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 چکیده

رضرات  نراشریتع بیمراررو میپلی ر  هرف  عییریا ربربیشرع میرادرمرارع برر دمجنررد ور رع  و برا پژوهش حاضرر      

آنمریو برا ورروه وریره برید. وامیره پرس -آنمریوشبه آنماتشع با طرح پریشررجام شف. روش پژوهش،  رسنجرونتس

فه بره ررجمرا رم رو و کرررآماری رتا پژوهش، شام  کجیه بیمراررو نو مبلجرا بره بیمراری میپلی ر  رسرنجرونتس مررویره

ویرری در دسرلرو، بید. برا روش رمیرره 1833شهر عهررو در سال  0های پزشناو ملیصص مغز و ردصاب مرطقه مطب

رسرنجرونتس ررلیراب و بره صریرت عصراد ع در دو ورروه آنمراتش و وریره  رفر رن بیماررو مبلجرا بره میپلی ر  20عیفرد 

هرای میرادرمرارع ارررر ور لررف. در رترا سادله عح  آمینش 2ج ه و 3واتگزتا شفرف. س س وروه آنماتش به مفت 

و دمجنررد ور رع آرتزوررا برید کره  (1831) های عیارضات نراشیتع براتعآوری رطجادات پرسشرامهمطاپیه، ربزرر ومع

آمراری  و روش 22ر ریه  Spssآوری شفه، با رسلفاده رن رررم ر رزرر های ومعاب  و بیف رن آمینش، رورر وردتف. درده

عحجی  کیوررتارس چرفملغیره عجزته و عحجی  شفرف. رلاتج عحجی  کیوررتارس رشاو درد که میرادرمرارع وروهرع، بادر  

( عیارضات نراشیتع و دمجنرد ور ع در مرحجره پرس آنمریو ر رب  بره پریش آنمریو در p<111/1کاهش میرادرر )

رترا درمراو بره درریرو ترا درمراو منمر  در کررار  عریرو رنوروه آنماتش ر ب  بره ورروه کرلررل شرف. بررابررتا مرع

 دررودرمارع برری بهبید نرفوع رتا بیماررو رسلفاده کرد.

 رسنجرونتس. میرادرمارع، رضات  نراشیتع، دمجنرد ور ع، میپلی   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

که در آو ری رس  کررفهرورفه و راعیرورسنجرونتس تا رم رو، بیماری مزما پیش میپلی       

-ها در سی لم ردصاب مرکزی )مغز و ریاع( آسیب معهای رتمرع به غجا  میجیا آک یوورکرش

(، 2111، 1رسارف. رتا بیماری باد  رخلجال در دمجنرد ور ع و ربررن هیجارات )نتبج  و رسمارعنا

کاهش ها، سرویجه، خ لگع،  ررمیشع، رخلجال بیراتع، رخلجال ح ع، ضیف دضجارع، پرنش ررفرم

شید. ر ررد مبلجا به میررد شفتف رتا بیماری شریرتع، و رخلجال شراخلع و وفلاری در  رد بیمار مع

ممنا رس  عیرراتع رره ر لا تا صحب  کردو رر رن دس  بفهرف )هاپنع، هاپنع، رتجربرور، 

 (.2113، 2روسلاسع، هامی ، رسلارک و وارعیرر

عیررف مشن  باشف، نترر دجائم در دوره بیماری مععشییص نودهرگام میپلی   رسنجرونتس      

شیرف. هر چرف رتا بیماری در هر سرع ها راپفتف معرغجب راپاتفرر ه لرف و واهع رواات ریز برری ماه

سال بیده و رحلمال ربلجای نراو به  01عا  21عیررف برون کرف، رما رغجب شروع آو در بیا سریا مع

، 8ردرو بیشلر رس  ) یرگ، چی، ایرر ، در ع، پیا، روکریمرعمیپلی   رسنجرونتس ر ب  به م

های رخیر ر زرتش درشله رس ؛ به طیری که حفود دو و (. میزرو شییع رتا بیماری در سال2113

های رخیر، میزرو شییع آو در ریم میجییو رفر در دریا به رتا بیماری مبلجا بیده که بر رساو پژوهش

 (.2113، 0آبادی، صاداع، سحررتاوباشف )رسنرفرته، رپجهزرر رفر معه 111رفر در هر  112رتررو 

کرف ساپه برون مع 01عا  21بیشلر در ر ررد  رسنجرونتس طیر که وفله شف، بیماری میپلی  هماو     

های و رن آرجاتع که ر ررد در رتا سریا به طیر میمیل رن رظر ور ع  یال بیده و در روج م ئیپی 

