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ABSTRACT
Introduction: Pregnancy causes many physical and psychological changes. Therefore,
pregnant women may face many issues and problems, including a lack of reduced sexual
function. This study was prepared to compare the effectiveness of cognitive-behavioral couple
therapy training and the EIS (empathy, intimacy, and sexual satisfaction) model on sexual
function in pregnant women.
Methods: This was a semi-experimental study with pre- and post-test design. A total of 60
people among the statistical population, who met the inclusiojn criteria were chosen, and
randomly divided into three groups of 20 (two intervention groups and one control group). The
intervention participants were trained using cognitive-behavioral and EIS model in 8 sessions of
90 minutes, while the control group did not receive any training during this time. The tool used
to collect data in pre- and post-test was the Women's Sexual Performance Index (FSFI). Data
were analyzed using SPSS 23 at a significance level of 0.05.
Results: Findings showed that both cognitive-behavioral approaches and the EIS model are
practical on sexual function and its subscales (sexual desire, sexual arousal, vaginal moisture,
orgasm, sexual satisfaction, painful intercourse) (P value<0.05). There is a difference in their
effectiveness in this regard. The EIS model with a mean and standard deviation of 24.08 ± 1.85
had a more significant effect on sexual function than the cognitive-behavioral approach with a
mean and variation of 17.58 ±1.1.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that despite the differences between these two
approaches (cognitive-behavioral approaches and EIS model), both are useful in terms of sexual
function and its subscales. However, due to the greater effectiveness of the EIS model, it can be
used during pregnancy besides the other cares.
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چکیده
مقدمه :دوران بارداری با تغییرات جسمانی و روانشناختی بسیاری همراه است .بنابراین زنان
باردارممکن است با مسائل و مشکالت زیادی ازجمله کاهش عملکرد جنسی مواجه باشند .پژوهش حاضر
با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش زوجدرمانی شناختی-رفتاری و مدل  EISبر عملکرد جنسی در زنان
باردار انجام شد.
روش کار :بدین منظور طی یک پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل،
از بین جامعه آماری (زنان باردار نخستزا) با لحاظنمودن مالکهای ورود به پژوهش ،به شیوه نمونه گیری
در دسترس  60نفر انتخاب و به شیوة تصادفی ساده درسه گروه  20نفره (دو گروه مداخله و یک گروه
کنترل) جایگزین شدند .در ادامه در طی  8جلسه  90دقیقهای ،به یک گروه مداخلۀ آموزش شناختی-
رفتاری و به گروه دیگر مدل  EISآموزش داده شد ،در حالی که گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت
نکردند .ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها در پیشآزمون-پسآزمون ،پرسشنامۀ شاخص عملکرد
جنسی زنان بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23در سطح معناداری  0/05تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که هردو رویکرد شناختی-رفتاری و مدل  EISبر عملکرد جنسی و

برای دانلود این مقاله ،کد زیر را با موبایل
خود اسکن کنید.

خردهمقیاسهای آن (میل جنسی ،برانگیختگی جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم ،رضایت جنسی ،مقاربت
دردناک) مؤثر هستند (  )P value< 0/05و بین اثربخشی آنها در این زمینه تفاوت وجود دارد .مدل EIS
با میانگین و انحرافمعیار  24/08 ±1/85نسبت به رویکرد شناختی-رفتاری با میانگین و انحراف ±1/1
 17/58تأثیر بیشتری بر عملکرد جنسی داشت.
نتیجه گیری :بنابراین میتوان نتیجه گرفت با وجود تفاوت بین دو رویکرد شناختی-رفتاری و مدل
 EISهردو در زمینۀ عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن مؤثر هستند اما با توجه به اثربخشی بیشتر
مدل EISمیتوان از آن در دوران بارداری به عنوان روش کارآمدتر در کنار سایر مراقبتها استفاد کرد.
کلیدواژهها :زنان باردار ،عملکرد جنسی ،رویکرد شناختی -رفتاری ،مدل EIS

