
  92 مهر،پنجم شماره ،یکمو ستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاهی علم مجله             

 44

  ی میل جنسي کم کاري دارازنان ی رضایت زناشوی بريرفتار-یآموزش شناخت ریتاث یبررس  
 

   2جمه سادات حاجی وثوقن، 1جهانشیر توکلی زاده
 

 ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گنابادعلوم پایهگروه  ) ١

  مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی گناباد) 2
  

  16/2/92: تاریخ پذیرش        14/9/91: خ دریافتتاری
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی، رضایت زناشوییل جنسی مي، کم کاريرفتار-یدرمان شناخت: يدیکل يواژه ها         
  

 
 
 
 

                                                             
  یان، دانشگاه علوم پزشکی گناباد گروه روان شناسی، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجو:نویسنده مسئول* 

Email: vosogh@yahoo.com 
  

                                                      چکیده      
عملکرد جنسی سالم هر یک از زوجین از عوامل بسیار مهمی است که بر کیفیت ارتباط زناشویی تأثیر : مقدمه
 داراي رفتاري بر افزایش رضایت زناشویی زنان-اثربخشی برنامه آموزش شناختیبا هدف تعیین  ش،این پژوه. مهمی دارد

  .  انجام گرفت1389 در سال  شهرستان گناباداختالل کم کاري میل جنسی
. پس آزمون با گروه کنترل می باشد- نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمونروش پژوهش حاضر،: مواد و روش ها

مرکز مشاوره  به زناشویی تعارضات دلیل مشکالت جنسی و به ین تحقیق تمامی زنان متاهلی بودند کهجامعه آماري ا
 برچسب کم کاري میل جنسی دریافت کرده DSM–IV-TRو طبق مالك هاي  تشخیصی  مراجعه ترنم زندگی گناباد

 با ك هاي ورود و خروج  مشخص نفر طبق  مال30از این میان ) توسط روان پزشک و روان شناس بالینی مرکز.(بودند
 نفري آزمایش و 15 و در دو گروه  براي همکاري انتخاب گردیدرضایت نامه کتبی از آنان توضیح پیرامون تحقیق و اخذ

 نفر براي هر کدام از گروه هاي آزمایش و گواه به صورت تصادفی از 15 نفر، 30حجم نمونه به تعداد . گواه قرار گرفتند
نامه رضایت  پرسش(ابتدا پیش آزمون.  جنسی مراجعه کننده به مرکز مشاوره گناباد انتخاب گردیدزنان کم کار میل

 10 در رفتاري-سپس گروه آزمایش در معرض برنامه آموزش شناختی. در هر دو گروه اجرا شد )1996، اینریچ، زناشویی
داده هاي پژوهش . جرا شد اپس آزمون دو گروههر در در پایان آموزش، . قرار گرفتندبه مدت سه ماه  دقیقه اي 90جلسه 

  . مستقل براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شدTو از آزمون هاي .  گردیدSPSS vol.15وارد نرم افزار 
رضایت  بین میانگین نمرات اختالفی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نتایج: یافته هاي پژوهش

- شناختی،برنامه آموزشیش و زنان گروه کنترل تفاوت معنی داري وجود داشته به این معنی که  زنان گروه آزمازناشویی
 )P=0.038.(شده است  در زنان داراي کم کاري  میل جنسی سبب افزایش رضایت زناشویی رفتاري به طور معنی داري

ناشویی زنان استفاده از این رفتاري بر افزایش رضایت ز- با توجه به تأثیر آموزش شناختی: بحث و نتیجه گیري
  . آموزش ها توسط متخصصان مجرب در برنامه درمانی زنان داراي اختالل کم کاري میل جنسی توصیه می شود
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:مقدمه  
بهداشـت   ،طبق تعریف سـازمان بهداشـت جهـانی        

یکپـارچگی و همـاهنگی میـان       : ت از  اسـ  جنسی عبارت 
جنبــه هــاي اجتمــاعی و ذهــن، احــساس و جــسم کــه 

مسیر ارتقاء شخصیت او سـوق داده      عقالنی انسان را در   
ـ  ).1(،و عشق شـود    و منجر به ایجاد ارتباط     ذا هرگونـه   ل

کــه منجــر بــه ناهمــاهنگی و در نتیجــه عــدم  اخــتالل
نارضـایتی در رفتـار   بـه   و  گشتهرضایت از رابطه جنسی     

