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  :چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمـان شـناختی رفتـاري و آمـوزش ارتبـاط زناشـویی بربهبـود افکـار و                 

پس آزمون با گـروه   زنان داراي کژکاري جنسی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون جنسی عملکرد

زایمـان بـه جهـت     خصصان زنان توسط مت 1395امعه آماري پژوهش حاضر را  زنان متاهلی که در سال کنترل بود. ج

بودنـد، تشـکیل دادنـد کـه از      شـده   ارجاع داده شهر سنندج نغمه زندگی روانشناسی هاي جنسی به کلینیککژکاري

رفتاري، آموزش ارتبـاط زناشـویی و    گروه درمان شناختی 3نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در  45 میان آنها تعداد

 8و  آموزش  ارتباط زناشویی مهارت ها را طـی   شدند. شرکت کنندگان گروه شناختی رفتاري جایگزین گروه کنترل 

ها از پرسش نامه هاي  برانگیختگـی طرحـواره هـاي شـناختی در بافـت       براي جمع آوري دادهجلسه دریافت نمودند 

هـا بـا روش   ملکرد جنسی روزن اسـتفاده شـد.داده  و مقیاس ع ضایت زناشویی انریچجنسی، رضایت جنسی هادسون، ر

بـین  ها نشـان داد کـه   تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته موردو آزمون تعقیبی بنفرونی  آماري کواریانس چند متغیري 

)،   >0F=4/31;p/ 01هـاي افکـار جنسـی (    هاي آزمایش و گروه کنتـرل در متغیـر  میانگین نمرات پس آزمون گروه

 0 / 01) و رضـایت زناشـویی (     F=16/90؛ >0p /01)، رضایت جنسی (   =F 87/34 ؛>01/0p  (عملکرد جنسی 

p< 32/37  ؛ F= 05/0وجود دارد (  داري) تفاوت معنیp<       همچنین نتایج آزمـون تعقیبـی نشـان داد میـانگین .(

نتایج نشـان داد کـه    داري کمتر از گروه کنترل بود.به طور معنی هاي مورد مطالعههاي آزمایشی در متغیرنمرات گروه

داري وجـود نـدارد   هاي افکار جنسی و عملکرد جنسی تفاوت معنـی از لحاظ اثر بخشی بر متغیرهاي درمانی بین گروه

آمـوزش ارتبـاط زناشـویی اثربخشـی بیشـتري بـر       و اما درمان شناختی رفتاري اثربخشی بیشتري بر رضایت جنسـی  

 داشت.رضایت زناشویی 

ارتباط زناشـویی بـر بهبـود افکـار، عملکـرد، رضـایت       آموزش  درمان شناختی رفتاري و  توان نتیجه گرفت کهپس می
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   مقدمه  -1-1

از هر دو کیبی تر روانی نیست، بلکه يرفتارتنها یک پاسخ فیزیولوژیک و یا رفتار جنسی در انسان 

سی با آمادگی رفتار سالم جنسی بستگی به سالمت مراحل فعالیت جنسی دارد. فعالیت جن ساختار است.

رسیدن به مرحله  روانی آغاز گردیده، با تحریک پذیري و آمادگی جسمی ادامه پیدا نموده و با مقاربت و

تواند دچار اختالل سایر ساختارهاي زیستی و روانی میپذیرد. رفتار جنسی مانند ارگاسم خاتمه می

جنسی، تظاهر جسمانی نیاز به پذیرش، تعامل  ).1386سازان، د (قوام و تسبیحگردیده ویا حتی ظاهر نشو

 باشد.به نیرومندي آنها در پیشینیان میاکنون نیز ها در انسان همدن است. این سائقنیاز به زنده بوو  اثبات

ي پاسخ روانشناختی مرتبط با چرخه -زیست با اختالل در میل جنسی و تغییرات 1جنسیهاي کژکاري

جنسی در تمام جوامع وجود دارد و بر کیفیت  هايکژکاري .دشوجنسی در مردان و زنان، مشخص می

دهد (لومن، پایک و ندگی زناشویی کاهش میزندگی افراد متاهل اثر گذاشته و رضایتمندي آنان را از ز

جنسی در برگیرنده مشکالتی است که افراد هاي  کژکاري). به طور کلی، 1997، 2؛ مک کیب2005، روزن

شناختی در چرخه پاسخ جنسی کنند و همچنین، مشکالت زیسته میتجربدر تعامل جنسی مطلوب 

ها ترك است. بسیاري از پژوهشهاي زندگی مشترین بخشي جنسی یکی از مهمباشد. رابطهیانسان م

- بدو  هااختاللاما  به رضایت از زندگی جنسی وابسته استها زندگی زوجمندي ید دارند که رضایتتاک

زناشویی را مورد تهدید  در نتیجه زندگیو  شوندمی ی باعث کاهش رضایت جنسیهاي جنسکارکردي

افکار فرد یا شناخت او  یکی از عوامل مهم در فعالیت جنسی ).1993، 3( لورنس و بیرس دهندقرار می

هاي ). زنانی که طرحواره2001، 4در مورد عمل جنسی یا توانایی او در مورد کنش جنسی است (اسپنس

هاي جنسی منفی دارند، با زنانی که طرحوارهي جنسی دارند، در مقایسه ثبتی درباره رابطهجنسی م

وجود رابطه جنسی مطلوب به نحوي که بتواند . احساس بهتري در مورد تجربیات جنسی خود دارند

 پایداري کانون خانواده دارد.موجب تامین رضایت طرفین شود، نقش بسیار مهم و اساسی در موفقیت و 

