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Background & Aim: A better understanding of the female sexual interest disorder and its more
effective treatment by examining the views of experts in this field provides many clues for discovery
out what this disorder is and what is required to cure The aim of this study was to explore the factors
influencing the psychopayhology and the treatment female sexual interest - arousal disorder from the
viewpoint of iranian experts.
Materials & Methods: The research method was qualitative based on the grounded theory the
participants included 20 experts and therapists on sexual disorders who were selected by purposebased method and according to the law of data saturation. Semi-structured interviews were conducted
from sampled individuals. In the analysis of data, a colaizzi seven-step cluster pattern was used. Data
coding was performed in three sections of open, axial and selective coding.
Results: According to the results , experts ' views include 2 central categories of etiology with main
themes ( developmental analysis of the problem , marital pathology , spouse sexual problems ,
women's sexual problems , psychological issues , dysfunctional lifestyle ) and treatment strategies
with main themes ( individual strategies , Pair strategies ) were obtained
Conclusion: female sexual interest disorder is a multidimensional disorder that affects different areas
of a person's life and has significant negative consequences on the performance and quality of
married life. Therefore, it is necessary for experts in the field of sexual health to use the results of
new and up-to-date researches to better understand the underlying causes and effective treatment
strategies in the treatment of this disorder.
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چكیده
زمینه و هدف :درک بیشتر از اختالل میل جنسی و درمان مؤثرتر آن با استفاده از بررسی دیدگاه متخصصین در این زمینه سرنخهای زیادی
را برای پیدا کردن آنچه این اختالل را به وجود میآورد و آنچه برای درمان به آن نیاز است ،در اختی ار میگ اارد .ب دین منر ور پ ووه
حاضر با هدف تبیین مؤلفههای تأثیرگاار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل میل /برانگیختگی زنان از دیدگاه متخصصین ایران ی انج ا
شد.
مواد و روشها :روش پووه

کیفی از نوع تحقیق داده بنیاد بود .مشارکتکنندگان ش امل  20نف ر از متخصص ان و ص احبنرران ح وزه

خانواده و درمانگران اختالالت جنسی بودند که به روش مبتنی بر هدف و بر اساس قانون اشباع داده انتخ ا ش دند .اب اار پ ووه

مص احبه

حضوری نیمه ساختاریافته بود .تحلیل دادهها از طری ق روش هف ت مرحل های کالی ای ص ورت گرف ت .کدگ ااری دادهه ا ،در س ه بخ
کدگااری باز ،محوری و گاینشی انجا شد.
یافتهها :برحسب نتایج ،دیدگاههای متخصصین شامل  2مقوله محوری سببشناسی با مضامین اصلی (تحلیل رشدی از مشکل ،آسیبشناسی
زناشویی ،مشکالت جنسی همسر ،مشکالت جنسی زنان ،مسائل روانشناختی ،سبک زندگی ناکارآمد) و راهبردهای درمانی با مضامین اصلی
(راهبردهای فردی ،راهبردهای زوجی) به دست آمد.
نتیجهگیری :اختالل میل جنسی زنان ،اختاللی چندبعدی است که حوزههای مختلف زندگی فرد را تح ت ت أثیر ق رار میده د و پیام دهای
منفی قابلتوجهی بر عملک رد و کیفی ت زن دگی زناش ویی دارد .بن ابراین الز اس ت متخصص ان ح وزه س المت جنس ی ب ا اس تفاده از نت ایج

واژههای کلیدی :زن ،اختالل میل جنسی ،تحقیق کیفی ،سببشناسی ،متخصصان سالمت
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پووه های جدید و بهروز به شناخت هر چه بهتر علل زمینهساز و راهبردهای درمانی مؤثر در درمان این اختالل بپردازند.

مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل میل جنسی زنان ....

در حین فعالیت جنسی ،فعالیت جنسی نادر ،و اختالف سطح
زوجین در میل همراه است .مشکالت رابطه ،استرس مامن ،و
مقدمه

اختالالت خلقی نیا اغلب از ویوگیهای مرتبط با اختالل

رابطه جنسی به عنوان یکی از مؤلفههای زیربنایی زندگی انسان،

میل/برانگیختگی جنسی زنان هستند(.)1

یکی از نشانههای سالمت جسم و روان است و از مؤلفههای

اختالل کمبود میل جنسی ،غیرمعمول نیست ،اما کمتر مورد

تأثیرگاار در کیفیت زندگی فردی و زناشویی به حسا میآید.

بررسی قرار گرفته است( .)3به طوری که مطالعات مبتنی بر

بنابراین ،هر گونه اختاللی که باعث ناهماهنگی و در نتیجه

جمعیت نشان دادهاند که تقریباً  ۳۶تا  ۳۹درصد زنان تمایل جنسی

نارضایتی از رابطه جنسی شود ،میتواند منجر به اختالل عملکرد

کم را گاارش میدهند ،که  ۸تا  ۱۰درصد از آنها معیارهای

جنسی شده( )1و تأثیر منفی بسیاری بر زندگی زوجین داشته

تشخیصی اولیه برای اختالل عملکرد جنسی (تمایل کم و پریشانی

باشد .به طوری که مشکالت جنسی ،همواره جاء چند علت اول

همراه آن)را برآورده میکنند( .)4پووه های گوناگون داخلی

طالق و نارضایتی زناشویی است(.)2

نیا از شیوع باالی اختالالت جنسی در زنان ایرانی حکایت دارند.

