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تاریخ پذیرش6331/ /33 :

خمصه
مقدمه :تمایل جنسی موضوع پیچیدهای است که تحت تأثیی عوامأل گونأاگونی قأ ار دارد .یکأی از عأوام ی کأه نشأت تییأی
کنندهای در ای مؤلفه دارد ،عامل روانشناختی است .بناب ای ﻫدف از ای پﮋوﻫت ،ب رسی ای بخشی ط حواره درمانی بأ ببوأود
کموود میل جنسی زنان متثﻫل شب سی جان بود.
مواد و روشها :ای ب رسی از نوع نیمه آزمایشی بود .بدی منظور از بی زنان م اجیهکننده به م اکز مشاوره شب سی جان که
موتال به اختالل کموود میل جنسی بودند ،تیداد  37نف به صورت ﻫدفمند انتخاب و به گ وهﻫای آزمایت و کنت ل (ﻫ گ وه
 41نف ) تشسیم شدند .اعضای گ وه آزمایت در طول 47ج سه ﻫفتگی مورد ط حواره درمانی ق ار گ فتند .ب ای گ دآوری دادهﻫا
از شاخص تمایل جنسی ﻫالو ت ( )4881استفاده شد .به منظور تجزیه و تح یل دادهﻫا ،آزمون تح یل کواریانس به کار گ فته
شد.
یافتهها :نتایج تح یل کوواریانس نشان داد ط حواره درمانی موجب کاﻫت مینیدار میانگی نم ات کموود میل جنسی در گ وه
آزمایت ( )18/77 ± 40/21نسوت به گ وه کنت ل ( )30/89 ± 43/71گ دیده است)p>7/71( .
نتیجهگیری :ب پایه یافتهﻫای ای پﮋوﻫت نتیجه گ فته میشود که ای بخشی ط حواره درمانی ب افزایت میل جنسی م اجیی
به م اکز مشاوره مؤی میباشد.
واژههای کلیدی :اختالل کموود میل جنسی ،ط حواره درمانی ،زنان متثﻫل

-6کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد زرند ،کرمان ،ایران.
کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی عمومی ،دانشگاه شهید باهنر،کرمان ،ایران. -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی عمومی ،دانشگاه عممه طباطبائی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

پس الکترونیکی ، Mahdigh.iran@gmail.com :شماره تماس78374330390 :
 -4دانشجوی دکترا ،گروه روانشناسی و کودکان استثنایی ،دانشگاه عممه طباطبائی ،تهران ،ایران.

مهدی قاسم زاده و همکاران

اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل نسی زنان متأهل

جنسی مورد استفاده ق ار گ فته است.

مقدمه
اختالل کموود میأل جنسأی (Hypo active sexual

یکی از عوامل مبم در فیالیأت جنسأی ،افکأار فأ د یأا

) ،disorderکموود /فشأدان خیأالر دازیﻫأای جنسأی و

شناخت او در مورد عمأل جنسأی یأا توانأایی او در مأورد

تمایل ب ای فیالیتﻫای جنسی است که منج به آزردگی و

عم ک د جنسی است[ .]47زنأانی کأه از عم کأ د جنسأی

مشکالت بی فأ دی قابألمالحظأهای مأیگأ دد[ .]4ایأ

خأأود ناراضأأیانأأد افکأأار منفأأی بیشأأت ی دارنأأد ،وجأأود

اختالل ،رایجت ی شکل اختالالت جنسی در زنان میانسال

ط حوارهﻫای انتشاد از خود و تصوی منفی از خود می تواند

است و عمومث تشخیص آن ب اساس مصاحوه پزشکی بدون

مشأأکالت کأأارک د جنسأأی را بأأه ﻫم أ اه داشأأته باشأأد و

ارزیابی سطح ﻫورمون است وئید صورت میگی د[ .]1تمایل

ﻫیجانﻫای منفی (مانند اضط اب ،شأ

و احسأاس گنأاه)

جنسی موضوع پیچیدهای اسأت کأه تحأت تأثیی عوامأل

به وجأود آورد ،در نتیجأه پاسأ ﻫأای جنسأی را تضأیی

گوناگونی ق ار دارد .ادراک از تمایأل جنسأی بأا احسأاس

میکند[ .]44در واقأع ،ﻫ چأه افکأار منفأی بیشأت شأود

جذاب بودن و خیالر دازیﻫا م توط است .تمایأل جنسأی

انگیختگی جنسی ذﻫنی کمت خواﻫد شد .بنأاب ای  ،حأی

شامل دو مؤلفه اص ی میباشد :سائق جسمی (بیولأوییکی)

