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Abstract
Background and Objective: Among women’s main problems during
premenopause, difficulty in marital intimacy and sexual satisfaction can be noted. So,
present research aimed to investigate the effectiveness of behavioral activation
treatment on marital intimacy and sexual satisfaction of women during premenopause.
Methods: This was a quasy-experimental research with a pre-test and post-test
designed for experimental and control groups. The statistical population included all
women during premenopause of Ahvaz city in 2016. 30 woman were selected by
available sampling method and randomly assigned to two equal groups. The
experimental group was trained about behavioral activation treatment in 8 sessions of 90
minutes. The groups completed the questionnaires of marital intimacy and sexual
satisfaction as a pre-test and post-test. The data were analyzed using Spss-19 software
and multivariate analysis of covariance method.
Results: The results showed there was a significant difference between the
experimental group and the control group on marital intimacy and sexual satisfaction. In
other words behavioral activation treatment significantly led to marital intimacy
increasing and sexual satisfaction of women during premenopause (P<0/05).
Conclusion: Due to the results, behavioral activation treatment can increase the
rate of marital intimacy and sexual satisfaction of women during premenopause, so
counselors and therapists can use mentioned treatment method to increase marital
intimacy and sexual satisfaction.
KeyWords: Behavioral Activation Treatment, Marital Intimacy, Sexual Satisfaction,
Women, Premenopause
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مواد و روشها :این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای آزمایش و کنترل
بود .جامعۀ آماری این پژوهش همۀ زنان در دوران پیشیائسگی شهر اهواز در سال  1395بودند .از میان آنان
 30زن با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند .گروه
آزمایش در هشت جلسۀ  90دقیقهای با روش درمان فعالسازی رفتاری ،آموزش دید .گروهها پرسش
نامههای صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی را بهعنوان پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند .دادهها به
کمک نرمافزار  SPSSنسخه  19و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافتهها:

یافتهها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در صمیمیت زناشویی و رضایت

جنسی تفاوت معناداری وجود داشت .بهعبارت دیگر درمان فعال سازی رفتاری باعث افزایش معنادار
صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیشیائسگی شد (.)P<0/05
نتیجهگیری :با توجه به نتایج میتوان نتیجه گرفت درمان فعالسازی رفتاری میتواند میزان صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیشیائسگی را افزایش دهد .بنابراین مشاوران و درمانگران
میتوانند از روش درمانی مذکور برای افزایش صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی استفاده کنند.
کلمات کلیدی :درمان فعالسازی رفتاری ،صمیمیت زناشویی ،رضایت جنسی ،زنان ،پیشیائسگی

اسکن کنید.
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از مشکالت اصلی زنان در دوران پیشیائسگی میتوان به مشکالتی در زمینۀ

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

بهبود سالمت روان در هریک از دورانهای زندگی
ازجمله دوران یائسگی ( )Menopausalو پس از آن ،نتایج
مثبتی برای خانواده و جامعه به همراه دارد ( .)1سالمت
روان بهمعنای قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،
ل منطقی
تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و ح ِ
تضادها و تمایالت شخصی و داشتن معنا و هدف در زندگی

است ( .)2بدون شک سالمت روان یکی از ابعاد مهم
سالمتی است که نقش مهمی در تضمین پویایی و
کارآمدی فرد یا جامعه دارد .همچنین فردی سالمت روانی
دارد که از اضطراب و عالئم ناتوانی به دور باشد و بتواند با
دیگران ارتباط سازنده برقرار کند و قادر به مقابله با
فشارهای زندگی باشد ( .)3یائسگی دورۀ حساسی است
64
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مقدمه

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  6شمارۀ ▐ 1بهار 1397
که زنان را با مشکالت و دشواریهای جدیدی روبهرو
میکند و این مشکالت میتوانند باعث اختالل در سالمت

روشهای درمانی برای بهبود مسائل جنسی در دوران
پیشیائسگی به دو دسته هورمونهای درمانی و درمانهای