های عشنی  خاریرده و رتجاد روربط رزدتا و دوع و در نماو روتاروتع با میایی  ردی و خاریر

                                                           
1. Zwibel, & Smrtka 
2. Huppke, Huppke, Ellenberger, Rostasy, Hummel, Stark & Gärtner 
3. Fong, Chau, Quant, Duffy, Pan, & Ogunyemi 
4. Eskandarieh, Allahabadi, Sadeghi  & Sahraian 
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(، پذر عجربه مشنجات ور ع باد  ر   بیشلر کیفی  2118، 1باشرف )برروانیصمیماره خید ریز مع

رو بر کیفی  روربط  رموذرری بیماری (. رحیه عابیر2113، 2شید )سیرسیونرفوع رتا بیماررو مع

 بیاو شفه رس . بر رساو رتا مفل، روپیا دارضه ور ع راشع رن میپلی   8مفل  یپعور ع در 

کرف. رتا ضاتیات سبب مشنجات در رسنجرونتس، به دربال ضاتیه سی لم دصبع مرکزی برون مع

شید. دومیا م یر عابیروذرری رن می  ور ع، عحرتا و ررواسم، عرشحات مهبجع و رییظ مع

 . مشنجات باریته رم رو در رتا نمیره شام  مشنجات مثاره و روده، طرتق عغییررت  یزتنع رس

های بفو و عغییررت حیرو رس . ضیف دضجارع، خ لگع، رخلجال در عیوه و عمرکز، پرنش ررفرم

شراخلع، رح اسع، رولمادع و  رهرگع رس  که سبب عغییر سیمیا م یر مربیط به عغییررت رورو

، ر  ردوع، عیفیف رح او نرارگع و مردررگع و عصیتر ذهرع شیص، دزت رفس پاتیا

(. 2118، 0شید )کجیا، پیرتز، بیرگ ، رتفما، رونرکبیس و کاتارح او کم شفو وذربی  مع

دمجنرد ور ع شام  ربررن عمات ، عهیج ور ع و رسیفو به ررواسم رس  که به طیر مرظم و مفروم 

دشق بیرنرف تا میرد دشق وراع شیرف ساند عا در تا نوج رعفاق ر لاده، نوویا رر اادر مع

(. شییع رخلجال 2113، 2 یرس ، پی ، وجیرا، باکاوجیرع، دکارورپهی  یرس ، بزرر و وجیرا-)باکیید

دمجنرد ور ع در بیماررو مبلجا به رم رو، به وتژه نراو ب یار باپا رس . در مطاپیه کجیا و 

دررری رخلجال ور ع بیدرف که در  کررفواودرصف مشارک  1/01( در عرکیه 2118همنارررش )

 1/31عری درشلرف. در رتررو رتا میزرو در میاو نراو مبلجا به رم رو رتا میاو نراو وضیی  وخیم

 -31(. در مطاپیه دتگری رتا میزرو در نراو 1833درصف بید )رجفع، صاحب رپزمارع و  ررهارع، 

                                                           
1. Bragazzi 
2. Severson 
3. Foley 
4. Çelik, Poyraz, Bingöl, İdiman, Özakbaş, & Kaya 
5 Bicudo-Fürst, Leite, Glina, Baccaglini, de Carvalho Fürst, Bezerra & Glina 



 1811بهار  ،12 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /48

 

 لجال ور ع در مبلجاتاو به میپلی  (. رخ2110، 1درصف وزررش شفه رس  )کاردتی و کیرعیزو 01

 کرف.به صیرت عضییف دمجنرد ور ع و کاهش رضات  ور ع برون مع رسنجرونتس

رن طر  دتگر رن ومجه ملغیرهاتع که با دمجنرد ور ع رربطه دررد، رضات  نراشیتع رس       

 (. رضات  نراشیتع تا عجربه شیصع در رندورج رس  که1831ری  و روشا چ جع، )پاک

، 2عرها عیسط خید  رد در پاسخ به میزرو پذت رربطه نراشیتع ااب  ررنتابع رس  )کاررر و کیمبس

(. در تا رندورج ساپم ووید رربطه ور ع مطجیب به رحیی که بلیررف میوب عامیا 2111

رضات  نراشیتع طر یا شید، رقش ب یار مهم و رساسع در می قی  و پاتفرری کاریو خاریرده 

برآورده رشفو رتا ریان، عیاپع رر او رر به  1301ورر در سال پردرن رر اویف مزپی رظرتهدررد. به دق

های نتادی رشاو (. پژوهش1838آذتا، روشا چ جع، میرنرتع، کرف )ریاپذتر معشفت آسیب

ری با رضات  رن رربطه نراشیتع ررعباط دررد، همچریا دهرف که رضات  ور ع به طیر و لردهمع