آمیأأزش جنسأأی تم کأأز زنأأان ب أ ایأأ افکأأار بیشأأت از

و انگیزش (روانشناختی) .سائق جسمی عمدتاً بأا سأالمت

ﻫیجانﻫای جنسی میطوف میشود[ .]41در مشابل ،زنأانی

عمومی ،س  ،نیازﻫای ﻫورمونی و خ ق تنظأیم مأیشأود،

که ط حوارهﻫای جنسی مثوتی درباره رابطه جنسی دارند،

درحالی که انگیزش با تجارب قو ی و عوام ی مانند کیفیت

احساس ببت ی در مورد تج بیات جنسی خود دارند و ایأ

و مدت رابطه تنظیم میگ دد[.]3

ط حوارهﻫای مثوت ،آنبا را به سمت وارد شدن به رابطهی

اختاللﻫای کنشأی جنسأی بأه عنأوان اخأتالل میأل،

جنسی رضایتبختت ی ﻫدایت میکند [ .]43یأك گأ وه

تح یك ،ارگاسم و درد جنسی ،ناشی از عوامل چندگانأهی

تحشیشأأاتی ،شأأاخصﻫأأایی ب أ ای سأأنجت مفبأأو خأأود-

جسمی و روانشأناختی اسأت و مأیتوانأد سأوب نأاراحتی

ط حواره جنسی به وجود آورده انأد[ ]43-40کأه از نظأ

شدید ف دی شده و بأ کیفیأت زنأدگی و ارتواطأات بأی

آنبا ط حوارهﻫأای جنسأی بأه عنأوان باورﻫأای اساسأی و

ف دی ای بگذارد ،ف اگیأ یأا مأوقییتی ،ک أی و یأا جزیأی

ﻫستهای ابیاد جنسی ف د تی ی مأیشأود کأه از تجأارب

باشد[ .]3در سوبشناسی ،اختالالت بأدکارک دی جنسأی

گذشته مشتق شدهانأد ،در تج بأهﻫأای حأال نمأود پیأدا

ﻫمچأون کموأود میأل جنسأی ،عمومأث چنأد عأام ی در

میکنند ،در پ دازش اطالعات جنسی اف اد تثیی میگذارند

نظ گ فته میشود .عوامل زیست-پزشکی مانند :بیماریﻫا،

و رفتار جنسأی را ﻫأدایت مأیکننأد [ .]41ط حأوارهﻫأا،

ج احأیﻫأای لگنأی ،داروﻫأا ،و ﻫورمأونﻫأا و عوامأل

مشاﻫدات بالینی و مدلﻫای نظ ی ،ب اﻫمیت سأاختارﻫای

روانشناختی مانند :وقایع زندگی ،ش ح حال جنسی ،حالت

شناختی بنیادی یا باورﻫای بنیادی در ف آیندﻫای کنشی

عاطفی ،رضایت از ش یك جنسأی ،رابطأه صأمیمی ،طأول

جنسی تثکید میکنند و توجه فزایندهای به سمت کأارب د

مدت رابطه و عوامل ف ﻫنگی-اجتماعی بأ یکأدیگ تأثیی

رویک دﻫای شناختی ب ای درمان جنسی دارند [.]49

متشابأأل دارنأأد و بأأ تج بأأه فأأ د از میأأل جنسأأی یأأا

ط حواره درمانی که توسط  youngو ﻫمکارانت بوجود

فشدان/کموود میل جنسی تثیی میگذارد[ .]3-1ب اسأاس

آمده ،درمانی نوی و یکرارچه است کأه عمأدتث بأ اسأاس

ای تنوع در سوب شناسی ،تاکنون درمانﻫای متیأددی از

بسط و گست ش مفأاﻫیم و روشﻫأای درمأان شأناختی -

بید پزشکی ﻫمچون درمانﻫأای ﻫورمأونی و دارویأی[ ]2و

درمانی کالسیك ب ای درمان اختالالت منت شناختی بنأا

بیأأد روانشأأناختی ﻫمچأأون شأأناختی رفتأأاری[ ،]0ذﻫ أ

شده است[ .]48تحشیشأات نشأان دادهانأد ط حأوارهﻫأای
ناسازگار اولیه با نشانهﻫای مخت

آگاﻫی[ ]9و تم کز حسأی[ ]8بأ ای ببوأود کموأود میأل
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ط حواره کمالگ ایی با نشانهﻫأای اضأط اب و افسأ دگی،

