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تاریخ دریافت0911/00/7 :

تاریخ پذیرش 0411/6/01 :

خالصه
مقدمه :بخش مهمی از سالمت و بهزیستی زنان مسائل جنسی است که میتواند بر کمیت و کیفیتت ووابتز زنایتویی ترگیررت او
باید .این پژوهش با هدف تعیین اگربخشی آموزش وویکرد یکپاوچه بر صمیمیت هیجانی و عملکرد جنسی زنتان میانستا انجتا
ید.
مواد و روشها :پژوهش از نوع کاوآزمایی آموزیی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و رروه کنتر بود .جامعه آماوی ،تمتامی زنتان
مراجعهکننده به مرکز مشاووه و خدمات ووانیناختی آوتیمان یهر مشهد دو سا  9911بودند .با ووش نمونهریری دو دستتر،،
تعداد  93نفر انتخاب و دو رروههای آزمایش ( 91نفتر و کنتتر ( 91نفتر رتراو ررنتنتد و پرسشتنامههتای صتمیمیت هیجتانی
( Olsonو  9199 ،Schaeferو عملکرد جنسی ( Rosenو همکاوان 0333 ،وا تکمیل کردند .دو رروه آزمایش ،وویکرد یکپاوچه
 Feldmanدو  9جلسه (هفتهای  9جلسه به مدت  13دریقه اجرا رردید .پس از پایان آموزش از رروهها پسآزمتون ررنتته یتد.
دادهها با ووشهای آماو توصیفی و آنالیز کوواویانس چندمتغیری تحلیل ید.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش وویکرد یکپاوچه باعث بهبود عملکرد جنستی ( p>3/399 ،F=7/19و  Eta=3/17و انتزایش
صمیمیت هیجانی ( p>3/339 ،F=91/20و  Eta=3/03دو زنان رروه آزمایش نسبت به رروه کنتر ید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،برنامهویزی برای استفاده از ووش آموزش وویکرد یکپاوچه به منظوو انتزایش صتمیمت هیجتانی و
بهبود عملکرد جنسی زنان میانسا ضرووی است.
واژههای کلیدی :وویکرد یکپاوچه نلدمن ،صمیمیت هیجانی ،عملکرد جنسی ،زنان میانسا

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مشاوره خانواده ،دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،dashtimaryampapo@gmail.com :تلفن11020015094 :

مریم دشتی رحمت آبادی و همکار

تأثیر یکپارچهنگری بر سازههای هیجانی و جنسی

کتتته بتتترخالف وویکردهتتتای ر یتتتته ،بتتتا تتتتالش مونتتتق و

مقدمه
ازدواج از مهت تترین وستتو اجتمتاعی بتترای دستتیابی بتته

هویتتمندانهای دو زمینتته یکپاوچتته کتتردن مفتتاهی  ،ننتتون و

نیازهای عاطفی ،ووانی و امنیتی است [ .]9این دو حالی استت

ووشهای سنتی ختانواده دومتانی بته پیشترنتی امیدواوانته دو

که بزوگترین و ناواحت کنندهترین مسئله یخصی هر نرد که

دومان و آموزش به زوجین و خانواده وسیده است [.]99
این وویکرد چند ستوحی ،نرآینتدهای بتیننتردی و دوون

به طالق منجر مییود ،ازدواج غیر وضایتبخش استت [ .]0از
طرنتتی ،ناوضتتایتی از عملکتترد جنستتی (Sexual function