. )2(،، اختالل جنسی نامیده مـی شـود        منجر شود  جنسی
 درصد زوجـین در مراحلـی از   50ار نشان می دهد که      آم

. زندگی زناشویی خود اختالل جنسی را تجربه کرده انـد         
 77 کـه     دهد یمز نشان   یهاي موفق ن   پژوهشی در زوج  

ایـن   بر درصد خانم ها دچار نارسایی جنسی بوده اند، بنا        
حتی در افراد موفـق از نظـر جنـسی نیـز ممکـن اسـت         

اخـتالالت جنـسی بـه     ).3(،دمشکالتی وجود داشته باش
هر علتی که ایجاد شوند داراي پیامدهاي منفی بـسیاري    

تحقیقات نـشان مـی دهـد کـه نارسـایی هـاي        . هستند
جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکالت اجتمـاعی از قبیـل          

هـاي روانـی و طـالق       جرائم، تجاوزات جنسی بیمـاري    
  )4(.دارند

 متـاثر  ییزناشو از رابطه یتی و نارضا  یمشکالت ارتباط      
ـ  از قب  ی گوناگون ياز مولفه ها    ل تعـامالت مثبـت روزانـه،   ی

 عوامـل   ،ي پرخاشـگر  ،حل تعـارض   ن،یزان محبت زوج  یم
ـ ی زندگيدادهای و رو  یجنس ن مولفـه  یـ ن ای است، که در ب

رابطـه   یت جنسیت و رضایبا فعال یی زناشويتمندیها رضا 
  در ی زناشـوی  ي که رضـایتمند   يدارد، به گونه ا    ينیرومند
رغـم    برخوردارنـد، علـی  ی که از رضـایت جنـس    یهمسران

 یهـا بـاالتر از همـسران        بـین آن   یوجود مشکالت ارتباط  
ــه از ر  ــود ک ــد ب ــس خواه ــایت جن ــد  یض ــره من  الزم به

ـ ا از نقطه نظـر، مـازار و همکـاران         ).5(،نیستند ن شـواهد  ی
 را نـشان    یی در رابطـه  زناشـو      ی جنس يتمندیت رضا یاهم
ـ ین بنا بـه دال    یچه اگر زوج    و چنان  داده ـ  از قب  یل ل بـروز   ی

 از ی کـاف یت جنـس یرضا ها،  از آنیکی در  یاختالل جنس 
ها نیز    آن یی زناشو يتمندیرضا  خود نداشته باشند،   یزندگ

 ی جنـس  یاخـتالالت کنـش   . متعاقباّ خدشه دار خواهد شـد     
اعمـال   ل؛یاز قبن ی زوجیی بر روابط زناشويمتعددرات  یتاْث

ن یتعارضات در نقش زوج   جاد  یا خشونت نسبت به همسر،   
دارد را گر ید همـد یـ ت زن و شـوهر در د یو کاستن از جذاب  

ـ   و هـم   یل جنـس  یـ ن خود موجـب کـاهش م      یکه ا  ن یچن
  )6(.شود ی میزش جنسیاجتناب از آم

 ی جنـس ي عدم واکنش به تقاضـاها    )2001(يمک کر      
ج ی و طـرد همـسر را از نتـا         ی توجه ین ب یچن همسر و هم  

ج بـه دسـت   یبا توجه به نتـا    .کرد قلمداد   یاختالالت جنس 
ـ       بـا  ین اخـتالالت کـنش جنـس   یآمده از سنجش ارتباط ب

هر آن ممکـن اسـت بـروز اخـتالالت           ،ییارتباطات زناشو 
 یجیها نتـا   آنيا هر دوین  ی از زوج  یکی در   یکنش جنس 

ـ طـرد، خـشونت و در نها   ،ییتعارضات زناشـو  لیاز قب ت ی
  )7(.طالق را داشته باشد

ت  از اخـتالال  ی یکـ  ی میـل جنـس    ير کم کا  اختالل     
ایـن اخـتالالت    .  باشـد  ی مـ  ی جنس ي ها يشایع کژکار 

ـ  م تاختالال: شامل  یختگـ یبرانگ،  ارگاسـم ،  یل جنـس  ی
شـیوع اخـتالل    . اسـت  یسم و هراس جنس   یواژن،  یجنس

از شـایع    درصـد    3/58  در زنان با   ی میل جنس  يکم کار 
 و ی است که مـشکالت خـانوادگ     یت جنس ترین اختالال 