از میان این دسته از اختالالت ،اختالل میل/برانگیختگی جنسی

شیوع اختالل کمبود میل جنسی ،در جمعیت عمومی ایران 35

زنان( )female sexual interest-arousal disorderبه

درصد تخمین زدهشده که بی ترین آمار شیوع در بین تما

عنوان یکی از شایعترین اختالالت جنسی زنان با فقدان یا کاه

اختالالت عملکرد جنسی است( .)5این اختالل همبودی باالیی با

قابلتوجه میل و/یا برانگیختگی جنسی و حداقل با سه مورد از

سایر مشکالت جنسی و مشکالت روانشناختی از قبیل پریشانی

عالئم زیر در یک دوره  6ماهه ظاهر میشود-1 :فقدان عالقه یا

جنسی ،نارضایتی از زندگی جنسی ،افسردگی و اضطرا

عالقه به فعالیت جنسی-2 ،فقدان یا کاه

خیالپردازی های وابسته به عشق شهوانی-3 ،عد شروع یا

جنسی پایین بر نحوه تفکر و احساس زنان در مورد خود ،رابطه

فعالیت جنسی و عد پایرش معمول نسبت به شریک

زناشویی و کیفیت زندگی زناشویی تاثیر میگاارد( .)6همچنین

جنسی-4 ،فقدان یا کاه

هیجان یا لات جنسی در طول فعالیت

نتایج پووه ها نشان میدهد که همسران زنان مبتال به اختالل

جنسی-5 ،فقدان یا کاه

عالقه یا برانگیختگی جنسی در پاسخ

میل/برانگیختگی جنسی ،رضایت جنسی کمتر ،ارتباطات جنسی

به هر نشانه وابسته به عشق شهوانی درونی یا بیرونی ،و -6فقدان یا

اختالل در عملکرد

کاه

کاه

کاه

ضعیفتر و پریشانی جنسی باالتر و

احساسات تناسلی یا غیر تناسلی در طول فعالیت جنسی.

ارگاسمیک و نعوظ و رضایت کلی و رضایت از رابطه جنسی را

این اختالل اغلب با مشکالتی در تجربه ارگاسم ،درد تجربهشده

در مقایسه با همسران زنان عادی گاارش میکنند .زنان مبتال به
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افکار یا

دارد( .)1مطالعات انجا شده تا به امروز ،نشان میدهد که میل

ندا قاسمی و همکاران

اختالل میل/برانگیختگی جنسی ،میل و رضایت جنسی کمتر و

نررات متخصصان این حیطه در زمینه سببشناسی و درمان این

بیشتر را در مقایسه

حاضر در نرر دارد که با

پریشانی جنسی و عالئم افسردگی و اضطرا

اختالل میباشد.ازاینرو ،پووه

با زنان عادی و شریک زندگی خود گاارش میکنند (.)7

بهرهگیری از ارزیابیهای ذهنی متخصصان اختالالت جنسی در

بررسی مطالعات نشان میدهد که عوامل مؤثر بر میل و فعالیت

رابطه با اختالل میل جنسی ،بتواند الگوی کاملتری را در زمینه

جنسی متمایا نیستند و با هم همپوشانی دارند و از عوامل

این اختالل ارائه دهد و به فهم دقیقتری از مؤلفههای اختالل میل

زیستشناختی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی نشأت میگیرد (.)8

جنسی در فرهنگ ایرانی دست یابد.

اگرچه عوامل زیست پاشکی مانند هورمونهای تغییریافته و

مواد و روشها

انتقالدهندههای عصبی و تعامل آنها ،ژنتیک و شرایط پاشکی و

مطالعه حاضر به روش کیفی و با استفاده از رویکرد داده بنیاد( A

روانپاشکی میتوانند جنبههایی از اختالل کمبود میل جنسی را

 )Qualitative Grounded Theory Studyانجا شده

توضیح دهند ،اما درک پیچیدگی پاسخ جنسی زن و این که

است .تحقیق کیفی ،انعطاف الز برای کشف ادراک های افراد،

چگونه سایر عوامل از جمله عوامل روانشناختی ،عوامل

تجربههای روزانه و بحث و تحلیل در مفهو دادهها را دارد و

داشته

قادر است مواردی که تاکنون در روشهای کمی کشف نشده

فرهنگی -اجتماعی و عوامل ارتباطی میتوانند در آن نق
باشند ،بسیار مهم است ( 10 ، 9و .)11

است را آشکار نماید( .)12روش نمونهگیری به صورت هدفمند

تفاوتها و تناقضها در سببشناسی و درمان در نرر گرفته شده

و حجم نمونه بر اساس قانون اشباع مشخص شد .در نمونهگیری

برای اختالل میل جنسی زنان ،پووهشگران این مقاله را بر آن

هدفمند ،پووهشگر به انتخا

افرادی میپردازد که تأمینکنندهی

داشته است تا به تجربهی حرفهای متخصصان اختالالت جنسی

اطالعات مهمی بوده و تجربه ایی غنی از پدیده موردنرر داشته و

کیفی همانند

را

مراجعه کنند و با استفاده از روشهای پووه

بتوانند اطالعات مورد نیاز برای پاسخگوی به سواالت پووه

نمایند .به عالوه ،ازآنجاییکه فاکتورهای مؤثر بر میل و فعالیت

باشند( .)13در این مرحله از پووه  ،پووهشگر در طی ش

جنسی متاثر از عوامل مختلفی همانند زیستی  ،روانی ،اجتماعی و

ماه با مراجعه به مراکا خدمات روانشناختی و کلینیک های زنان

فرهنگی میباشد ،استفاده از روشهای کیفی در پووه های

و زایمان سطح شهر اصفهان با  20نفر از متخصصان و

مرتبط با آن اولویت دارد ،زیرا در مقایسه با روشهای کمّی،

صاحبنرران حوزه خانواده و درمانگران اختالالت جنسی که

امکان درک عمیقتر و بهتری تر را فراهم میآورد .به نرر

دارای مدرک تخصصی در یکی از رشتههای روانپاشکی،

میرسد که یکی از عوامل مهم در درمان این اختالل شناخت

مامایی ،زنان و زایمان ،مشاوره یا روانشناسی بوده و حداقل 5
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نرریهی داده بنیاد توصیف روشنی از اختالل میل جنسی ارائه

فراهم آوردند ،همچنین توانایی و تمایل به بیان آن را داشته

مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل میل جنسی زنان ....

سال تجربه درمان در حوزه اختالالت جنسی داشتند به منرور

افراد جدید به اطالعات موجود ،مطلبی نیفاودند .پس از 20

تبیین مؤلفههای تأثیرگاار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل

مصاحبه ،اطالعات جدیدی اضافه نشد و تحلیل بر روی 20

میل /برانگیختگی زنان مصاحبه میکرد .جهت تعیین حجم نمونه

مشارکتکننده انجا شد .جدول شماره  1مشخصات جمعیت

تا رسیدن به اشباع اطالعاتی در نمونه تا جایی که از افراد بیشتری

شناختی مشارکتکنندگان در این بخ

را نشان

اطالعات کسب میشود ،مصاحبهها تداو یافت ،تا زمانی که

میدهد.

