
The Effectiveness of Systemic Sex Therapy on Sexual Desire Improvement 
in Women With Hypoactive Sexual Desire Disorder(HSDD)

Soliemanian AA1 (Ph.D) -* Naghinasab Ardehaee F2 (Ph.D) - Sanagoo A3 (Ph.D).

1- Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
2-Ph.D Student in Counseling, Department of Counseling and psychology, Faculty of Humanities, Bojnourd 
Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran (Corresponding Author)
Email: Fnaghinasab@gmail.com
3-Associate Professor,Center of Nursing Research, University of Medical Golestan, Gorgan, Iran. 

Abstract
Introduction: Hypoactive sexual desire disorder is one of the most common sexual 

dysfunctions in women, associated with  the persistent or recurrent deficiency and/or absence 
of sexual thought/fantasies and/or receptivity to sexual activity, which causes distress or 
interpersonal difficulties. The systemic framework in Sex Therapy  is used to examine the 
risk factors for Hypoactive sexual desire disorder arising from: the individual partners; 
families of origin; and the couple’s relationship. The present study was carried out in order 
to examine Systemic Sex Therapy in the treatment of women with Hypoactive Sexual Desire 
Disorder (HSDD).

Methods: Non-congruent multiple baseline experimental single case study was used 
as the method of the present study. Three women with Hypoactive Sexual Desire Disorder 
(HSDD) were selected using Women’s Sexual Interest Diagnostic Interview (WSID): A 
Structured Interview to Diagnose HSDD. Subjects were selected using purposeful sampling, 
and underwent the treatment process subsequent to obtaining treatment requirements. The 
treatment program was carried out for 8 weekly sessions, with a follow-up period of 6 weeks 
subsequent to treatment termination. Subjects completed Hulbert Index of Sexual Desire 
(HISD) and ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire. Data analysis was performed 
using visual inspection, reliable change index (RCI) and improvement percentage.

Results: According to the findings of present study a significant reduction in severity 
and symptoms of hypoactive sexual desire disorder in each three cases in comparison with 
baseline scores and stability of these changes until the end of follow up reveals the efficacy 
of this intervention in improvement of women with hypoactive sexual desire disorder.

 Conclusion: Systemic Sex Therapy has appropriate efficacy in the treatment of women 
suffering from Hypoactive Sexual Desire Disorder. Counselors and obstetricians can use 
this efficient and effective theraputic approach to solve marital conflicts and help people to 
improve their marital relationships.
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چکیدهنشریه روان پرستاری، دوره 3 شماره 4 زمستان 1394 58-70
مقدمه: اختالل کم میلی جنسی یکی از رایج ترین اختالالت جنسی در خانم ها است، با کمبود یا فقدان افکار/ فانتزی های جنسی 
و یا فعالیت جنسی بطور دائمی یا موقتی همراه است که منجر به آزردگی و مشکالت بین فردی می شود. رویکرد سیستمی درمان اختالالت 
جنسی ریسک فاکتورهای اختالل کم میلی جنسی را که از عوامل مرتبط با هر یک از زوجین، خانواده مبداء، و رابطه زوجین ناشی می شوند،  
مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآیی درمان سیستمی اختالالت جنسی در زنان مبتال به کم میلی جنسی انجام شد.
روش ها: در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر از زنان مبتال به اختالل 
کم میلی جنسی بر اساس مصاحبه تشخیص تمایل جنسی زنان، که یک مصاحبه ساختاریافته جهت تشخیص کم میلی جنسی می باشد، 
انتخاب شدند. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و آزمودنی ها پس از احراز شرایط درمان وارد فرآیند درمان شدند.. درمان سیستمی 
به مدت هشت جلسه هفتگی به کار گرفته شد و مرحله پیگیری نیز، شش هفته پس از پایان درمان دنبال شد. شاخص تمایل جنسی هالبرت  
 )ENRICH Marital Satisfaction Scale( و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )Hurlbert Index of Sexual Desire(
برای مراجعان به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از روش استاندارد تحلیل دیداری، شاخص تغییر پایا و درصد 

بهبودی استفاده شد.
یافته ها: با توجه به یافته های این پژوهش کاهش معنی دار در شدت و عالیم اختالل کم میلی جنسی هر سه مراجع در مقایسه با 
نمرات مرحله خط پایه و تداوم این تغییر تا آخر دوره پیگیری، حاکی از کارایی و اثربخشی این روش مداخله در بهبودی زنان مبتال به اختالل 

کم میلی جنسی می باشد.
نتیجه گیری: درمان سیستمی اختالالت جنسی در  درمان زنانی که از اختالل کم میلی جنسی رنج می برند، از کارآیی الزم برخوردار  
است. مشاوران و ماماها می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخالت بالینی و درمانی استفاده کرده و از این رویکرد درمانی 

کاربردی و مؤثر در جهت حل تعارضات و کمک به بهبود روابط زناشویی افراد بهره ببرند.

کلید واژه ها: درمان سیستمی  اختالالت جنسی، اختالل کم میلی جنسی.
تاریخ دریافت: 94/4/21                       تاریخ پذیرش: 94/9/30
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مقدمه  
 HSDD: Hypoactive( جنسی  میلی  کم  اختالل 
Sexual Desire Disorder(، کمبود/ فقدان خیالپردازی های 
جنسی و تمایل برای فعالیت های جنسی است که منجر به آزردگی 
 HSDD .)1( و مشکالت بین فردی قابل مالحظه ای می گردد
رایج ترین شکل اختالالت جنسی در زنان میانسال است و عموما 
تشخیص آن بر اساس مصاحبه پزشکی بدون ارزیابی سطح هورمون 
استروئید صورت می گیرد )2،3(. تمایل جنسی موضوع پیچیده ای 
است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. ادراک از تمایل جنسی 
با احساس جذاب بودن و خیالپردازی ها مرتبط است. تمایل جنسی 
شامل دو مؤلفه اصلی می باشد: سائق جسمی)بیولوژیکی( و انگیزش 
)روانشناختی(. سائق جسمی عمدتا با سالمت عمومی، سن، نیازهای 
هورمونی و خلق تنظیم می شود، در حالی که انگیزش با تجارب قبلی 