ــوی ــ یزناش ــیفراوان ــ ه  را ب ــود م ــ.  آوردیوج  از یبرخ
 آنان  ی درصد مسائل جنس   90 دارند   ینویسندگان بیان م  

 یبوده، و اختالل میل جنـس       ی جنس یلی م یمربوط به ب  
 خانواده و اجتماع فراهم     ي را برا  يزنان مشکالت متعدد  

 طـالق نیـز   ي است که آمـار بـاال  یاین در حال.  کند یم
  )5(.ریشه گیرد ی جنسي هاي تواند از کژکاریم

 و ی که زوجین نتواننـد مـشکالت جنـس     یدر صورت       
 خود را مـستقیماً بیـان کننـد، در ادامـه     ی جنس ینارضایت
 تواند بـر ارتبـاط آنـان        یآمده م  وجوده   ب ي ها ینارضایت

بـه همـین   .  و طالق منجر شـود     یاثر گذاشته و به جدای    
 و طـرح    یدلیل اسـت کـه در بـروز اخـتالالت زناشـوی           

ــه زناشــوی موضــوع  ــک رابط ــالق در ی ــه یط ــه ب  توج
 ینـس ج ی بـه ویـژه اخـتالالت کنـش        یموضوعات جنس 

 درصـد از    1/68 دهـد    یمطالعات نشان م  . ضرورت دارد 
زنان مراجعه کننده به دادگـاه هـاي طـالق تمـایلی بـه          

میل جنـسی یکـی از نیازهـاي        ). 8(،رندروابط جنسی ندا  
می طبیعی انسان می باشد که عدم توجه مناسب به آن            

مسائل جنسی سـهم    . تواند موجب مفاسد اجتماعی شود    
بـه عهـده    قابل توجهی در رضایت از زنـدگی مـشترك          

ــسون. دارد ــرین یکــی ) 1998(مــسترز و جان از شــایع ت
 مــردان متاهــل را فقــدان میــل جنــسی     شــکایات

ها با پژوهش بـر روي   آن. همسرانشان گزارش کرده اند  
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تبـاط جنـسی و      زوج دریافتند بین رضایتمندي از ار      403
نتـایج  ). 9(،رضایتمندي زناشویی رابطه مثبت وجود دارد      

بـین رضـایتمندي   کـه   دهد ی از مطالعات نشان م    یبرخ
 طـالق در زنـان مطلقـه    یک جنـسی بـا    زناشویی و تحر  
ــز . )10( وجــود دارد،داري  ارتبــاط معنــی در فرهنــگ نی

انـد   توی مـ ی و رضـایت جنـس  یرابطه رضـایت زناشـوی    
مطالعـه مـشخص    کـه در یـک       يطـور ه  ب. دخالت کند 

ی یسالمت زوجین و رضایت زناشویی در آمریکـا       گردید  
کـه در     در حـالی    داشـته،  یبـستگ ها به رابطـه جنـسی       

ــشد  ــشاهده ن ــین رابطــه اي م ــانی چن  ).6(،زوجــین آلم
 60ر مطالعه خـود بـر روي         د )2004( و ویسمن  برزنیاك

زوج آمریکـایی دریافـت کـه رضـایت زناشـویی ارتبــاط      
انگ یبررسی هاي   . )11(، تمایل جنسی دارد   مستقیمی با 
نیـز مؤیـد رابطـه بـین رضـایت زناشـویی و       و همکاران   

  )4(.میزان رضایت جنسی است
را  و و کاسـتوك   یـ جهاي تحقیـق       این نتیجه یافته       

 زوج 403هــا بــا پــژوهش بــر روي  کنــد آن تأییــد مــی
دریافتند بین رضایتمندي از ارتباط جنسی و رضایتمندي        

ایـن  . )11 بـه نقـل از  (ی رابطه مثبـت وجـود دارد    زناشوی
 روابط و نارضایتی هاي     ی دهد تیره گ   ییافته ها نشان م   

مشکالت متعـددي از جملـه، اخـتالل هـاي         با زناشویی
یکـی از جنبـه هـاي رضـایت         . جنسی مرتبط می باشـد    

زناشویی، رضایت از روابط جنـسی در زنـدگی مـشترك           
-ی شـناخت  يهـا  چه بـا آمـوزش     این چنان  بر  بنا .است
ـ    ی بر عملکرد جنـس    بتوان يرفتار  گذاشـت   ی تـأثیر مثبت