های کیفی  ررعباط نراشیتع ه شفه رس  که رضات  رن رربطه ور ع رربطه مثب  با میپفهرشاو درد

(. 2111، 8رن ابی  دوس  درشلا، عیهف و پاتفرری و رربطه مینیو با رحلمال طجاق دررد )کیپر

( در پژوهشع به مقات ه دمجنرد ور ع و رضات  1832آبادی )رسمییجع و حنیمهمچریا عاویا

درر بیا دو وروه  ررد ساپم و بیماررو رم رو پردرخلرف که رلاتج حاکع رن عفاوت میرعنراشیتع بیا ر

های دمجنرد ور ع و سانواری نراشیتع در مقات ه با وروه ساپم بید و بیماررو رم رو در نمیره

رسمییجع ؛ به رق  رن عاویا2113های رپیدی )عری درشلرف. همچریا رلاتج پژوهشدمجنرد ضییف

دررری ضاتیه مزما سی لم  ( ریز حاکع رس  که بیماری و مشنجات بیماررو1832آبادی، و حنیم 

دصبع، بر رضات  نراشیتع و نرفوع ور ع بیماررو ربروذرر رس  و مرجر به کاهش ررعباطات 

                                                           
1. Cordeau  & Courtois 
2. Karney  & Coombs 
3. Cooper 
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شراخلع مراسب شید. رن رتا رو رتا بیماررو ریانمرف مفرخجات روروور ع و رضات  نراشیتع مع

 ییلگع روربط نراشیتع رتا بیماررو وجیویری وردد.ه لرف عا رن و 

میرادرمارع،  رآترف درمارع رس  که به دربال بهبید عیرراتع برری رسیفو به خید حقیقع، و لرش      

دتف درباره خید، دریای پیررمیو و روشا کردو چیزهاتع رس  که به نرفوع کریرع و آترفه  رد میرا 

عرتا پ رفعرتا و خیشبیارهعرتا، مردممارع تنع رن کاربردی(. میرادر2111، 1بیشف )وورگمع

شاو، وررتع رس  که به رشیاص به دریرو ر رردی که عیرراتع  ررعر ر لا رن محیطهای ه لعرظرته

کرف )باررکیر، باوررچرری، وتجم ا، پیررس آنردی و م ئیپی  برری ررلیاب کردو رر درررف، رگاه مع

دهرف، (. رلاتج بررسع ربربیشع میرادرمارع در ملاهجیا رشاو مع2111 ؛ وورگ،2112، 2و هیسنرس

آپاتشع نراشیتع، خ لگع رمقع و بعرتا درماو در بهبید میرردی ماررف رضات  نراشیتع، بع

؛ ومشیفی، 1833هیجارع و ر  ردوع ربربیش بیده رس  )دتفرع، عبرتزی، مردررع و کرمع، 

؛ 1830زتزی، بهمرع، مهفی، مرظری، عیکجع و برشاو، د؛ حاج1831عرخاو، رکبری و نررع، 

(. همچریا، رلاتج 1830رسلیرر، ؛ کرتمع روعاری، خجیلبری، رضای2110، 8سیعیتا، پیعرت و ویربر

شراخلع، عیام  و دهرف میرادرمارع به بهبید رضات  نراشیتع، بهزت لع روروها رشاو معدتگر پژوهش

شید )رسچجربرگ، رسچرلزر، وترلرو و ور ع مرجر مع همناری نوویا و ریز بهبید دمجنرد

؛ کجا لر 1832؛ سجیمارع و خ روتارع، 2113، 2؛ رسچجربرگ، هیعزل، ر یف و روویرا2111، 0هیعزل

 (. 2112، 1؛ کجارلر کیشه، ح ا، کفتر و طاپیب2112، 0و پ یرر

                                                           
1. Wong 
2 Barakova, Bajracharya, Willemsen, Lourens & Huskens 
3. Southwick, Lowthert  & Graber 
4. Schulenberg, Schnetzer, Winters,  M. R., & Hutzell 
5. Schulenberg, Hutzell, Nassif  & Rogina 
6. Kleftaras  & Psarra 
7. Kalantarkousheh, Hassan, Kadir  & Talib 
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 رسنجرونتس بیماررو میپلی  با رتا حال رور چه عحقیقات نتادی در نمیره عابیر میرادرمارع بر      

صیرت ور له، وپع کملر عحقیقع چه در خارج رن کشیر و چه در درخ  کشیر به بررسع 

ربربیشع میرادرمارع بر دمجنرد ور ع و رضات  نراشیتع بیماررو مبلجا به میپلی   رسنجرونتس 