و عواملی مانند کیفیت و مدت رابطه تنظیم می شود )4(. 
گرفته                نظر  در  چندعاملی  عموما   HSDD شناسی  سبب 
می شود. عوامل زیست-پزشکی مانند: بیماریها، جراحی های لگنی، 
داروها، و هورمون ها  و عوامل روانشناختی مانند: وقایع زندگی، شرح 
حال جنسی، حالت عاطفی، و... ، به عالوه عوامل بین فردی مانند: 
رضایت شریک جنسی، رابطه صمیمی، طول مدت رابطه، و عوامل 
فرهنگی-اجتماعی بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، و بر تجربه فرد از 

میل جنسی یا فقدان/کمبود میل جنسی تاثیر می گذارد )5،6،7،8(.
افکار منفی  از بین عوامل روانشناختی، شناخت منفی مانند 
مرتبط با عملکرد جنسی یا تصویر بدنی منفی از خود، نقش مهمی 
در کژکاری های جنسی دارند )7(. زنانی که از کژکاری های جنسی 
رنج می برند افکار منفی بیشتری دارند، طرحواره های انتقاد از خود  
و تصویر منفی از خود مانع تمرکز آنان بر موقعیت های شهوت انگیز 
می شود و هیجان های منفی ) مانند اضطراب، شرم و گناه( را تقویت 
می کند، پاسخ های جنسی )از تمایل جنسی تا ارگاسم( را تضعیف 
می کند )9(. در واقع هرچه افکار منفی بیشتر شود انگیختگی جنسی 
ذهنی کمتر خواهد شد، بنابراین حین آمیزش جنسی تمرکز زنان بر 
از هیجان های جنسی معطوف خواهد شد )10(.  بیشتر  افکار  این 
با خود دارند عبارتند  افراد معموال  احساس های عمده ای که این 
نارضایتی/ناخشنودی،  سردرگمی،  استیصال،  پایین،  نفس  عزت  از: 
نگرانی، خشم، شرمندگی، استرس، افسردگی و حس ناکامل بودن 

.)11(
از  بعد  و  قبل  زنان  در   HSDD دهد  می  نشان  تحقیقات 
یائسگی نیز به وجود می آید و با سطح معناداری از آزردگی های 

هیجانی و روانی و کاهش رضایت رابطه ای و جنسی )1،2،5،12(، 
همچنین با کاهش سالمت جسمی و روانی، افزایش عالئم اضطراب 
و افسردگی )14،13( وآسیب کیفیت زندگی و سالمتی )15( مرتبط 

است. 
در طی قرن بیستم، مشکالت و کژکاری های جنسی چندان 
مورد بحث قرار نمی گرفت، تا اینکه Sex therapy  مطرح شد. 
اواخر دهه 1940 و اوایل دهه Alfred Kinsey ،1950 رفتارهای 
بحث  هنوز  اما  معمول  کار  این  کرد.  بندی  طبقه  را  نرمال  جنسی 
برانگیز، مسیری را به سوی حوزه جدیدی برای بررسی عملکرد و 
اختالل جنسی هموار کرد. ابتدا Masters  و Johnson چرخه 
 )Human Sexual Response Cycle( پاسخ جنسی انسان
را مطرح نمودند. در این کار که برای اولین بار انجام شد، آنان توصیف 
نمودند که چطور بایستی رابطه، در کانون تمرکز درمان قرار گیرد 
)16(. از آن پس، رشد سریع سکس تراپی شروع شد. چرخه پاسخ 
جنسی مطرح شده توسط مسترز و جانسون به علت ساختار انعطاف 
  Helen Kaplan انتقاد قرار گرفت و باعث شد ناپذیرش مورد 
)1977،1974( سازه تمایل جنسی را به این الگو اضافه نماید. در سال 
1998 میالدی روش های درمان یکپارچه نگر افزایش یافتند، گرچه 
در کنار آن درمان های دارویی خوراکی موثر برای اختالل نعوظ به 

بازار آمدند )17(.
چارچوب سیستمی برای سکس تراپی و نظریه بین سیستمی 
  LoPicollo 1997،1994( ابداع شد همچنین(  Weeks توسط
)1987( یک رویکرد پست مدرن را  توصیف نمود )18(. تفاوت بارزی 
بین سکس تراپی سیستمی و درمان های سکسولوژی سنتی وجود 
دارد. برعکس درمان های قبلی که هدف شان تحلیل عمیق آرایش 
درمانگران  هدف  است،  فرد  پزشکی  و  روانشناختی  فیزیولوژیکی، 
های  زمینه  و  بافت  در  جنسی  های  بدکارکردی  بررسی  سیستمی 
مذهب، موقعیت های فرهنگی و اجتماعی زوجین می باشد )19(. 
از  استفاده  برای درمان و  همچنین رویکردهای غیرمستقیم زیادی 
پرسش های حلقوی، نه خطی در سکس تراپی سیستمی وجود دارند. 
نه  این رویکرد مراجع، متخصص است  این است که در  بر  عقیده 