 ی پیش آمده بر رضـایت زناشـوی       یاحتماالً رضایت جنس  
 . نیز مؤثر خواهد بود

نظـر در ایـن زمینـه از          از نویسندگان صـاحب    یبرخ    
ــصل  ــاران در ف ــا و همک ــه لوری ــان یجمل ــاب درم  از کت

و  نویـسند تـاکنون، تنهـا د   ی مـ یاختالالت میـل جنـس   
 را بر میـل پـایین       ی شناخت ی رفتاردرمان يمطالعه کارآمد 

در یک مطالعه   . )12(،تحقیق قرار داده است     مورد یجنس
ــه    ــک کاب ــده، م ــرل ش ــر کنت ــودمند) 2001(غی  يس

 در درمان مردان و زنـان مبـتال بـه      ی شناخت یرفتاردرمان
 کـرده اسـت، در   ی را بررس ی مختلف جنس  ي ها يکژکار

 شـامل  ي جلـسه ا   10 یناین پژوهش یک برنامـه درمـا      
 يتقویت ارتبـاط بـین همـسران، افـزایش مهـارت هـا            

، و تغییـر    ي و عملکـرد   ی، کاهش اضطراب جنـس    یجنس

 تـداخل  ی که با چنین موضـوعات   یشناخت ها و رفتارهای   
ـ 44از . کـرده اجـرا گردیـد     کـه از فقـدان شـکایت    ی زن

 قـرار   ی شـکایت داشـتند و تحـت برنامـه درمـان           یجنس
ها گزارش کرده بودند که درمان        آن  مورد از  33گرفتند،  

ــورد آن ــت   در م ــوده اس ــد ب ــا مفی ــرودل و .)13(،ه  ت
ــاران ــسر) 2001(همک ــهانیهم ــورت را ب ــ  ص  یصادفت

 ی پـایین  ی میـل جنـس    هـا  انتخاب که شریک زندگی آن    
 ی رفتاردرمــانیتحــت درمــان گروهــهــا   آنداشــتند و

 درصـد از زنـان      74 ياین درمان برا  . ندداد  قرار یشناخت
هنوز اثـر    درصد از زنان پس از یک سال         64بود و   مفید  
   )14(. به جا مانده بودیدرمان
 یاد شده پژوهش حاضـر بـا        ي نظر یبا توجه به مبان        

 در يرفتـار -ی آموزش شناختی تعیین اثربخش یهدف کل 
 میل کم کار    ي بیماران زن دارا   یافزایش رضایت زناشوی  

هـدف   رسـیدن بـه ایـن        يکار داشته و برا     سر و  یجنس
فرضیه زیر را به بوته آزمـایش مـی گـذارد کـه عبـارت               

  :است از
  رضایتمندي زناشـویی   افزایشرفتاري بر   -آموزش شناختی 

 . تاثیر داردی میل کم کار جنسيبیماران دارا
  مواد و روش ها

ـ مه آزما ی ن روش پژوهش حاضر،         ـ     یشی ش ی از نـوع پ
جامعـه  .  باشـد  یپس آزمون با گـروه کنتـرل مـ        -آزمون

 دلیل به هلی بودند کها زنان متیي این تحقیق تمامآمار

مرکز مـشاوره   به زناشویی تعارضات  وی مشکالت جنس
 يهــا و طبــق مــالك مراجعــه  گنابــادیتــرنم زنــدگ

ـ  م ي برچـسب کـم کـار      DSM–IV-TR یصیتشخ ل ی
 پزشـک و روان    توسط روان (.افت کرده بودند  ی در یجنس

مـالك   نفـر طبـق    30از این میان    )  مرکز ینیشناس بال 
توضیح پیرامون تحقیـق     با خروج مشخص   ورود و  يها

 انتخـاب   ي همکار يبرا از آنان    یرضایت نامه کتب   و اخذ 
 آزمـایش و گـواه قـرار        ي نفـر  15در دو گـروه      و   دیگرد

 نفـر در هـر   15مالك انتخاب نمونه بـه حجـم        . گرفتند
 15تـا   8تعـداد   گران درمان اکثر گروه بر این اساس که

. )14(داننـد،  مـی  مناسـب  درمـانی  گـروه  بـراي  را نفـر 
) 2باشند  بیماران زن) 1: از بودند عبارت ورود هايرمعیا