وه به مشنجات پردرخله رس  و تا حفرا  پژوهشع با رتا دریرو عیسط پژوهشگر روت  رشف. با عی

برری رتا بیماررو به ووید  رسنجرونتس ور ع و رضات  نراشیتع که برربر ربلجا به بیماری میپلی  

باشف؛ چرر که آتف، پذر ررجام پژوهش برری آمینش، مفرخجه و ر ع رتا م ئجه پانم و ضروری معمع

های رولمادع رن ت عیرو به ر زرتش کیفی  نرفوع و سجام  رورو و عقیت  حمارن رتا طرتق مع

طرتق خاریرده برری رتا بیماررو وام بردرش  و رن وخام  بیشلر بیماری و همچریا ررزوری رتا ر ررد 

وجیویری رمید. برابررتا با عیوه به رهمی  دمجنرد ور ع در رتا بیماررو رن تا سی و ربربیشع 

به رتا خاطر پژوهش حاضر میرادرمارع بر رضات  نراشیتع و دمجنرد ور ع بر ساتر ویرمع در ، 

با هف  بررسع ربربیشع میرادرمارع بر رضات  نراشیتع و دمجنرد ور ع بیماررو مبلجا به رم رو 

 ررجام شف. 

 

 روش پژوهش

آنمیو با دو وروه پس -آنمیوهای شبه آنماتشع با طرح پیشرتا مطاپیه رن ریع پژوهش     

-مررویه رسنجرونتس بیمار نو مبلجا به میپلی   20  آنماتش و وروه ویره بید که رمیره آماری، شام

 سال در عهررو شهر 0 مرطقه ردصاب و مغز ملیصص پزشناو هایمطب کررفه به ررجما رم رو و

-های رمرن بیا ررجماربلفر  در دسلرو ررلیاب شفرف. به رتا صیرت که ویریروش رمیره ، به1833

برری درماو رم رو، به  0او مغز و ردصاب  مرطقه های پزشنکررفه به مطبرو  و ر ررد مررویه

آو ریز به صیرت در پس رن و بروزتفه صیرت در دسلرو و بر رساو همناری مفتررو و پزشناو 
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کررفه به رتا مررکز، پرسشرامه عیارضات رفر رن بیماررو نو مبلجا به رم رو مررویه 181دسلرو عیفرد 

رفر رن بیماررو مبلجا  20ها، عیفرد بیف رن بررسع پرسشرامه نراشیتع و دمجنرد ور ع رر عنمی  کردرف.

ها رن پرسشرامه عیارضات نراشیتع تا که میارگیا رمره به دس  آمفه آو رسنجرونتس به میپلی  

باپاعر بید و ریز ساتر  13ها رن ررحرر  مییار باپاعر رن میارگیا بید و همچریا رمره دمجنرد ور ع آو

بیمار نو در  12ژوهش رر دررر بیدرف، ررلیاب شفرف. س س به صیرت عصاد ع، های ورود به پمجاک

های ورود به پژوهش دبارت بیدرف رفر دتگر در وروه ویره اررر ور لرف. مجاک 12وروه آنماتش و 

سال، حفرا  میزرو عحصیجات دت جم، وذشلا حفرا  تا ماه رن ربلجای  21عا  81رن: سا بیماررو بیا 

رسنجرونتس، در سه ماه وذشله حمجه رفرشله باشرف و در تا ماه وذشله  اری میپلی  ها به بیمآو

کیرعیو رسلفاده رنرده باشرف . دمجنرد شراخلع بیمار دچار آسیب شفتف رشفه باشف و عیرراتع 

شرک  در وج ات و ررجام عناپیف رر درشله باشف، رمره به دس  آمفه رن پرسشرامه عیارضات 

ی بیماررو مبلجا به رم رو باپاعر رن حف میارگیا باشف، تیرع دررری عیارض شفتف تا نراشیتع و رارمیف

 پذتر و دمجنرد ور ع میل  باشرف. روربط آسیب

 

 ابزارهای پژوهش

-پرسشرامه عجارب ور ع عیسط رساعیف رورو (:2114) 1مقیاس تجارب جنسی آریزونا     

های ری در سطح مرراب ا مقیاو پرج مادهسانی شفه رس ؛ رتپزشنع دررشگاه آرتزورا آماده

رود. پرج درصر دمجنرد ور ع بهفرشلع روپیه وه  غرباپگری رخلجال دمجنرد ور ع به کار مع

شام  عمات  ور ع، برررگییلگع ور ع، پغزرفوع ورژو، عیرراتع رسیفو به ررواسم و رضات  رن 