نردی وا با ترکیب نظریههای ووانپویشی یتناختی ،ونتتاوی و

اوتباط نزدیکی با بروز مشکالت زنایویی و اجتمتاعی داود کته

سیستمی خانواده بترای بهبتود مشتکالت اوتبتاطی زوجتین و

به ویژه دو زنان از اولویت خاصی برخووداو است [.]9

انزایش خودآراهی آنان اوائه میدهد [ .]92پژوهشهتایی بته

عملکرد جنسی ،جنبه مهمی از کیفیت زندری زنایتویی و

بروسی میزان اگربخشی وویکترد یکپاوچته نگتر پرداختتهانتد و

یتتچ چرختته پاستت چهتتاو مرحلتتهای اعتت از میتتل جنستتی،

نتایج نشان داده است که وویکرد مت کوو باعتث بهبتود ووابتز

برانگیختگی ،اوج ل ت جنسی و نرونشینی میباید [ .]2نتتایج

زوجین ،کاهش تعاوضات زنایویی ،انزایش صمیمیت زنایتویی

پژوهشهای مختلف حتاکی از آن استت کته اختتال عملکترد

و برخووداوی زوجین از کیفیت زندری مولوب یده است [،90

جنسی دو زنان یایع است .تخمین زده یده استت کته  01تتا

 .]99 ،91از آنجا که انجا مداخالت ووانیتناختی بته منظتوو

 09دوصد زنان به دوجاتی از اختتال عملکترد جنستی دچتاو

اوتقای کیفیت زندری زوجین نیاز است و بتا توجته بته نتتایج

هستند که دو جمعیت عمومی یایع میباید [.]1

تحقیقات پیشین که حاکی از اگربخشی دومتان یکپاوچته نگتر

امروزه یواهد زیادی دو حمایت از اهمیت عملکرد جنستی

است ،به نظتر متیوستد کته دومتان مت کوو بتوانتد دو بهبتود

و تتترگیر آن بتتر کیفیتتت زنتتدری وجتتود داود .کیفیتتت پتتایین و

ویژریهای زندری زنایویی از ربیل عملکرد جنسی و انتزایش

نتتامولوب وابوتته جنستتی دو زنتتدری زوجتتین بتتا کتتاهش

صمیمیت دو زوجین ترگیرر او بایتد .همننتین ،بتا توجته بته

وضایتمندی زنایویی و دو نتیجه ناتوانی دو صمیمت هیجانی

ختتالپ پژوهشتتی دو خصتتوا اگربخشتتی دومتتان یکپاوچتته بتتر

زوجتتین اوتبتتاط معن تیداوی داود [ .]7 ، 0صتتمیمیت ،عنصتتر

سازههای زنایویی ،این پتژوهش بتا هتدف اگربخشتی آمتوزش
وویکرد یکپاوچه  Feldmanبر صتمیمیت هیجتانی و عملکترد

هیجانی عشق بهویتژه احساستاتی از نزدیکتی ،پیونتد و اتصتا

جنسی زنان میانسا انجا ید.

است و نقتش برجستتهای دو وضتایت زنایتویی داود [.]1 ، 9
صمیمیت هیجانی ( Emotional intimacyنیاز به اوتبتاط و

مواد و روشها

دو میان ر ایتن احساستات مببتت و منفتی بتا همستر استت
[ .]93از نظر  Restouxو همکاوان [ ]99صمیمیت و تمتایالت

این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمتون

جنسی دو ووابز متعهدانه زنایویی به ه وابستهانتد و تجربته

و با رروه کنتر انجا ید .جامعه آمتاوی یتامل تمتامی زنتان

صمیمیت هیجانی نقش مهمی دو پایتداوی تمایتل جنستی دو

مراجعهکننده به مرکز مشاووه و خدمات ووانیناختی آوتیمان

ووابز بلندمدت عایقانه ایفا میکند.

یهر مشهد دو سا  9911بود .از بین آنها تعتداد  93نفتر بتا
ووش نمونهریری دو دستر ،انتخاب و به ییوه تصادنی ساده

آماو باالی تعاوضات زنایویی ،ناسازراوی زنایتویی ،طتالق

(پرتاب تا :،اعداد زوج برای رروه آزمایش و اعتداد نترد بترای

عتتاطفی و وستتمی ،الگوهتتای تعتتاملی ناکاوآمتتد بتتین زوجتتین،

رروه کنتر

دو دو رروه آزمایش و کنتر رماوش یدند.