توان به رضایت جنسی و در نهایت به رضایت هاي آن میبا شناخت چگونگی عملکرد جنسی و مولفه

). عملکرد جنسی 1389زناشویی که در سازگاري همسران تاثیر بسزایی دارد رسید (علی اکبر دهکردي،

                                                
1. sexual dysfunctions 
2. Lumann, Paik, Rosen & Mc Cabe  
3. Lurance & Byres 
4. Spence 



 
 

ژي رفتار ممکن است تحت تاثیر منفی هر نوع استرس، اختالل هیجانی یا ناآگاهی از کارکرد و فیزیولو

 جنسی قرار گیرد. اختالل عملکرد جنسی اثرهاي گوناگونی بر زندگی افراد مبتال دارد و روابط بین فردي

دهد. این اختالل بر حسب اختالل میل جنسی و تغییرات و زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار می

و پریشانی بارز و شود کننده چرخه واکنش جنسی هستند عنوان میفیزیولوژیک که مشخص - روانی

، کینزل،مانگوت و تراوگر و 6،1995، آکرمن1992، 5مشکالت بین فردي را به دنبال دارد (هالورسن و متز

هایی که در ترین روشترین و متداول). امروزه معروف1382؛ به نقل از آذر و همکاران،1997، 7بیبل

رفتاري هستند اجزاي شناختی - یهاي شناخترود، از نوع درماندرمان کژکاري جنسی به کار می

باشند. هاي توجه و تمرکز میها، باورها، دانش فرد از مسائل جنسی و نیز مهارتنگرشدربرگیرنده 

هاي جنسی و در نهایت هاي ناسازگارانه، نقش مهمی در چگونگی تفسیر اطالعات در موقعیتشناخت

با تصحیح تفسیرهاي نابجا، هدایت  کند. درمان شناختی رفتاري،چرخه پاسخ جنسی فرد ایفا می

- اندازي پاسخهاي ناکارآمد، با هدف راههاي منفی، اصالح الگوهاي غیر منطقی فکر و شناختخودگویی

ها براي درمان هاي منفی در کنار سایر درماناي کارآمد و سازگارانه و مهارگري هیجانهاي مقابله

هاي اختصاصی هستند به افراد کمک تباطی که تواناییهاي ارشود. مهارتاختالالت جنسی پیشنهاد می

کنند و رسانند با کفایت عمل میهایی که به صورت نمادین به شخص دیگر میکند تا در پیاممی

نقل از خجسته ، 2000، 8بخشی در طرف مقابل ایجاد نمایند (کارنی و برادبورياحساسات مثبت و لذت

درمان شناختی رفتاري و آموزش ارتباط زناشویی  ین اثر بخشیلذا هدف پژوهش حاضر تعی). 1387مهر 

   .بود هاي جنسیزنان داراي کژکاري جنسی بر بهبود افکار و عملکرد

  

  بیان مساله -2-١

 مرتبط وجهی، چند که است  شده آورد بر حد از کمتر و شایع نسبتا اختالل یک زنان جنسی کژکاري    

). 2000 ،9فورکروي و فرگوسون دروگاتیس، برمن،برنت، باسون،( است رشد به رو مشکل یک و سن با

 گروه 4 به روانی اختالالت آماري و تشخیصی راهنماي چهارم ویراست در زنان جنسی کژکاري قبال

                                                
1. Halvorson & Metz 
2. Ackerman  
3. Kinzen, Mangweth, Traweger & Bibl  
4. Karni & Bradbori  
5. Basson, Berman, Burnett, Derogatis, Ferguson & Fourcroy 



 
 

 شدمی توصیف جنسی فعالیت در جنسی میل عدم یا کمبود با که 1کم جنسی میل اختالل) 1.میشد تقسیم

 توصیف جنسی تهییج حفظ یا دستیابی براي توانایی عدم با که  2زنان جنسی انگیختگی بر اختالل) 2 شد

 کافی برانگیختگی علیرغم ارگاسم به رسیدن در اشکال با که  3زنان ارگاسم اختالل) 3. شدمی توصیف

 انجمن( شدمی توصیف جنسی آمیزش طول در درد با که  4جنسی درد اختالل) 4.شد می توصیف

 میل اختاللراست پنجم راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی وی) . 2000، آمریکا روانپزشکی

 جنسی میل/برانگیختگی اختالل نام به منفردي تشخیص در زنانه جنسی برانگیختگی اختالل و کم جنسی

 طبقات ادغام نشانگر و است جدید DSM6-5 در 5لگنی–واژنی دخول/ درد اختالل. شد ترکیب

 مطالعات ).2013، 9( انجمن روانپزشکی آمریکااست IV-DSM در 8پارونیادیس و 7واژینیسموس

 شناختی، پرتی حواس و توجه تمرکز شامل شناختی هايمتغیر و جنسی عملکرد میان ارتباط از مختلفی

 مورد در را هامدل ترینجامع از یکی 10بارلو. کندمی حمایت جنسی باورهاي و شناختی هايواره طرح

 مطرح کند،می مشخص را شناختی هايمکانیسم و)  اضطراب مثل( فهاطع مکمل نقش که جنسی پاسخ

 خود توجه جنسی هايموقعیت با شدن مواجه هنگام به بویژه، جنسی مشکالت داراي افراد. است کرده

 جنسی مشکالت بدون افراد حالیکه در کنندمی متمرکز ناتوانی هايپیامد یا شهوانیغیر مسایل بر را

- سبب زمینه در که هایینظریه از یکی .کنند معطوف شهوانی هاي نشانه بر را خود کزتمر دارند تمایل