از پووه

جدول شماره :1مشخصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان به منرور تبیین مؤلفههای تأثیرگاار در درمان اختالل میل برانگیختگی جنسی
ردیف

جنسیت

تحصیالت

مرتبه علمی

1

مرد

دکترای روانشناسی

استادیار

مدرس دانشگاه و درمانگر اختالالت جنسی

2

زن

دکترای روانشناسی

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

3

زن

دکترای روانشناسی

-

درمانگر اختالالت جنسی

4

مرد

روانپاشک

استادیار

مدرس دانشگاه و درمانگر اختالالت جنسی

5

زن

دکترای روانشناسی

استادیار

مدرس دانشگاه ،زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

6

مرد

دکترای مشاوره

-

درمانگر اختالالت جنسی

7

زن

دکترای روانشناسی

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

8

زن

کارشناسی ارشد مشاوره

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

9

زن

روانپاشک

استادیار

مدرس دانشگاه و درمانگر اختالالت جنسی

10

زن

کارشناسی ارشد روانشناسی

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

11

زن

دکترای روانشناسی

دانشیار

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

12

مرد

روانپاشک

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

13

زن

کارشناسی ارشد مامایی

-

درمانگر اختالالت جنسی

14

مرد

دکترای روانشناسی

استادیار

مدرس دانشگاه و درمانگر اختالالت جنسی

15

زن

دکترای مامایی

استادیار

مدرس دانشگاه و درمانگر اختالالت جنسی

16

زن

تخصص زنان و زایمان

استادیار

مدرس دانشگاه و درمانگر

17

زن

تخصص زنان و زایمان

-

درمانگر بیماریهای زنان

18

مرد

دانشجوی دکترای مشاوره

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

19

زن

دکترای روانشناسی

-

زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

20

زن

دکترای روانشناسی

دانشیار

مدرس دانشگاه ،زوج درمانگر و درمانگر اختالالت جنسی

زمینه تحقیق ،شهر اصفهان و مدت زمان مطالعه از

این نوع از مصاحبه ،در عین تمرکا بر موضوع پووه  ،به

شهریور تا بهمن  1400بود .مکان آن بر اساس توافق بین

مصاحبه شونده امکان میدهد که به جنبههای مهم موضوع از

شرکتکننده در مصاحبه و پووهشگر ،محلی که برای

دیدگاه خود بپردازد( .)14مصاحبه با سوال های باز پاسخ «علل

شد .بدین ترتیب تمامی

پدیدآیی اختالل میل جنسی زنان را چه می دانید؟»« ،چه درمانی

مصاحبهها در محل کار مشارکتکنندهها انجا گردید .اباار

برای حل این مشکل ارائه می دهید؟ »« ،چه موانع و محدودیت

مشارکتکننده راحت تر بود ،انتخا

پووه

مصاحبه نیمه ساختاریافته( )Semi-Structuredبود.
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در این پووه

شغل

ندا قاسمی و همکاران

بعدی بر اساس مسیر مصاحبه و پاسخهای مصاحبهشوندگان

صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل کند-4 .بعد از استخراج

مطرح میگردید .همچنین بر اساس نیاز ،از سواالت

کدها ،مطابق مرحلهی چهار کالیای  ،مفاهیم تدوینشده به

اکتشافی( )Probing Questionsمانند «منرورتان را واضح تر

دقت مطالعه شد و بر اساس تشابه مفاهیم دستهبندی شد .بدین

بیان کنید» یا «لطفا بیشتر توضیح دهید» استفاده میشد .مدتزمان

ترتیب ،دستههای موضوعی از مفاهیم تدوینشده تشکیل شدند.

مصاحبه بر حسب شرایط جسمی ،روحی ،مشغله کاری ،تمایل

-5در مرحلهی پنجم ،نتایج استنتاج شده برای توصیف جامع از

بیشتر برای صحبت و روند مصاحبه ،بین  30تا  45دقیقه به طول

پدیدهی تحت مطالعه به هم پیوند داده شد و دستههای کلیتری

انجامید.

به وجود آمد-6 .در مرحلهی ششم ،پووهشگر توصیف جامعی

پس از پیادهسازی مصاحبهها ،تحلیل دادهها به شیوهی هفت

از پدیدهی تحت مطالعه )تا حد امکان با بیانی واضح و بدون

مرحلهای کالیای( Colaizzi Seven-Step Cluster

ابها ) ارائه کرد-7 .در مرحلهی پایانی ،پووهشگر جهت روشن

 )Patternصورت گرفت .روش کالیای توانایی و قابلیت

نمودن ایدههای بهدستآمده از یافتههای پووهشی و نیا موثق

اعتماد زیادی داشته و روشی مناسب برای کشف ،مطالعه و

نمودن یافتهها به شرکتکنندگان مراجعه کرد .برای اطمینان از

تجایه و تحلیل جائیات زندگی افراد میباشد( .)14روش 7

صحت و دقت یافتههای پووه

در این بخ  4 ،معیار اعتبار،

مرحلهای کالیای به شرح زیر به کار گرفته شد-1 :در مرحلهی

قابلیت اعتماد ،قابلیت انتقال و تأیید پایری در پووه های

اول ،در پایان هر مصاحبه ،پووهشگر در ابتدا صحبتهای

کیفی( )15بر حسب موارد زیر رعایت شدند :محقق جهت
صحیح

اطالعات،

ارتباط

معناداری

با

کاغا پیاده نمود-2 .در مرحلهی دو  ،پووهشگر پس از

شرکتکنندگان برقرار نمود تا آنها دور از هرگونه احساس

مطالعهی تما توصیفهای شرکتکنندگان ،زیر اطالعات با

فشار ،کلیه احساسات ،بین ها و تجار

خود را بهطور واقعی

معنی و مرتبط با پدیدهی موردبحث ،خط کشید و به این طریق

مطرح نماید .جهت صحت تعبیر و تفسیر اطالعات ،محقق از

جمالت مهم مشخص شدند-3 .مرحلهی سو استخراج مفاهیم

تکنیک کنترلهای اعضا استفاده کرد ،بدین صورت که به افراد

فرموله است .پووهشگر بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر

شرکتکننده در مطالعه رجوع نمود و توصیف خود از تجار

مصاحبه ،سعی کرد از هر عبارت یک مفهو که بیانگر معنی و

آنها را به تأییدشان رسانید؛ عالوه بر این ،جهت رسیدن به

قسمت اساسی تفکر فرد بوده ،استخراج نماید .البته پس از

قابلیت اعتبار بعد از انجا هر مصاحبه ،ابتدا متن آن روی کاغا

کسب این مفاهیم تدوین شده ،تالش نمود تا مرتبط بودن معنی

نوشتهشده و چندین بار مرور میشد تا درک کلی از آن حاصل

تدوین شده با جمالت اصلی و اولیه موردبررسی قرار گیرد و از

گردد .سپس نسبت به درک و استخراج معانی نهفته در آن اقدا
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ضبطشدهی شرکتکنندگان را گوش داد و کلمه به کلمه روی

جمعآوری

مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل میل جنسی زنان ....