درمانگر )17(.
Hertlein  و همکاران معتقدند این چارچوب ها بایستی در 
یک الگوی یکپارچه گنجانده شوند زیرا بطور منسجم به هیجانات، 
شناخت ها و رفتارهای زوجین توجه دارند، موضوعات زوجی و جنسی 
را مورد مالحظه قرار می دهند و بطور مؤثری با هم عمل می کنند تا 
به جای یک سری مداخالت مجزا، الگوی منسجمی را بوجود آورند. از 
دیدگاه سیستمی، مشکل جنسی نشانه ای از رابطه بدکارکرد است که 
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در صورت حل شدن مشکل زوجین برطرف خواهد شد )20(. دیدگاه 
اختالل  انواع مختلف مشکالت جنسی شامل  برای  بین سیستمی 
نعوظ )21( اختالل کم میلی جنسی )22(  و خیانت )23( مورد استفاده 
قرار می گیرد. عالوه بر آن، دانش ما را در زمینه زوج درمانی، سکس 
تراپی، درمان های پزشکی، روانشناسی و بافت سیستمی بزرگتری 
ادغام می کند. دیدگاه بین سیستمی برآن است تا دریابد مشکالت 
جنسی برای زوجین چه معنایی دارند و هریک از زوجین نقش خود را 

در روابط جنسی و صمیمی چطور درک می کنند؟
از  یک  هر  با  مرتبط  عواملی  شامل   HSDD که  آنجا  از 
زوجین، تاثیرات بین نسلی و رابطه زوجین می باشد، درمان می تواند 
پیچیده باشد. رویکرد بین سیستمی می تواند درمانگر را به رمزگشایی 
این  با  زوجین  عملکرد  در  گوناگون مشکل  به حوزه های  توجه  و 
معمای پیچیده راهنمایی کند. درمان با تعدادی تناقض آشکار توصیف 
ابراز   از زوجین  می شود: 1-گرچه عالئم بطور آشکارا توسط یکی 
 HSDD -2 .یک مشکل ارتباطی است  HSDD می شود، اما
از  بازتابی  تمایل  فقدان  اغلب  نیست.  ساده  جنسی  مشکل  یک 
مشکالت ارتباطی دیگر است. همچنین فرد HSDD ممکن است 
غیرهیجانی به نظر آید، در حالیکه مشکل جنسی اغلب روشی از ابراز 
غیرمستقیم هیجانات قوی مرتبط با شریک جنسی است. امکان دارد 
فرد HSDD نسبت به رابطه جنسی بی عالقه باشد اما به خاطر 
شریک جنسی اش خود را متمایل نشان دهد، در حالی که تمایل 
به اجبار حاصل نمی شود و دیر یا زود رغبت جنسی از بین خواهد 
رفت. همان طور که موضوعات بین سیستمی با هم مورد توجه قرار                        

می گیرند تمایل جنسی به تدریج به رابطه باز خواهد گشت )18(.
نیز  درمانی  رویکرد  عاملی،  چند  شناسی  سبب  به  توجه  با 
معموال چند بعدی است و شامل مشاوره ، رواندرمانی فردی و زوج 
درمانی، درمان هورمونی و داروهای روانپزشکی می باشد. دستورالعمل 
استاندارد برای درمان HSDD در زنان بایستی مبتنی بر یک دیدگاه 
 .)24،8( باشد  نگر  یکپارچه  و  بعدی،  زیستی-روانی-اجتماعی، چند 
از آنجا که عالئم HSDD برگرفته از پویایی های روابط زوجین 
است، نشانه جنسی به صورت فردی درمان نمی شود. بنابراین همه                                                                                                        
گرفته                                         نظر  در  درمان  و  ارزیابی  در  سیستم  های  مؤلفه 
می شوند )26،25،23(. با توجه به بررسی منابع پژوهشی موجود در 
کشور، تاکنون کارایی این پروتکل درمانی در هیچ کارآزمایی بالینی 
در ایران مورد پژوهش قرار نگرفته و یا در هیچ منبعی منتشر نگردیده 
است. این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی درمان سیستمی در کاهش 
عالیم زنان دارای اختالل کم میلی جنسی، تالش کرده است تا به 

صورت مقدماتی این پرسش را مورد ارزیابی قرار دهد که "آیا پروتکل 
عوامل  این  دادن  قرار  آماج  منظور  به  که  جنسی  میلی  کم  درمان 
مشترک طراحی شده است در کاهش شدت عالیم اختالل کم میلی 

جنسی زنان از کارایی معنی داری برخوردار می باشد؟".

روش مطالعه  
در این پژوهش از طرح تجربي، تک موردي  از نوع چند خط 
موردي  تجربي تک  )27(. طرح هاي  استفاده شد  ناهمزمان   پایه 
ویژگي هاي مثبت زیادي دارند که کنترل نسبي روي شرایط درمان، 
سنجش مداوم و تشکیل خط پایه از آن جمله است )28(. جمعیت 
مورد نظر را زناني تشکیل مي دادند که به یک مرکز خدمات مشاوره 
و روانشناختی و یک مرکز مشاوره تخصصی اختالالت و مشکالت 
جنسی در شهر گرگان مراجعه مي کردند. گروه نمونه،3 نفر خانم 