ناوضایتی از عملکرد جنستی و تقاضتای زوجتین بترای بهبتود

تعداد نمونه دو پژوهشهای از نوع برنامههای مداخالتی دو

ووابز باعث ایجاد وویکردهای جدیدی برای بهبود ووابتز آنهتا

هر رتروه حتدارل  91نفتر توصتیه یتده استت [ .]97دو ایتن

یده است [ .]90آموزش وویکرد یکپاوچه نلدمن ( Feldman

پژوهش ،جهت تعیتین حجت نمونته از نتر انتزاو G*Power

 integrative approachیکی از این وویکردهای جدید است

استفاده ید .این نر انزاو نشتان داد بترای دستتیابی بته تتوان
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آماوی  3/13با اندازه اگتر  3/9دو ستو معنتیداوی  3/31بته

دوجهای (هیچورت=  9تا همیشه=  1انجا مییود .بتا توجته

حدارل  91نفر آزمودنی دو هر رروه نیاز است [.]99

به اینکه دو این موالعه صتمیمیت هیجتانی بته عنتوان متغیتر

مالکهای ووود به پژوهش عباوت بودند از :دامنه سنی 23

وابسته موود پژوهش بوده است ل ا تنها نمره نایی از ستؤاالت

تا  10سا  ،سابقه زندری مشترک  1سا و یتا بیشتتر ،تمایتل

مربوط به این مؤلفه دو نظر ررنته یده است .حدارل نمره نرد

به همکتاوی ،توانتایی پاست دهتی بته ابزاوهتای خودرزاویتی،

دو کتتل پرسشتتنامه  90و حتتداکبر آن  993و دو هتتر یتتچ از

ندایتن مشاوکت ه زمان دو برنامههای اوتقای بهدایتت ووان

زیرمقیا،ها بین  0الی  93استت و نمتره بتاالتر نشتاندهنتده

و ندایتن بیماوی مزمن طبی .مالکهای خروج از پژوهش نیتز

صمیمیت بیشتر است .سازندران ابزاو پایتایی زیرمقیتا،هتای

یامل دایتن غیبت حتی یچ جلسه ،انصتراف از مشتاوکت بته

پرسشنامه وا دو دامنهای بین  3/73تا  3/77رزاوش کتردهانتد.

هر دلیل ،پاس دهی نارص بته ابزاوهتای پتژوهش و استتفاده از

پایایی صمیمیت هیجتانی بتا ضتریب آلفتای کرونبتاط توستز

داووهای ووانپزیکی و یا طبی حین یترکت دو موالعته بتود.

سازندران ابتزاو برابتر بتا  3/71رتزاوش یتده استت [ .]03دو

این پژوهش داوای ترییدیه وعایتت اصتو اخالرتی پتژوهش از

هنجاویتابی ایرانتتی ،پایتتایی کتتل ابتتزاو بتتا ووش ضتتریب آلفتتای

دانشتتتگاه غیرانتفتتتاعی حکمتتتت وضتتتوی یتتتهر مشتتتهد

کرونباط  3/19و پایایی صمیمیت هیجتانی  3/99بترآوود یتده

( IR.HRI.HE.REC.1399.12استتت .دو خصتتوا وعایتتت

استتت [ .]09دو پتتژوهش حاضتتر نیتتز ضتتریب آلفتتای کرونبتتاط

نکات اخالری از ربیل وازداوی ،محرمانه ماندن اطالعات هویتی

صمیمیت هیجانی  3/90محاسبه ید.

و تحلیل دادهها بهصووت کلی به آزمودنیها اطمینان الز داده

پرسشنامه عملکرد جنسی :این ابتزاو بته وستیله  Rosenو

ید .پس از اخ موانقت و امضای وضتایتنامته کتبتی مرحلته

همکاوان دو سا  0333تدوین رردیده و یامل  91سؤا با 0

پیشآزمون انجا ید و مرحله پسآزمون نیز دو پایان مداخلته

زیرمقیا ،میل جنسی (سؤاالت  9و  ، 0برانگیختگتی جنستی

انجا ررنت.

(سؤاالت  9الی  ، 0وطوبت مهبلی (سؤاالت  7الی  ، 93اُوراس

رروه آزمایش ،تحتت  9جلسته دومتانی وویکترد یکپاوچته

(سؤاالت  99الی  ، 99وضایتمنتدی (ستؤاالت  92التی  90و

( ]91[ Feldmanهفتهای  9جلسه  13دریقهای رراو ررنتت.

