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 زناشویی خرسنذی بر ساختاری و رفتاری شناختی درمانی زوج اثربخشی بررسی

  گرگان شهر در جنسی مشکالت به مبتال همسران
 

 فر  شکوهی سحر

 .ایران ،آزادضُر، آزادضُر ياحذ اسالمی آزاد داوطگاٌ عمًمی، رياوطىاسی ارضذ کارضىاس

 

 چکیذه

ابعاد زوذگی اوسان است. بسیاری از عملکردَای وادرست خىسی  تریه اساسی فعالیت خىسی ي رضایت حاصل از آن، یکی از

بررسی  . پژيَص حاضر با َذفگردد برمی َا آنارتباطی  َای مُارتخىسی ي  َای مُارتزيخیه بٍ فقذان داوص خىسی، 

در ضُر گرگان  زواضًیی َمسران مبتال بٍ مطکالت خىسی بر خرسىذیضىاختی رفتاری ي ساختاری  یدرماو زيج اثربخطی

. خامعٍ پژيَص باضذ میبا گريٌ کىترل  آزمًن پس -آزمًن پیصريش ویمٍ آزمایطی از وًع ایه پژيَص بٍ طراحی ي اخرا ضذ. 

. ضیًٌ باضىذ می ضُر گرگانخاوًادٌ در  ی مطايرٌ َای کلیىیکبٍ  کىىذٌ مراخعٍحاضر َمسران مبتال بٍ مطکالت خىسی 

بًد. از میان  1پرسطىامٍ رضایت زواضًیی اوریچ گیری اوذازٌَذفمىذ ي ابسار  گیری ومًوٍپژيَص از وًع  در ایه گیری ومًوٍ

 صًرت بٍزيج اوتخاب ضذوذ کٍ  20پس از حائس ضرایط ضذن معیارَای يريدی ي معیارَای خريج کىىذٌ ضرکتَمسران 

زيج( خای  10زيج( ي گريٌ کىترل ) 10)تاری رفتاری ي ساخ -ضىاختی درماوی زيج ی مذاخلٍتصادفی در دي گريٌ: گريٌ 

بیه گريٌ آزمایص ي  آزمًن پیصبا کىترل َفتٍ بٍ طًل اودامیذ.  1آغاز ضذ ي مذت  31از اردیبُطت  گیری ومًوٍگرفتىذ، ایه 

ي  p < 001/0يخًد دارد ) داری معىیگريٌ کىترل از لحاظ خرسىذی زواضًیی در َمسران مبتال بٍ مطکالت خىسی تفايت 

7/11 =F .) ضىاختی رفتاری ي ساختاری بر افسایص خرسىذی زواضًیی  درماوی زيج ی مذاخلٍوتایح ایه پژيَص وطان داد

 َمسران مبتال بٍ مطکالت خىسی در ضُر گرگان تأثیر مثبت دارد. 

 

 َمسران مبتال بٍ مطکالت خىسیخرسىذی زواضًیی،  ضىاختی رفتاری ي ساختاری، درماوی زيجهای كلیذی:  واژه
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