عرظیم شفه رس .  0عا  1پینرت رن  ریکرف که بر رساو مقیاو شش وزترهررواسم رر ررنتابع مع

                                                           
1. Arizona's sexual function scale 
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بید،  رد دررری رخلجال دمجنرد  2تا بیشلر رن  2و تا رمره تنع رن سیرپات  13رور رمره ک  بیشلر رن 

( پاتاتع رتا ربزرر رر با روش آپفای 2111ویی و همناررو )شید. ماور ع مح یب مع

( با روش بانآنماتع 1830نع )نرده، باتررمع، ررجبر و پزشو در پژوهش ریری 32/1کرورباخ 

( میزرو آپفای کرورباخ 1832پیر )ررف همچریا در پژوهش دهقارع و خاپقعوزررش کرده 38/1

 به دس  آمف. 30/1وزررش شفه رس . در پژوهش حاضر ریز میزرو آپفای کرورباخ  38/1

رجیفو رس  که برری س سؤرپع 02تا ربزرر  :1MCQپرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی     

و  ساخله شفه رس  1813در سال عجربیات باپیرع براتع  عیارضات نو و شیهری و بر مبرای

های ور ع، ر زرتش ورکرش هکاهش رربط، همناری : کاهشنراشیتع رر در هف  بیفعیارضات 

 هخیتشاورفرو خید، کاهش رربط  ردی با هر زرتش وجب حمات   رنرفرو، ر زرتش رربط، هیجارع

میرد سرجش اررر  وفر کردو رمیر ماپع رن تنفتگرو  هم ر و دوسلاو خیتشاورفرو خاریردوع با

همیشه، رکثرر، واهع، به »ها به شن  وذرری سیرپات به روش پینرت رس . وزترهرمره. دهفمع

وردد. رمره پاتیا حاکع رن عیارض وذرری معرمره 2عا  1شیرف که به صیرت بیاو مع« رفرت، هروز

-مع 02و حفرا  آو  211باپاعر رشاره شفت عیارض رس . حفرکثر رمره ک  پرسشرامه  طبییع و رمره

به دس   20/1و 00/1برربر با به عرعیب برری ک  پرسشرامه و عرصیف آپفای کرورباخ باشف. ضرتب 

، کاهش رربطه ور ع 31/1و ضرتب آپفای کرورباخ در هف  نترمقیاو کاهش همناری  آمف

، ر زرتش رربطه با 88/1، ر زرتش وجب حمات   رنرفرو 11/1ی هیجارع ها، ر زرتش ورکرش01/1

و وفر کردو  31/1، کاهش رربطه خاریردوع با خیتشاورفرو هم ر و دوسلاو 30/1خیتشاورفرو خید 

وزررش شف. در رتا پرسشرامه در مرحجه عحجی  میرد آنمیو، پس رن 11/1رمیر ماپع رن تنفتگر 

 22سؤرل رن 18های آو، لگع هر سؤرل با ک  پرسشرامه و نترمقیاورورری مقفماعع و محاسبه هب 

                                                           
2. Marital Conflict Questionnaire 
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( پاتاتع رتا آنمیو رر با رسلفاده رن روش 1830بشنار )(. 1813براتع، ) سؤرل روپیه حذ  شفه رس 

چریا رورتع محلیرتع پرسشرامه عیسط وروهع رن به دس  آورد. هم 32/1آپفای کرورباخ 

ر ب و  رحبیش، ، بررسع و میرد عأتیف اررر ور له رس  )رمیرعملیصصاو و رساعیف ررهرما و مشاور

 بید. %10در پژوهش حاضر ریز میزرو ضرتب آپفای کرورباخ برری ک  مقیاو (. 1830

( و بر رساو 1331: محلیتات وج ات میرادرمارع عیسط آرلیرع رربیرز )بسته معنادرمانی     

 121ری تا وج ه به مفت باشف که هفلهوج ه مع 3دتفواه  رررن  طررحع وردتفه و شام  

 دایقه بروزرر وردتف.

 : خلاصه جلسات مداخله معنادرمانی1جدول 

 اهداف و خلاصه و تکالیف جلسه جلسه

 اول

میر ع ردضای وروه و رهبر وروه برری آشراتع، بیاو رهفر  و ایرریا وروه عیسط رهبر وروه، ، میر ع 

و و عابیر رم رو بر دمجنرد ور ع و روربط نراشیتع. عنجیف وج ه: شراخلع آبیماری رم رو و آبار رورو

 رن مرروییا درخیرس  شف در میرد میضیع مطرح شفه بیارفتشرف و مطاپبع رر منلیب رماترف.