دود جنسی (سؤاالت  97الی  91است .نمرهر اوی پرسشنامه

انراد رروه کنتتر مداخلتهای وا دویانتت نکردنتد و دو لیستت

دو طیف لیکرت  1دوجهای (کامالً مخالف =  9تا کامالً موانق =

انتظاو رراو ررنتند .محتوای جلسات مداخله دو جدو  9اوائته

 1انجا مییود .نمره کل ابزاو با جمتع نمترات  0زیرمقیتا،

یده است .آزمودنیها پرسشنامههای زیر وا ربل و بعد از برنامه

بدست میآید و نمره باالتر نشاندهنده کتاوکرد بهتتر جنستی

دومانی و پس از توضی دستووالعمل نحوه پاست دهتی توستز

است .حدارل نمره اکتسابی  91و حتداکبر آن  11متیبایتد و

پژوهشگر تکمیل نمودند .ابتتدا مشخصتات جمعیتتیتناختی

نقوه برش برای کل ابزاو  09دو نظر ررنته یده و نمره کمتتر

(یامل مدت زندری مشترک بر حسب سا  ،سو تحصتیالت،

از آن بیتتانگر اختتتال دو عملکتترد جنستتی استتت .پایتتایی کتتل

تعداد نرزند و وضعیت یغلی جمعآووی ید.

پرسشنامه توسز سازندران ابزاو با ووش ضریب آلفای کرونباط

پرسشنامه صمیمیت هیجانی :این ابزاو به وسیله  Olsonو

 3/91رزاوش ید [ .]00دو هنجاویابی ایرانی ،پایایی کل ابتزاو

 Schaeferدو سا  9199تدوین یده و یامل  90سؤا بتا 0

با استفاده از ضریب آلفای کرونبتاط 3/13 ،بترآوود یتده استت

زیرمقیا ،هیجانی (سؤاالت یتماوه  01 ،91 ،99 ،7 ،9و ، 99

[ .]09دو پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباط کل ابتزاو 3/97

اجتماعی (ستؤاالت یتماوه  00 ،03 ،92 ،9 ،0و  ، 90جنستی

محاسبه ید.

(سؤاالت یتماوه  07 ،09 ،91 ،1 ،9و  ، 99عقالنتی (ستؤاالت

تحلیل دادهها توسز ووشهای آمتاو توصتیفی (میتانگین و

یماوه  09 ،00 ،90 ،93 ،2و  ، 92تفریحی (سؤاالت یماوه ،1

انحتتراف معیتتاو و تحلیتتل کواویتتانس چنتتدمتغیری بتتا کمتتچ

 01 ،09 ،97 ،99و  91و عرنی (ستؤاالت یتماوه ،99 ،90 ،0

نر انزاو آماوی  SPSSنسخه  00انجا ید .ستو معنتیداوی

 93 ،02و  90است .نمرهر اوی پرسشنامه دو طیف لیکرت 1

اختالف نیز  3/31دو نظر ررنته ید.
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جدول  -1خالصه محتوای جلسات درمان یکپارچه  Feldmanبر سازههای زناشویی زنان میانسال در سال 1911
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