روانی شوند ( .)4یائسگی پدیده ای فیزیولوژیک است که با

مکمل تقسیم میشوند ( .)16یکی از روشهای درمانی مکمل،

گذر از دوران پیشیائسگی ( )Premenopausalهمراه است

درمان فعالسازی رفتاری

( .)5یائسگی بهمعنای قطع عادت ماهانه بهمدت  12ماه

است ( .)17این شیوه یکی از روشهای موج سوم

است و دوران پیشیائسگی بهدورانی اطالق میشود که
عادت ماهیانه نامنظم بوده و در  12ماه اخیر کمتر از 12

رواندرمانی به شمار میرود که مبتنی بر تحلیل تابعی

بار عادت ماهانه اتفاق بیافتد ( .)6یائسگی معموال در سنین
 50-52سالگی اتفاق میافتد و پیشیائسگی معموال یک تا
سه سال طول میکشد و با عالئمی مثل نامرتبی در
قاعدگی ،گرگرفتگی ،تعریق شبانه ،سردرد ،بیحسی،
کرختی در انگشتان و مشکالت خواب همراه است و سبب
افزایش استرس ،افسردگی و مشکالت جنسی و کاهش
سالمت روان و کیفیت زندگی میشود (.)7
روابط جنسی مطلوب موجب تأمین رضایت طرفین
میشود و نقش بسیار مهمی در رابطۀ زوجین و استحکام
خانواده دارد ( )8و زنان در دوران پیشیائسگی معموال
میشوند ( .)7صمیمیت بهعنوان نیازی اساسی مستلزم
آگاهی ،درک عمیق و پذیرش است .همچنین صمیمیت به
معنی نزدیکی ،تشابه و رابطۀ دوستداشتنی با دیگری است

رفتار است ( .)18درمان فعالسازی رفتاری برای رسیدن به
تقویت مثبت به فرد آموزش میدهد تا الگوهای اجتنابی
خود را شناسایی کرده و از راهبردهای مقابلهای سازگار
استفاده کند ( .)19این روش درمانی موجب افزایش
رفتارهایی برای رسیدن به منابع تقویتی میشود (.)20
نتایج پژوهشها حاکی از اثربخشی روشهای موج سوم
رواندرمانی بر افزایش صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی
است .برای مثال  Bonitaضمن پژوهشی به این نتیجه
رسید که درمان فعالسازی رفتاری باعث کاهش اختالل
افسردگی اساسی و افزایش رضایت جنسی میشود (.)21
در پژوهشی دیگر  Kardan-Sourakiو همکاران گزارش
کردند مداخالت موج سوم رواندرمانی (ازجمله درمان
فعالسازی رفتاری) تأثیر معناداری بر بهبود صمیمیت کلی
و ابعاد هیجانی ،روانشناختی ،فیزیکی ،جنسی ،ارتباطی،
ا جتماعی و تفریحی ،معنوی و فکری آن داشت (.)22

( .)9صمیمیت در روابط زناشویی با جنبههای عاطفی،

همچنین  Adlو همکاران ضمن پژوهشی گزارش کردند که
رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی باعث افزایش معنادار

خاطر و عشق شکل میگیرد ( .)10مشکالت صمیمیت

صمیمیت زناشویی زنان نابارور میشود ( .)23در پژوهشی

هیجانی و اجتماعی همراه است که بر پایۀ پذیرش ،رضایت
زناشویی وقتی آغاز میشود که زوجین از میزان
برآوردهشدن خواستههای خود دربارۀ رابطۀ زناشویی خوب،
ناراضی باشند ( .)11افراد با صمیمیت زناشویی قادرند در
روابط زناشویی خود را به شیوۀ مطلوبتری ابراز کنند
( .)12مشکل دیگر زنان در دوران پیشیائسگی افت رضایت
جنسی ( )Sexual satisfactionاست ( .)7رضایت جنسی
یکی از نیازهای فردی و بینفردی است که بهعنوان ارزیابی
موضوع یکی از عوامل مهم رضایت زناشویی است که نقش