میشد .با ادامه یافتن مصاحبههای دیگر موضوعات قبلی

توضیح داده شد و رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگان کسب و

واضحتر شده یا تکامل مییافتند و گاهی هم ممکن بود

با اجازه آنها مصاحبه ضبط شد.

موضوعات جدیدی به وجود آید .به منرور تبیین ،روشن سازی،

یافتهها

طبقهبندی و رفع هر گونه عد توافق و تناقضات موجود در

در نتیجه مصاحبهها1008 ،کد سطح اول استخراج شد که با

تفاسیر ،فرآیند برگشت به متون و یا مراجعه به شر کت

ادغا آنها 443کد اولیه باقی ماند .سپس این کدها باهم مقایسه

کنندگان بهطور مرتب و به صورت رفت و برگشت مکرر ادامه

و طبقهبندی شدند و حاصل این طبقهبندی  113مفهو بود که بر

مییافت .در هر مرحله و با پیشرفت کار با ادغا مفاهیم ،تحلیل

اساس تشابهات آنها به  8مقوله اصلی 2 ،مقوله محوری و 1

ترکیبی و کلیتر شکل میگرفت تا مضامین و درونمایههای

مقوله مرکای تقسیم شدند .مقوله مرکای بهدستآمده

حاصل به بهترین نحو ممکن باهم ارتباط یابند .جهت افاای

سببشناسی و راهبردهای درمان بود که شامل  2مقوله محوری

قابلیت تعمیم و انتقالیافتههای پووهشی ،نمونهها از بین

سببشناسی با مضامین اصلی (تحلیل رشدی از مشکل،

متخصصین با سنین و جنسیت مختلف و شرایط و نواحی

آسیبشناسی زناشویی ،مشکالت جنسی همسر ،مشکالت جنسی

گردیدند .به منرور رعایت مالحرات

زنان ،مسائل روانشناختی ،سبک زندگی ناکارآمد) ،راهبردهای

اخالقی نیا ابتدا درباره اهداف تحقیق و روش انجا مصاحبه

درمانی با مضامین اصلی (راهبردهای فردی ،راهبردهای زوجی)

جغرافیایی متفاوت انتخا

به دست آمد (جدول شماره.)2

جدول شماره  :2مؤلفههای به دست آمده از مصاحبه با متخصصان در زمینه تبیین و درمان اختالل میل جنسی زنان
مقوله

مقوله

مضمون

مرکای

محوری

اصلی

رشدی از

سببشناسی و راهبردهای درمان

مشکل

علل چند زمینهای ،تاریخچه رشدی ،سبک دلبستگی ناایمن ،خانواده اصلی عد تربیت جنسی ،مسائل
فرهنگی ،بازداری فرهنگی و تربیتی ،روابط غیرصمیمی با والدین ،مردساالری ،خانواده اصلی ،تجار
آزارنده جسمانی ،تجا ر

آزارنده روانی ،سابقه رابطه جنسی در نوجوانی ،تاثیرات منفی شبکههای

اجتماعی
احساس ابااری بودن ،اختالف میل ،طرد جنسی ،رابطه جنسی در زمانهای نامناسب ،جهتگیری جنسی،
تنوعطلبی  ،طوالنی شدن رابطه ،عد توافق در مورد زمان رابطه ،اصرار به روابط مقعدی و دهانی ،عد

سببشناسی

جاابیت ظاهری مرد /عد نرافت ،عد معاشقه و پی

نوازی ها درسکس  ،فاصله زیاد بین رابطهها،

آسیبشناسی

کمالگرایی پیرامون رابطه جنسی ،تمرکا جنسی بر فردی غیر از شریک جنسی ،تمرکا مرد بر لات خود

زناشویی

،آماده نشدن بدن زن ،رفتارهای ناپخته شوهر ،عد ابراز نیاز ،نگرش اشتباه به سکس ،مقایسههای اشتباه،
عد ابراز وجود زن ،عد رفع نیازهای اولیه زن ،فقدان صمیمیت عاطفی  ،احساس عد مطلوبیت برای
همسر ،باورهای غلط ،تصویر بدنی منفی ،عد صمیمیت ،یکنواخت شدن رابطه ،مشکالت رابطهای،
تعارضات زناشویی ،عد ارتباطات عاطفی ،عد مهارتهای زناشویی ،عد تعادل در توازن قدرت
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تحلیل

مقوله فرعی

ندا قاسمی و همکاران

زناشویی ،خشم/انتقا  ،عد توافق در مورد فرزندآوری ،روابط عاطفی آزارنده با همسر ،عد عشقورزی
همسر ،اجبار در ارتباط ،خیانت و روابط فرازناشویی

مشکالت
جنسی همسر
مشکالت
جنسی زنان

تنوعطلبی در همسر ،عد مهارت جنسی همسر ،خودارضایی ،عد ارگاسم ،گرای

جنسی متفاوت،

خودارضایی ،اختالل نعوظ همسر ،دیراناالی و زوداناالی همسر ،اعتیاد جنسی ،مشاهده پورن
واژینیسموس ،درد جسمی هنگا رابطه ،درد ذهنی ،درد جسمی ،عد ارگاسم ،استرس های جنسی
انعطافپایری روانی ک م ،باورغلط در مورد نوع ارگاسم ،پردازش شناختی سوگیرانه ،تفاوت شخصیتی با

مسائل

همسر ،نگرانی و نشخوار فکری ،خلق و اضطرا  ،درگیریهای شخصی ،عد تمرکا روانی ،تصویر

روانشناختی

بدنی منفی ،احساس ناامنی ،توقعات و انترارات برآورده نشده ،احساس قربانی بودن ،نگرش غلط ،ذهن
مقایسه گر ،افکار پارانوئیدی ،صفات شخصیتی ،کمالگرایی زن یا مرد ،ترس از صمیمیت عاطفی،