شرح جلسات
آشنایی و بیان هدف :معارفه ،برقراری رابطه و ایجاد اعتماد ،توضیح اهداف برگزاری و آشنایی گروه با مقررات ،آشنایی با چارچوب رویکرد یکپارچه فلدمن و گرفتن تعهد جهـت
همکاری و شرکت منظم در جلسات
استفاده از روانپویشی برای اضطراب زنان میانسال :تعریف اضطراب و انواع آن ،شناسایی عوامل مؤثر در اضطراب ،آشنایی با مسیرهای آشکار شـدن اضـطراب و تمـرینهـایی
جهت کاهش آن
اضطراب و خطاهای شناختی :آشنایی با خطاهای شناختی و تأثیر آن بر احساسها و رفتارها ،آشنایی با انتظارات متقابل و توجه به ویژگیهای مثبت یکدیگر ،یادگیری تشـخیص
مشکالت اضطرابی و غلبه بر آنها از طریق راهبردهای مقابلهای شناختی
حمایت متقابل :پیگیری کالمی روشهایی که مشکل اضطراب را در طول زمان تغییر دادند ،یادگیری تشخیص مشکالت اضطرابی و فائق آمدن بر آنها
ارتباط و قدرت :آشنایی با انواع شیوههای ارتباطی و سبکهای مقابلهای ،بررسی و کشف الگوهای تعاملی خانواده ،فرضیهسازی در مورد سلسله مراتب و نحوه توزیـ قـدرت در
خانواده
ارتباط و ادراک :استحکام بخشیدن مرزهای عملکردی و از بین بردن مرزهای غیر عملکردی سیستم و زیرسیستم خانواده ،بررسی مثلثهای موجود حـول مشـکالت خـانواده،
بررسی میزان ارتباط زنان با خویشاوندان خود و متعادلسازی روابط با خویشاوندان و دوستان مشترک
ارتباط و صمیمت :بررسی هدف و اهمیت رابطه جنسی و نقش آن در صمیمیت جنسی ،آشنایی با تفاوت تمایالت جنسی زوجین ،آشنایی با ارتباطات در رابطه جنسـی و اهمیـت
آن ،آشنایی با شیوههای انتقال اطالعات درباره رابطه جنسی به همسر ،آگاهی از نقش همدلی و تفاهم جنسی در همسران و تمرین در جلسه
اختتام :بررسی میزان کارایی و اثربخشی آموزشها ،شناسایی موان اجرایی آموزشها ،خالصه و جم بندی آموزشها و ارائه راهکارها و توصیههایی کلی برای زنان

یافتهها

( . p<3/31اطالعتتات جمعیتتتیتتناختی یتترکتکننتتدران دو

میانگین و انحراف معیاو سن یترکتکننتدران رتروه آزمتایش

موالعه دو جدو  0اوائه یده است.

 10/09 ± 9/29و رتتروه کنتتتر  29/91 ± 2/99ستتا بتتود
جدول  -2اطالعات جمعیت شناختی زنان میانسال مراجعهکننده به مرکز خدمات روانشناختی آرتیمان شهر مشهد در سال ( 1911تعداد در هر گروه=)11
گروه آزمایش

گروه کنترل

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

 01-2سال

(7 )47

(6 )41

 00سال و باالتر

(9 )29

(1 )61

ابتدایی

(01 )66

(9 )29

دیپلم

(2 )94

(7 )47

متغیرهای جمعیت شناختی

مدت زندگی مشترک
سطح تحصیالت

تعداد فرزند

وضعیت شغل

1/569

 0فرزند

(4 )56

(9 )01

 5فرزند

(2 )94

(7 )47

 9و بیشتر

(6 )41

(2 )94

دارد

(6 )41

(4 )56

ندارد (خانهدار)

(1 )61

(00 )74

آزمون مجذور کای،

*  p>5/51اختالف معنیدار

دادههای توصیفی متغیرهتای پتژوهش دو دو رتروه متوود

P

1/402

1/176

1/059

یده است.

بروسی دو مراحل پیشآزمون و پسآزمون دو جدو  9مقایسه
جدول  -9دادههای توصیفی متغیرهای پژوهش دو گروه در مراحل پیشآزمون-پسآزمون در زنان میانسال مراجعهکننده به مرکز خدمات روانشناختی آرتیمان شهر مشهد در سال
( 1911تعداد در هر گروه=)11

سالمت جامعه

متغیر

گروه

صمیمیت هیجانی

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحرافمعیار  ±میانگین

55/29 ± 9/44

52/04 ± 2/10
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میل جنسی
برانگیختگی جنسی
رطوبت مهبلی
اُرگاسم
رضایتمندی
درد جنسی
عملکرد جنسی