مقدمه
بارداری یکی از عواملی است که با ایجاد تغییرات جسمی
و روانی در زنان میتواند بهعنوان یک عامل جدی در پیدایش
یا تشدید اختالالت جنسی تلقی شود ] .[1در دوران بارداری،
بهعلت عدم وجود آگاهی درزمینۀ فیزیولوژی بارداری و
همچنین انجام فعالیت جنسی در این دوران ،و از طرف دیگر
اعتقادات و باورهای غلطی که ممکن است از محیط اطراف به
مادران منتقل شود ،نگرش و عملکرد جنسی آنها میتواند تحت
تأثیر قرار گیرد و به علت ترس از صدمه به جنین و یا از دست
رفتن عاملگی یا عواقب ناشی از آن ،فعالیت جنسی برخی زنان
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طی بارداری متوقف میشود و به دنبال آن تبعات زیادی برای
زنان و همسرانشان به بار میآورد ] .[2از سوی دیگر
بررسیهای اولیه دربارة رابطۀ جنسی در طی دوران بارداری
نشان میدهد که یک الگوی متغیر و بیثباتی از میل و کارکرد
جنسی در سه ماهه اول بارداری و دوم بارداری و کاهش در
سه ماهه سوم وجود دارد [ Bogren .]3به نقل از  Keleyو
همکاران در یک مطالعۀ فراتحلیلی با  59تحقیق مشخص
کردند که بین  76-79درصد زنان از آمیزش جنسی قبل از
بارداری لذت میبرند؛ در حالی که این وضعیت پس از بارداری
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به  59درصد در سه ماهۀ اول 75-84 ،درصد در سه ماهۀ دوم
و  40-41درصد در سه ماهۀ سوم کاهش پیدا میکند ].[4
پژوهشهای انجام شدة دیگر نیز درزمینۀ عملکرد جنسی زنان
باردار مؤید این است که طی دوران بارداری و حتی ماهها پس
از زایمان ،تمایل به برقراری رابطۀ جنسی ،میل جنسی ،دفعات
مقاربت ،دفعات ارگاسم و رضایت از رابطۀ جنسی کاهش یافته
و میزان اختالالت جنسی افزایش مییابند ][5-8؛ همچنین
براساس پژوهشها ،بارداری منجر به تغییرات زیادی در روابط
عاطفی ،جنسی و رضایت زناشویی زوجین میشود ].[9-12
با این وجود امروزه رویکردهای زوجدرمانی و
خانوادهدرمانی گوناگونی با هدف کاهش تعارضات و آشفتگی
ارتباطی میان زوجها و کمک به آنها در حل مشکالت و
تصمیمگیریهای درست به وجود آمده است؛ ازجملۀ این
رویکرها میتوان به رویکرهای زوجدرمانی شناختی – رفتاری،1
و مدل همدلی ،صمیمیت ،رضایت جنسی 2اشاره نمود.
رویکرد شناختی -رفتاری بر تعامل و ارتباط رفتاری
زوجین و رفتارهای مشکلزا و آگاهی از آنها ،توضیح و تشریح
رابطۀ بین افکار و احساسات و رفتار افراد ،تغییر توقعات ،باورها
و خطاهای شناختی و شناختهای غیر واقعی زوجین و
بازسازی و تصحیح شناختها و انتسابهای نادرست در
تعاملهای ارتباطی و بهرهگیری از روشهای خودآموز و
آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله در تعاملهای
ارتباطی تأکید دارد []13؛ برعکس رویکرد زوجدرمانی
شناختی -رفتاری که یک رویکرد شناختهشده درزمینۀ
خانوادهدرمانی و زوجدرمانی است ،مدل EISیک مدل نو
درزمینۀ زوجدرمانی است .این مدل توسط  Konzenارائه شده
است و بر مبنای الگوی فرایند اعتباریابی انسان  Satirقرار دارد
] .[14این رویکرد کمتر بر بُعد شناختی و حل مسئله تأکید
دارد و بیشتر بر تجربه ،شناسایی و آگاهی از هیجانات و
ارتباطات و واکنشهای هیجانی زوجین و اصالح و بازسازی و
رشد واکنش های هیجانی در فضایی توام با خلوص و همدلی
در زمان حال متمرکز است و از این راه میخواهد ضمن افزایش
خودشناسی و بهبود عزتنفس و ارزش شخصی ،به اصالح
ارتباطات آسیبپذیر ،بهبود صمیمیت نسبی ،حل تعارضات،
بهبود عملکرد جنسی ،وآموزش مهارتهای احساسی و جنسی
بپردازد؛ همچنین این مدل زوجدرمانی عالوه بر افزایش رضایت
CBT.1
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جنسی و زناشویی از طریق صمیمیت و همدلی و تجربه و
آگاهی از هیجانات ،بر بُعد معنویت و اعتقادات مذهبی در بهبود
روابط زوجین نیز تأکید دارد و بر این اعتقاد است که آگاهی از
باورها و ارزشهای مذهبی و معنوی در رابطه با زوجین و نقش
هر یک از آنها در روابط خانوادگی ،جنسی و زناشویی میتواند
به بهبود روابط زوجین بینجامد ].[15
در این راستا ،مطالعات انجام شده ،آموزش زوجدرمانی
شناختی-رفتاری را به عنوان شیوهای مناسب بر عملکرد
جنسی ] ،[16-22کاهش تعارضات زناشویی ] ،[23صمیمیت
زناشویی ] [24مطرح نمودهاند .در پژوهشی دیگر  Goudarziو
 Boostanipoorنیز اثربخشی زوج درمانی سیستمی -رفتاری
در افزایش سازگازی زناشویی را نشان دادند ] .[25عالوه بر
این ،در رابطه با اثربخشی مدل  Konzen ،EISو همکارانش در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بهکارگیری مدل EIS
موجب رضایت جنسی ،صمیمیت زناشویی و صمیمیت جنسی
کالمی در مردان و زنان و بهبود عملکرد جنسی در آنها میشود
].[14
هرچند تحقیقات زیادی درزمینۀ اثربخشی رویکرد
شناختی-رفتاری انجام شده و اکثر آنها ازجمله پژوهشهایی
که در باال به آن اشاره شد کارایی آن را درزمینۀ رضایت
زناشویی ،رضایت جنسی،کاهش تعارضات و افزایش سازگاری
زناشویی ،کاهش استرس ،افسردگی ،اضطراب ،و سالمت روانی
به طور عموم ،بر روی زوجین تأیید کردهاند با این وجود
مطالعات بسیارکم و محدودی بصورت مقایسه ای ،در مورد
تأثیر این رویکرد و مقایسۀ اثربخشی آن با یک رویکرد نو
درزمینۀ عملکرد جنسی در زنان باردار در دسترس است .بر
این اساس و بنا به اهمیت و ضرورت دستیابی به مؤثرترین
شیوة افزایش عملکرد جنسی زنان باردار با توجه به تأثیرات
سوء بعد منفی این مقوله بر جنین و زندگی فردی و خانوادگی
زنان باردار ،انجام این تحقیق الزم و ضروری به نظر میرسد.
بنابراین با توجه به آنچه در باال ذکر شد در این پژوهش به