 معیارهاي. باشد سال 40 و حداکثر 25بیمار  سن حداقل
 بیمـاري  سـابقه  داشتن) 1: ژوهش عبارتند از پاز  خروج

، یعات نخـاع یضـا ( و روانـی مـزمن و حـاد   یجسم هاي
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 يداروهــامـصرف  ) 2...)  ، ضـعف اعــصاب و یافـسردگ 
 پزشک و  ا روان یز شده توسط پزشک     یروان گردان تجو  

  .له خود مراجعیا سوء مصرف به وسی
ت یق رضـا یزمان از طر  ها به طور هم   یهمه آزمودن      

ــو ــریا(ییزناش ــدازه گ  )1996، چین ــورد ان ــم ــرار يری  ق
دو  بـه    یتـصادف صورت     سپس به  )آزمون شیپ(.گرفتند

 گـروه آزمـایش در      ، و م شدند یش و گواه تقس   یگروه آزما 
جلـسه   10  در يرفتـار -یمعرض برنامه آموزش شـناخت    

ـ (به مدت سه ماه    يقه ا ی دق 90 قـرار  ) در هفتـه   بـار  کی
 يآموزش مهـارت هـا     بر   یاین آموزش ها، مبتن   . گرفتند
 ی جنــسيت هــایــ بــا موقعیجی مواجهــه تــدر،یجنــس

 يوه هـا ی ش،ی ارتباط جنس يآموزش مهارت ها  ،  مختلف
ش مواجهـه بـا موضـوعات    یافزا، ییش روابط زناشو یافزا

ــهوت انگ ــش ــاز، زی ــناختيبازس ــ عقای ش ــار ی د و افک
 روابــط يوه هــای و شــيمــداخالت رفتــار، ناســازگارانه

پـردازي هــاي   تـصویرسازي ذهنــی و خیـال  ، یزناشـوئ 
ــش وآگــاهیافــزا، جنــسی ــات ی و تمری جنــسیش دان ن

.  بـوده اسـت  افتـه یمـه سـازمان   ی و ني نوشـتار يرفتـار 
با عنـوان مداخلـه     (یشاوره ترنم زندگ  جلسات در مرکز م   

 درمـان   جلـسات .برگزار شد ) یگروه يرفتار-یشناخت
 دیده آموزش این زمینه در که بالینی شناس روان توسط

 یچ آموزشـ ین مدت گروه کنترل هـ یدر ا. شد انجام بود
   هر دو گـروه     يبر رو در پایان آموزش،    . افت نکردند یدر

 ییت زناشـو  یضـا نامـه ر   پرسـش . شد جرا    ا  پس آزمون 
 لاسـو  از کیهر  يبرا.  باشدی سوال م47 يداراچ ینریا

ـ ا. اسـت  شـده  منظـور  نهیگز پنج نامه پرسش يها  نی

چ یهـ  و کم متوسط، زیاد، اد،یز یلیخ از عبارتند ها نهیگز
 از 4 و 3 ،2، 1، 0صورت  به ها سوال ينمره گذار. وقت
 يتمندینـشانه رضـا   نمره باال .تاس کرتیل اسیمق نوع

ـ  ایـی  روایدر بررسـ ) 1383(یرسـول . اسـت  تر شیب ن ی
 ییت زناشـو  ینامه رضا  نامه نشان داد که پرسش     پرسش

 و بـا    60/0 تا   41/0 از   یت خانوادگ ی رضا ياس ها یبا مق 
 41/0 تــا  32/0 یت از زنــدگ ی رضــا ياس هــا یــ مق

ــستگ ــده روا یهمب ــشان دهن ــه ن ــی دارد ک ــازه آن ی  س
  )15(.است
 یـک  روي بـر هش نامه در ایـن پـژو    پرسشییایپا    

 کرانبـاخ  يآلفـا  از ضـریب  اسـتفاده  بـا  نفري 30 گروه

ـ پا ضریب و گردید محاسبه ـ 95/0 ییای . دسـت آمـد  ه  ب
 جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار آمــاري

SPSS در دو ســطح آمــار توصــیفی و آمــار اســتنباطی 
در سطح آمـار توصـیفی اسـتفاده شـاخص          . استفاده شد 

در سـطح آمـار   . کـار رفـت  ه بهاي مرکزي و پراکندگی     
 گروه هـاي مـستقل اسـتفاده     ي برا tاستنباطی از آزمون    