مریم دشتی رحمت آبادی و همکار
کنترل

59/01 ± 4/59

55/50 ± 9/79

آزمایش

5/16 ± 1/96

4/49 ± 1/79

کنترل

5/91 ± 0/59

5/44 ± 0/02

آزمایش

5/29 ± 0/01

4/24 ± 1/74

کنترل

5/74 ± 0/59

5/56 ± 0/17

آزمایش

5/94 ± 0/55

4/69 ± 1/91

کنترل

9/06 ± 0/07

9/06 ± 1/99

آزمایش

5/60 ± 0/19

4/67 ± 1/74

کنترل

5/92 ± 0/01

5/92 ± 1/94

آزمایش

5/91 ± 1/16

4/91 ± 1/61

کنترل

5/21 ± 1/94

5/41 ± 1/76

آزمایش

9/51 ± 0/07

4/29 ± 1/25

کنترل

9/02 ± 0/52

9/17 ± 0/07

آزمایش

06/11 ± 6/91

57/71 ± 4/57

کنترل

07/51 ± 6/97

06/09 ± 2/97

برحسب عضویت رروهتی (رتروههتای آزمتایش و کنتتر

پیشنرض نرما بودن توزیتع نمترات دو رتروه آزمتایش و

دو

کنتر با آزمون کولمورروف-اسمیرنوف تریید ید .آمتاوه  Fدو

پسآزمون معنیداو میباید ( . p>3/31همننین ،این تفتاوت

آزمون لوین نیز بترای متغیرهتای وابستته بتاالتر از  3/31بتود.

بتترای صتتمیمیت هیجتتانی دو زنتتان میانستتا معن تیداو بتتود

همننین ،مفروضه همگنی ماتریس واویانس-کواویانس وعایتت

( . p>3/31بنابراین ،آموزش وویکترد یکپاوچته  Feldmanبتر

رردید و نرض صفر آزمون ا باکس مبنی بر همگنی واویتانس

بهبود عملکرد جنسی و صمیمیت هیجتانی دو زنتان میانستا

با اطمینان  3/11پ یرنته ید .با توجه به وعایت مفروضههتای

اگربخشی دایته است و اندازه اگتر آن بتر عملکترد جنستی 17

نوقال کر ،آزمون تحلیل کوواویانس چنتدمتغیره بتهکاوررنتته

دوصد و اندازه اگر آن بتر صتمیمیت هیجتانی  03دوصتد بتوده

ید.

است .نتایج نشان داد که برنامه یکپاوچه  Feldmanبر عملکرد
جنستتی و صتتمیمیت هیجتتانی یتترکتکننتتدران دو پتتژوهش

یانتههای تحلیتل کوواویتانس دو جتدو  2نشتان داد کته

اگربخش بوده است.

تفاوت بین میانگین نمترات کتل عملکترد جنستی و ابعتاد آن

جدول -4نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش رویکرد یکپارچه بر متغیرهای وابسته در زنان میانسال مراجعهکننده به مرکز خدمات روانشناختی آرتیمان شهر مشهد در سال 1911
متغیرهای پژوهش
میل جنسی
برانگیختگی جنسی
رطوبت مهبلی
اُرگاسم
رضایتمندی
درد جنسی
عملکرد جنسی
صمیمیت هیجانی