 آن اساس بر و است شناختی هاينظریه است وردهآ دست به زیادي موفقیت جنسی مشکالت شناسی

  که داد نشان) 1986( بارلو مثال عنوان به.  است شده تدوین جنسی اختالالت درمان براي هاییروش

 و اضطراب موجب قوي، بسیار منفی انتظارات و جنسی فعالیت مورد در ناسازگار یا بینانهعواق رغی باور

 در شکست از جلوگیري بینی و پیش منظور به افراد. شودمی جنسی هايموقعیت در بیشتر منفی عاطفه

 هاينهنشا به نسبت نتیجه در و گیرندمی نظر زیر را خود عملکرد و برانگیختگی جنسی، عملکرد

 است معتقد 11جانسون و مسترز مانند نیز بارلو. شوندمی زنگ به گوش خود، منفی انتظارات با هماهنگ

                                                
1. hypoactive sexual desire disorder 
2. female sexual arousal disorder 
3. female orgasmic disorder  
4. sexual pain disorder 
5. genito-pelvic pain/penetration disorder  
6.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders   
7. vaginismus  
8. dyspareunia  
9. American Psychiatry Association 
10. Barlow  
11. Masters & Johnson 



 
 

 جنسی، ناشی مناسب هايمحرك به توجه عدم و جنسی عملکرد به انتخابی توجه دلیل به اضطراب که

 ها،طرحواره شافزای باعث جنسی عملکرد در مشکالت معیوب، چرخه یک ایجاد با نتیجه در شودمی

 آن از گیريکناره و جنسی فعالیت مورد در ناامیدي حس نهایتا و شودمی منفی جنسی انتظارات و باورها

 هايروش از یکی عنوان به رفتاري شناختی درمان اساس این بر) 1990، بارلو و 1بروس( شودمی ایجاد

 و مسترز رفتاري درمان، 1987 سال در کاپالن. شودمی گرفته نظر در جنسی کژکاري اختالالت درمان

 به مبتال زنان میان در شناختی، بازسازي و پردازيخیال مثل شناختی هايشیوه همراه به را جانسون

 با مواجه جنسی، ارتباط تمرکز آموزش از درمان این در کاپالن، کرد بررسی جنسی انگیختگی بر اختالل

- تکنیک و منفی هايشناخت بازداري ،) محرك هايفیلم و تصاویر ارایه مثل(  کننده تحریک موضوعات

در مطالعه کاباکسی و  .افزایش زیادي میزان به را انگیختگی بر میزان توانست و کرد استفاده رفتاري هاي

) که جهت ارزیابی درمان شناختی رفتاري در بین افراد مبتال به واژینیسموس انجام شد، 2003( 2باتور

از این نوع درمان استفاده کرده بودند بعد از درمان به طور قابل توجهی کاهش  سطح اضطراب افرادي که

 منظور به) 2004( 3مستون یافت و همچنین هماهنگی زوجین و عملکرد جنسی آنها نیز بهبود یافت.

 بررسی این نتایج کردند، انتخاب تصادفی طور به را زن 1749 اختالل درمانی هايشیوه بهترین بررسی

 بازسازي هايتکنیک طریق از رفتاري شناختی رویکرد درمانی، شیوه ترینمتداول و بهترین که ادد نشان

 و  حسی تمرکز تمرین جنسی، دانش و اطالعات ارایه آرمیدگی، مثل اضطراب کاهش هايشیوه شناختی،

رفتاري  اثر بخشی درمان شناختی ") تحت عنوان 2007( 4مطالعه ترکویلدر  .بود منظم زدایی حساسیت

درمان شناختی " هاي اجتنابی زنان با واژینیسموس نوع اولو تغییر ترس و رفتاربر موفقیت در مقاربت 

رفتاري باعث افزایش مقاربت، کاهش ترس از مقاربت و باال بردن رفتار دخول غیر مقاربتی در گروه 

) 2010( 5تایج مطالعه لوفریسکوآزمایش در مقایسه با گروه کنترل که مداخله دریافت نکرده بودند، شد. ن

انجام شد، نشان داد که " مان اختالالت درد جنسی زنان و درمان شناختی رفتاريدر "که تحت عنوان 

هاي دیگري مانند جراحی یا دارویی در رفع درد و اختالالت درمان شناختی رفتاري نسبت به درمان

تاثیر مشاوره شناختی رفتاري بر عملکرد ) به منظور بررسی 1391حمیدي ( جنسی دیگر برتري دارد.

                                                
1. Bruce 
2. Kabakci& Batur 
3. Meston  
4. Terkuile  
5. Lofrisco  



 
 

زن را انتخاب کردند. بر اساس نتایج این مطالعه درمان شناختی رفتاري  30جنسی زنان با واژینیسموس، 

) 1394مقاربت موثر است. همچنین حمیدي ( در افزایش آمیزش جنسی و کاهش ترس و اضطراب از

گی نا ایمن را در زنان مبتال به اختالل جنسی هاي  دلبستهاي ناسازگار اولیه و سبکطرحواره

  واژینیسموس بیشتر از افراد سالم دانستند.