 دوم

وذرر روتنرد میرادرمارع، شروع بح  میرادرمارع، رامه  رررن  بریاورررئه خجاصه میلصری رن نرفوع

میر ع رصیل آو، خجاصه کردو مباح  مطرح در رتا وج ه. عنجیف: رن ردضا عیرتف میرادرمارع و 

 خیرسله شف درباره میرای نرفوع خید بیارفتشرف و تا میرا برری نرفوع خاریردوع خید بیابرف.

 سوم

ووی و رررئه بانخیرد درباره عنجیف خارگع رررئه شفه، بح  با بررسع عناپیف خارگع وج ه اب ، وف 

د تا لا میرا در ررج )در رتا باره در ربلفر در میرد وبر و رخلیار بح  شف(، بح  با ردضا در میرد ردضا در میر

تا لا میرا در کار، بح  در میرد دشق، بانوی کردو رظر  رررن  و دتفواه میرادرمارع در میرد دشق و تا لا 

-ها حاص  معو عغییر چهارچیبها بیرع به نرفوع که در ربر عغییر رگرشمیرا در آو، بح  در میرد خیش

چراو نرفوع "شید. عناپیف: رن ردضا خیرسله شف در میرد رتا وفله  رررن  هر کفرم مطجبع کیعاه بریت رف 

 ."رت رر وبررو کرعری عا رشلباهات وذشلهکا، ویتع بار دومع رس  که به دریا آمفه

 چهارم

های وه با تا لا میرا رن طرتق ررنششروع وج ه با بررسع عنجیف وج ه اب ، رورری آشراتع ور

آ رتررفوع. عناپیف: ردضا در میرد نتباعرتا عجارب خید و تا عجاربع که دوس  درررف درشله باشرف، 

  نر کرده و مطاپبع بریت رف.

های بررسع عناپیف خارگع رررئه شفه در وج ه اب  و رررئه بانخیرد، بح  در میرد مفهیم ررنش پنجم
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به عناپیفع که ردضا ررجام درده بیدرف، بح  در میرد عیرراتع  ررر لا رن خید و خرفتفو  عجربع با رشاره

عاو که به شما رح او به مشنجات. عنجیف: درباره وذشله خید بیارفتشیف و عجربیاعع رن وذشله

 دهف، تاددرش  کریف.معررنشمرفی 

 ششم

یرد، بح  در میرد تا لا میرا رن طرتق بررسع عنجیف خارگع رررئه شفه در وج ه اب  و رررئه بانخ

مررویه به وذشله، ر زرتش رح او م ئیپی  برری تا لا میرا در نمال حال. عنجیف: هر کفرم درباره 

 ری بیابیف.ررف، ومجههاتع که عجربه کردهتا لا میرا و ررنش

 هفتم
یا اصف ملرااض و بررسع عناپیف خارگع رررئه شفه در وج ه اب  و رررئه بانخیرد، آمینش عنر

 ندرتع.روش بانعاب

 هشتم

بررسع عناپیف خارگع رررئه شفه در وج ه اب  و رررئه بانخیرد، بررسع کجع چا پی   عهیه شفه 

ری رن های شیصع عیسط هر  رد و بح  درباره میرای نرفوع هر شیص، رررئه خجاصهررنش

رباره دمجنرد وروه، رورری دوباره برفی کار وروه، درتا   بانخیرد ردضای وروه دوج ات و ومع

 آنمیو و رعمام کار وروه.ها به دریرو پسپرسشرامه
 

 شیوه اجرا

ویری، برری بیمارررع که شررتط پانم وه  رورری پژوهش رر بیف رن مررح  عشییص و رمیره     

ه  ها به صیرت کلبع رضات  آواهاره وری بروزرر وردتف و رن آودررر بیدرف، وج ه میار ه

شرک  در وج ات مفرخجه ور له شف و به صیرت عصاد ع در دو وروه آنماتش و ویره 

وج ه و به صیرت وروهع طع وج ات  3 واتگزتا شفرف. ب له مفرخجه میرادرمارع در طع

وروه آنماتش رررئه  رسنجرونتس هفلگع در مفت نمارع دو ماه و ریم به بیماررو مبلجا به میپلی  

ررجامیف. در ربلفری هر وج ه در میرد عناپیف وج ه اب  بح    به طیل معشف. هر وج ه دو ساد

شف که بیماررو آو رر به صیرت منلیب ریز شف، س س مطاپب آمینشع رررئه معو وفلگی مع

شف. بیف رن رعمام وج ات آمینشع هر دو وروه کردرف و س س در میرد آو وفلگی معدرتا   مع