سبک

خانهنشینی ،عد تفریح ،خستگیهای ناشی از شغل ،شرایط خانوادگی ،بیکاری همسر ،مشکالت

زندگی

اقتصادی ،خستگی ،کم خوابی ،نوع تغایه ،بهداشت فردی ،فعالیت بدنی ،چاقی ،ترس از بارداری

راهبردهای
راهبردهای
درمانی

فردی
راهبردهای
زوجی

ایجاد هیجانات مثبت ،ایجاد انگیاش ،ارتقای ذهن آگاهی ،عاتنفس ،بررسی و تعدیل طرحوارهها،
ارزیابی و تعدیل ترس ها ،افسردگی/وسواس
فراهم کردن فرصتی برای رفع نیازهای عاطفی ،ارتقای بعد عاطفی و صمیمیت در روابط ،فراهم کردن
شرایط رابطه ،خود نرارتی در زن یا مرد ،همسر به عنوان تسهیل گر درمان ،جلب همکاری همسر در
درمان

مقوله محوری اول« :سبب شناسی»
این مقوله محوری که دیدگاه متخصصان را در رابطه با علتها،
دالیل و سببشناسی ایجاد و تداو اختالل میل جنسی زنان نشان
میدهد از مضمامین اصلی تحلیل رشدی از مشکل ،آسیبشناسی
زناشویی ،مشکالت جنسی همسر ،مشکالت جنسی زنان ،مسائل
روانشناختی ،سبک زندگی ناکارآمد به دست آمد.

ایجادکننده اختالل میل جنسی را که ممکن است در سیر تحول بر
زنان تأثیر بگاارند شامل میشود ،خود شامل مضمامین فرعی
علل چند زمینهای ،تاریخچه رشدی ،سبک دلبستگی ناایمن ،عد
تربیت جنسی خانواده اصلی  ،مسائل فرهنگی ،بازداری فرهنگی و
تربیتی ،روابط غیرصمیمی با والدین ،مردساالری ،خانواده اصلی،

جنسی ،سابقه رابطه جنسی در نوجوانی ،تاثیرات منفی شبکههای
اجتماعی میباشد.
« مشارکت کننده شماره  :2سابقه تعرضات دردناک باعث اناجار
میشه.مراجعی داشتم که در کودکی توسط دایی مورد تجاوز قرار
گرفته بود و حاال به شدت از رابطه متنفر بود چون رابطه جنسی
برای

چیا دردناکی بود ».

« مشارکت کننده شماره  :7مادرها به شدت منع می کنند که یک
دختر با مادرش ،خواهرش وحتی دوست

در مورد این مسائل

حرف باند و این خودش می شود یک طرحواره تنبیه که او در
مورد هر موضوع با تم جنسی نگران یک تنبیه است و بعد از این
ها یک سری افسانه ها که کنار این ها قرار می گیرد .مثال افسانه
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تحلیل رشدی از مشکل :این مضمون اصلی که دالیل زمینهساز و

تجار

آزارنده جسمانی ،تجار

آزارنده روانی ،ترومای

مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل میل جنسی زنان ....

هایی که در مورد خود ارضایی دختران وجود دارد ،خود ارضایی

تصویر بدنی منفی ،عد صمیمیت ،یکنواخت شدن رابطه،

بکارت را از بین میبرد ،باعث مرگ میشود و ...که این عوامل،

مشکالت رابطهای ،تعارضات زناشویی ،عد ارتباطات عاطفی،

فرد را به شدت از این فضاها دور میکند و احساس گناه شدیدی

عد مهارتهای زناشویی ،عد تعادل در توازن قدرت زناشویی،

از اینکه فرد به یک لاتی دارد نادیک می شود را به دختر می

خشم/انتقا  ،عد توافق در مورد فرزندآوری ،روابط عاطفی

دهد ،این ها را که در کنار ترس از تنبیه قرار دهیم باعث میشود

آزارنده با همسر ،عد عشقورزی همسر ،اجبار در ارتباط،

که فرد در بحث برانگیختگی و میل دچار مشکل شود».

خیانت و روابط فرازناشویی بهدستآمده است.

«مشارکت کننده شماره  :12دلبستگی نکته مهمی در اختالل میل

«مشارکت کننده شماره  :6وقتی شرح حال زوجی میگیریم

است .کسی که دلبستگی ایمن دارد توانایی ارتباطات کارآمد

درابتدا میگویند که همه چیا خوبه ،بهترین رابطه را داریم ،بعد

عاطفی با دیگران را پیدا میکند و کسی که دلبستگی ناایمن دارد

میپرسیم آخرین باری که با هم بحث کردید کی بوده ؟ خانم

نه».

می گوید اون منو به رسمیت نمی شناسه ،من تصمیمگیر نیستم .تو

آسیبشناسی زندگی زناشویی :این مضمون اصلی فرایندهای

خریدها ،کارهای بچه و ...همه رو اون انتخا

تاثیرگاار زندگی زناشویی را شامل میشود که میتوانند در

ای نیستم .این جمله که من کاره ایی نیستم یعنی نسبت به فردی

ایجاد و تداو اختالل میل برانگیختگی جنسی زنان تأثیرگاار

که در منال قدرت دارد ،تعادل رابطه ما به هم خورده است و این

باشند که در نتیجه مضمونهای فرعی احساس ابااری بودن،

موضوع برای من خشم میاره ،من اون جا خشم خود را سرکو

اختالف میل ،طرد جنسی ،رابطه جنسی در زمانهای نامناسب،

می کنم یا نمی بینم ولی جایی که این خشم میتواند به راحتی

جهتگیری جنسی ،تنوع طلبی ،طوالنی شدن رابطه ،عد توافق

بروز کند ،میل جنسی است .چون میل جنسی مرلو ترین جا

در مورد زمان رابطه ،اصرار به روابط مقعدی و دهانی ،عد

است ،راحت ترین جا برای خشم ،برای خوش نیامدن ،دیده

جاابیت ظاهری مرد /عد نرافت ،عد معاشقه و پی

می کنه من کاره

در رابطه جنسی  ،فاصله زیاد بین رابطهها ،کمالگرایی پیرامون

من زور میگه زورمن در میل جنسی است .در میل تو باید دنبالم

رابطه جنسی ،تمرکا جنسی بر فردی غیر از شریک جنسی،

بدوی .ناخودآگاه آنجا من قدرت دار و تو باید دنبالم بدوی».