دنبال پاسخگویی به این سؤال کلی هستیم که «آیا میان
اثربخشی آموزش زوجدرمانی شناختی-رفتاری و مدل  EISبر
عملکرد جنسی زنان باردار تفاوت وجود دارد؟»
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روش کار
پژوهش حاضر نیمهتجربی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با
گروه کنترل است .جامعۀ آماری این تحقیق شامل همۀ زنان
بارداری بود که به مراکز درمان و بهداشت شهر بوکان در
مهرماه سال  1398مراجعه کرده و در آنجا پروندة بارداری
داشتند .مالکهای ورود به این پژوهش به صورت تمایل به
حضور در جلسات آموزشی ،داشتن حداقل تحصیالت دیپلم،
سن  18تا  38سال ،حداقل یک سال و حداکثر  8سال زندگی
مشترک ،عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی ،بارداری
برای نخستین بار ،سن حاملگی بین  16تا  24هفته ،حاملگی
با جنین تکقلو ،حاملگی بدون سوابق ناباروری و ممنوعیت
برای زایمان طبیعی ،عدم پیشینه دریافت خدمات روان
پزشکی ،نداشتن تعارضهای حاد و بحرانی در خانواده ،تأیی ِد
سالم بودن جنین از طریق سونوگرافی به عنوان مالکهای ورود
به مطالعه تعیین شد  .عالوه بر این در این مطالعه مالکهای
 -1غیبت و شرکت نکردن بیش از سه جلسه در فرایند آموزش،
 -2تشخیص جنین غیرطبیعی و در خطر بودن آن به وسیله
سونوگرافی -3 ،سقط یا مرگ جنین -4 ،بروز هر گونه حادثۀ
استرس زا برای زن باردار و خانواده او( بیماری ،مرگ و  ،)...و
 -5داشتن تعارض شدید با همسر به عنوان مالکهای خروج
اعضا از پژوهش در نظر گرفته شد.
با توجه به هدف و روش این پژوهش و همچنین با نظر
گرفتن مطالعات مشابه انجام شده ،و لحاظ کردن احتمال
ریزش  20درصدی تعداد اعضای گروه نمونه با توجه به
حساسیت و عدم توانایی جسمی و روحی و بروز حوادث
ناخواسته برای آنان در جریان تحقیق ،تعداد حجم نمونه در
این مطالعه  60نفر تعیین شد .برای انتخاب نمونۀ پژوهش از
میان جامعۀ آماری ،با استفاده از شیوه نمونهگیری در دسترس،
ابتدا  60نفر از واجدین شرایط انتخاب و به صورت تصادفی
ساده در سه گروه  20نفره (دو گروه مداخله و یک گروه کنترل)
جایگزین شدند.
به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش ،هنگام
نمونهگیری ،هدف از پژوهش و مزایای مشارکت در پژوهش،
جنبۀ اختیاریبودنِ شرکت در پژوهش و داشتن حق ترک
گروه در هر مرحله از پژوهش با اطالع قبلی مجری ،اطمینان
از محرمانه ماندن اطالعات و دیگر اصول و قوانین حاکم بر گروه
برای مشارکتکنندگان بهوضوح توضیح و به پرسشهای آنها
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پاسخ داده شد و در نهایت از آنها رضایتنامۀ آگاهانۀ کتبی
مشارکت گرفته شد .در مرحلۀ بعد ،هر سه گروه پرسشنامۀ
 FSFIو دموگرافیک را قبل از مطالعه تکمیل کردند؛ سپس
اعضای دو گروه مداخله (گروه شناختی-رفتاری و گروه مدل
 )EISتوسط یک همکار خانم کارآزموده و متخصص مشاورة
خانواده و با همکاری و راهنمایی یک متخصص زنان و زایمان
طبق برنامهریزی و هماهنگیهای قبلی با افراد گروه مداخله،
هر هفته دو جلسه  90دقیقهای و جمع ًا به مدت  8جلسه،
مطابق پروتکلهای ارائه شده برای هر کدام از شیوههای
زوجدرمانی شناختی-رفتاری و مدل  EISآموزش داده شدند و
در طول این دوره گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد.
قابل ذکر است که با توجه به نو بودن پروتکل آموزشی مدل
 ،EISجهت اطمینان از روایی و انطباق آن با ارزشهای
فرهنگی و دینی جامعه ایران ،نسخه پروتکل آماده شدة فارسی
این مدل ،همراه با اصل کتابچه و نسخۀ انگلیسی پروتکل و
مقاله ارائهدهندة آن در مورد مدل  ،EISبه  9نفر از متخصصان
و صاحبنظران برجستۀ خانوادهدرمانی با حداقل  10سال
تجربه کار با زوجها و خانوادهها ارائه شد .روایی مصصحان برای
این پروتکل  0/97محاسبه شد و در نهایت با اعمال نظرات و
پیشنهادات متخصصات مربوطه پروتکل جهت آموزش به گروه
مداخله به صورتی که در جدول آمده است ارائه شد .در پایان
جلسات آموزشی ،روی هر سه گروه پسآزمون اجرا و مجدداً
پرسشنامۀ  FSFIتکمیل شد .قابل ذکر است که جهت رعایت
اخالق در پژوهش در پایان این مطالعه ،مدل  EISبا توجه به
اثربخشی بیشتر آن ،با در نظر گرفتن شرایط جسمانی و روانی
زنان باردار در این مرحله از بارداری به شیوة گروه مداخلهای
 ،EISبه مدت  5جلسه به گروه کنترل آموزش داده شد.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامۀ استاندارد شاخص
عملکرد جنسی زنان ( )FSFIو پرسشنامۀ دموگرافیک در مورد
سن ،میزان تحصیالت خود و همسر ،وضعیت اشتغال خود و
همسر و مدت زمان ازدواج استفاده شد پرسشنامۀ فوق یک
شاخص ششبُعدی است که عملکرد جنسی زنان را به وسیله
 19سؤال در خردهمقیاسهای تمایالت جنسی ،تحریک یا
برانگیختگی جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم ،رضایت جنسی و
درد جنسی در  4هفته گذشته مورد بررسی قرار میدهد .این
پرسشنامه دارای  6گزینه فعالیت جنسی نداشتم ،هرگز،
بندرت ،گاهی ،اغلب ،همیشه است که از صفر تا  5نمره گذاری
میشود نمرات در نظر گرفته شده برای سؤالهای حیطۀ میل
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جنسی مطلوب ،و برعکس نمرة پایین نشاندهندة عملکرد
جنسی نامطلوب است .نقطۀ برش جهت تعیین اختالل عملکرد
جنسی  28است .همچنین نمرة کمتر از  0/65کل نمره برای
هر حیطه ،اختالل عملکرد آن حیطه در نظر گرفته میشود.
جدول زیر سیستم نمرهدهی پرسشنامۀ شاخص عملکرد
جنسی زنان را نشان میدهد:

جنسی ( ،)1-5تحریک جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم و
مقاربت دردناک ( )0-5و رضایت جنسی ( 1-5یا  )0است با
جمع نمرات فرد در هر حیطه و ضرب آن در فاکتور یا ضریب
آن بُعد ،نمرة فرد در هر حیطه به دست میآید و نمرة کل با
جمع کردن نمرات همۀ حیطهها به دست میآید .محدودة نمره
کل بین  2 – 26است که نمرة باالتر نشان دهنده عملکرد

جدول  .1سیستم نمره دهی شاخص عملکرد جنسی زنان
بخش

سؤاالت

محدوده نمرات

ضریب

حداقل نمره

حداکثر نمره

میل جنسی

1،2

5-1

0/6

1/2

6

برانگیختگی جنسی

3،4،5،6

صفر 5 -

0/3

صفر

6

رطوبت مهبلی

7 ،8 ،9 ،10

صفر 5 -

0/3

صفر

6

ارگاسم

11 ،12 ،13

صفر 5 -

0/4

صفر

6

رضایت جنسی

14 ،15 ،16

صفر یا 5 - 1

0/4

صفر

6

درد

17 ،18 ،19

صفر 5-

0/4

صفر

6

شاخص عملکرد جنسی زنان در ایران توسط
 Mohammadiو همکاران استاندارد سازی شده است؛ و میزان
پایایی مقیاس و خردهمقیاسها را از طریق محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ باالی  0/70گزارش کردهاند و همچنین روایی
نسخۀ فارسی با استفاده از سطح زیرمنحنی 3راک برای کل
مقیاس  0/917به دست آمده است ] .[26اعتبار این پرسشنامه
در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ  0/89به دست آمد
که حاکی از اعتبار مناسب و قابل قبول آن است.

در نهایت برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 23
( )SPSS Inc., Chicago, Ill., USAو متناسب با سطح
سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (میانگین ،انحراف
استاندارد) و آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای سنجش
نرمال بودن توزیع نمرات ،آزمون لوین برای سنجش یکسانی
واریانس گروهها ،شاخص تعامل متغیر مستقل و همپراش برای
سنجش همگنی شیبهای رگریسیونی ،و تحلیل کواریاس و
آزمون تعقیبی توکی (جهت بررسی تفاوت بین گروه ها)
استفاده شد.

جدول  .2خالصه محتوای جلسات آموزشی زوجدرمانی شناختی  -رفتاری استنتاج از  Goldenbergو  Goldenbergترجمه Hamid
 Reza Hosseinو همکاران ]. [13
جلسات

محتوای جلسات

در این جلسه به معارفه و اتحاد درمانی و آشنایی اعضا با یکدیگر و درمانگر ،و بیان قوانین و اهداف جلسات پرداخته شد ،و در پایان پیش
جلسه اول
آزمون از اعضاء گرفته شد
در این جلسه آموزش هایی از نظر عالئم جسمی و روانی مرتبط با تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری ،به آنها ارائه شد در پایان به عنوان یک
جلسه دوم
تکلیف اعضاء ترغیب شدند که از سایر منابع دیگر در مورد بارداری و عالئم جسمی و روانی آن اطالعات کسب کنند
در این جلسه مهارتهای ارتباطی ،شناسایی الگوهای تعاملی ناکارآمد و تاثیر آن بر زندگی زناشویی و اصالح آنها ،و مهارتهای تصمیم گیری و
جلسه سوم
حل مسئله اموزش داده شد .در پایان جلسه اعضاء مکلف شدن تا آنچه را در این جلسه یاد گرفته اند در بیرون تمرین کنند.
در این جلسه رابطه بین افکار و رفتار و عواطف و همچنین شیوه شناسایی وآگاهی از افکار تحریف شده و ناکارآمد و چگونگی اصالح و تغییر
جلسه چهارم
آنها به اعضاء یاد داده شد .
به اعضاء آموزشهایی در زمینه مهارت های جنسی ،نقش نگرش های غلط جنسی در عملکرد جنسی و نحوه اصالح آنها ،نقش تغییرات
جلسه پنجم جسمی و ذهنی دوران بارداری بر عملکرد جنسی زوجین داده شد اعضاء مکلف شدند تا به نقش افکار و نگرش های غلط جنسی در زندگی
زناشویی خود بنگرند و سعی کنند آنها را اصالح کنند
AUC: Area Under the Curve.3
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محتوای جلسات