 ارتباط آموزشسودمند باشد  جنسی هايکژکاري بهبود در تواندمی که هاي دیگريدرمان از یکی    

 اطالعات تبادل براي زوجین که است هاییتوانایی بر متمرکز زوجی ارتباطی هايمهارت. است 1زناشویی

 همان به است)  زن یا شوهر( گوینده منظور که آنچه که ايگونه به کنندمی استفاده همدیگر به پیام و

- ) اغلب افرادي که ازدواج می2004( 2اعتقاد تالمن و شاو به .شود تفسیر)  شوهر یا زن( توسط صورت

اما با گذشت زمان شاهد افت  کنند؛کنند در آغاز زندگی سطح باالیی از رضایت زناشویی را گزارش می

تواند رضایت و ثبات رابطه زناشویی را به تدریجی در رضایت زناشویی هستیم اگر حل نشود می

مشکالت جنسی در  .) 1993، 3یی همراه است (گاتمنمخاطره اندازد. کاهش رضایت با خطر باالي جدا

و در کل، روابط زناشویی شود پایین  تواند منجر به پایین آمدن کیفیت روابط جنسیروابط زناشویی می

تواند منجر به نارضایتی زناشویی و سرخوردگی، دلزدگی جنسی و آمدن کیفیت در این موارد، خود می

هاي هاي حل تعارض در اختالفات زوجین و جنبه) تاثیر آموزش مهارت1384حسینیان (زناشویی شود. 

ف تعارضات زناشویی مثل یجه رسیدند که ابعاد مختله این نتمختلف آن در زنان را بررسی کرد. آنها ب

هاي عاطفی، همکاري، ارتباط جنسی، حمایت از فرزندان و ارتباط خانوادگی با  بستگان همسر واکنش

) و 2006) ، یه (2005)، لیتزینگر (2002( 4هاي متز و اپستینبعد از آموزش، بهبود یافته بود. یافته

هاي ارتباطی موجب بهبود رابطه جنسی در زنان ازدواج رتاوزش مه) نشان داد که آم2011( 5اشدون

شود. صمیمیت هیجانی و ارتباط مناسب بین زوجین بر رضایت زناشویی و رضایت جنسی کرده می

بنابراین با توجه به مطالب بیان ).  2014( 6اثرگذار است ( یو اچ، بارتل هرینگ اس، در آر دي، گانگما

آیا درمان شناختی رفتاري و آموزش  که د پاسخگویی به این سوال استشده، پژوهش حاضر درصد

  ؟داردهاي جنسی تاثیر زنان داراي کژکاري جنسی ارتباط زناشویی  در بهبود افکار و عملکرد

                                                
1. marital communication trainning  
2. Tallman & Hsiao  
3. Gottman 
4.Metz & Epstein 
5. Litzinger, Yeh& Ashdown 
6. Yoo H, Bartle- Haring S, Day RD, Gangamma R. 



 
 

   :پژوهش اهمیت و ضرورت -3- 1

 افزایش گذشته هايسال به نسبت روانی مشکالت شناسی گیر همه با مرتبط هايپژوهش اخیر، يدهه در

 در و عمومی جمعیت در باالیی شیوع جنسی اختالالت که دهدمی نشان توجهی قابل شواهد. است یافته

 هايیافته). 2005، لومن ،1999 ،لومن( دارد شکیروانپز مشکالت داراي خاص هايگروه از بعضی

 هاينگرانی االيب شیوع از حاکی است، شده انجام متفاوت هايشناسیروش از استفاده با که پژوهشی

).  2009 ،1و سگریوز شرستا( باشدمی جنسی مشکالت ودرمان تشخیص اهمیتدهنده نشان که جنسی

مشکالت جنسی در . باشدمی اهمیت داراي متعددي یلدال به جنسی اختالالت مدیریت مورد در دانش

ابط زناشویی شود. پایین تواند منجر به پایین آمدن کیفیت روابط جنسی و در کل، روروابط زناشویی می

و  تواند منجر به نارضایتی زناشویی و سرخوردگی و دلزدگی جنسیآمدن کیفیت در این موارد خود می

هایی ها و شکست. مسائل جنسی از ارکان اصلی و بنیادي زندگی زناشویی است . ناکامیزناشویی شود

هاي روانی و مشکالت و بیماري د منشاتوانآید میپدید میکه بر اثر عدم ارضاي صحیح غریزه جنسی 

هاي صورت گرفته به طالق %60تا  %50رخی محققان ایرانی معتقدند، ب ).1389جسمی گردد (قاضی، 

در رابطه با شیوع اختالالت جنسی به این  و )1386هاي جنسی است (فروتن، علت مشکالت و اختالل

). بیش از نیمی از 1384جنسی هستند (ساالري، نتیجه رسیدند که اکثر زنان دچار انواعی از مشکالت 

شود به علت عدم آگاهی و داشتن عقاید مشکالت جنسی که باعث نابودي زندگی و روابط خانوادگی می

). هر چند که در عصر کنونی 2005، 2رشود (استالوفهاي نادرست در مورد روابط جنسی ایجاد میو باور

کنند اما نتایج تري همچون اینترنت مراجعه میبه منابع مدرن افراد براي بدست آوردن اطالعات جنسی

کژکاري هاي حاصل از تحقیقات حاکی از ارتباط مثبت میان اطالعات قابل دسترس از اینترنت و باور

- اي دور از واقعیت میاز این منبع نیز به طور قابل مالحضهجنسی هستند، چرا که اطالعات بدست آمده 

هایی را ها و هویت جنسی خود، باور). بر اساس نظریه شناختی افراد درباره توانایی2012، 3باشد (باالنین

- و ( پاسخ هاي شناختی زیر بناي رفتارهاکند، باورها و طرحوارهدهند . هیندر مارك اظهار میشکل می

آنها، بنایی  هاي زیرگري، ارگاسم و لذت جنسی) هستند. این باورها و طرحوارههاي جنسی از قبیل آغاز

گیرند و چگونگی پردازش اطالعات مرتبط با مسائل جنسی را هاي گذشته شکل میبر اساس تجربه

