتاری و شناﺧتی نه تنها می توان به

ﭘژوهﺶ ها ( )23- 09،25در مورد تاﺛیر درمان شناﺧتی -

درمان اﺧتالالت جنسی ﭘرداﺧت بلكه می توان به بهبود

رفتاری بر بهبود اﺧتالل عملكرد جنسی زنان به ﺧصوص

وضعیت زناشویی زوجیﻦ کمك کرد .برای اﺛربخشی بهتر

اﺧتالل کاهﺶ میل جنسی زنان هماهنﮓ است.

آموزش های بعدی می تواند به صورت زوج صورت بگیرد

نتایج بررسی مستون ،هال ،لیون و همكاران ( )10نشان داد

و اﺛر بخشی آن بر روی مردان نیز به تنهایی مورد بررسی

که بهتریﻦ و متداول تریﻦ شیوه درمانی در اﺧتالالت

قرار گیرد .الزم به ذکر است که ایﻦ روش در مورد زنانی

عملكرد جنسی ،رویكرد شناﺧتی  -رفتاری از طریق تكنیك

که به یكی از مراکز مشاوره شهرستان کاشان مراجعه نموده
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نتایج ﭘژوهﺶ حاضر نشان داد که مداﺧله شناﺧتیرفتاری با

 به دست آمده است و در تعمیم یافته های ایﻦ ﭘژوهﺶ،اند

 روابط،بهبود ﺧودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی

.باید احتیاط کرد

.زوجیﻦ را اصالح میکند
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