( .)24عالوه بر آن  Abbasiو همکاران هم به این نتیجه
رسیدند که زوجدرمانیِ رفتاری ـ ارتباطی باعث بهبود
سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین میشود
( Mofid .)25و همکاران هم گزارش کردند که روشهای
مشاورۀ شناختی ـ رفتاری و مشاورۀ راهحلمدار باعث
افزایش رضایت جنسی زنان میشود (.)26

مهمی در سالمت روانی و صمیمیت زوجین دارد (.)14

در دوران پیشیائسگی بهسبب تغییرات آناتومیکی،

رضایت جنسی فقط لذت جسمانی نیست بلکه شامل

فیزیولوژیکی و روانی مشکالت جنسی شایع است ( )27و

رضایت از فعالیت جنسی و رضایت هیجانی است (.)15

روشهای درمانی به دو دسته هورمونهای درمانی و
درمانهای مکمل تقسیم میشوند ( .)16بنابراین بررسی
اثربخشی درمانهای مکمل بر بهبود صمیمیت زناشویی و
65
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از لذتبخش بودن رفتار جنسی تعریف میشود ( .)13این

دیگر  Mahmudiو همکاران گزارش کردند که مهارتهای
ارتباط صمیمانه باعث ارتقای رضایتمندی ،سازگاری،
احساسات مثبت و صمیمیت زناشویی زوجها خواهد شد

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2022-01-27

دچار افت صمیمیت زناشویی ()Marital intimacy

()activation treatment Behavioral

سولماز عیسینژاد جهرمی وهمکاران | اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر....

رضایت جنسی ضروری است .با توجه به اینکه پژوهشهای
اندکی دربارۀ اثربخشی روشهای موج سوم رواندرمانی
(مثل درمان فعالسازی رفتاری) بر صمیمیت زناشویی و
رضایت جنسی انجام شده و وجود روشهای مؤثر برای
بهبود عالئم پیشیائسگی ضروری است؛ لذا این پژوهش با
هدف بررسی اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر
صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران
پیشیائسگی انجام شد.

روش بررسی

66
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گروه آزمایش بهمدت یک ماه ،طی هشت جلسۀ
(هفتهای دو جلسه)  90دقیقهای با روش درمان فعالسازی
رفتاری در یکی از مراکز مشاورۀ شهر اهواز آموزش دید و
گروه کنترل در لیست انتظارِ آموزش قرار گرفت .دورۀ

پرسشنامۀ صمیمیت زناشویی :این پرسشنامه را
 Walker & Thompsonتنظیم کردهاند .این ابزار  17گویه دارد که
با استفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت ( =1هرگز تا  =7همیشه)

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.63

پژوهش حاضر نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون در گروههای آزمایش و کنترل انجام شد .جامعۀ
آماری این پژوهش همۀ زنان در دوران پیشیائسگی شهر
اهواز در سال  1395بودند که از میان آنان  30زن با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهشکل تصادفی در
دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .در روش
نمونهگیری در دسترس از بین زنانی که در دوران
پیشیائسگی قرار داشتند و به مراکز بهداشتی و درمانی برای
دریافت خدمات مراجعه میکردند 30 ،نفر که تمایل
به شرکت در دورۀ درمانی داشتند ،پس از هماهنگی با
مسئوالن مراکز بهداشتی و درمانی انتخاب شدند .پس از
انتخاب آزمودنیها ،آنان بهصورت تصادفی به دو گروه 15
نفری تقسیم شدند؛ سپس یکی از گروهها تصادفی بهعنوان
گروه آزمایش و دیگری بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
نحوۀ اجرای پژوهش بدینگونه بود که پس از اخذ مجوز الزم
از دانشگاه و انتخاب آزمودنیها ،هدف پژوهش به آزمودنیها
گفته شد و از آنان رضایتنامۀ کتبی برای شرکت در پژوهش
گرفته شد .مالکهای ورود به مطالعه داشتن  55تا  45سال،
در دوران پیشیائسگی بودن ،متأهل بودن ،اتفاق نیفتادن
رخدادهای تنشزا مثل طالق یا مرگ عزیزان در  6ماه
گذشته ،نبود اختاللهای روانپزشکی و مصرف نکردن
داروهای روانپزشکی بود .همچنین مالکهای خروج از
مطالعه شامل امضا نکردن رضایتنامۀ شرکت در پژوهش،
همکاری نکردن و تکمیل ناقص پرسشنامهها و غیبت بیش
از یک جلسه بود.