آنمیو مه عیارضات نراشیتع و دمجنرد ور ع رر به دریرو پسآنماتش و ویره مجفدر، پرسشرا

پاسخ دردرف. ااب  ذکر رس  بیف رن رعمام رورری پژوهش، وروه ویره ریز در چهار وج ه مفرخجه 
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های آمار عیصیفع )میارگیا رن طرتق روش های به دس  آمفه ریزدرمارع شرک  رمیدرف. دردهمیرا

-عحجی  کیوررتارس چرف ملغیره و با به کارویری ررم و روش آماررسلرباطعو ررحرر  رسلارفررد( 

 عحجی  شفرف. 22ر یه  spssر زرر 

 

 هایافته

وروه آنماتش و  رسنجرونتس بر رساو رلاتج رتا پژوهش میارگیا سا بیماررو مبلجا به میپلی       

به ملغیر عیارض نراشیتع و ( رطجادات عیصیفع مربیط 2ماه بید. در وفول ) 0سال و  82کرلرل، 

آنمیو در وروه آنماتش و آنمیو و پسهای آو و دمجنرد ور ع به صیرت عفنیا پیشمیپفه

  کرلرل رررته شفه رس .

های آن و عملکرد جنسی به : اطلاعات توصیفی متعیرهای تعارض زناشویی و مؤلفه2جدول 

 تفکیک مرحله سنجش در گروه آزمایش و کنترل

 شاخص آماری

 وروه کرلرل          وروه آنماتش          

مرحجه 

 سرجش
 میارگیا

ررحرر  

 رسلارفررد
 میارگیا

ررحرر  

 رسلارفررد

 عیارض کجع
 81/8 21/112 22/0 31/128 پیش آنمیو

 02/0 30/110 10/1 10/111 پس آنمیو

 دمجنرد ور ع کجع
 21/2 22/20 22/1 02/23 پیش آنمیو

 21/2 12/28 21/1 21/11 پس آنمیو

شید، میارگیا وروه آنماتش ر ب  به وروه کرلرل، در مرحجه مجاحظه مع 2که در وفول چراو     

-دهف. همآنمیو، در ملغیرهای عیارض نراشیتع به صیرت کجع کاهش مح یو رشاو معپس

آنمیو روبرو ه لیم چریا در ملغیر دمجنرد ور ع با کاهش رمررت وروه آنماتش در مرحجه پس

 ه رتا کاهش در رمررت وروه کرلرل مح یو ری  .ک
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های های ملغیرهای ورب له که رن پیش  رضهای عینتع ررمال و هم ارع وررتارس رضپیش     

رسمیرری ،  -های کیپمیورو های پاررملرتا رس  به وسیجه آنمیوآماری رسلفاده رن آنمیو

عیرو رن عحجی  د عاتیف اررر ور  ، پذر مع( میرp>12/1باکس با مقادتر ) mآنمیو پیتا و آنمیو 

 کیررتارس رسلفاده کرد.

برری آنمیو رتا  رضیه که مفرخجه میرادرمارع بر کاهش عیارضات نراشیتع و دمجنرد ور ع      

آنمیو عحجی  کیوررتارس چرفملغیره رسلفاده شف نراو مبلجا به میپلی   رسنجرونتس عأبیر دررد، رن 

 وزررش شفه رس . 0و  8ل که رلاتج آو در وفرو

 : آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای متغیر تعارض زناشویی9جدول 

 ررفرنه ربر میرادرری F (SSمجمیع مجذوررت ) دروه آنردی (MSمیارگیا مجذوررت ) مرابع عغییررت

    20/3302 1 20/3302 پیش آنمیو

 22/1 111/1 02/1 02/3232 1 02/3232 وروه

     21 00/23 خطا

     20 3303 ک 

( محاسبه 02/1) Fآنمیو و با عیوه به ضرتب دهف، با حذ  عابیر پیشرشاو مع 8رلاتج وفول      

کررفواو بر های عیفت  شفه رمررت عیارض نراشیتع به صیرت کجع شرک شفه بیا میارگیا

-ری مشاهفه معآنمیو عفاوت میرادردر مرحجه پس« آنماتش و کرلرل»ح ب دضیت  وروهع 

درصف عغییررت  22عیرو وف  که چریا با عیوه به ررفرنه ربر وزررش شفه مع(. همP<12/1شید )

 در وررتارس رتا ملغیر راشع رن رورری میرادرمارع وروهع رس . 