تمرکا مرد بر لات خود ،آماده نشدن بدن زن ،رفتارهای ناپخته

«مشارکت کننده شماره  :14زن از همسرش انترار کلمات

شوهر ،عد ابراز نیاز ،نگرش اشتباه به سکس ،مقایسههای اشتباه،

عاشقانه داره ،این که مرد به خودش برسه ،تاریک بکنه ،صحنه

عد ابراز وجود زن ،عد رفع نیازهای اولیه زن ،فقدان صمیمیت

پردازی کنه و ...اگر مرد نتونه زمانی را که خانم نیاز داره به اون

عاطفی  ،احساس عد مطلوبیت برای همسر ،باورهای غلط،

بده تا خودش رو آماده کنه خانو رفتهرفته سرد و سرد و سردتر
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نوازی ها

نشدن و ندیدن نیازهای من روی میل است .جایی که همسر به

ندا قاسمی و همکاران

میشه مشکالت جنسی همسر :این مضمون اصلی به مشکالت

مسائل روانشناختی :این مضمون اصلی به دیدگاه متخصصان در

جنسی مربوط به همسر زنان مبتال به اختالل میل برانگیختگی

رابطه با مشکالت و مسائل روانشناختی اشاره دارد که بر فرایند

جنسی اشاره دارد که از نرر متخصصان میتواند در فرایند ایجاد

ایجاد و حفظ و تداو اختالل میل برانگیختگی جنسی زنان

و تداو اختالل میل جنسی زنان تاثیر گاار باشد و شامل مضامین

تأثیرگاارند .مضمونهای فرعی این مضمون اصلی شامل

مهارت جنسی همسر،

انعطافپایری روانی کم ،باور غلط در مورد نوع ارگاسم،

جنسی متفاوت ،اختالل نعوظ

پردازش شناختی سوگیرانه ،تفاوت شخصیتی با همسر ،نگرانی و

فرعی تنوعطلبی در همسر ،عد
خودارضایی ،عد ارگاسم ،گرای

همسر ،دیراناالی و زوداناالی همسر ،اعتیاد جنسی ،مشاهده پورن

نشخوار فکری ،خلق و اضطرا  ،درگیریهای شخصی ،عد

میباشد.

تمرکا روانی ،تصویر بدنی منفی ،احساس ناامنی ،توقعات و

«مشارکت کننده شماره  :3اختالل نعوظ و همچنین اختالالت

انترارات برآورده نشده ،احساس قربانی بودن ،نگرش غلط ،ذهن

زوداناالی و دیراناالی می تونه روی میل خانم موثر باشه.وقتی آقا

مقایسه گر ،افکار پارانوئیدی ،صفات شخصیتی ،کمالگرایی زن

این اختالل ها را دارد ،خانم پس از مدتی شرطی می شود و میل

یا مرد ،ترس از صمیمیت عاطفی میباشد.

پایین می آید چون بارها ناکا می ماند و دچار سردی جنسی می

«مشارکت کننده شماره  :7خیلی مواقع خانم های دچار این

شود».

اختالل ،حواسپرتی شناختی دارن ،حین رابطه نمی تونن روی
میره سمت تعارضات

مبتال به اختالل میل جنسی اشاره دارد که میتوانند زمینهساز

قبلی با همسر و یا حتی دیگران».

اختالل زنان باشند که در نتیجه مضمونهای فرعی واژینیسموس،

سبک زندگی این مضمون اصلی در نتیجه مضمونهای فرعی

درد جسمی هنگا رابطه ،درد ذهنی ،عد ارگاسم ،استرس های

خانهنشینی ،عد تفریح ،خستگیهای ناشی از شغل ،شرایط

جنسی به دست آمد.

خانوادگی ،بیکاری همسر ،مشکالت اقتصادی ،خستگی ،کم

«مشارکت کننده شماره  :18عد ارگاسم های عمیق برای زن

خوابی ،نوع تغایه ،بهداشت فردی ،فعالیت بدنی ،چاقی ،ترس از

باعث کالفگی ،عصبی شدن او می شود و این موضوع به نوبه

بارداری به دست آمد که از دیدگاه متخصصان شرکتکننده در

خود در دراز مدت میل راکم می کند .وقتی زن لات نبرده و

پووه

میتواند در فرایند ایجاد و تداو اختالل میل جنسی زنان

نیازش ارضا نشده ،ناخودآگاه از رابطه بدش می آید و حس

تاثیرگاار باشد.

خوبی به او منتقل نمی شود».

« مشارکت کننده شماره  :17سبک زندگی دوران کودکی و
فعلی هم مهمه .مثال یه نفر میگه من توی خانواده امون پدر ومادر
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مشکالت جنسی :این مضمون اصلی به سایر مشکالت جنسی زنان

لات متمرکا باشن ،موقع رابطه حواس

ندا قاسمی و همکاران

باهم حرف میادن ،بابا منو می بوسید ،بغل می کرد و همسرش

عات نفس جنسی فرد به علت نداشتن یک رابطه خو

به مدت

میگه اصال بغل هم خوابیدن والدینمو ندید  .حاال این دو میان

طوالنی کاه

کنارهم یکیشون میگه خانواده شما بی حیان و اون یکی میگه

به قدر کافی خو باشه ،روی تک تک این مسائل باید کار کرد

خانواده شما سردن ،سنگن و اصال براشون قابل درک نیست .یا

».

اگر بخوایم در مورد زندگی فعلیشون صحبت کنیم ،مخصوصاً

«مشارکت کننده شماره  :2برون گراها بیشتر بروز میدن که نیاز

االن تو شرایط کرونا ،می بینیم که خیلیها بیکار شدن ،وضع

دارن اما درون گراها گاهی نیاز باال دارن ولی نمیتونن بیان کنن.