آموزش تخصصی از سوی یک دکتر بالینی که دورۀ درمان
فعالسازی رفتاری را گذرانده بود ،بهصورت گروهی و با
کمک فیلمهای آموزشی ،بروشورها و پمفلتها اجرا شد .در
دورۀ آموزشی  6نفر غایب بودند؛ یک جلسه دو غایب و
چهار جلسه یک غایب وجود داشت و هیچ فردی بیش از
یک جلسه غیبت نداشت Dimidjain .و همکاران محتوای
جلسات درمان فعالسازی رفتاری را طراحی کرده بودند.
جلسۀ اول پس از آشنایی و ایجاد رابطۀ حسنه ،اهمیت و
هدف درمان فعالسازی رفتاری بیان و قراردادهای رفتاری
ساده بررسی شدند .جلسۀ دوم فعالسازی رفتار با تمرکز بر
تعامل بین فرد و محیط براساس اصول خاموشی،
شکلدهی ،حذف ،مرور ذهنی ،حواسپرتی دورهای،
مهارتهای رویهای و تفکر نظارهای آموزش داده شد .جلسۀ
سوم به بررسی فرایندهای شفابخش با چهار موضوع توصیه
در زمینۀ کلی بیماری ،انتخاب روش درمانی مناسب با
وضعیت فرد ،موضوعات انگیزشی و تعامل با افراد دیگر و
استفاده از تجربۀ آنها گذشت .در جلسۀ چهارم استفاده از
تقویت مثبت کالمی بهوسیلۀ بیان جمالت مثبت و
امیدبخش آموخته شد .در جلسۀ پنجم دربارۀ استفاده از
استعاره در جریان تقویت مثبت کالمی بحث شد .جلسۀ
ششم موضوعاتی مثل بازسازی شناختی ،ابعاد روانی
اجتماعی مسأله ،مهارتهای مقابله ،مهارت قاطعیت و
درمان و در صورت نیاز مراجعه به پزشک و روانشناس
بیان شدند .جلسۀ هفتم مهارت حل مسأله آموزش داده شد
که شامل تعریف مسأله ،شناسایی عوامل بازدارندۀ حل
مسأله ،فرایند حل مسأله ،متعهد شدن برای اجرای راهحل،
طرحریزی برای اجرای بهترین راهحل و اجرای بهترین راه
حل بود .جلسۀ هشتم به جمعبندی ،خالصه کردن و
آموزش راهکارهای پیشگیرانه گذشت .الزم به ذکر است که
در پایان هر جلسه شرکتکنندگان تکلیفی مبتنی بر
آموزشهای آن جلسه دریافت کردند که در ابتدای جلسۀ
بعد ضمن بررسی ،به آنان بازخورد داده شد ( .)28البته
پیش از اجرای مداخله و چند ساعت پس از آخرین جلسۀ
مداخله در گروه آزمایش ،گروهها از لحاظ صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی با ابزارهای زیر ارزیابی شدند.
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نمرهگذاری میشود؛ لذا دامنۀ نمرات بین  17تا  119است و نمرۀ باالتر
بهمعنای صمیمیت زناشویی بیشتر است .آنان روایی ابزار را با روش
تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن را در پژوهشهای متفاوت
با روش آلفای کرونباخ  0/91تا  0/97گزارش کردند (.)29
همچنین  Kavandپایایی این ابزار را با روش آلفای کرونباخ
برای مردان  0/97و برای زنان  0/96گزارش کرد (.)30
پرسشنامۀ رضایت جنسی :این پرسشنامه را
 Hudsonو همکاران طرح کردهاند .فرم کوتاه این ابزار  25گویه دارد
که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت ( =1هرگز تا  =5همیشه)
نمرهگذاری میشود؛ لذا دامنۀ نمرات بین  25تا  125است و نمرۀ باالتر
بهمعنای رضایت جنسی بیشتر است (برخی گویهها معکوس
نمرهگذاری میشوند) .آنان روایی همگرای ابزار را با
پرسشنامۀ رضایت زناشویی  0/76و پایایی آن را با روش
آلفای کرونباخ  0/90گزارش کردند ( Javidi .)31و
همکاران هم پایایی این ابزار را با روش آلفای کرونباخ
 0/94گزارش کردند (.)32