بودند که پس از احراز شرایط، روند درمان را طي مي کردند. 
در این پژوهش از روش نمونه گیري هدفمند استفاده شد )29(. 
از بین زنان مراجعه کننده به دو مرکز ، افراد واجد شرایط این پژوهش، 
انتخاب شدند . به این دلیل در پژوهش حاضر تنها زنان انتخاب شدند 
که همسران آنان حاضر به مراجعه و همکاری نبودند. براي دستیابي 
براي  ساختاریافته  مصاحبه  ابتدا  شرایط،  واجد   HSDD نمونه  به 
 WSID: Women’s Sexual( تشخیص تمایل جنسی زنان
Interest Diagnostic Interview( بر روي افراد اجرا شد. 
ذکر این نکته ضروري است که مراجعان در معاینات انجام شده توسط 
متخصص زنان مشکل خاصی نداشته باشند . مراجعاني که مشکالت 
فیزیولوژیک و ارگانیک مرتبط با HSDD داشتند، از پژوهش کنار 
زیر  HSDD مالک هاي  احراز تشخیص  از  گذاشته شدند. پس 
رعایت شدند تا نمونه واجد شرایط براي درمان برگزیده شود: 1. کم 
میلی جنسی آنان فراگیر نباشد، 2. عدم تشخیص همزمان مصرف 
الکل و وابستگی به مواد یا بیماری روانی، 3. اخیرا داروهای پزشکی 
سوء  سابقه   .4 باشند،  نکرده  مصرف  جنسی  تمایالت  بر  تاثیرگذار 
دردناک  مقاربت  باشند، 5.  نداشته  یا ضربه جنسی  استفاده جنسی 
یا بیماری جسمی مرتبط با فقدان/کاهش میل جنسی نداشته باشند، 
و 6. همسر زنان مورد مطالعه دچار اختالل ناتوانی جنسی یا انزال 
زودرس نباشند و کاهش تمایل زن واکنشی به مشکل فوق نباشد. 
هفته  در  بار  یک  دقیقه،  جلسه، 60  بر 8  مشتمل  درمانی  جلسات 
انجام گرفت. پس از پایان درمان در فواصل زمانی 2، 4 و6 هفته 
پیگیری انجام شد. الزم به ذکر است برای درمان کم میلی جنسی از 
راهنمای درمانی در کتاب Systemic Sex Therapy استفاده 
شد )20(، که شرح کوتاهی از روند اجرای جلسات درمان سیستمی 

جدول شماره 1 ارایه شده است.
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جدول 1: شرح کوتاهی از روند اجرای جلسات درمان سیستمی اختالل کم میلی جنسی

شرح جلساتجلسات

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

جلسه چهارم 
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

آشنایی با روند جلسات، اجرای پرسش نامه ها، توجه به تردید و بدبینی نسبت به درمان، تمرکز سیستمی بر مشکل
اولویت بندی کردن سایرمشکالت فردی وارتباطی،تعیین اهداف درمانی، مسئولیت پذیری برای صمیمیت جنسی

تصحیح انتظارات غیرواقع بینانه، پذیرش مسئولیت و نقش خود در مورد ایجاد و تداوم مشکل، تکالیف سیستمی فردی و زوجی 
توجه به احساسات، تکالیف شناختی، ارتباط صمیمی، روان آموزشی

گسترش صمیمیت جنسی، کاهش اضطراب پاسخ جنسی 
کار با ترس از صمیمیت، ترس از به هم خوردن توازن قدرت، ترس از دست دادن خود

کار روی تعارض و خشم، تمرینات حل تعارض، آموزش کنترل خشم  
آموزش مهارت های پیشگیری از برگشت، اجرای پس آزمون

در روش سیستمی تمرکز بر افراد، پویایی های زوجی، خانواده 
اجتماعی،  روانشناختی،  پزشکی،  )زیستی،  مؤلفه هایی  و سایر  مبدا 
فرهنگی، تاریخی و مذهبی( است که روابط بین همسران را تحت 

تاثیر قرار می دهد )18(.
در پژوهش حاضر از ابزارهاي زیر استفاده گردید:

مصاحبه تشخیص تمایل جنسی زنان )WSID(: این ابزار، 
مصاحبه ای ساختاریافته است که توسط Derogatis و همکاران 
 ،)HSDD( جهت تشخیص اختالل کم میلی جنسی زنان ،)2008(
ارگاسم  اختالل   ،)Arousal Disorder( برانگیختگی  اختالل 
 sexual pain( و مقاربت دردناک  )orgasmic disorder(
disorder( تهیه شده است. شامل 39 سوال می باشد که 17 سوال 
در مقیاس 5 درجه ای لیکرت )1= به ندرت، 5= خیلی زیاد( و 22 
سوال به صورت بلی- خیر پاسخ داده می شود. همه ارزیاب ها این 
معیار زرین تشخیص را تائید کرده اند ) K=1(، همچنین در مورد نشانه 
شناسی افسردگی  )K=1( توسط این مصاحبه،  بین ارزیاب ها توافق 
کامل وجود دارد. برای تشخیص های مرتبط با اختالل برانگیختگی، 
اختالل ارگاسم و مقاربت دردناک کاپای 0/894، 0/966 و 0/946 به 
دست آمد )P>0/0001(. ضریب کاپا برای تشخیص HSDD در 
گزارش متخصصین بالینی 0/851، حساسیت 0/864، ویژگی و ارزش 
 )PPV( positive predictive value =1 پیش بینی مثبت
در سطح معناداری )P>0/001(، همچنین در فرم خودگزارش دهی 
بیماران 0/802، حساسیت 0/818، ویژگی و ارزش پیش بینی مثبت 
نظر  از  آمد.  به دست   )P>0/001( معناداری PPV در سطح   =1

ارزیاب ها این مصاحبه از پایایی خوبی برخوردار بود )30(.
شاخص تمایل جنسی هالبرت )HISD(: این آزمون در سال 
1992 توسط David Farley Hurlbert برای سنجش میزان 
تمایل جنسی بارز در فعالیت های جنسی ساخته شد. آزمون شامل 25 
سوال است و در انتخاب گزینه های آن از مقیاس 5 درجه ای لیکرت 
استفاده شده است. در اجرای "شاخص تمایل جنسی هالبرت" توسط 

دیوید فارلی هالبرت اعتبار آزمون-بازآزمون 0/86 به دست آمد. این 
شاخص توسط شفیعی )1384( روی 40 دانشجوی زن متاهل اجرا 
شد که ضریب آلفای کرانباخ آن0/92 به دست آمد. اجرای مجدد 
آن توسط بای )1387( بر روی 15 زن تحصیلکرده متاهل صورت 
گرفت. پراکندگی سن آزمودنی ها 34-25 سال، و مدت طول ازدواج 
آنها 14-2 سال بود. نمره میانگین آزمون 53/8 و انحراف معیار آن 
این  آمد.  به دست  آزمون 0/95  برای کل  آلفا  بود. ضریب   17/07
شاخص دارای روایی محتوایی ساختاریافته با ثبات درونی 0/89 است، 
این ابزار بنا به نظرسنجی اساتید و صاحبنظران از روایی محتوایی 
و             گذاري  نمره   ، ازاجرا  پس   .)33،32،31( است  برخوردار  مناسبی 
جمع بندي نمرات، میزان تمایل جنسی آزمودنی مشخص می شود. 
دامنه نمرات آزمون از 0 تا 100 است که نمره بیشتر نشان تمایل 