سالمت جامعه

خاستگاه تغییرات

میانگین مجذورات

توان آماری

F

P

اندازه اثر

پیشآزمون

9/62

07/76

* >1/110

1/52

1/19

عضویت گروهی

2/29

9/91

*1/119

1/97

1/71

پیشآزمون

02/29

05/06

* 1/159

1/07

1/69

عضویت گروهی

09/60

9/19

*1/141

1/40

1/47

پیشآزمون

065/21

94/77

* >1/110

1/21

0

عضویت گروهی

091/99

01/126

*1/114

1/69

1/96

پیشآزمون

60/29

26/91

* >1/110

1/99

0

عضویت گروهی

60/21

6/99

*1/101

1/64

1/67

پیشآزمون

014/11

97/55

* >1/110

1/45

0

عضویت گروهی

019/62

4/670

*1/140

1/76

1/24

پیشآزمون

15/94

45/97

* >1/110

1/94

0

عضویت گروهی

09/60

7/166

*1/104

1/21

1/75

پیشآزمون

5199/19

99/72

* >1/110

1/54

0

عضویت گروهی

5207/29

7/29

*1/100

1/27

1/72

پیشآزمون

540/27

06/79

*1/110

1/479

0/111
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0950/99

عضویت گروهی
df=0

91/45

*1/110

1/619

0/111

*  p>1/12اختالف معنیدار

 Feldmanمنجر به بهبود عملکرد جنسی زنان میانسا یتده

بحث
این پژوهش بتا هتدف تعیتین اگربخشتی آمتوزش وویکترد

است .همسو با این یانته  Ellisو همکاوان [ ]02نشتان دادنتد

یکپاوچه  Feldmanبر صمیمیت هیجتانی و عملکترد جنستی

که وویکرد یکپاوچه بر کتاهش پرخایتگری و بهبتود عملکترد

زنان میانسا انجا ید .نتایج تحلیل کوواویانس نشان داد کته

جنسی مؤگر بوده است .دو تبیین این یانته میتتوان رفتت دو

آمتتوزش وویکتترد یکپاوچتته  Feldmanبتتر انتتزایش صتتمیمیت

زنان میانسا به دلیل تغییرات هوومونی و باووهای غیرمنوقی

هیجانی زنان میانسا اگربخش بوده است .همسو با این یانتته،

دو وابوه با مسائل جنسی و بتاوداوی اضتوراب بتاالیی تجربته

نتایج پژوهش  Ballardو همکاوان [ ]99نشان داد که وویکترد

مییود .این دو حالی است که اضوراب باعث انزایش استتفاده

یکپاوچهنگر باعتث بهبتود ووابتز زنایتویی و کیفیتت مولتوب

از واهبردهای مقابلهای هیجانمداو و اجتنتابی و کتاهش میتل

زندری زوجین مییود .دو تبیین این یانته از پژوهش میتوان

جنسی و وضایتمندی میرتردد .ایتن وویکترد بتا استتفاده از

رفت زوجین دو میانستالی معمتوالً آیتفتگیهتای هیجتانی و

ووانپویشی ،میزان اضوراب و خواهای یناختی زنان میانسا

تعاملهای منفی زیادی داوند و دو وویکرد یکپاوچه Feldman

وا کاهش و به آنتان واهبردهتای مقابلتهای مناستب وا آمتوزش

تکنیچها و واهبردهایی با ساختاو و مستقی وجود داود که بته

میدهد .عالوه بر آن ،این وویکرد با آمتوزش مفتاهی اوتبتاط و

انراد کمچ میکند تا آیفتگیهای هیجانی کمتتری وا تجربته

ردوت ،اوتباط و ادواک و اوتباط و صمیمیت از طریتق آمتوزش

کننتتد و از یتتدت تعامتتل منفتتی آنهتتا کاستتته یتتود [.]09

واهکاوهایی چون استفاده از ییوههای اوتباطی مناسب ،بهبتود

همننین ،استفاده از تکنیچهای وویکترد یکپاوچته متیتوانتد

الگوهتتای تعتتاملی ختتانواده ،استتتحکا مرزهتتای عملکتتردی،

باعث حل تعاوض و انزایش اوتباط بین زوجین یتده و محتیز

متعاد سازی ووابز با خویشاوندان و دوستان ،استفاده از وابوه

بین نردی مببتی وا به وجتود آوود .ایتن وویکترد ،نراینتدهای

جنسی برای صمیمیت ،آموزش همدلی و اوتقای تفاه جنسی

بیننردی و دووننردی وا با ترکیتب نظریتههتای ووانپویشتی

ووابز زوجین وا بهبود میبخشد [ .]99-90بنتابراین ،آمتوزش

یناختی ،ونتاوی و سیستمی ختانواده بترای بهبتود مشتکالت

وویکرد یکپاوچه  Feldmanاز طریق نراینتدهای توضتی داده

اوتباطی زوجین و انزایش خودآراهی آنان اوائه میدهتد [.]92

یده باعث کاهش اضوراب و بهبود ووابز و دو نهایت عملکترد

عالوه بر آن ،زوجتین میانستا از رفتگتو دو وابوته بتا مستائل

جنسی مییود.