میانگین سنی گروه آزمایش  51/24سال و گروه
کنترل  50/87سال بود .قبل از انجام تحلیل دادهها با روش
تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،پیش فرضهای آن بررسی
شد .نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای هیچیک از
متغیرها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون معنادار نبود که
این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن برقرار
است .همچنین نتایج آزمون  Mباکس و آزمون لوین
معنادار نبودند .این یافتهها بهترتیب حاکی از آن هستند که
فرض برابری ماتریسهای کوواریانس و فرض برابری
واریانسها برقرار است .بنابراین شرایط استفاده از تحلیل
کوواریانس چندمتغیری وجود دارد .در جدول 1
شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف معیار صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی گروهها در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون گزارش شد.
طبق نتایج جدول  1در مرحلۀ پسآزمون میانگین
صمیمیت زناشویی گروه فعالسازی رفتاری ()61/80±8/52
از گروه کنترل ( )37/27±5/41و رضایت جنسی گروه
فعالسازی رفتاری ( )78/47±11/33از گروه کنترل
( )42/27±7/71بیشتر است .برای بررسی اثربخشی متغیر
مستقل بر متغیرهای وابسته از آزمون چندمتغیری استفاده
شد که نتایج آن در جدول  2گزارش شد.

جدول  .1میانگین و انحرافمعیار صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
صمیمیت زناشویی
گروهها

پیشآزمون

رضایت جنسی
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

آزمایش

35/20

5/36

61/80

8/52

43/27

7/81

78/47

11/33

کنترل

36/47

5/23

37/27

5/41

41/53

7/69

42/27

7/71

متغیر مستقل

روش فعالسازی
رفتاری

آزمونها

مقدار

آماره F

معناداری

مجذور اِتا

اثر پیالیی

0/742

12/765

0/001

0/459

المبدای ویلکز

0/675

18/483

0/001

0/631

اثر هاتلینگ

1/391

35/931

0/001

0/724

بزرگترین ریشه روی

1/284

74/247

0/001

0/936
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جدول  . 2نتایج آزمون چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی
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دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی
برای توصیف توزیع متغیرها و در سطح استنباطی برای
آزمون فرضهای آماری از تحلیل کوواریانس چندمتغیری
(مانکووا) استفاده شد ،که در آن مقادیر متغیرها در
پیشآزمون بهعنوان کوواریت در نظر گرفته میشوند .این
آزمون با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،19انجام شد.

یافتهها

سولماز عیسینژاد جهرمی وهمکاران | اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر....

میتوان تعیین کرد که متغیر مستقل  %63/1از واریانس کل
را تبیین میکند .برای بررسی اثربخشی روش درمانی
فعالسازی رفتاری بر هریک از متغیرهای صمیمیت زناشویی
و رضایت جنسی از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
استفاده شد که نتایج آن در جدول  3گزارش شد.