جلسات

آموزشهایی در زمینه معنی و مفهوم اضطراب و استرس به ویژه استرس های دوران بارداری و ماهیت و منابع آنها و تأثیر آنها بر ابعاد دیگر
جلسه ششم زندگی و چگونگی مقابله با آنها به اعضاء داده شد .در پایان اعضاء مکلف به تمرین شناسایی استرس و اضطراب های خود ،بررسی نقش آنها
شیوه ای مقابله بان در بیرون از جلسه شدند
در این جلسه اطالعاتی در زمینه زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هر کدام به اعضاء داده شد ،در پایان اعضاء مکلف شدند اطالعات
جلسه هفتم
بیشتری از منابع معتبر دیگر گردآوری کنند.
ابتدا خالصه ای از مطالب جلسات قبل یادآوری و از اعضاء خواسته شد تا سواالت و ابهامات خود را در زمینه مطالب مربوطه مطرح کنند ،و در
جلسه هشتم
پایان ضمن تقدیر از اعضاء پس آزمون از آنها گرفته شد
قابل ذکر است که از جلسه دوم تا هشتم در ابتدای هر جلسه ،تکالیف جلسه قبل بررسی و بازخورد ارائه می شد
جدول  .3خالصه محتوای جلسات آموزش زوجدرمانی مدل ( EISهمدلی ،صمیمیت ،رضایت جنسی) برگرفته از کتابچه راهنمای مدل
.[15] Konzen ،EIS
جلسات

محتوای جلسات

جلسه

در این جلسه اعضای گروه با یکدیگر آشنا و در زمینه اهداف و قوانین به گفتگو با یکدیگر پرداختند و همچنین ارزیابی و پیش آزمون در
زمینه متغیر عملکرد جنسی ،از اعضای گروه گرفته شد

اول

چهارم

در این جلسه جهت افزایش همدلی ،بهبود روابط و حل اختالفات و افزایش صمیمیت ،مفهوم اعتبار سنجی و قوانین مربوط به پروتکل اعتبار
سنجی با استفاده از  OINK4و  RACE5توضیح داده شد در پایان این جلسه تکالیفی در زمینه تمرین و بگارگیری قوانین پروتکل اعتبار
سنجی در حل مسائل و ارتباطات مشکل ساز روزمره به اعضاء داده شد.
به اعضاء کمک شد تا از چگونگی دیدگاه دینی و مذهبی و سایر ارزشهای خود ،در زمینه مسائل زناشویی ،خانوادگی  ،نقش و وظایف زوجین،
مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله و چگونگی مواجه با سختیها و شرایط استرس زا آگاه شوند .درپایان اعضاء مکلف شدند به مطالعه
بیشتر از منابع مختلف در این زمینه بپردازند.
به اعضای گروه کمک شد تا افکار و احساسات  ،انتظارات و عوامل تأثیر گذار جنسی را بررسی و با همسر خویش در میان بگذارند و از آنها
آگاهی یابند همچنین مهارت های صمیمیت رابطه ای و تصویر بدن آموخته شد .در پایان تکالیف انجام یک مکالمه  5دقیقه ای متقابل ،
تمرین آیینه و تمرین جام ،تفریح کردن و تعیین یک برنامه تفریحی توسط همسر و بحث در مورد آن  ،به اعضاء داده شد
در این جلسه مهارت های صمیمیت لمسی محبت و نوازش کردن به اعضاء آموزش داده شد در پایان این جلسه تکالیفی جهت انجام در خانه
برای اعضاء تعیین شد از جمله :تمرین جلوی آینه برای نوازش کردن و صمیمیت جسمی ،نوازش و تمرین لمس قسمتهای تعیین شده ،
تمرین اعالم و انعکاس،
در این جلسه ،مهارت های صمیمت حسی و جنسی  ،و چگونگی مطرح کردن درخواست ها و تمایالت جنسی ،بررسی چگونگی شرایط و
تمایل به بودن ها و نبودن ها هنگام برقراری رابطه آموزش داده شد.درپایان تکالیفی از فراهم کردن شرایط الزم برای صمیمیت حسی،
تمرین نوازش کامل نواحی تحریک جنسی سطح  ،2تمرین بوسیدن ،فراهم کردن شرایط الزم برای صمیمیت جنسی ،دوش گرفتن با هم،
نوازش کامل نواحی تحریک جنسی سطح  (1اندامهای جنسی و )...برای ارگاسم و مقاربت جنسی ،تعیین شد.

جلسه

به اعضای گروه کمک شد تا از احساسات ،توانایی ها و امکانات و نیازهای درونی خود در دوران مختلف بارداری آگاهی یابند و مهارتهای بروز
آنها را بیاموزند .در پایان این جلسه به عنوان یک تکلیف از اعضاء خواسته می شود احساسات و توانایی ها و نیازهای خود را در موقعیت های
مختلف خانوادگی و زناشویی مورد توجه قرار دهند .

جلسه
دوم
جلسه
سوم
جلسه

جلسه
پنجم
جلسه
ششم

هفتم
جلسه
هشتم

در این جلسه ،ضمن خالصه کردن مطالب جلسات قبل از اعضاء درخواست می شود تا سواالت و ابهامات خود را در زمینه مطالب مربوطه
مطرح کنند .در پایان ضمن تقدیر از اعضاء ،از اعضای گروه پس آزمون در زمینه عملکرد جنسی گرفته شد
قابل ذکر است که از جلسه دوم تا هشتم در ابتدای هر جلسه تکالیف جلسه قبل مورد بررسی قرار می گرفت

OINK)) Keep it Short،No blaming, accusing, assuming، I statement،4. One Moment one issue
). Reflect, Ask questions, Confirm, Empathy (RACE
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اشتغال ،میزان تحصیالت ،میزان تحصیالت همسر ،سن و مدت
زمان ازدواج تفاوتی وجود ندارد.