اقتصادی ناجور شده ،اکثر وقت ها مرد می آد خونه خسته و بی

همسر باید آموزش ببینه و بدونه که همسر با وجود این که کم

حوصله است ،بلد نیست استرس های بیرون را به خونه نیاره و

حرفه ،درون گراست ،بیرون نمیاد ،اجتماعی نیست اما االن

همه این ها باعث سردی میشه »

حرکت خاصی میکنه ،لباس خاصی پوشیده و ...عوامل غیرکالمی

مقوله محوری دوم« :راهبردهای درمانی»

را باید همسر بشناسه ،خود خانم هم باید یاد بگیره چطور نیازش

این مقوله محوری دیدگاه و پیشنهادات و تجار

متخصصان از

الگوها و راهبردهای موثر و موردنیاز برای درمان اختالل میل
برانگیختگی جنسی را شامل میشود که شامل دو مضمون اصلی
راهبردهای فردی و راهبردهای زوجی میباشد.
راهبردهای فردی :راهبردهای فردی شامل مضمونهای فرعی
ایجاد هیجانات مثبت ،ایجاد انگیاش ،ارتقای ذهن آگاهی،
عاتنفس ،بررسی و تعدیل طرحوارهها ،ارزیابی و تعدیل ترس
ها ،افسردگی/وسواس میباشد که به عنوان راهکارهایی که

اختالل میل برانگیختگی جنسی به کار رود ،توسط متخصصان
توصیه شد.
«مشارکت کننده شماره  :4برای حل مشکل کمبود میل جنسی
باید زمینه را ببینیم ،گاهی این مشکل ریشه در دوران کودکی
دارد ،باید باورها و طرحواره های این فرد را اصالح کنیم ،گاهی
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را بیان کنه ،چطوری خواسته اش را بگه وگرنه میل رو به
خاموشی میره».
راهبردهای زوجی :فراهم کردن فرصتی برای رفع نیازهای
عاطفی ،ارتقای بعد عاطفی و صمیمت در روابط ،فراهم کردن
شرایط رابطه ،خودنرارتی در زن یا مرد ،همسر به عنوان تسهیل
گر درمان ،جلب همکاری همسر در درمان از راهبردهای
مطرحشده توسط متخصصان برای کار با زوج ها به منرور کاه
و درمان اختالل میل /برانگختگی جنسی زنان بود.
«مشارکت کننده شماره  :12نکته دیگر این موضوع است که
خانم هایی که کاه

میل دارند ،اضطرا هم به دنبال آن دارند.

این که تا یک سال قبل میل او خو بوده و االن کم شده معنایی
که برای همسر این خانم دارد این است که من برای او دوست
داشتنی نیستم یا کس دیگری برای او جاا
فرد،کاه

شده و در خود

میل این موضوع را به دنبال دارد که کاه

میل من
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میتواند در جلسات مشاوره و درمان فردی برای زنان مبتال به

پیدا کرده و خانم فکر می کنه در رابطه نمی تونه

ندا قاسمی و همکاران

را از نق

جنسی میاندازد و این موضوع باعث اضطرا میشود

غیرمستقیم از طریق تعارضات زناشویی ،نشانههای میل جنسی

میل دارو تجویا کنیم این

کودکی و

اگر ما رابطه را نبینیم و برای کاه
دارو باعث سرخوردگی خواهد شد».

زنان را پی بینی کنند .این موضوع نق
ارتباطات فرد با والدین

تجار

را در ایجاد الگوهای رفتاری و ارتباطی

خانواده فعلی وی آشکار میسازد و مشخص میکند که ریشهی

بحث
حاضر باهدف تبیین مؤلفههای تأثیرگاار در اختالل میل/

اصلی تعارضهایی که سبب اختالل میل /برانگیختگی میشود،

برانگیختگی جنسی زنان از دیدگاه متخصصین انجا شد .برحسب

در دوران کودکی فرد و زمان شکلگیری سبک رابطهی فرد با

نتایج ،مقوله مرکای بهدستآمده سببشناسی و راهبردهای

خود و دیگران قابل جستجو است .همچنین پووه ها نشان

درمان بود که شامل  2مقوله محوری سببشناسی و راهبردهای

میدهند که تجار

آسیبزای دوران کودکی و مورد سو

درمانی بود .مقوله محوری اول(سببشناسی)،شامل مضامین

استفاده جنسی قرار گرفتن که خود جائی از تاریخچه رشدی فرد

اصلی تحلیل رشدی از مشکل ،آسیبشناسی زناشویی ،مشکالت

به حسا

میآید ،میتواند بر میاان میل جنسی زنان در

جنسی همسر ،مشکالت جنسی زنان ،مسائل روانشناختی ،سبک

بارگسالی اثرگاار باشد .به طوری که فرد با قرارگیری در

زندگی ناکارآمد است.

معرض محرکهای جنسی که جاء ضروری برای ظهور میل

مشارکتکنندگان در این پووه  ،بارها و بارها به تاریخچه

جنسی است ،عالئم اجتنا  ،برانگیختگی و تجربه مجدد هیجانات

رشدی فرد ،آسیبها و تعارضات زندگی زناشویی ،مشکالت

منفی تجار آزارنده گاشته بروز مییابد و فرد نمی تواند تمرکا

جنسی زوجین و سبک زندگی ناکارآمدشان و نیا مسائل و

خود را بر رابطه فعلی حفظ نماید(.)17

پووه

آسیبهای روانشناختی به عنوان عوامل موثر در میل جنسی زنان
اشاره نمودند .در این راستا پووه های تجربی نشان میدهند که

آسیبشناسی زندگی زناشویی
بهدستآمده از پووه

از دیگر مضامین اصلی

حاضر بود .مشارکتکنندگان در این

شکلگیری فرایند و کارکردهای جنسی افراد است .تجار

نمودند که آسیبهای زندگی زناشویی همچون تعارضات

رشدی فرد از دوران کودکی تا بارگسالی شامل چگونگی روابط

زناشویی ،کیفیت پایین ارتباط زناشویی،رضایت زناشویی پایین،

او با والدین و سایر افراد مهم زندگی ،نوع سبک دلبستگی

نداشتن مهارتهای زندگی زناشویی( )18مشکالت رفتاری(،)5

ایجادشده در طول رشد ،میاان تمایایافتگی فرد و مراحل

جنسی()20

شکلگیری شخصیت ،در انسجا هویت جنسی و گرای
وی نق

میاان صمیمیت و روابط عاطفی با همسر( ،)19دان

و روابط فرازناشویی( )21بر میاان میل جنسی زنان موثر است.

مهمی ایفا میکنند( )16و میتوانند بهطور مستقیم یا
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تاریخچه رشدی و تجار زندگی فرد از عوامل مهم تأثیرگاار بر

پووه

جنسی

همسو با اغلب شواهد تحقیقاتی به این موضوع اشاره

مؤلفههای تأثیرگذار در آسیبشناسی روانی و درمان اختالل میل جنسی زنان ....