طبق نتایج جدول  2هر چهار آزمون حاکی از
اثربخشی متغیر مستقل حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته
است .بهعبارت دیگر نتایج نشان داد گروههای آزمایش و
کنترل حداقل در یکی از متغیرهای صمیمیت زناشویی و
رضایت جنسی تفاوت معناداری دارند ( .)P≤0/001با توجه
به مقدار مجذور اِتای آزمون المبدای ویلکز ()0/631

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری گروهها در متغیرهای صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی
متغیرهای وابسته

منبع اثر
پیش آزمون

صمیمیت زناشویی

رضایت جنسی

مجموع
مجذورات

میانگین

درجۀ آزادی

آماره F

معناداری

مجذور اِتا

92/976

29/742

0/001

0/411

52/237

0/001

0/673

مجذورات

92/976

1

گروه

163/295

1

163/295

واریانس خطا

84/402

27

3/126

واریانس کل

1539/082

30

پیش آزمون

124/931

1

124/931

33/226

0/001

0/469

گروه

219/328

1

219/328

58/331

0/001

0/758

واریانس خطا

101/520

27

3/760

واریانس کل

1834/956

30

بحث

یافتهها نشان داد درمان فعالسازی رفتاری باعث
افزایش صمیمیت زناشویی شد که این یافته با یافتۀ
پژوهشهای  Kardan-Sourakiو همکاران ( Adl ،)22و
همکاران ( )23و  Mahmudiو همکاران ( )24همسو بود.
برای مثال  Kardan-Sourakiو همکاران ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که مداخالت موج سوم رواندرمانی

 Mahmudiو همکاران گزارش کردند ،برنامۀ کاربرد عملی
مهارتهای ارتباط صمیمانه باعث ارتقای رضایتمندی،
سازگاری ،احساسات مثبت و صمیمیت زناشویی زوجها شد
( .)24در تبیین این یافته بر مبنای نظر  Dimidjianو
همکاران ( )28میتوان گفت درمان فعالسازی رفتاری به
این دلیل اثربخش است که منجر به افزایش تقویت مثبت
میشود .هدف فعالسازی رفتاری افزایش رفتارهایی است
که احتماال منجر به دریافت پاداش از سوی بیمار میشوند
که این پاداشها درونی (مثل لذت یا حس موفقیت) یا
بیرونی (مثل توجه اجتماعی) هستند .این افزایش پاداشها
ابتدا به بهبود خلق بیمار کمک میکنند و در نهایت باعث
بهبود روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی میشوند .تبیین
دیگر بر مبنای نظر  Kanterو همکاران ( )33این است که
درمان فعالسازی رفتاری به افراد آموزش میدهد تا سبک
زندگی خود را عوض کنند و قانونهای جدیدی را در
زندگی خود وضع و آنها را دنبال کنند .مثال افراد یاد
میگیرند هنگام احساس غم بهجای خاموش بودن فعالتر
شوند ،اقدام به حل مشکل کرده و یا از دیگران (همسر)
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این پژوهش با هدف بررسی اثر درمان فعالسازی
رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در
دوران پیشیائسگی انجام شد .چون زنان در دوران پیش
یائسگی بهدلیل تغییرات آناتومیکی ،فیزیولوژیکی و روانی با
مشکالت فراوانی بهویژه در زمینۀ روابط زناشویی مواجه
هستند.

معنوی و فکری داشتند ( .)22در پژوهشی دیگر
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طبق نتایج جدول  3درمان فعالسازی رفتاری تأثیر
معناداری بر نمرات پسآزمون داشت که با درنظرگرفتن
مجذور اِتا میتوان گفت  %67/3تغییرات صمیمیت زناشویی
و  %75/8تغییرات رضایت جنسی ناشی از اثربخشی درمان
فعالسازی رفتاری است .بنابراین میتوان گفت که روش
درمان فعالسازی رفتاری باعث افزایش معنادار صمیمیت
زناشویی ( )F=52/237, P≤0/001و رضایت جنسی
( )F=58/331, P≤0/001زنان در دوران پیشیائسگی شد.