یافته ها
دادههای جدول  4نشان میدهد که از لحاظ آماری بین سه
گروه شناختی-رفتاری ،مدل  EISو کنترل از نظر وضعیت

جدول  .4اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش
گروهای نمونه
گروههای مداخله
متغیرها

وضعیت اشتغال

میزان تحصیالت

میزان تحصیالت همسر

سطح متغیر

گروه کنترل

N=20

N=20

N=20

شناختی-رفتاری

مدل EIS

یک گروه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

خانه داری

14

70/0

16

80/0

15

75/0

شاغل

6

30/0

4

20/0

5

25/0

دیپلم

6

30/0

8

40/0

7

35/0

فوق دیپلم

2

10/0

2

10/0

4

20/0

لیسانس و باالتر

12

60/0

10

50/0

9

45/0

زیر دیپلم

5

25/0

4

20/0

2

10/0

دیپلم و فوق دیپلم

6

30/0

5

25/0

6

30/0

لیسانس و باالتر

9

45/0

11

55/0

12

60/0

-

-

میانگین

میانگین

میانگین

آماره
آزمون

0/98

0/147

1/02

P-Value

0/49

0/35

0/19

سن

-

30/45

29/05

29/4

0/697

0/81

مدت زمان ازدوج

-

4/27

3/55

3/57

0/198

0/38

نتایج آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف ،آزمون لوین و
شاخص تعامل متغیر مستقل و همپراش در تمام گروهها به
ترتیب نرمال بودن توزیع نمرات ،یکسانی واریانس گروه ها و
همگنی شیبهای رگرسیونی در متغیر عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن را تأیید کردند .بنابراین با توجه به رعایت
پیش فرضهای الزم در متغیر عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن و همچنین فاصلهای بودن سطح سنجش
متغیر عملکرد جنسی میتوان از تحلیل کواریاس برای مقایسۀ
تفاوت میانگین عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن بین
گروهها استفاد کرد.
نتایج آزمونهای المبدای ویلکز در جدول شماره  5حاکی
آن است که بهطور کلی در پسآزمون متغیر عملکرد جنسی و
همچنین خردهمقیاسهای آن با کنترل پیشآزمون ،معنیدار
میباشند .بنابراین براساس این یافته ها میتوان پی برد تفاوت
معنیداری میان گروهها از لحاظ عملکرد جنسی و
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خردهمقیاسهای آن وجود دارد .همچنین براساس دادههای
جدول شماره  6میتوان پی برد که پس از حذف اثر
پیشآزمون ،گروهها در پسآزمون به صورت معنیداری بر نمره
کل متغیر عملکرد جنسی با درجۀ آزادی  3و مقدار356/527
= Fو  P value< 0/05و خردهمقیاسهای آن با مقدار F
معنیدار در سطح  )P value< 0/05( 0/05تأثیر دارند؛ بنابراین
یافتهها نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین
گروهها رد میشود و آموزش زوجدرمانی شناختی-رفتاری و
مدل  ،EISبر گروهها موثر بوده ،بر این اساس میتوان گفت
حداقل بین میانگین دو گروه از گروهها در عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن از لحاظ آماری تفاوت معنیدار است؛
بنابراین به منظور مقایسۀ دو به دوی میانگین گروهها در متغیر
عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن از آزمون تعقیبی توکی
استفاده میشود.
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جدول  .5نتایج برآمده از تحلیل کواریانس چند متغیره ( )MANCOVAبرای بررسی اثرات کلی روی تفاضل نمرات در پسآزمون
آزمون

آماره

مقدارF

درجه آزادی

درجه آزادی خطا

فرضیه

سطح

اندازه اثر

معنیداری

عملکرد جنسی

المبدایی ویلکز

0/003

124/59

12

182/848

0/000

0/858

خردهمقیاسها عملکرد جنسی

المبدایی ویلکز

0/000

34/622

72

87/528

0/000

0/966

جدول  . 6نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره نمرات عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن در گروههای مداخله وکنترل در
پسآزمون
درجه

اندازه اثر

میانگین مجذورات

مقدارF

مقدارP

1588/555

3

529/518

356/527

0/000

0/937

میل جنسی

60/123

3

20/041

36/291

0/000

0/677

برانگیختگی جنسی

36/398

3

12/133

68/342

0/000

0/798

خرده مقیاس های

رطوبت مهبلی

51/747

3

17/249

124/339

0/000

0/878

عملکرد جنسی

اگاسم

23/645

3

7/882

46/957

0/000

0/73

رضایت جنسی

33/354

3

11/118

58/842

0/000

0/772

مقاربت دردناک

30/906

3

10/302

50/538

0/000

0/745

مجموع مجذورات

متغیر و خرده مقیاس های آن
عملکرد جنسی

آزادی

اثربخشی آموزش زوجدرمانی شناختی-رفتاری و مدل  EISبر
اعضای گروه خود است .عالوه بر این ،یافتههای جدول فوق
نشان میدهد که در پسآزمون ،تفاوت میانگین بین دو گروه
شناختی-رفتاری و مدل  EISدر عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن معنیدار است؛ بنابراین میتوان گفت
آموزش شناختی-رفتاری و مدل  EISاز لحاظ اثربخشی بر
عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای میل جنسی ،برانگیختگی
جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم ،رضایت جنسی و مقاربت
دردناک متفاوت هستند.

همچنان که در جدول شماره  7مشاهده میشود تفاوت
میانگینها بین هر سه گروه (شناختی-رفتاری ،مدل،EIS
کنترل) به صورت دو به دو ،در عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن از لحاظ آماری معنیدار است (،)P< 0/05
بنابراین میتوان پی برد که با توجه به معنیدار بودن تفاوت
میانگین گروه کنترل با هر یک از گروههای مداخله ( شناختی-
رفتاری ،مدل )EISدر پسآزمون ،تفاوت میانگین بین
پیشآزمون و پسآزمون گروههای مداخله در عملکرد جنسی
و خردهمقیاسهای آن معنیدار است که خود حاکی از

جدول . 7نتایج آزمون تعقیبی توکی در هم سنجی دو به دوی متغیرهای مستقل با توجه به متغیر عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن در
پسآزمون
کنترل
متغیر و خرده مقیاس های آن