در بی زنان از شیوع باالیی ب خأوردار اسأت و پیامأدﻫای

اختالالت خوردن ،نشانهﻫای روانتنی ارتواط دارد .درمأان

منفی متیددی در سطح فأ دی و زناشأویی دارد .بنأاب ای

شأناختی متم کأأز بأ ط حأواره ،بأ ای درمأأان اخأأتالالت

الز است مداخ هﻫای مؤی در ببوود اخأتالالت جنسأی و

روانشأأأناختی سأأأخت و مأأأزم بأ أ شأأأناخت درمأأأانی

به خصوص اختالل کاﻫت میل جنسی زنان به کار گ فتأه

کوتاهمدت ب ت ی دارد[ .]17تا به حأال طأ ح واره درمأانی

شود که الوته با توجه به نشت عوامل روانشناختی در بأ وز

در ببوود اختالالت روانی بسیاری مورد استفاده ق ار گ فته

چنأأی اختالالتأأی ،بأأه کأأارگی ی مأأداخالت روانشأأناختی

و ای بخشی آن تثیید شده است .بأه طأور مثأال ،مطالیأات

اﻫمیتی خاص مییابد .با توجه ب تثکید مطالیات اخیأ بأ

متیدد از ای بخشی ط حواره درمانی در تیدیل طأ ح واره-

نشت ساختار و ف ایندﻫای شناختی بنیأادی در اخأتالالت

ﻫأأای ناسأأازگار اولیأأه و کأأاﻫت اخأأتالالت اضأأط ابی[]14

جنسأی از جم أه کأاﻫت میأل جنسأی و اینکأه تأاکنون

درمأأان اخأأتالالت شخصأأیتی[ ]11-13و درمأأان عالئأأم

پﮋوﻫشی به تثیی اصالح ایأ سأاختارﻫای شأناختی و بأه

افس دگی[ ]13خو میدﻫند.

عوارت دیگ  ،ط حوارهدرمانی در ببوود میل جنسأی زنأان،

مطالیات اخی کأه بأه ب رسأی بأدکارک دی جنسأی در

به خصوص در نمونه زنان ای انی نر داختأه اسأت ،پأﮋوﻫت

زنان و م دان پ داختأهانأد ،از ارتوأاط بأی ط حأوارهﻫأا و

حاض أ در ﻫمأأی راسأأتا و بأأه منظأأور ب رسأأی ای بخشأأی

ساختارﻫای شناختی اولیه با بدکارک دی جنسی و فیالیأت

ط حواره درمانی در ببوود میل جنسی زنأان و مکانسأیم-

جنسی مییوب حکایأت دارنأد[ .]11-11در ﻫمأی راسأتا

ﻫای زی بنایی ایأ تأثیی و چگأونگی روابأط آنبأا صأورت

نشان داده شده است که درمانﻫای روانشناختی موتنی ب

گ فته است.

اصالح شناختﻫا ،ﻫمچون درمان شأناختی رفتأاری بأ ای
ببوود مشکالت جنسی زوجی مؤی بوده و از به کأارگی ی

مواد روشها

آن در ای اختالالت نتایج مثوتی حاصل شأده اسأت[.]10

پﮋوﻫت حاض از نوع پﮋوﻫتﻫای شوه آزمایشی اسأت.

با ای حال ،مطالیأات صأورت گ فتأه در زمینأه کأارایی و

جامیه آماری ای پﮋوﻫت شأامل تمأامی زنأان متثﻫأل بأا

ای بخشأی رویک دﻫأای روانشأأناختی در درمأان اخأأتالالت

اختالل کموود میأل جنسأی م اجیأهکننأده بأه دو م کأز

جنسی محدود است[ ]19و در عی حال ،اغ أب مطالیأات

مشاوره شب سی جان در سال  4382بودند .بدی منظأور،

موجأود در زمینأه اخأتالالت جنسأی ،بأه اخأتالالت درد

از بی دو م کز مشاوره خانه سأوز و م کأز مشأاوره خأاتم

جنسی و ارگاسم و درمان آنبا اختصاص یافته است[ ]18و

االنویا در شب سی جان تیداد  37نفأ بأه صأورت نمونأه-

از اختالل کموود میل جنسی غافل ماندهاند .عالوه ب ایأ ،

گیأ ی ﻫدفمنأأد انتخأاب و بأأه صأورت تصأأادفی در گأ وه

در تحشیشات صورت گ فته ب ای درمان اختالل کموود میل

آزمایت و گ وه کنت ل ق ار گ فتند .محل ب گزاری مداخ ه

جنسی ،اغ ب از شیوهﻫای درمان دارویی و ﻫورموندرمأانی

در م کز مشاوره وصال بود .مأالکﻫأای ورود بأه پأﮋوﻫت:

استفاده شده است که پأﮋوﻫتﻫأا نشأان مأیدﻫنأد ،ایأ

داشت حداقل تحصیالت دیر م ،تشخیص کممی ی جنسی

درمانﻫا نیز خود با عوارض جانوی متیددی از جم ه ظاﻫ

از نأوع ک أی بأ اسأاس مییارﻫأای پنجمأی راﻫنمأای

شدن عالیم م دانگی ،س طان پستان و بیماریﻫای ق وأی

تشخیصی و آماری اختاللﻫای روانی انجمأ روانرزشأکی

ع وقی ﻫم اه است[.]2

آم یکا[ ،]37محدوده سنی  17-31سال و ب خأورداری از

ای أ در حأأالی اسأأت کأأه سأأالمت جنسأأی در زنأأدگی

سالمت جسمی و روانی و مالکﻫای خ وج :یائسگی ،ابأتال

زناشویی و بشا و اسأتحکا روابأط زوجأی از نشأت مبمأی

به ﻫ نوع بیماری جسمی و روانی و ابتالی ﻫمس بیمار به

ب خوردار است و از سوی دیگ  ،اختالل کموود میل جنسی

اختالالت جنسی بود .اختالل کممی ی جنسی با استفاده از
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مصاحوه بالینی که توسأط یأك روانشأناس بأالینی انجأا

 shafeiروی 37دانشجوی زن متثﻫل اج ا شد .که ضأ یب

گ فت ،تشخیص داده میشد .به منظور رعایأت مالحظأات

آلفای ک ونوأا آن  7/81بدسأت آمأد .ایأ ابأزار بنأا بأه

اخالقی پﮋوﻫت ،ابتدا به جای اسامی م اجیان از عأدد و از

نظ سأأنجی اسأأاتید و صأأاحبنظ أ ان از روایأأی محتأأوایی

کد  Aب ای پیتآزمون و کد  Bب ای پسآزمأون اسأتفاده

مناسأأأوی ب خأأأوردار اسأأأت[ .]34-33پأأأس از اجأ أ ا و

شأأد .ﻫمچنأأی در ج سأأه اول در مأأورد مح مانأأه مانأأدن

نم هگذاری و جمأعبنأدی نمأ ات ،میأزان تمایأل جنسأی

اطالعات شخصی ش کتکنندگان ،اطمینان کامل داده شد

آزمودنی مشخص میشود .دامنه نم ات آزمون از  7تا 477

ﻫمچنی ای آزادی را داشتند که ﻫأ زمأان فکأ ک دنأد

است که نم ه بیشت نشان تمایل جنسی زیاد و نمأ ه کأم

ج سات اموزشی ب ایشان مفید نیست حضور در ج سات را

نشان تمایل جنسی اندک است.
پس از انتخاب ش کتکنندگان در پأﮋوﻫت ،طأی یأك

ادامه ندﻫند .ابزار اندازهگی ی در ای پأﮋوﻫت ،پ سشأنامه

ج سه میارفه در رابطه با اﻫمیأت و اﻫأداف و نحأوه انجأا

شاخص تمایل جنسی ﻫالو ت بود که در زی آمده است:
شاخص تمایل جنسی ﻫأالو ت ( Hullbert Index of