(از جمله درمان فعالسازی رفتاری) تأثیر معناداری بر
بهبود صمیمیت کلی و ابعاد صمیمیت مثل هیجانی ،روان
شناختی ،فیزیکی ،جنسی ،ارتباطی ،اجتماعی و تفریحی،
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پژوهشهای  Abbasi ،)21( Bonitaو همکاران ( )25و
 Mofidو همکاران ( )26همسو بود .برای مثال

Bonita

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که درمان فعالسازی
رفتاری باعث کاهش اختالل افسردگی اساسی و افزایش
همکاران گزارش کردند روشهای مشاورۀ شناختی ـ رفتاری
و مشاورۀ راهحلمدار باعث افزایش رضایت جنسی زنان شدند
و تأثیر مشاورۀ شناختی ـ رفتاری بیشتر از مشاورۀ
راهحلمدار بود ( .)26در تبیین این یافته بر مبنای نظر

LY

و همکاران ( )19میتوان گفت درمان فعالسازی رفتاری از
راهبرد شکستن تکالیف دشوار به تکالیف و عناصر سادهتر
استفاده میکند .در نتیجه افراد با کمک این راهبرد به
شیوۀ پیشرونده به فعالیتهایی دست مییابند که زمینه را
برای تقویت مثبت تسهیل میکند و در نهایت منجر به
تقویت مثبت میشود .همچنین در این روش درمانجویان
یاد میگیرند ،الگوهای اجتنابی خود را شناسایی و برای
نزدیک شدن و درگیر شدن با مسائل از راهبردهای
مقابلهای جایگزین استفاده کنند که این عوامل بهوسیلۀ
بهبود ارتباط با همسر باعث افزایش احساس رضایت از
روابط جنسی میشوند .تبیین دیگر ،بر مبنای نظر Leahy
و همکاران ( )34این است که براساس نظریات رفتاری
یکی از علل اختالالت ازجمله اختالل در روابط جنسی ،به-
هم خوردن نظموترتیب در فعالیتهای روزانه است که
درمان فعالسازی رفتاری موجب مرتب شدن فعالیتهای
روزانه میشود .برای مثال این روش درمانی باعث تنظیم
خواب و بیداری و افزایش مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی میشود که این امر خود باعث کاهش ویژگیهای
روانشناختی منفی (استرس ،اضطراب و غیره) و افزایش
ویژگیهای روانشناختی مثبت (شادکامی ،امیدواری و
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رضایت جنسی شد ( .)21در پژوهشی دیگر  Mofidو

نخستین محدودیت پژوهش حاضر استفاده نکردن از
مرحلۀ پیگیری برای بررسی تداوم اثر درمان فعالسازی
رفتاری بود .محدودیتهای دیگر ،استفاده از ابزارهای
خودگزارشدهی برای جمعآوری داده و محدود شدن نمونۀ
پژوهش به زنان دوران پیشیائسگی شهر اهواز بود.
محدودیت دیگر نبود گروه یا گروههای آزمایش دیگر برای
مقایسۀ نتایج درمان فعالسازی رفتاری با آن بود .نخستین
نقطۀ قوت این مطالعه استفاده از یک روش غیردارویی
(درمان فعالسازی رفتاری) برای بهبود ویژگیهای روان
شناختی زنان در دوران پیشیائسگی است که نتایج ،حاکی
از اثربخشی آن بود .مزیت دیگر استفاده از یک روش
درمانی برگرفته از موج سوم رواندرمانی بود که کمتر
استفاده شده است .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی از پیگیریهای کوتاهمدت و بلندمدت برای بررسی
تداوم تأثیر روش درمان فعالسازی رفتاری استفاده شود.
پیشنهاد دیگر اینکه میتوان روش درمان فعالسازی
رفتاری را با سایر روشهای رواندرمانی موج سوم مثل
درمان پذیرش و تعهد ،رفتاردرمانی دیالکتیکی ،شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،رواندرمانی تحلیل تابعی،
زوجدرمانی رفتاری تلفیقی ،سیستم تحلیل رفتاری
شناختی و طرحوارۀ درمانی مقایسه کرد .پیشنهاد دیگر،
انجام این پژوهش در سایر گروه ها است تا بتوان در تعمیم
نتایج و تأثیر درمان فعالسازی رفتاری با دقت و اطمینان
بیشتری بحث کرد.