جنسی زیاد و نمره کم بیانگر تمایل جنسی اندک است.
پرسشنامه  این   :ENRICH زناشویی  رضایت  پرسشنامه 
توسط Olson ،Fournier و Druckman  )1989( ساخته شده 
و برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی              زمینه 
های قوت و پرباری رابطه زناشویی، همچنین برای تشخیص زوج 
هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. 
این ابزار فرم های 115سؤالی و 125 سؤالی دارد، همچنین دو فرم 
کوتاه 47 و 48 سؤالی دارد )33(.  از 12 خرده مقیاس تشکیل شده 
که ضرایب آلفاي »پرسشنامه انریچ« در پژوهش مهدویان براي خرده 
مقیاس هاي تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، 
فراغت،  اوقات  هاي  فعالیت  مالی،  مدیرت  تعارض،  حل  ارتباط، 
رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروري، خانواده و دوستان، نقش هاي 
مساوات طلبی و جهت گیري مذهبی گروه زنان و مردان به ترتیب از 
این قرار است: 0/72، 0/85، 0/76، 0/0،81/0،76/76، 0/63، 0/69 
، 0/87، 0/69 ،0/62، 0/72و ضریب همبستگی پیرسون در روش 
بازآزمایی )به فاصله یک هفته( براي گروه مردان 0/937، براي گروه 
زنان 0/944 و براي گروه مردان و زنان 0/94 به دست آمده است 
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)34(. هنجاریابی فرم 47 سؤالی این پرسشنامه توسط سلیمانیان در 
ایران صورت گرفت )35(، که ضریب آلفای فرم 47 سؤالی 95/. ، و 
در پژوهش احمدزاده 0/70به دست آمده است )36(. نمره میانگین 
این  آلفاي  ضریب  بود.   26/41 آن  معیار  انحراف  آزمون175/82و 
پرسشنامه در پژوهش میرخشتی که فرم 48 سؤالی آن است 0/92 به 
دست آمده است )37(. در تفسیر نتایج پرسشنامه، دامنه نمرات از 1 
تا 5 می باشد که 1 نشانگر نارضایتی شدید و 5 نشانگر رضایت فوق 
العاده می باشد. همانند اکثر طرح های تک موردی نخستین راهبرد یا 
روش تحلیل نتایج حاصله، استفاده از روش استاندارد تحلیل دیداری 
یا چشمی )Visual Inspection( بود. تغییرات در عالیم اصلی و 
عملکرد بیماران در طی مراحل خط پایه، درمان و پیگیری به واسطه 
 ) Slope( شیب ،)Level( الگوهای تحلیل دیداری تغییر در سطح
و پایداری )Stability( نمرات ENRICH و HISD  بررسی 
 Reliable Change( گردید. همچنین از روش شاخص تغییر پایا
Index: RCI( با فرمول اصالح شده برای محاسبه تغییر آماری 
معنی دار نمرات استفاده شد. برای محاسبه شاخص تغییر پایا نمره 
پس از درمان یا پیگیری از نمره پیش از درمان تفریق می شود و 
حاصل آن بر خطای استاندارد تفاوت ها ) Sdiff( تقسیم می گردد. 
در این پژوهش اگر نتیجه به دست آمده بزرگ تر از سطح معنی داری 
نمره  z یعنی p>0/05 ( 1/96 ( باشد، می توان با 95 درصد اطمینان 

تغییر یا بهبودی به دست آمده را به اثر مداخله نسبت داد )38(.
سنجش  یا  دار  معنی  بالینی  تغییر  یا  بهبودی  بررسی  برای 
پیشرفت مراجعان در تغییر متغیرهای آماجی عالوه بر در نظرگرفتن 
نقطه برش ابزارها از روش درصد بهبودی نیز استفاده گردید. به طور 
کلی پرسشنامه هایی که برای سنجش نتایج درمان به کار می روند 
دو دسته اند: 1. نمره پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش می 
یابد. مانند پرسشنامه اضطراب بک، که در پیش آزمون نمره اضطراب 
آزمودنی باالست و پس از مداخله ی اثربخش، نمره آزمودنی در پس 
آزمون کاهش می یابد. در این روش با توجه به فرمول درصد بهبودی 
نمره پس آزمون فرد از نمره پیش آزمون تفریق و حاصل آن بر نمره 
پیش آزمون تقسیم می شود سپس نتیجه در 100ضرب می شود.. 
2. نمره پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش می یابد، مانند 
پرسشنامه رضایت زناشویی. در این موارد با توجه به فرمول درصد 
بهبودی نمره پیش آزمون فرد از نمره پس آزمون تفریق و حاصل آن 
بر نمره پس آزمون تقسیم می شود سپس نتیجه در 100ضرب می 
شود)39(. الزم به ذکر است به اعتقاد بالنچارد و اسکوارز )1988، به 
نقل از اوگلز و همکاران،2001( بر طبق این فرمول، 50 درصد کاهش 

در عالیم به عنوان موفقیت در درمان، نمرات بین 25 درصد تا 49 
درصد به عنوان بهبودي اندک و نهایتاً کاهش نمرات عالئم تا حد زیر 

25 درصد به عنوان شکست درمان تلقی می شود )40(.
آزاد  دانشگاه  مشاوره  گروه  هماهنگی  با  که  مطالعه  این  در 
بجنورد انجام شد، جهت رعایت مالحظات اخالقی در مورد رازداری، 
رعایت حریم خصوصی، توجه به نیازهای روانی- اجتماعی شرکت 
کنندگان اقدامات الزم انجام گرفت و شرکت کنندگان فرم رضایت 

نامه را تکمیل نمودند.
 