                                                
1. Shrestha & Sagrius 
2. Stalofer 
3. Balanean  



 
 

 صمیمیت). 2006، 1کند (کافل و هیمندهند و رفتار جنسی فرد را در آینده هدایت میتحت تاثیر قرار می

 آر در.اس هرینگ-بارتل.اچ یو( است گذاراثر جنسی رضایت بر زوجین بین مناسب ارتباط و هیجانی

 کاربرد جنسی رضایت باالخص زناشویی رضایت بر ارتباط این اثرات به توجه با) 2014، آ.گانگاما.دي

 .شود افراد جنسی زندگی و زناشویی زندگی کیفیت بردن باال باعث میتواند زناشویی ارتباطآموزش 

شود بلکه میل هر محرکی آغاز نمیدهند که پاسخ چرخه جنسی در زنان با تحقیقات پیشین نشان می

). انجام این پژوهش 2010شود (گراهام و بنکرافت، جنسی در پاسخ به تجربه هیجان جنسی ایجاد می

تواند از این نظر به درمان مشکالت جنسی زنان کمک کند که آیا یک شیوه درمانی کامال متمرکز بر می

از پاسخ کاملی باال ببرد بهتر به ایجاد سیکل  رارضایت جنسی زوجین مشکالت جنسی زوجین که صرفا 

انجامد یا درمانی که متمرکز بر افزایش رضایت زناشویی زوجین باشد وبا مقایسه دو جنسی در زنان می

ترتیب به درمان مشکالت جنسی و حل  رفتاري و آموزش ارتباط زناشویی که به- پکیچ درمان شناختی

   به درمان هرچه بهتر مشکالت جنسی زنان کمک کرد.پردازند تعارضات روزمره زناشویی می

  :اهداف پژوهش -1-4

  :کلی هدف -1-4-1

 وعملکرد افکار بهبود بر زناشویی ارتباطآموزش ودرمان شناختی رفتاري  روش دو بخشی اثر تعیین -1

  .جنسی کژکاري داراي زنان جنسی

 وعملکرد افکار بهبود بر زناشویی اطارتبآموزش ودرمان شناختی رفتاري  روش دو بخشی اثرمقایسه  -2

  .جنسی کژکاري داراي زنان جنسی

  :جزیی اهداف -1-4-2

 جنسی افکار بهبود بر زناشویی ارتباط آموزش ودرمان شناختی رفتاري  روش دو بخشیاثر تعیین -1

  .جنسی کژکاري داراي زنان

                                                
1. Kuffle & Heiman 



 
 

جنسی  عملکرد بهبود بر اشوییزن ارتباط آموزش ودرمان شناختی رفتاري  روشدو  بخشی اثر تعیین -2

  .جنسی کژکاري داراي زنان

 جنسی رضایت بهبود بر زناشویی ارتباط آموزش و درمان شناختی رفتاري روشدو  بخشی اثر تعیین -3

  .جنسی کژکاري داراي زنان

 بهبود رضایت بر زناشویی ارتباط آموزش ودرمان شناختی رفتاري  روشی دو بخش اثر تعیین -4

  .جنسی کژکاري داراي انزن زناشویی

 جنسی افکاررفتاري و آموزش ارتباط زناشویی بر بهبود -مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی -5

  .جنسی کژکاري داراي زنان

رفتاري و آموزش ارتباط زناشویی بر بهبود عملکرد - مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی -6

  .جنسی کژکاري داراي زنان جنسی

رفتاري و آموزش ارتباط زناشویی بر بهبود رضایت -اثربخشی دو روش درمان شناختی مقایسه -7

  .جنسی کژکاري داراي زنان جنسی

رفتاري و آموزش ارتباط زناشویی بر بهبود رضایت -مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی -8

  .جنسی کژکاري داراي زنانزناشویی 

  

    :پژوهش هايفرضیه -1-5

 جنسی کژکاري داراي زنان جنسی افکار بهبود بر زناشویی ارتباط آموزش و تی رفتاريشناخدرمان  -1

  .دارند تاثیر

 جنسی کژکاري داراي زنان جنسی عملکرد بهبود بر زناشویی ارتباطآموزش درمان شناختی رفتاري و -2

  .دارند تاثیر



 
 

 جنسی کژکاري داراي زنان جنسی رضایت بهبود بر زناشویی ارتباط آموزشدرمان شناختی رفتاري و -3

   .دارند تاثیر

 کاري کژ داراي زنان زناشویی رضایت بهبود بر زناشویی ارتباط آموزشو شناختی رفتاريدرمان  -4

  .دارند تاثیر جنسی

  : پژوهش هايسؤال -1-6

 جنسی کژکاري داراي زنانجنسی  افکار بهبود بر زناشویی ارتباط وآموزش درمان شناختی رفتاري آیا -1

  د؟ندار متفاوتی تاثیر

 کژکاري داراي زنان جنسی عملکرد بهبود بر زناشویی ارتباط آموزش و درمان شناختی رفتاري آیا -2

  د؟ندار متفاوتی تاثیر جنسی

 کژکاري داراي زنان جنسی رضایت بهبود بر زناشویی ارتباط آموزش ودرمان شناختی رفتاري  آیا -3

  د؟ندار متفاوتی تاثیر جنسی

 کژکاري داراي زنان زناشویی رضایت بهبود بر زناشویی ارتباط آموزش ودرمان شناختی رفتاري  آیا -4

  د؟ندار متفاوتی تاثیر جنسی

  

  ها تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر -1-7

  کژکاري جنسی                                                           -1-7-1

هاي تشخیصی و آماري اختالالت روانی کژکاري اهنماير آخرین ویراستدر تعریف مفهومی:

داري از توانایی فرد در ارائه جنسی شامل گروه ناهمگونی از اختالالت است که با تخریب بالینی معنی

   ).2013روانپزشکی آمریکا،  انجمن ( شودو یا تجربه لذت جنسی مشخص میپاسخ جنسی 



 
 

بود که در  یي زنانژکاري جنسی در این پژوهش کلیهمنظور از از زنان داراي ک تعریف عملیاتی:

توسط  شهر سنندج نغمه زندگی روانشناسی  به اختالالت جنسی به کلینیکبه دلیل ابتال 1395تابستان 

  .ارجاع داده شده بودند سه نفر از متخصصان زنان و زایمان 

  

   1رفتاري–شناختی درمان -1-7-2

اجزاي شناختی دربردارنده  . گو است درمانی مبتنی بر گفت درمان شناختی رفتاري :تعریف مفهومی

هاي باشد. شناختهاي توجه و تمرکز میها، باورها، دانش فرد از مسائل جنسی و نیز مهارتنگرش

هاي جنسی و در نهایت چرخه پاسخ ناسازگارانه نقش مهمی در چگونگی تفسیر اطالعات در موقعیت

هاي منفی، هاي نابجا، هدایت خودگوییشناختی رفتاري با تصحیح تفسیرکند. درمان جنسی فرد ایفا می

اي کارآمد هاي مقابله، با هدف راه اندازي پاسخهاي ناکارآمدهاي غیر منطقی فکر و شناختاصالح الگو

  . ) 2001کالرك و همکاران، ( کندهاي منفی عمل میو سازگارانه و مهارگري هیجان

 دو هفته هر و هفته 4 طی درمان شناختی رفتاري آموزشی برنامه این ياجرا: تعریف عملیاتی   

و رفتاردرمانی  )2004( هاوتون و همکاران رفتاري-بر اساس پکیج درمان شناختی ساعته یک جلسه

  انجام شد. )2001شناختی کالرك و همکاران (

  2 زوجین ارتباطی هاي مهارت 1-7-3

سازي روابط، غنی هايتوانایی بر متمرکز وجیز ارتباطی هايمهارت تعریف مفهومی:   

   ).1997، همدلی و گوش دادن فعال است ( گاتمن،خودابرازگري

 4جلسه در طول  8موزش ارتباط زناشویی در این مطالعه طی آاجراي برنامه :  تعریف عملیاتی   

    انجام شد. )2001( 3پکیج آموزشی راکل تاسکر هفته بر اساس

                                                
1. Cognitive Behaviour Therapy  
2. Marital communication Skills 



 
 

  4یجنس افکار -1-7-4

هاي شناختی یا اي از طرحوارههایی است که که به عنوان نتیجهتصاویر یا شناخت تعریف مفهومی:

  ).1967شود (بک،شود، توسط فرد گزارش میباور بنیادي که در موقعیت خاصی فعال می

-واره طرح برانگیختگی نامهپرسش از جنسی افکار سنجش براي پژوهش این در تعریف عملیاتی: 

  .است ايفاصله آن گیرياندازه مقیاس و شد استفاده جنسی بافت در ختیشنا هاي

  5بهنجار جنسی عملکرد - 1-7-5

 و آوردمی فراهم را اشجنسی شریک و فرد لذت موجبات که است رفتاري تعریف مفهومی:  

 آن در اضطراب یا گناه نامتناسب احساس است، مقاربت با همراه اولیه، جنسی اعضاي تحریک شامل

  ) .2007سادوك، و کاپالن( نیست اجبار سر از و ندارد وجود

نامه عملکرد جنسی اي است که افراد در پرسشجنسی نمره عملکردمنظور از : تعریف عملیاتی  

   اي است.فاصلهآن گیري آورند که مقیاس اندازهبدست می) 2000( 6روزن

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              
1. Racheal Tasker 
2. sexual thought 
3. normal sexual function  
4. Rosen  



 
 

  7جنسی رضایت 1-7-6

 چرخه از مرحله آخرین عنوان به که است انسان جنسی تمایالت با تبطمر ايمولفه :تعریف مفهومی

 رضایت از متعدد تعاریف در). 2010جهانی، بهداشت سازمان( شودمی گرفته نظر در وي جنسی پاسخ

  منفی و مثبت ابعاد از فرد ذهنی ارزشیابی از برخاسته عاطفی پاسخ آنرا) 1995(بیزر و الرنس جنسی،

  .اندکرده تعریف دیگري فرد با نسیج رابطه با مرتبط

نامه رضایت جنسی اي است که افراد در پرسشمنظور از رضایت جنسی نمره :تعریف عملیاتی

  .است اي فاصله آن گیرياندازه مقیاسآورند و به دست می )1981( هادسون

   8زناشویی رضایت -1-7-7

   .)9،1997سیرز و تیلور،پپلو( دارد اشاره زناشویی رابطه از افراد ذهنی ارزیابی به: تعریف مفهومی

نامه رضایت زناشویی اي است که افراد در پرسشمنظور از رضایت زناشویی نمره : تعریف عملیاتی

  .است ايفاصله آن گیرياندازه مقیاسآورند و بدست می ) 1989( انریچ

 

  

  

                                                
1. sexual satisfaction  
2. marital satiafaction 
3. Taylor, Peplo & Syres 



 
 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  دوم:فصل 

  شمبانی نظري پژوه

  

  

  

  



 
 

 تمایالت جنسی-2-1
ترسیم رفتار جنسی از یالت جنسی همواره کانون کنجکاوي، عالقه و تحلیل بشر بوده است. تما     