پﮋوﻫت توضیح مختصأ ی داده شأد و ﻫمچنأی بأه آنبأا

 :)Sexual Desireای آزمون در سال  4881توسط دیوید

اطمینان داده شد کأه اطالعأات حاصأل مح مانأه خواﻫأد

ﻫأأالو ت ب أ ای سأأنجت میأأزان تمایأأل جنسأأی بأأارز در

ماند .ش کتکنندگان بید از تکمیأل فأ

رضأایتنامأه بأه

فیالیتﻫای جنسی ساخته شأد .آزمأون شأامل  11سأؤال

تکمیأأل پ سشأأنامه اقأأدا ک دنأأد .سأأرس اعضأأای گ أ وه

است و در انتخاب گزینهﻫای آن از مشیأاس پأنج درجأهای

آزمایت ج سات ط حواره درمانی را دریافأت ک دنأد (یأك

لیک ت اسأتفاده شأده اسأت .در اجأ ای "شأاخص تمایأل

ج سه در ﻫفتأه) کأه خالصأهای از دسأتورالیمل اج ایأی

جنسی ﻫالو ت" توسط دیوید فارلی ﻫالو ت اعتوار آزمون-

ج سات ط حواره درمانی در جدول  4مندرج است.

بازآزمون 7/92به دست آمده اسأت .ایأ شأاخص توسأط
جدول  -1خالصه ای از محتوا و اهداف جلسات طرحواره درمانی
لسه

عناوین لسات

اهداف لسات

6

آشنایی و معرفی برنامه

برقراری ارتباط و همدلی

ا رای پرسشنامه
3

ارزیابی وضعی

تعریف طرحواره درمانی

اولیه گروه

آشنایی و درک مفاهیم طرحواره درمانی و نحوه کاربرد آن

4

آموزش و شناخ

5

معرفی حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه

آشنایی کامل با حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و تشخیص آن

مفهوم هماهنگی شناختی و

و انطباق هماهنگی شناختی و پاسخ های مقابلهای ناکارآمد با

آموزش و شناخ

1

فراگیری دقیق و علمی مفاهیم طرحوارههای ناسازگار اولیه

طرحوارههای ناسازگار اولیه

شناخ

تجربیات شخصی

پاسخ های مقابلهای ناکارآمد

1

مرحله سنجش و آموزش طرحواره درمانی

8

استفاده از راهبردهای شناختی طرحواره درمانی

اصمح طرحوارهها و سبکهای مقابلهای ناکارآمد

شناخ

و تشخیص طرحوارههای ناسازگار اولیه

3

استفاده از راهبردهای تجربی طرحواره درمانی

تغییر و بهبود سطح هیجانی و عاطفی طرحوارههای ناسازگار

63

آموزش روشهای الگوشکنی

ایگزین کردن رفتارهای سالم و کارآمد به ای رفتارهای مقابلهای و ناسازگار

66

ا رای مجدد پرسشنامه

ارزیابی اثر بخشی طرحواره درمانی

گ وه کنت ل ،متشکل از ﻫمی تیداد اف اد ای آمأوزش

درمانی را دریافت ک دنأد .دادهﻫأای حاصأل از تحشیأق بأا

را دریافأأت نک دنأأد .در آخأأ پأأﮋوﻫت و اتمأأا مداخ أأه

استفاده از ن افزار نسخه  49تجزیأه و تح یأل شأدند کأه

ط حواره درمانی ،پ سشنامه تمایل جنسی ﻫالو ت توسأط

ب ای مشایسه میانگی نم ات گ وهﻫأای آزمأایت و کنتأ ل

دو گ وه تکمیل شد .به منظور رعایت اخأال در پأﮋوﻫت،

در م احل بید از مداخ ه ،از آزمون تح یل کوواریانس تأك

گ وه کنت ل نیز پأس از اتمأا رونأد پﮋوﻫشأی ،ط حأواره

متغی ی استفاده شد p<7/71 .اخأتالف مینأیدار در نظأ

سمم
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دیأأأأر م )%13( 0 ،و  )%18( 8لیسأأأأانس و  )%43( 3و 3

گ فته شد.

( )%47فو لیسانس حضور داشأت کأه مطأابق بأا نتأایج
آزمون مجأذور کأای ،از جبأت میأزان تحصأیالت تفأاوت

یافتهها
میأأانگی و انح أ اف مییأأار سأأنی ش أ کتکننأأدگان در

مینأأیداری بأأی دو گأأ وه وجأأود نداشأأت (،p>7/71

گ وهﻫای آزمایت و کنت ل به ت تیأب 10/93 ± 43/14 ،و

 .)χ2=7/93یافتأأهﻫأأای توصأأیفی ایأأ پأأﮋوﻫت شأأامل

 19/41 ± 43/71بود که نتایج آزمون تی مستشل حاکی از

شاخصﻫای آماری مانند میانگی  ،انح اف مییار ب ای ک یه

ای أ بأأود کأأه دو گ أ وه از جبأأت میأأانگی سأأنی تفأأاوت

متغی ﻫای مورد مطالیه در ای پﮋوﻫت در جأدول  1ارائأه

مینیداری ندارند (  .)t=7/78 ،p>7/71ﻫمچنأی در ﻫأ

شده است.