عملکرد جنسی
میل جنسی
خرده مقیاس برانگیختگی

شناختی-رفتاری

مدل EIS

شناختی -رفتاری/

شناختی –

مدل EIS

رفتاری /کنترل

انحراف تفاوت
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
معیار میانگین
معیار
معیار

مدل / EISکنترل

Sig

تفاوت
میانگین

Sig

12/34

1/26

17/58

1/1

24/08

1/85

6/5

0/000

5/23

0/000

11/74

1/86

0/47

2/91

0/78

4/26

0/91

1/35

0/000

1/05

0/000

2/4

0/000

1/53

0/36

2/88

0/57

3/48

0/57

0/6

0/002

1/35

0/000

1/95

0/000

0/56

2/97

0/36

4/3

0/38

1/33

0/000

0/91

0/000

2/25

0/000

0/69

3

0/52

4

0/38

1

0/000

0/56

0/008

1/56

0/000

های عملکرد

جنسی

جنسی

رطوبت مهبلی

2/05

ارگاسم

2/44
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تفاوت
میانگین

sig
0/000
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کنترل
متغیر و خرده مقیاس های آن

شناختی-رفتاری

مدل EIS

شناختی -رفتاری/

شناختی –

مدل EIS

رفتاری /کنترل

انحراف تفاوت
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
معیار میانگین
معیار
معیار