یافته ها  
نتایج حاصل از این پژوهش براساس نتایج جداول 1 و2، و 
نمودارهای 1 و 2 مراجعان به طور جداگانه به شرح زیر ارایه می گردد.

اشاره  مراجعان  شناختی  جمعیت  ویژگیهای  به   1 جدول  در 
در                            مراجعان  پایای  تغییر  شاخص  و  بهبودی  درصد  است.  شده 
پرسشنامه های HISD و ENRICH نیز در جدول 2 ارائه شده 

اند.
مراجع اول 

مرحله  به  پایه  از خط  مرحله  تغییر  با  نمودار 1،  به  توجه  با 
مداخله درمانی، همچنین درک ماهیت این اختالل و افزایش آگاهی 
مراجع،  میزان تغییر )Change Rate( با توجه به روند یا شیب 
تا جلسه آخر درمان در میزان تمایل  را  افزایش پیوسته ای  نمودار 
جنسی نشان می دهد و در مرحله پیگیری اول )2هفته بعد( کاهش 
در سطح تغییرات کم میلی جنسی دیده می شود که از مرحله پیگیری 
مرحله  به  نسبت  و  دارد  وجود  تغییرات  افزایش  بعد مجددا  به  دوم 
 Magnitude of خط پایه سطح نمرات باالتر است. اندازه تغییر
با توجه به سطح تغییر نمرات می توان  را  Change( )متوسطی 
به  پایای  تغییر  شاخص  مقدار  به  توجه  با  کرد.  مشاهده  نمودار  در 
نمرات           در  درمان  از  مراحل پس  به  پایه  از مرحله خط  آمده  دست 
پرسشنامه های HISD برابر )RCI =8/17( و ENRICH برابر 
)RCI =2/07(، همچنین با توجه به مقادیر شاخص های تغییر پایای 
به دست آمده بیمار در نوبت سوم پیگیری نسبت به مرحله خط پایه 
در این ابزارها )HISD برابر )RCI =10/40( و ENRICH برابر 
از  )p>0/05( حاکی  در سطح  آنها  داری  معنی  و   )RCI  =2/86(
معنی دار بودن تغییر و بهبودی به وجود آمده در روند و شدت عالیم   
HSDDا ز نظر آماری می باشد. همچنین افزایش نمرات مراجع 
تا حد باالتر از نقطه برش پرسش نامه ها و درصد بهبودی به دست 
آمده )جدول 2(، نشانگر معنی داری قابل قبول تغییر از نظر بالینی می 
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باشد. با توجه به مقادیر شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی هر کدام از 
این ابزارها در مرحله پیگیری، به نظر می رسد روند تغییر یا بهبودی 

در این مرحله نسبت به مرحله درمان اندکی افزایش دارد. 
مراجع دوم

با توجه به نمودار1، روند تغییر نمرات HISD این مراجع در 
مرحله خط پایه در حد ثابتی قرار دارد و روند تغییر نمرات از جلسه 
اول با افزایش سطح نمرات، تغییرپذیری به صورت پیوسته تا جلسه 
آخر درمان ادامه دارد. در مرحله پیگیری روند تغییر نمرات با وجود 
تغییر  پیدا کرده است. مقدار شاخص  ثبات  افزایشی،  اندکی نوسان 
پایا به دست آمده از مرحله خط پایه به مراحل پس از درمان این 
مراجع در نمرات پرسش نامه های HISD برابر )RCI =8/91( و 
ENRICH برابر )RCI =2/36(، و هم چنین شاخص های تغییر 

پایای به دست آمده این دو مقیاس در نوبت سوم پیگیری نسبت 
پایه این مراجع )HISD برابر )RCI =10/21( و   به مرحله خط 
ENRICH برابر )RCI =2/29( و باال بودن مقدار آنها از نمره 

معنی  از  حاکی   )P>0/05( در سطح  آنها  داری  معنا  و   Z  =1/96
دار بودن تغییر و بهبودی به وجود آمده در روند و شدت کم میلی 
جنسی از نظر آماری می باشد. همچنین افزایش نمرات این مراجع 
تا حد باالتر از نقاط برش پرسش نامه ها و درصد بهبودی ارایه شده 
در جدول شماره 2، نشانگر تأثیر معنی دار این روش مداخله از نظر 

بالینی می باشد. 
مراجع سوم

HISD نامه نمرات پرسش  از  ارایه شده  نمودار  اساس  بر 
مراجع، روند تغییر درسطح و شیب تمایل جنسی خود را از جلسه اول 
شروع کرده و این تغییر با شیب تغییر نسبتا تند شبیه به دو مراجع 
نمرات  در سطح  تغییر  روند  است.  داشته  تداوم  آخر  تا جلسه  قبلی 
در  ارایه شده  نتایج  به  توجه  با  نمی شود.  پیگیری مشاهده  مرحله 

جدول 2، این مراجع نیز از نظرآماری کاهش معنی داری را در جلسه 
آخر درمان نسبت به مرحله خط پایه در سطح معنی داری )0/05< 
p( با مقادیر شاخص تغییر پایای پرسش نامه های  HISD برابر 
)RCI =7/61( و ENRICH برابر )RCI =2/22( کسب کرده 
است. همچنین باال بودن ارزش شاخص تغییر پایای به دست آمده 
از نمره z =1/96 و معنی داری آن در سطح )P>0/05( در نوبت 
سوم پیگیری نسبت به مرحله خط پایه این مراجع حاکی از معنی دار 
بودن تغییر و بهبودی به وجودآمده در روند و شدت کم میلی جنسی 
مراجع از نظر آماری می باشد. افزایش نمره بیمار در ابزارهای فوق 
تا حد نقطه برش و درصد بهبودی قابل مالحظه در مرحله  الذکر 
از درمان و پیگیری در جدول 2، نشانگر معنی داری تغییر و  پس 
بهبودی در نشانه های پاتولوژیک آماجی این مراجع از نظر بالینی 
می باشد. با اینکه ارزش شاخص تغییر پایای این مراجع در پرسشنامه 
ENRICH در مرحله پس از درمان )RCI = 2/22( بدست آمده 