مسائل روانشناختی فرد مضمون اصلی دیگری بود که در این

بر طبق پووه ها اختالل بی میلی جنسی در بستر رابطه زوجی

مطالعه به دست آمد .انعطافپایری روانی کم ،باور غلط در مورد

اتفاق میافتد( )29و عالوه بر عوامل روانشناختی ،عوامل رابطه

نوع ارگاسم ،پردازش شناختی سوگیرانه ،تفاوت شخصیتی با

ایی نیا در پیدای

و تداو آن مؤثر است .بنابراین زوجدرمانی و

همسر ،نگرانی و نشخوار فکری ،خلق و اضطرا  ،درگیریهای

آموزش مهارتهای زوجی با کاه

شخصی ،عد تمرکا روانی ،تصویر بدنی منفی ،احساس ناامنی،

زوجین ،ارتقاء کیفیت رابطه زوجین و افاای

توقعات و انترارات برآورده نشده ،احساس قربانی بودن ،نگرش

جسمی ،ایمنسازی سبک دلبستگی زوجین و نیا افاای

تعارضات بین فردی
صمیمیت عاطفی و
رضایت

میل جنسی کمک نماید.

غلط ،ذهن مقایسه گر ،افکار پارانوئیدی ،صفات شخصیتی،

زناشویی میتواند به درمان کاه

کمالگرایی زن یا مرد ،ترس از صمیمیت عاطفی از ویوگیهای

راهبردهای فردی همچون درمانهای شناختی رفتاری ،ذهن

روانشناختی بودند که توسط متخصصین گاارش شد .شواهد

آگاهی و کار بر روی طرحوارهها و سبک زندگی به فرد مبتال

تحقیقاتی حاصل از مرور بر متون پووهشی( )23،22نیا این

کمک مینماید که با اصالح افکار ناکارآمد جنسی ،بازداری

موضوع را تأیید میکنند.

تحریفهای شناختی اضطرا

یکی دیگر ازمضامین بهدستآمده از مصاحبه با متخصصین نق

همسر و رابطه ،آموزش تمرکا ارتباط جنسی ،تنریم هیجانات ،به

سبک زندگی بر کاه

میل جنسی بود .این یافته همسو با سایر

زا و تصویر منفی در مورد خود،

ارزیابی مثبت تر از روابط بپردازد و با کسب آرام

روانی از

پووه ها ( )24بیان میکند که عواملی نریر خانهنشینی ،عد

توانمندیهای شناختی خود برای بهبود رابطه استفاده نماید ،به

تفریح ،خستگیهای ناشی از شغل ،شرایط خانوادگی ،بیکاری

حقوق خود پی برده و خواستهها و نیازهای طبیعی خود را بیان

همسر ،مشکالت اقتصادی ،خستگی ،کم خوابی ،نوع تغایه،

حاضر میتوان به این نکته اشاره

بهداشت فردی ،فعالیت بدنی ،چاقی میتواند میل جنسی را
کاه

دهد .راهبردهای درمانی شامل دو مضمون اصلی

نماید .از محدودیتهای پووه
نمود که پووه

حاضر به سببشناسی و درمان اختالل میل/

برانگیختگی زنان ،تنها از دیدگاه معدودی از صاحبنرران به نا

مصاحبه با متخصصین به دست آمد .در این راستا مطالعات

نررات سایر متخصصین در این زمینه و نیا زنان دارای اختالل میل

راهبردهای فردی و زوجی در درمان اختالل بی

جنسی و همسرانشان نباشد .پیشنهاد میشود که در پووه های

میلی جنسی زنان اشارهکرده( )27،25 ،26و بیان میکنند از آن

حاضر ،این

متعددی به نق

آتی ضمن مرتفع ساختن محدودیتهای پووه

جا که علل اختالل کمبود میل جنسی پیچیده بوده( )28و ابعاد

پووه

مختلفی را در بر میگیرد ،درمان مؤثر آن نیا باید چندبعدی باشد.

در قومیتهای مختلف ایرانی تکرار کنند تا الگوی دقیق و
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را در مناطق دیگر ،جنسیت زن و مرد بهطور جداگانه و
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راهبردهای فردی و زوجی مقوله محوری دیگری بود که از

در زمینه مسائل جنسی میپردازد و ممکن است منعکسکنندهی

ندا قاسمی و همکاران

روی

روانشناختی به منرور کمک به بهبودی بیماران گردد .با توجه به

جامعتری از این اختالل در فرهنگ ایران ترسیم شده و پی

روانشناسان و روانپاشکان این حوزه قرار گیرد .همچنین

یافتهها به نرر میرسد که روانشناسان و روانپاشکان برای درمان

پیشنهاد میشود اعتبار مؤلفههای شناساییشده در میان گروه

این بیماری باید رویکردی جامع و همهجانبه در اختیار داشته

و ارزیابی قرار

باشند و بتوانند برای هر کدا از عالئم و پیامدهای این بیماری و

گیرد .نتایج حاصل از این مطالعه میتواند راهگشای متخصصان

عوامل اثرگاار در سببشناسی این بیماری مجموعهای از

در سیر آسیبشناسی و درمان اختالل میل جنسی و تدوین

الگوهای درمانی و تکنیکهای علمی ،به روز و مؤثر را در اختیار

مداخالت نوین و کاربردی برای این بیماران باشد.

داشته باشند و به فراخور نیازها و عالئم بیماران از آن در فرایند

بارگتری از متخصصین و بیماران موردسنج

درمان بهره جویند.

نتیجهگیری
بهطور خالصه یافتههای این پووه

نشانگر این است که اختالل

تشكر و قدردانی

کم میلی جنسی ،اختاللی چندبعدی است که حوزههای مختلف

این مطالعه برگرفته از پایاننامه دکتری نویسنده اول با کد اخالق

زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و پیامدهای منفی

 IR.LUMS.REC.1399.324از دانشگاه لرستان میباشد .از

قابلتوجهی بر عملکرد و کیفیت زندگی زناشویی این بیماران

کلیه متخصصین و صاحبنرران که در انجا این پووه

با ما

دارد .شناخت هر دسته از علل روانشناختی به تفکیک و توضیح

همکاری نمودند ،تشکر به عمل میآید.

و شفافسازی بر طبق هر دسته از علل میتواند برای محققین و
درمانگران نویددهنده کشف راهکارهای موثر برای درمان
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هیچگونه تعارض منافع از سوی نویسندگان بیان نشده است.
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