خودیان اجتناب میکنند و طرحواوههتا و باووهتای نامناستبی

مه ترین محدودیتهای پتژوهش ،محتدود یتدن جامعته

دوباوه یکدیگر دو ذهن میسازند .وویکرد یکپاوچته Feldman

پژوهش به زنان میانستا مراجعتهکننتده بته مرکتز مشتاووه و

با اصالح باووهای غیرمنوقی و طرحواوههای ناسازراو و تبتدیل

خدمات ووانیناختی آوتیمان ،استفاده از ووش نمونهریری دو

آن به باووهای منوقی و طرحواوههای ستازراو اطمینتانبختش

دستر ،و استفاده از ابزاوهای خودرزاویتی بترای جمتعآووی

باعث دوک احساسات زوجین از یکدیگر مییود .دو نتیجته ،از

دادهها بود .بر اسا ،محدودیتهتا ،پیشتنهاد متییتود کته دو

طریق انزایش اوتباط مببت زوجین ،اصالح باووها ،بردایتها و

پژوهشهای آتی عالوه بر زنان میانسا  ،مردان نیتز بتا همتین

طرحواوههای نامناسب ،ونع سوپتفاه هتا دو زنتدری زوجتین،

سازههتا متوود اوزیتابی رتراو ریرنتد .پیشتنهاد دیگتر ،مقایسته

کاهش ونج و خش دو زندری زنایتویی ،توجته بته ونتاوهتای

اگربخشی ووش آموزش وویکترد یکپاوچته  Feldmanبتا ستایر

مببت و سازنده زوجین و خودانشایی خود برای همستر باعتث

ووشهای دومانی از جمله دومان مبتنتی بتر پت یرش و تعهتد،

انزایش یفانیت اوتباط و صمیمیت زنایویی مییود [.]90

دومان مبتنی بر یفقت و غیره است.

دیگر یانته پژوهش نشان داد که آموزش وویکرد یکپاوچته
سالمت جامعه
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.هیچرونه تعاوض منانعی وجود نداود

 با توجه به نتایج این موالعه میتوان رفتت:نتیجه گیری
 بر بهبود عملکرد جنسی وFeldman آموزش وویکرد یکپاوچه
.انزایش صمیمیت هیجانی زنان میانسا اگربخشی داود

تشکر و قدردانی
پژوهشگران از زحمات انراد یرکت کننده دو پتژوهش

سهم نویسندگان

 مسئولین مرکز مشاووه و خدمات ووانیتناختی،و همننین

 رتردآووی، طراحتی پتژوهش،مری دیتتی وحمتتآبتادی

 تشتکر،آوتیمان که دو انجا این پتژوهش یتاوی وستاندند

دادههتتا و نویستتندا مقالتته و متتری صتتنعتی کتتاو نگتتاوش و

.مینمایند

.جمعبندی ووش پژوهش

تعارض مناف
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Introduction: Sexual issues constitute an important component of women’s health and well-being,
affecting the quantity and quality of marital relationships. Therefore, this study was conducted to
determine the effectiveness of teaching Feldman integrated approach on emotional intimacy and
sexual function of middle-aged women.
Materials and Methods: This study was an educational trial with a pretest-posttest design with a
control group. The statistical population included all women admitted to Artiman Counseling and
Psychological Services Center in Mashhad in 2020. Using the availability sampling method, 30
people were selected and divided into an experimental group (n=15) and a control group (n=15). All
the subjects completed the Emotional Intimacy Questionnaire (Schaefer and Olson, 1981) and the
Sexual Function Questionnaire (Rosen et al., 2000). In the experimental group, Feldman integrated
approach was performed in 8 sessions (1 session per week, each session lasting 90 minutes). After
the training, both groups underwent the post-test. The data were analyzed using descriptive statistics
and multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that teaching the integrated approach improved sexual function
(F=7.58, p<0.011 & Eta=0.57) and increased emotional intimacy (F=39.42, p<0.001 & Eta=0.60) in
women in the experimental group as compared to the control group.
Conclusion: According to the results, it is necessary to plan to use integrated approach training to
increase emotional intimacy and improve the sexual function of middle-aged women.
Keywords: Feldman's integrated approach, Emotional intimacy, Sexual function, Middle-aged
women
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