 تا و مقاربت مورد در داوینچی تشریحی هاينقاشی و تصاویر تا تاریخ  هاي غارنشینان ماقبلدوران نقاشی

ا و نت وجود داشته است. عوامل مختلفی در تعیین رفتارهاینتر در موجود نگاريهرزه هايسایت

فرهنگی که فرد در آن  - روانشناسی - فیزیولوژي -تمایالت جنسی نقش دارند نظیر عوامل تشریحی

، طول دوران زندگی (کاپالن و سادوك، روابط فرد با دیگران و تجارب رشدي در کند می زندگی

 ست.ا رفتار و خصوصی تخیالت و افکار و زنانگی و مردانگی ادراك دربرگیرنده تمایالت ). این2007

آورد و شامل اش را فراهم میت که موجبات لذت فرد و شریک جنسیرفتار جنسی بهنجار رفتاري اس

تحریک اعضاي جنسی همراه با مقاربت است. احساس نامتناسب گناه یا اضطراب در آن وجود ندارد و 

هم  تمایالت جنسی شخص چنان با کل شخصیت او در). 2007، (کاپالن وسادوك از سر اجبار نیست

 باشد به همین دلیل به آناي مستقل غیر ممکن میاز تمایالت جنسی به عنوان پدیده آمیخته که صحبت

بیشتر تجارب یادگیري جنسی در کودکی و بدون اطالع والدین آغاز  گویند.می 10سیاصطالحاً روانی جن

ها محسوب می شود.  می شود براي مثال بازي با اعضاي تناسلی در شیرخواران بخشی از رشد طبیعی آن

ي گیرت کودك متغیر می باشد نیز در شکلالبته محیط و خصوصاً رفتار والدین که چه بسا با جنسی

   ).2011(سادوك و سادوك،  باشد.هویت جنسی کودکان بی تأثیر نمی

  

  عوامل روانی جنسی -2-2

ها از هفته آندروژنجنس ماده هستند ولی ترشح در مراحل اولیه زندگی جنینی هر دو  :جنسیت فرد

ششم بارداري سبب ایجاد دستگاه تناسلی مردانه شده و تغییراتی را در مغز نیز ایجاد می کند و عدم 

( هاي زنانه می گردد که به آن جنسیت زیستی افراد گفته می شودد این هورمونها سبب پیدایش انداموجو

  ).2007کاپالن و سادوك،

                                                
1.psychosexual 



 
 

  11هویت جنسی -2-2-1

ی و یا زنانگی فرد نسبت به خودش می باشد که به آن جنسیت اجتماعی هم گفته می احساس مردانگ 

 شود. 

  12نقش جنسی 2-2-2

گوید و پسر یا مرد و یا دختر و یا زن میعبارت است از هر آنچه فرد براي شناساندن خود به عنوان یک 

   .دهدانجام می

  

   13گرایش جنسی- 2-2-3

ها به سمت جنس اگر هدف این تکانه .گویندرا گرایش جنسی می جنسی فردهاي موضوع یا هدف تکانه

یت افرادي پیدا گرا و در نهاهدف به سمت جنس موافق باشد همجنس، و اگر اگردگرجنس  مخالف باشد

   .شوندگرا نامیده میمی شوند که دوجنس

  

  جنسی زناناختالالت  -2-3

 جنسی، تمایل حیطه در چهار عودکننده یا اوممد اختالالت معنی به زنان در جنسی اختالالت فعالیت

 و اجتماعی است. موانع جنسی لذت اوج به رسیدن عدم توانایی یا نزدیکی حین درد جنسی، تحریک

 می نظر به اما نماید؛دشوار می را اختالالت این شیوع دقیق برآورد هافهمیکج و تابوها وجود فرهنگی،

 و خلق نفس، به اعتماد زندگی، کیفیت بر شگرفی تأثیر بوده و االب زنان در اختالالت این شیوع که رسد

 می برآورد ).2003، 14(مورلی و کاسیر گذارد می آنان اجتماعی هاي فعالیت و همسري روابط خوي،

  می برند. رنج جنسی اختالالت از زنان درصد 25 -63 گردد

                                                
1. sexual identity  
2. sexual role  
3. sexual orientation  
4. Morley & Kaiser 



 
 

   DSM-Vجنسی در  اختالالت -2-4

) اختالالت عملکرد جنسی DSM-Vو آماري اختالالت روانی ( در آخرین ویراست کتابچه تشخیصی

شامل انزال زودرس، اختالل نعوظ، اختالل ارگاسم زنان، اختالل تمایل جنسی زنان، اختالل درد 

لگنی یا اختالل دخول، اختالل کمبود تمایل جنسی مردان، اختالل جنسی ناشی از مواد و یا  -تناسلی

تصریح شده و غیر تصریح شده جنسی دسته بندي شده است. اختالالت عوامل طبی، و دیگر اختالالت 

داري از توانایی فرد در ارائه الت است که با تخریب بالینی معنیجنسی شامل گروه ناهمگونی از اختال

تواند در آن واحد چندین اختالل شود. شخص مینسی و یا تجربه لذت جنسی مشخص میپاسخ ج

ین مواردي باید همه این اختالل ها تشخیص داده شود. قضاوت بالینی باید به جنسی را دارا باشد. در چن

منظور تعیین اینکه آیا مشکالت جنسی ناشی از اختالل جنسی است ویا ناشی از عوامل دیگر باید بکار 

دسته بندي شده است شامل موارد زیر است که در  DSM-Vبرده شود. اختالالت جنسی زنان که در 