مدل / EISکنترل
تفاوت
میانگین

Sig

تفاوت
میانگین

sig

Sig

0/000

رضایت جنسی

2/4

0/62

3/06

0/45

4/18

0/35

1/12

0/000

0/66

0/000

1/78

0/000

مقاربت دردناک

2/06

0/71

2/76

0/67

3/86

0/39

1/1

0/000

0/7

0/001

1/8

* <0/05p

بحث
پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش
زوجدرمانی شناختی-رفتاری و مدل  EISبر عملکرد جنسی در
زنان باردار انجام شد .یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن است
که بین دو شیوة زوجدرمانی شناختی-رفتاری و مدل  EISاز
لحاظ اثربخشی بر عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن (میل
جنسی ،تحریک جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم ،رضایت
جنسی،مقاربت دردناک) در زنان باردار تفاوت وجود دارد.
همچنین ،دادهها نشان میدهد هر دو رویکرد شناختی-رفتاری
و مدل  EISبر عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن(میل
جنسی ،تحریک جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم ،رضایت
جنسی ،مقاربت دردناک) در زنان باردار مؤثر هستند؛ با این
وجود همچنان که در جدول شماره  7مشاهده میشود در
پسآزمون ،مدل  EISدرزمینۀ بهبود عملکرد جنسی و هر یک
از خردهمقیاسهای میل جنسی،تحریک جنسی ،رطوبت مهبلی،
ارگاسم ،رضایت جنسی ،مقاربت دردناک ،اثربخشی بیشتری
نسبت به رویکرد شناختی-رفتاری از خود نشان داده است.
 Nezamniaو همکاران در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی
درمان شناختی-رفتاری بر عملکرد و خودکارآمدی جنسی زنان
باردار به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی-رفتاری در
مقایسه با مراقبتهای معمول دوران بارداری ،عملکرد جنسی و
خودکارآمدی جنسی زنان باردار را بهبود میبخشد ][22؛ این
نتیجه با نتیجۀ پژوهش حاضر همخوانی دارد .همچنین نتایج
مطالعات  Salehzadehو همکاران ] Goudarzi ،[16و همکاران
] Gharadaghi ،[25و همکاران] Ramesh ،[17و همکاران
] Karimi ،[18و همکاران ] Goudarzi ،[27و همکاران ]،[23
 Sahraeian ،[20] Slowinski ،[19] Esmailiو همکاران ][21
درزمینۀ عملکرد و رضایت جنسی و زناشویی مؤید نتیجه
پژوهش فوق هستند Konzen .و همکارانش در پژوهش خود
تحت عنوان «مدل  :EISیک تحقیق مداخلهای از درمان جنسی
چندوجهی» به این نتیجه رسیدند که بهکارگیری مدل EIS
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موجب رضایت جنسی ،صمیمیت زناشویی و صمیمیت جنسی
کالمی در مردان و زنان و بهبود عملکرد جنسی در آنها میشود؛
این نتیجه با نتیجه پژوهش حاضر مطابقت دارد ]. [14
مدل  Konzenبر مبنای الگوی «فرایند اعتباریابی انسان»
 Satirقرار دارد که بر تغییر و رشد درون فردی و افزایش عزت
نفس و ارزش شخصی تأکید میکند ]  Ebrahimi .[14در
مطالعۀ خودکارایی مشاورة زناشویی براساس الگوی اعتباریابی
انسان در کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زناشویی
زوجین جانباز را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که
مشاورة زناشویی براساس الگوی اعتباریابی انسان باعث کاهش
تعارضات و افزایش رضایت زناشویی زوجین میشود ] [28که
غیرمستقیم با نتیجۀ پژوهش حاضر مطابقت دارد.
ن دو رویکرد شناختی-رفتاری و مدل
در مورد اثربخش بود ِ
 EISبر عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن در زنان باردار
میتوان گفت با توجه به آنکه بافت فرهنگی جامعۀ مورد مطالعه
سنتی و مذهبی است ،و باورهای اجتماعی منفی در مورد مسائل
جنسی وجود دارد و بحث در مورد مسائل جنسی در اذهان اکثر
افراد تابو است ،همچنین با توجه به عدم آموزش الزم و کافی در
مورد مسائل جنسی قبل و بعد از ازدواج و نبود دانش جنسی
ن اینکه
الزم در دوران بارداری ] [6و درنهایت با درنظر گرفت ِ
بیشتر زنان باردارِ این مطالعه (  0/70تا  )0/80خانهدار بودند و
کمتر فرصت تعامل با زنان دیگر و درنتیجه فرصت کسب
اطالعات کمتری در مورد بارداری و عملکرد جنسی در آن دوران
داشتند .طبیعی است که رویکردهای شناختی –رفتاری و مدل
 EISبا آموزش و دانش و مهارتهایی جنسی از طریق مبانی و
تکنیکهای خود باعث بهبود عملکرد جنسی در زنان باردار
شوند.
اما در تبیین اینکه بین دو شیوة زوجدرمانی شناختی-
رفتاری و مدل  EISاز لحاظ اثربخشی بر عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن (میل جنسی ،تحریک جنسی ،رطوبت
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مهبلی ،ارگاسم ،رضایت جنسی ،مقاربت دردناک) در زنان باردار
تفاوت وجود دارد .میتوان استدالل نمود که مبانی رویکرد
شناختی -رفتاری بر تعامل و ارتباط رفتاری زوجین ،رفتارهای
مشکلزا و آگاهی از آنها ،توضیح و تشریح رابطۀ بین افکار و
احساسات و رفتار افراد ،تغییر توقعات ،باورها و خطاهای شناختی
و شناختهای غیرواقعی زوجین ،بازسازی و تصحیح شناختها
و انتسابهای نادرست در تعاملهای ارتباطی ،تأکید دارد []13؛
در حالی که مدل  EISبراساس رویکردهای انسانی ،تجربی و
سیستمی استوار است و کمتر بر بُعد شناختی و حل مسئله
تأکید دارد و بهجای آن بیشتر بر تجربه ،کشف و آگاهی از
هیجانات و ارتباطات و واکنشهای هیجانی زوجین و نهایتاً
اصالح و بازسازی و رشد واکنشهای هیجانی در زمان حال
متمرکز است ] .[14بنابراین با توجه به تفاوت مبانی نظری دو
رویکرد (شناختی-رفتاری ،مدل ،)EISتفاوت در اثربخشی آنها بر
عملکرد جنسی و خردهمقیاسهای آن منطقی به نظر میرسد.
همچنین از آنجا که مدل  EISبیشتر بر تجربه و بُعد انسانی و
معنوی متکی است و تکنیکهای آن بیشتر جنبۀ جنسی دارد و
نیز با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما که در آن بر مذهب و
پیروی از دستورات آن و مسائل انسانی زیاد تأکید میشود،
منطقی است این مدل تأثیر بیشتری روی عملکرد جنسی و
خردهمقیاسهای آن نسبت به رویکرد شناختی-رفتاری در زنان
باردار داشته باشد.
در پایان قابل ذکر است که پژوهش حاضر با محدودیتهایی
درزمینۀ انجام پژوهش همراه بود .از جمله اینکه گروههای
مداخله تنها شامل زنان نخستزا ،با لحاظ کردن یکسر از
محدودیتهای در انتخاب آنها بود .به همین علت نمیتوان نتایج
این پژوهش را به همۀ زنان باردار از جمله زنانی که بیش از
یکبار ،باردار بودهاند تعمیم داد .از همین رو پیشنهاد میشود
جهت سنجش اثربخشی و تفاوت این دو رویکرد ،تحقیقاتی در
مورد آنها روی سایر زنان باردار انجام شود .یکی دیگر از
محدودیتهای این پژوهش ،کمبود منابع و نبود پیشینۀ پژوهش
در ایران با توجه به بافت های فرهنگی مناطق مختلف کشور در
مورد مدل  EISبود؛ بنابراین جهت سنجش و مقایسۀ اثربخشی
و کارایی این مدل در مناطق مختلف کشور با توجه به زمینههای
فرهنگی خاص خود ،انجام تحقیقات بیشتر درزمینۀ عملکرد
جنسی زنان باردار پیشنهاد میشود.
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نتیجه گیری
براساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که
هرچند هر دو شیوة شناختی-رفتاری و مدل  EISبر عملکرد
جنسی خردهمقیاسهای آن مؤثر هستند و مدل  EISبا توجه
به مبانی ،تکنیکها و تمرینات جنسی خاصی که دارد اثربخشی
بیشتر درزمینۀ عملکرد جنسی زنان و خردهمقیاسهای آن از
خود نشان داده است .با این وجود میتوان از هر دوی آنها در
جهت بهبود عملکرد جنسی ،در کنار سایر مراقبتهای جسمی
زنان باردار استفاده نمود .اما از آنجا که مبانی ،تکنیکها و
تمرینهای مدل  EISدر بهبود عملکرد جنسی و مؤلفههای آن
(میل جنسی،تحریک جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم،رضایت
جنسی ،مقاربت دردناک) در زنان باردار ،اثربخشی بیشتر نسبت
به رویکرد شناختی-رفتاری از خود نشان داده است ،پیشنهاد
میشود این مدل در مراکز بهداشت و مراکز دولتی و خصوصی
مشاوره خانواده جهت بهبود عملکرد جنسی زنان باردار ،در
کنار سایر مراقبتهای جسمی مورد استفاده متخصصان
مربوطه قرار گیرد.

سپاسگزاری
مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ دکتری نویسنده اول در
رشته مشاوره و راهنمایی ،دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سنندج است که با کد ثبت  5936که در تاریخ
 1398/6/17به تصویب رسیده است .همچنین انجام این
پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه علومپزشکی کردستان با کد
اخالق ( )IR.MUK.REC.1398.279تأیید شده است .در پایان
از تمامی کسانی که در این پژوهش نقش داشتند بهویژه از
مادران بارداری که با وجود تمام مشکالت دوران بارداری نهایت
همکاری کردند تشکر میشود و همچنین الزم میدانیم از دکتر
جنیفر کانز ارائهدهندة مدل ( )EISکه در تمام فرایند این
پژوهش ما را همراهی نمودند تشکر و قدردانی شود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.

منابع مالی
منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.
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