اما ارزش شاخص تغییر پایا در مرحله پیگیری )RCI =1/79( به 
دست آمد که کوچکتر از ارزش نمره Z=1/96 در سطح معناداری 
 )P>0/05( سطح  در  آن  داری  معنا  عدم  باشد.  می   )P>0/05(
افزایش  در  درمانی  مداخله  تأثیر  آماری  معناداری  عدم  از  حاکی 
رضایت زناشویی این مراجع می باشد. همچنین درصد بهبودی پایین                                                                   
)کمتر از 50%( در این پرسشنامه حاکی از عدم معناداری تغییر از نظر 

بالینی می باشد.

جدول2: ویژگی های جمعیت شناختی مراجعان

وضعیت تاهلمدت ابتال به بیماریتحصیالتجنسیتسنگروه
الف
ب
ج

34
45
36

مؤنث
مؤنث
مؤنث

دیپلم
دیپلم

لیسانس

12سال
6سال
10سال

متاهل
متاهل
متاهل
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ENRICH و HISD  جدول3: درصد بهبودی و شاخص تغییر پایای مراجعان در پرسشنامه های

مراجع جمراجع بمراجع الف
HISD )خط پایه(

HISD )جلسه اول(
HISD )جلسه هشتم(

)RCI ( شاخص تغییر پایا
درصد بهبودی

درصد بهبودی کلی
HISD )هفته 2(
HISD )هفته 4(
HISD )هفته 6(

)RCI( شاخص تغییر پایا
درصد بهبودی

درصد بهبودی کلی
ENRICH )خط پایه(

ENRICH )جلسه اول(
ENRICH )جلسه هشتم(    

)RCI ( شاخص تغییر پایا
درصد بهبودی

درصد بهبودی کلی
ENRICH )هفته 2(
ENRICH )هفته 4(
ENRICH )هفته 6(

)RCI( شاخص تغییر پایا
درصد بهبودی

درصد بهبودی کلی

23
23
67

8/17
65/67

72
76
79

10/40
70/88

19
20
48

2/07
60/41

51
53
59

2/86
67/79

25
26
73

8/91
65/75
63/61

77
79
80

10/21
68/75
66/26

29
29
62

2/36
53/22
54/02

60
59
61

2/29
52/45
54/44

28
29
69

7/61
59/42

68
70
69

7/61
59/42

33
32
64

2/22
48/43

60
58
58

1/79
43/10

)HISD( نمودار 1: روند تغییر نمرات مراجعان در شاخص تمایل جنسی هالبرت
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ENRICH نمودار 2:  روند تغییر نمرات مراجعان در پرسشنامه رضایت زناشویی

بحث  
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارآیی و اثربخشی درمان 
سیستمی اختالالت جنسی در زنان مبتال به کم میلی جنسی بود. به 
نظر می رسد این مداخله منجر به کاهش قابل مالحظه در شدت 
عالیم و آسیب درکارکرد مراجعان گردید. متغیرهای وابسته یا آماج 
درمان در طی فاصله خط پایه تا شروع درمان نسبتا پایدار و بدون 
تغییر ماندند و نهایتا با ورود متغیر مستقل )درمان سیستمی کم میلی 
جنسی )تغییرات در سطح، روند و شیب پدیدار شد. همچنین شیب 
از                    کدام  تأثیر هر  نشانگر  تا حدودی  آن  یکنواخت  تداوم  و  پیوسته 

مؤلفه های موجود در پروتکل جلسات درمان می باشد.
برنامه سنجش مکرر نشانه ها به صورت هفتگی امکان بررسی 
ارتباط بین مؤلفه های هر جلسه از مداخله و عالیم گزارش شده را 
موجب گردید. یک مورد از این مشاهدات که تقریبا در هر سه مراجع 
قابل مالحظه ای در عالیم در طول  آنها کاهش  آشکار شد و در 
مرحله مداخله پدیدار گردید، همزمان با تصحیح انتظارات غیر واقع 

بینانه، پذیرش مسئولیت و نقش خود در ایجاد و تداوم مشکل بود. 
نکته قابل توجه دیگر در مراجعان این بود که  مدام به جای 
لذت بردن از فعالیت جنسی در مورد کمبود میل جنسی خود نگرانی                                                                                                     
به  نسبت  باید  که  خود  باور  این  به  کردن  فکر  هنگام  کردند.  می 
را  بیشتری  لذت جنسی  و  باشند  داشته  بیشتری  تمایل  همسرشان 
نسبت به آنچه االن احساس می کنند، فراهم کنند اضطراب پاسخ 
جنسی بیشتری را تجربه می کردند. در واقع تمرکز اصلی صمیمیت 
افزایش  با  بنابراین  بود.  اضطراب معطوف  بر  لذت  به جای  جنسی 