  ).1393ها اشاره می شود (گنجی، ادامه به آن

  اختالل ارگاسم زنان -2-4-1

اختالل ارگاسم زنان با تجربه سخت ارگاسم و یا کاهش قابل توجه شدت احساس ارگاسم مشخص می 

شود. زنان گوناگونی زیادي را در نوع و شدت تحریک هنگام ارگاسم نشان می دهند. همچنین توصیف 

هاي مختلف براي یک زن. به موقعیتهم درمیان زنان و هم در  تدرونی ارگاسم بسیار متفاوت اس

هاي ) موقعیت%100ویا  %75ه (تقریبا منظور تشخیص اختالل ارگاسم عالئم باید تقریبا همه یا هم

ماه بطول انجامیده باشد و موجب پریشانی قابل  6فعالیت جنسی تجربه شود. و باید این عالئم تقریبا 

همچنین نباید ناشی از پریشانی ناشی از روابط بین فرد (مثل خشونت همسر) ویا  توجه روانی شده باشد.

  ).1393مشکالت طبی و مصرف دارو باشد (گنجی، 

  جنسی زنانمیل/برانگیختگی اختالل -2-4-2

DSM-V جنسی را فقدان و یا کاهش قابل توجه تمایل یا عالقه جنسی  میل/ برانگیختگی عالئم اختالل

فقدان یا کاهش قابل -1بندي کرده است: شود؛ دستهاز موارد زیر مشخص می مورد که به حداقل سه



 
 

فقدان یا کاهش  -3فقدان یا کاهش افکار و خیالپردازي هاي جنسی -2توجه عالقه و عملکرد جنسی 

فقدان یا کاهش هیجان یا لذت جنسی طی  -4شروع رابطه جنسی و پاسخ ندادن به تمایل شریک جنسی

فقدان  - 6فقدان یا کاهش تمایل به پاسخ به هر گونه سرنخ جنسی درونی یا بیرونی - 5 سیجن   فعالیت 

ماه به  6این عالئم حداقل  .یا کاهش احساس جنسی تناسلی یا غیر تناسلی به طور دائم یا در بیشتر مواقع

فردي بین ی ویا پریشانی شدید در روابططول انجامد و نباید ناشی از اختالل دیگر جنسی یا غیر جنس

نسی همراه است. (براي مثال خشونت همسر) باشد.عالئم مختلفی در میان زنان با تشخیص کمبود میل ج

براي مثال در یک زن اختالل تمایل جنسی ممکن است با فقدان تمایل به فعالیت جنسی، فقدان افکار 

جنسی خود را نشان شهوانی یا جنسی، و فقدان شروع کردن فعالیت جنسی در پاسخ به تمایل شریک 

دهد. در زن دیگري ممکن است ناتوانی در برانگیختگی جنسی در پاسخ به محرك جنسی یا وجود 

ی جنسی خصایص بالینی را تشکیل تمایل جنسی و فقدان عالئم جسمانی جنسی همراه با برانگیختگ

  ).1393دهد (گنجی، می

  اختالل درد لگن یا اختالل دخول درناك -2-4-3

 - 2دخول واژینال هنگام تماس جنسی -1اوم یا تکرار شونده با یک یا بیش از یک مورد زیر:مشکالت مد

انقباض  -4ترس شدید از درد لگن در مورد دخول یا طی دخول  -3درد لگن هنگام آمیزش یا دخول 

م ماه به طول انجامیده باشد. عالئ 6قابل توجه عضالت لگن خاصره طی دخول واژنی. عالئم حداقل باید 

هاي غیر جنسی شد. همچنین نباید ناشی از بیماريباید پریشانی قابل توجه در زندگی فرد ایجاد کرده با

شی از مثل پریشانی شدید در روابط یا ناشی از مصرف مواد و اختالالت طبی دیگر باشد. اختالل درد نا

رد شدید هنگام پوشان دارد که شامل: سخت بودن رابطه جنسی، ددخول چهار مشخصه تقریبا هم

آمیزش، ترس از درد شدید، انقباض عضالت هنگام دخول یا در انتظار با آن. که به قدري این عالئم 

  ).1393(گنجی، شدید است که وجود یکی از آنها براي تشخیص گذاري کفایت می کند 
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Abstract: this study aims determine the effectiveness of cognitive behaviour therapy and 

trainning of marital communication on improving of thought and performance of women 

with sexual dysfunction disorder. The research method was experimental with pre-test, 

test_ps with the control group. The statistical universe of this research consisted of married 

women who reffered to psychological clinic by three obstetricians because of having 

sexual dysfunctions in the summer  of 1395. Which due to the enterance criteria 45 were 

selected and randomly assigned to the two groups experimental and one control 

group.cognitive behaviour therapy and marital communication skills received by 

experimental groups in 8 sessions. Data were collected using the questionnaire of cognitive 

schema activation in sexual context, Hadson sexual satisfaction, Enrich marital satisfaction 

and female sexual function index. The research data results were analyzed using the 

methods of Multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Multivariate analysis of 

covariance showed that the experimental group's mean scores in all studied variables were 

significantly low than that of the control group (p<0/05). Results showed that there is no 

significant difference among treatment groups in terms of sexual thought and sexual 

prformance variables. But, there is significant difference among treatment groups in terms 

of sexual satisfaction and marital satisfaction in other words cognitive behaviour therapy is 

more effective on sexual satisfaction and marital communication trainning is more 

effective on marital satisfaction. These results suggest that the cognitive behaviour therapy 

and marital communication trainning could significant impact on improving of thought and 

performance of women with sexual disorder. 
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