  . شد
  ي پژوهشیافته ها

 ی داده ها را نشان می نتایج توصیف1 شماره جدول     
 دهد میانگین یگونه که جدول نشان م همان. دهد

 زنان گروه آزمایش در پس ینمرات رضایت زناشوی
ن نمرات پیش آزمون  نسبت به میانگی33/140آزمون 

. داشته استی افزایش قابل توجه93/133

   
  

  ش و کنترل یک گروه آزمایمورد مطالعه به تفک  زنانی زناشویي نمرات رضایتمندن و انحراف استانداردیانگی م.1 شماره جدول
 پیش آزمون پس آزمون

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
 گروه

 آزمایش                    93/133                      33/140                        69/14 93/14
 گواه                     00/133                      00/135                        06/13 43/11

  
  
ـ    2جدول شـماره        دسـت امـده از تجزیـه و      ه   نتـایج ب

ه با فرضیه پـژوهش      داده ها را در رابط     یتحلیل استنباط 
طبق نتایج این جدول چون قـدر مطلـق     .  دهد ینشان م 

T  محاسبه شده)T=2.17 (  از مقـدار    28 يدر درجه آزاد 

T جدول )T=1.69(    ایـن فرضـیه     بـر   بزرگتر است، بنـا
 گیـریم   ی در صد نتیجه م    95صفر رد شده و با اطمینان       

ــر افــزایش رضــایت يرفتــار-یکــه آمــوزش شــناخت  ب
  .یر دارد زنان تأثیزناشوی
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  یرضایت زناشوی براي مقایسه میانگین دو گروه در t نتایج آزمون 2  شمارهجدول

 تفاوت میانگین ها      تعداد  گروه
     

          درجه آزادي   Tمقدار           خطاي معیار 
           

P                                                                            

  038/0  28  2/17  37/1  40/6  15 آزمایش
        48/1  00/2  15 گواه

  
  

   يریجه گیبحث و نت
 يها آموزشطبق یافته هاي این پژوهش،     

این . دارد زنان اثر ی رضایت زناشویبر رفتاري-شناختی
یافته با دو مطالعه انجام شده، در مورد تأثیر  درمان 

نان  زی میل جنسي بر کم کاريرفتار-یشناخت
 يها  دهد آموزشیو نشان م، )13،14(،هماهنگ است

 ی در این زمینه شامل افزایش آگاهي رفتاریشناخت
، يپرداز  خیالی، آرمیدگی جنسيها ، و مهارتیجنس

 کاهش میل سیستماتیکافزایش بینش و درك علل 
 همسر، و ی در مورد جاذبه فیزیکی، افزایش آگاهیجنس

احتماالً هم  يتارمداخالت رفطرز بیان احساسات و 
 زنان اثر گذاشته و با یتوانسته بر بهبود میل جنس

ویژه در زمینه ه  همسر بيثیرات مثبت متقابل روتا
 را تحت شعاع قرار ی رضایت زناشوییارتباط زناشوی

 به خصوص در فرهنگ ما که آموزش هاین قضی. دهد
 از آن است که یها اندك بوده اهمیت داشته و حاک

رغم   علیی میل جنسيذار بر کم کارعوامل تأثیرگ
 قابل کنترل ی این بررسي آن در نمونه هایگستردگ

 ی پاسخ مثبتيرفتار-ی شناختيها بوده و به آموزش
مسترز و  مطالعه نتایج با يچنین تفسیر. داده است

بین که در آن مشخص گردید  )1998(جانسون
رضایتمندي از ارتباط جنسی و رضایتمندي زناشویی 

چنین سایر  و هم) 11 به نقل از(مثبت وجود داردرابطه 
مطالعات در زمینه وجود ارتباط مثبت بین رضایت 

 هماهنگ است و ،)4،6،10(،ی و رضایت زناشوییجنس
 احتماال ًبا يرفتار-ی شناختيآموزش ها  دهدینشان م

 همسران را ی زنان رضایت جنسیبهبود میل جنس
شعاع قرار داده  را تحت یافزایش داده و رضایت زناشوی

 و برزنیاكبا نتایج مطالعه این موضوع . است
 یهمسوی زوج آمریکایی 60 بر روي )2004(ویسمن

دریافت رضایت زناشویی ارتباط مستقیمی با دارد که 
یافته هاي این پژوهش یافته  . )11(،تمایل جنسی دارد