اضطراب پاسخ جنسی، تمایل جنسی کمتر شده، در نتیجه اضطراب 
با توجه به روند  افزایش یافته و چرخه معیوب ادامه پیدا می کرد. 
بهبودی مراجعان، این الگو نیزمی تواند همسو با یافته های بونچینلی 
استفاده  و  جنسی  گستره  افزایش  بر  مبنی  که  باشد  همکاران  و 
شریک  در  جنسی  برانگیختگی  بازگرداندن  برای  ها  ازخیالپردازی 
جنسی و در روابط است )41(، چرا که یافته ها نشان می دهد پیامد 
آنان                   رضایت شریک جنسی  تاثیر  تحت  زنان شدیدا  رابطه جنسی 
می باشد )42(. از طرفی تکنیکهای کاهش اضطراب پاسخ جنسی 
ممکن است منجر به کاهش در شدت عالیم گردد و این خود نشانه 
ای از تغییر در ساختارهای ترس و اضطراب مراجع یا مکانیسم عمل 
و اثربخش بودن مداخله است که متعاقب این حالت فرد به طور معنی 

دار و پایدار از دست هیجانات منفی رها می شود. 
افزایش درصد  به  نظر می رسد منجر  به  موارد دیگری که 
بهبودی کلی شد، آموزش مهارت های مورد نیاز مانند مهارت کنترل 
خشم و مهارت حل تعارض می باشد که باعث شد تماسهای هیجانی 
مراجعان با همسرانشان افزایش یافته و احساسات جنسی سرکوب 
شده بر اثر تجربه طوالنی مدت خشم و ناکامی، آزاد و مجددا تجربه 
و  خود  احساسات  به  تر  راحت  مراجعان  مرحله  این  از  پس  شوند. 
تمرکز  )مانند  زوجی  سیستمی  تمرینات  و  کردند  توجه  همسرشان 
حسی( را با عالقه و اطمینان بیشتری انجام دادند. وقتی مراجعان در 
طول درمان متوجه شدند که تمایل جنسی، یکی از جنبه های ارتباط 
است که در کنترل خود فرد است و ترِس از این که هدف همسرش 
کنترل اوست بطور ناهشیار از طریق اجتناب از تمایل جنسی کاهش 
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می یابد، با بازگرداندن توازن قدرت به رابطه، صمیمیت را افزایش 
دادند. این یافته پژوهش حاضر همسو با یافته تیمورپور و همکاران 
)2011( می باشد که نشان می دهد بین سبک دلبستگی و تمایل 
جنسی رابطه معناداری وجود دارد. افراد با سبک دلبستگی اجتنابی 
تالش می کنند تا از رابطه جنسی اجتناب کنند یا آمیزش جنسی را از 
صمیمیت عاطفی جدا کنند. این مسئله ممکن است به علت آزردگی 
هنگام صمیمیت و عدم توانایی برای نزدیک بودن با دیگران باشد 

.)43(
به طور کلی با توجه به یافته های این پژوهش کاهش معنی 
دار در شدت و عالیم اختالل کم میلی جنسی و آسیب در عملکرد هر 
سه مراجع در مقایسه با نمرات مرحله خط پایه و تداوم این تغییر با 
نوسانات افزایشی یا کاهش اندک تا آخر دوره پیگیری که به صورت 
بارز و واضح این یافته ها را در نمودار روند تغییر نمرات HISD و 
شاخص های تغییر پایدار و درصد بهبودی هر یک از مراجعان در سایر 
متغیرهای وابسته یا آماج درمان می توان مشاهده کرد، همه حاکی از 
کارایی و اثربخشی این روش مداخله در بهبودی افراد مبتال به اختالل 

کم میلی جنسی می باشد.
نتایج این پژوهش همسو با یافته های به دست آمده از دو 
سکس  مداخله  دهد  می  نشان  که  است  بالینی  کارآزمایی  مطالعه 
 Mindfulness Based( تراپی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
در  ای  قابل مالحظه  بهبود  با   )Cognitive Sex Therapy
تمامی  و  رضایتمندی  لغزندگی،  میزان  انگیختگی،  جنسی،  تمایل 
اختالالت  درمان  همچنین   .)44( است  همراه  جنسی  کارکردهای 
انگیختگی و تمایل جنسی در زنان با استفاده از اصول توجه-آگاهی، 
مراقبه و یوگا به همراه رواندرمانی از اثربخشی خوبی برخوردار است 
)45(. به نظر می رسد مطالعه حاضر در نوع خود به دلیل بررسی 
اختالل جنسی صرف منحصر  درمان روی یک  این روش  کارایی 

به فرد باشد.

نتیجه گیری نهایی  
نتایج این مطالعه نشان داد که درمان سیستمی اختالل کم 
میلی جنسی توانسته در افزایش میل جنسی خانم هایی که از اختالل 
کم میلی جنسی رنج می برند مؤثر واقع شود. همچنین موجب افزایش 
رضایت زناشویی آنان شود. با توجه به این که در روش  سیستمی 
تمرکز بر افراد، پویایی های زوجی، خانواده مبدا و سایر مؤلفه هایی                   
)زیستی، پزشکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی(  
است که روابط بین همسران را تحت تاثیر قرار می دهد، با آموزش 
مهارت های مورد نیاز در طول درمان می توان تا حد امکان بروز 
تعارضات بین فردی را کاهش داد که این خود منجر به ارتقاء کیفیت 

رابطه زوجین و افزایش صمیمیت )عاطفی و جسمی( خواهد شد. 
با در نظر گرفتن برخی محدودیت های طرح های تک موردی 
از جمله حجم کوچک نمونه و تک جنسیتی بودن در نمونه پژوهش 
حاضر تعمیم پذیری یافته ها به طور آشکاری محدود می شود. لذا 
برای رفع این محدودیت های متدولوژیک، پژوهش های دیگری به 
منظور تأیید بیشتر کارایی و کاربردپذیری این نوع مداخله در افراد 
مبتال به اختالل کم میلی جنسی در قالب کارآزمایی های تصادفی 

کنترل شده با حجم نمونه بزرگ تر ضروری به نظر می رسد.

تشکر و قدردانی  
مسئولین  و  پژوهش  این  در  کنندگان  شرکت  همکاری  از 
محترم مراکز مشاوره که ما را در انجام این طرح یاری نمودند،کمال 

تشکر را داریم.
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