دو گ وه آزمایت و کنت ل به ت تیأب  )%43( 3و )%47( 3
جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمره کل تمایل جنسی در زنان متأهل شهر کرمان در گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون-پسآزمون
پیش آزمون

گروه

تمایل نسی

p

انحراف معیار  ±میانگین

گروه آزمایش

5 /65 ± 65/43

گروه کنترل

± 64/ 6

آزمون آماری t

پس آزمون
انحراف معیار  ±میانگین

53/33 ± 61/1

3/31

48/

41/38 ± 64/35

p

3/336

 p<3/35اختمف معنیدار

ب ای ب رسی ایأ بخشأی ط حأواره درمأانی بأ اخأتالل

دو گ وه آزمایت و کنت ل ،پأس از کنتأ ل نمأ ات پأیت-

کموود میل جنسی زنان متثﻫأل شأب ک مأان و مشأخص

آزمون از آزمون تح یل کوواریانس متغی ی استفاده شأد و

ک دن میزان تفاوت واقیی و مینیدار نم ات پسآزمون بی

نتایج در جدول  3آورده شده است.

جدول  -3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری بر روی نمرههای پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل
مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

آزمایش

5/64

5/64

کنترل

638/55

638/55

گروه

F
*8/34

توان
آزمون
3/68

p
3/336

-

*p<3/35 Df= 6

پﮋوﻫت حاض بأا ﻫأدف ب رسأی ایأ بخشأی ط حأواره

نتایج جدول  3نشان میدﻫد تفاوت بأی نمأ ات پأس
آزمون میل جنسی بی دو گ وه آزمایت و کنت ل با یابأت

درمانی ب اختالل کموود میل جنسأی زنأان متثﻫأل شأب

نگه داشت ای نم ات پیتآزمون مینیدار اسأت .بأه ایأ

ک مأأان انجأأا شأأد .نتایج پﮋوﻫت حاض نشاندﻫنده آن

مینی که بی میل جنسی در گ وه آزمایت و گ وه کنت ل

است که ط حواره درمانی بأ افأزایت میأل جنسأی زنأان

تفاوت مینیداری وجود دارد و ط حأواره درمأانی موجأب

دچار مشکل کموود میل جنسی م اجیه کننده بأه م اکأز

افزایت میل جنسی گ وه آزمایت نسوت به گأ وه کنتأ ل

مشاوره مؤی است .ای یافته با نتایج پﮋوﻫتﻫای متیددی

شده است.

[ ]33-31ﻫمخوان است.
در تویی ای بخشی ط حواره درمانی باید گفأت کأه عناصأ
ای رویک د متشکل از رویک دﻫای شناختی -رفتاری ،گشتالت،

بحﺚ
سمم

امعه
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دلوستگی ،روابط موضوعی ،سازهگ ایی و روانکأاوی در قالأب
یك مدل درمانی میباشد[ .]14ای در حأالی اسأت کأه افکأار