تیره  که پژوهشگران را تائید می کنداین هاي اغلب 
 مشکالت  باایتی هاي زناشویی روابط و نارضیگ

. متعددي از جمله، اختالل هاي جنسی مرتبط می باشد
یکی از جنبه هاي رضایت زناشویی، رضایت از روابط 

 .جنسی در زندگی مشترك است
ن ی شود ای حاصل مج باالی نتايچه از جمع بند آن    

بر بهبود  رفتاري-شناختی ي آموزش هاکهاست 
 ی میل جنسي کم کاري دارا در زنانیت از زندگیرضا

این این آموزش ها توسط متخصصین  بر بنا. تأثیر دارد
 اختالل ي به افراد دارایپزشک  و روانیشناس روان

 در زنان ی میل جنسيویژه کم کاره  بی جنسيکژکار
  . شودیتوصیه م

ترین محدودیت پژوهش  به نظر می رسد که مهم     
ی جهت سنجش حاضر در دسترس نبودن ابزارهاي عین

متغیرهاي پژوهش می باشد، و نیز پژوهش حاضر به 
این به  بر بنا. دانش آموزان پسر محدود شده است

پژوهشگران توصیه می گردد که پژوهش حاضر را بر 
روي هر دو جنس پسران و دختران انجام دهند و 

 .تغییرات هر دو گروه را با هم مقایسه کنند
 از قبیل یایاین مطالعه از محدودیت ه      

محدودشدن نمونه هاي پژوهش به زنان داراي مشکل 
محدودبودن منابع اطالعاتی به ابزارهاي . جنسی

ه بخودسنجی، عدم ارتباط پژوهشگر با همسران نمونه 
در مورد نظر آنان در مورد رضایت زناشویی ویژه 

برخوردار بوده است که توجه به این موارد در پژوهش 
ویی در مورد آن بستر الزم را براي چاره ج هاي آینده و

قضاوت دقیق تر پیرامون این دو متغیر فراهم خواهد 
 .نمود
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  سپاسگزاري
 مقطــع یایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه دانــشجوی    

وسـیله از    بدین.  باشد ی م یشناس  ارشد روان  یکارشناس
کـه در    گنابـاد، یپرسنل محترم مرکز مشاوره ترنم زندگ    

 ي انجـام پـژوهش و برگـزار       ت در طـول   یمیت صم ینها
و نیـز سـرکار    داشته انـد   ي شائبه ا  ی ب يجلسات همکار 

ـ  کـه در و    يخانم زهره خداداد   ان نامـه  یـ ش مـتن پا   یرای
 . شودی می تشکر و قدردان نمودنديهمکار
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Abstract  

Introduction: The healthy function of sex-
ual desire in couples is considered as one of 
the most important factors that has a 
profound effect on marital satisfaction. The 
purpose of this study was to determine the 
effectiveness of cognitive-behavioral educ-
ating program on the improvement of marit-
al satisfaction in women with hypoactive 
sexual desire disorder in Gonabad city 
during 2010.  
 
Materials & Methods: The present study 
was a semi-experimental study that was 
conducted as a pre and post test fashion 
along with control subjects. The statistical 
population included all married women 
who referred to the Gonabad consulting 
center of Taranom-e-Zendegi due to the 
sexual and marital problems and charact-
erized as women with hypoactive sexual 
desire disorder based on the diagnostic 
measures of DSM –IV-TR. Among the 
subjects, 30 persons were selected after 
considering inclusionary and exclusionary 
criteria and getting written informed cons-
ent. They were randomly selected and then 
assigned to two equal case and control gro-

ups. At first, the pretest (the marital 
satisfaction questionnaire; Enrich, 1996) 
was carried out in both groups and then the 
case group was thought in ten ninety-min-
ute sessions for three months. The data 
were analyzed by SPSS-15 software and the 
differential independent t-test. 
 
Findings: There was a significant difference 
between both groups for the mean of 
differential scores of marital satisfaction, 
that is, the educational program was sign-
ifycantly effective on increasing marital sat-
isfaction in women with hypoactive sex-ual 
desire disorder  (P=0.038). 
 
Discussion & Conclusion: Given the effect 
of cognitive behavioral teaching on the im-
provement of marital satisfaction in women, 
it is recommended that the teaching progr-
amm will be used by specialist to treat the 
hypoactive sexual desire disorder.  
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