همچنین یافتهها نشان داد درمان فعالسازی رفتاری
باعث افزایش صمیمیت زناشویی شد که این یافته با یافتۀ
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درخواست کمک کنند .همچنین این شیوه ،راهبرد
شکستن تکالیف دشوار به عناصر سادهتر را آموزش میدهد.
بنابراین افراد با اجرای این راهبردها میتوانند بهشیوۀ
پیشرونده به موفقیتهایی دست یابند و این امر دستیابی
به تقویت مثبت را تسهیل میکند .این موضوع ابتدا باعث
بهبود روابط اجتماعی و دریافت تقویتهای مثبت و در
نهایت باعث بهبود صمیمیت زناشویی میشود.

غیره) و در نهایت باعث افزایش ادراک مثبت افراد از روابط
جنسی میشود .همچنین عامل دیگری که باعث اثربخشی
این روش میشود ،بازخورد مثبتی است که افراد بهدلیل
انجام تکالیف خود دریافت میکنند؛ با توجه به اینکه افرادِ
با مشکالت خاص (مثل زنان در دوران پیشیائسگی)
احساس خستگی و فقدان انگیزه میکنند و این روش
درمانی باعث بیشتر انرژی داشتن و مثبتاندیشی آنها
میشود ،در چنین شرایطی قادر به انجام فعالیتهایی
میشوند که قبال آنها را نادیده گرفته یا قادر به انجام آن
نبودند .افزایش افکار مثبت و مثبتاندیشی سبب ارزیابی
بهتر افراد از خود شده و از ازدیاد افکار خودآیند منفی و
احساس گناه جلوگیری میکند .این عوامل میتوانند در
ادراک مثبتتر افراد از روابط جنسی تأثیر بگذارند.

....سولماز عیسینژاد جهرمی وهمکاران | اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر

.صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی استفاده کنند
درنتیجه استفاده از این روش که یکی از روشهای درمانی
 برای زنان در دوران پیشیائسگی توصیه،مکمل است
.میشود

سپاسگزاری
 برگرفته از953624526 این مقاله با کد مصوب
پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد
 از کلیۀ شرکتکنندگانی که در.اسالمی واحد اهواز است
. تشکر و قدردانی میشود،انجام این پژوهش کمک کردند
الزمبهذکر است که هیچ تعارض منافعی بین نویسندگان
.وجود ندارد

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع گزارش
.نشده است

نتیجهگیری
روشهای درمانی برای بهبود مسائل جنسی در دوران
پیشیائسگی به دو دسته درمانهای هورمونی و درمانهای
 امروزه اهمیت درمانهای مکمل یا.مکمل تقسیم میشوند
غیردارویی در مقایسه با گذشته بسیار برجستهتر شده و
یکی از روشهای درمانی مکمل برگرفته از موج سوم
 نتایج. روش درمان فعالسازی رفتاری است،رواندرمانی
این پژوهش نشان داد که درمان فعالسازی رفتاری باعث
بهبود معنادار صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در
 با توجه به اثربخشی درمان.دوران پیشیائسگی شد
 این روش قابلیت کاربرد در مراکز،فعالسازی رفتاری
آموزشی و درمانی را دارد و جزو روشهای درمانی مؤثر در
.بهبود ویژگیهای صمیمت زناشویی و رضایت جنسی است
 روانشناسان بالینی و درمانگران،بنابراین مشاوران
میتوانند از روش درمان فعالسازی رفتاری برای بهبود

[ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.63 ]
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