نتیجهگیری :رویک د ط حواره درمانی به عنوان یك روش

منفی م توط با عم ک د جنسی یا تصوی بدنی ،نشت مبمی در

مؤی روانشناختی در ببوود کموود میل جنسأی زنأان قاب یأت

کﮋکاریﻫای جنسی دارند[ ]1و ای ط حوارهﻫای انتشاد از خود

کارب د در م اکز درمانی را دارد و ﻫمچنی مأیتأوان آن را بأه

و تصوی منفی از خود مانع تم کز ف د ب موقییتﻫای شأبوت

عنوان مکمل درمان پزشکی مورد استفاده ق ار داد و بدینگونأه

انگیز میشود و با تشویت ﻫیجانﻫای منفأی (ماننأد اضأط اب،

از پیامدﻫای آسیبزای ای اختالل در سطح ف دی و زناشأویی

و گناه) مانع تکمیل پاس ﻫای جنسی (از تمایأل جنسأی

ممانیت ک د .از محدودیتﻫای مطالیه حاض عد وجود م ح ه

تا ارگاسم) میشود[ .]47ﻫمچنی نشان داده شأده اسأت کأه

پیگی ی بوده و توصیه میشود در تحشیشات آینأده ،ای بخشأی

ط حأأواره جنسأأی ،تیمأأیمﻫأأای شأأناختی یأأك ف أ د دربأأاره

ای رویک د درمانی در م ح ه پیگی ی نیز مأورد ب رسأی قأ ار

جنوهﻫای جنسی است که از تجارب گذشته او نشثت گ فتأه و

گی د .پیشنباد دیگ ای مطالیه ایأ اسأت کأه در تحشیشأات

در تجارب کنونی او آشکار شده و رفتار جنسأی وی را ﻫأدایت

آتی ،ای بخشی ط حواره درمانی در ببوود میل جنسأی مأ دان

میکند[.]13

نیز مورد ب رسی ق ار گی د.

ش

یکی دیگ از بختﻫای رویکأ د ط حأواره درمأانی ،تم کأز
روی سوكﻫای مشاب های ناکارامأد بیمأاران اسأت کأه از دوران

تشکر و قدردانی

کودکی شکل گ فته و تا بزرگسالی ادامه پیدا ک دهاند و ای در

از تمامی م اجیینی که در ای پﮋوﻫت مارا یاری رساندند و

حالی است که ب اسأاس مطالیأات انجأا شأده ،سأوكﻫأای

در ج سات ش کت ک دند و از مسئولی م اکز مشاورهای که در

مشاب های نادرست مانند غف ت ،بیتوجبی ،انکأار عالئأم و خأود

روند پﮋوﻫت با ما ﻫمکاری تشک و قدردانی میکنیم.

درمانی در بی موتالیان به اختالالت جنسی شایع است[ ]10و
بناب ای ط حواره درمانی با تم کز ب روی اصأالح سأوكﻫأای

سهم نویسندگان

مشاب های ای دسأته از بیمأاران ،مأیتوانأد در درمأان اخأتالل

کارﻫای عم ی تحشیق از جم أه تبیأه پ سشأنامه و انجأأا

جنسی و کموود میل جنسی مؤی واقع شود.

مداخ ه بأ عبأده ع ی افض ی گ وه ،تجزیأه و تح یأل آمأأاری

تویی دیگ میتواند ای باشد که اضأط اب عم کأ دی بأه

توسط مطب ه نص ت آبادی ،نگأارش مشالأه بأ عبأأده مبأدی

شکل منفی کأارک د جنسأی را متأثی مأیسأازد و بأا افأزایت

قاسمزاده و انجا اصالحات و کمأك در گأ دآوری مطالأب بأ

اضط اب ،تمایل جنسی کمت شده که خود اضط اب بیشأت را

عبده عسگ چوبداری بود.

به دنوال دارد و ای چ خه مییوب تشدید میشود[ .]31ب ای
اساس ،سکس درمانی با ﻫ رویک دی ،ب ای دستیابی به نتأایج

تعارض منافع

رضایتوخت ،مست ز تم کز بأ کأاﻫت اضأط اب م بأوط بأه

در ای پﮋوﻫت ﻫیچگونه تیارض منافیی توسط نویسندگان

موقییت جنسی در بیماران اسأت و ط حأواره درمأانی نیأز بأا

گزارش نشده است.

تغیی در ساختارﻫای شناختی اضأط ابزا و زاینأده ﻫیجانأات
منفی ،منج به کاﻫت اضط اب پاس جنسی و رﻫأایی فأ د از
ﻫیجانات منفی و در نتیجه ببوود عم ک د جنسی میشود.
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Introduction: Sexual desire is a complex issue influenced by a variety of factors particularly
psychological factor. Therefore, the aim of this research was to investigate the effectiveness of
schema therapy on married women with hypo-active sexual desire living in Sirjan City.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, among married women with hypo- active
sexual desire disorder referred to counseling centers of Sirjan City, 30 women were purposefully
selected and were then divided into two groups of 15, experimental and control group.
Experimental group received 10 weekly sessions of schema therapy. The data were collected by the
Holbert Sexuality Index (1992) and analyzed by covariance test.
Results: The findings of the present study indicated that the average score of hypo-active sexual
desire in the experimental group was significantly decreased compared to control group (59.00 ±
17.62 vs 47.98 ± 14.05, p<0.05).
Conclusion: According to the findings of this study, schema therapy may be an effective method
for treatment of female hypo-active sexual desire disorder.
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