 

 : آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای متغیر عملکرد جنسی8جدول 

 ررفرنه ربر میرادرری F (SSمجمیع مجذوررت ) دروه آنردی (MSمیارگیا مجذوررت ) مرابع عغییررت
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    02/82 1 02/82 پیش آنمیو

 02/1 112/1 23/11 11/0 1 11/0 وروه

     21 21/13 خطا

     20 0330 ک 

آنمیو و با عیوه با ضرتب دهف، با حذ  عابیر ملغیر پیشرشاو مع 0چریا رلاتج وفول هم     

(23/11 )F های عیفت  شفه رمررت دمجنرد ور ع در بیماررو شرک ، بیا میارگیامحاسبه شفه-

در مرحجه پس آنمیو عفاوت میرادرری « آنماتش و کرلرل»کررفه بر ح ب دضیت  وروهع

 02عیرو وف  که چریا با عیوه به ررفرنه ربر وزررش شفه مع(. همP<12/1شید )مشاهفه مع

رن رورری مفرخجه میرادرمارع  )وروهع( رس . برابررتا  درصف عغییررت در وررتارس رتا ملغیر راشع

عیرو رظهار کرد که  رض صفر پژوهش به درصف مع 32رتا رنله بیارگر آو رس  که با رحلمال 

 صیرت درس  رد شفه رس .

 

 گیریبحث و نتیجه

های سی لم دصبع رس  که با عیرتب بیماری میپلی   رسنجرونتس، وزء وروهع رن بیماری     

کررفه آو عمام های دصبع همرره رس . دیررض رتا بیماری به دپی  ماهی  راعیروجا  میجیا ررهغ

دهف. ویرد و در رلیجه رمیف به نرفوع بیمار رر کاهش معهای نرفوع  رد مبلجا رر در بر معوربه

کاهش رمیف به نرفوع ریز در به ووید آمفو عیارضات نراشیتع و کاهش دمجنرد ور ع در 

(. در رتا 1831نرده، کرش، و  جاحکیا، خیشرقش چشمگیری دررد )تیسفعرتا بیماررو ع نرفو

هف  عیییا ربربیشع میرادرمارع بر کاهش عیارضات نراشیتع و  ر زرتش پژوهش حاضر با ررسلا، 

رلاتج پژوهش حاکع رن کاهش عیارضات دمجنرد ور ع در نراو مبلجا به رم رو ررجام شف. 
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-رسنجرونتس وروه آنماتش در مقات ه با وروه ویره در مرحجه پس لجا به میپلی  نراشیتع نراو مب

(، سجیمارع و خ روتارع 1831های ومشیفی و همناررو )ها با پژوهشآنمیو بید. رتا تا له

(، دتفرع و همناررو 1830(، کرتمع روعاری و همناررو )1830دزتزی و همناررو )(، حاج1832)

(، رسچجربرگ و همناررو 2111(، رسچجربرگ و همناررو )2110اررو )(، سیعیتا و همن1833)

های باشف. پژوهش( هم ی مع2112(، کجارلر کیشه و همناررو )2112(، کجا لر و پ یرر )2113)

ذکر شفه در ررسلای بررسع ربربیشع میرادرمارع بر کاهش عیارضات نراشیتع رورر شفرف، رما 

های خاص و تا دررری مشنجات و مع میرد ری بیماریهای خاص رن ومجه نوویا دررومیی 

 عیوه اررر رگر لرف.

رسنجرونتس به دپی   عیرو چریا بیاو کرد که بیماررو میپلی  های حاضر معدر عبییا تا له     

آورد و همچریا دفم درماو شررتط و مارع و روررع که رتا بیماری برری بیماررو به ووید مع

میراتع در نرفوع رتا ر ررد رتجاد تا ریع ررزور، ر  ردوع و در رهات  بع اطیع رتا بیماری باد 

عیررف رتا حس رر در  رد رتجاد کرف که هیچ چیزی برری نرفوع کردو میراتع ریز معشید. بعمع

ور لا رن دتگررو ری ریز رفرررف و رتا رمر باد  ر زرتش ررزور، عرها طجبع و  اصجهرفررد و حلع آترفه

هف ع که به مرور نماو به نرفوع شید که رتا وفرتع داطفع و تاو و بعصا هم ر معو میصی

عیررف نمیره رر برری برون عیارضات نراشیتع، کاهش دیرطف تابف، معنراشیتع ریز و لرش مع

رح اسع و دررهات  دپزدوع ورس  ررهم کرف. همچریا بر رساو دتفواه میرادرمارع و وویدی، 

کرف و حس کرف، رو شن   رر به دریرو تا  رد عجربه معیرا درشلا رمع رد مرزوی رح او م

 (.2112، 1میراتع و پیچع رس  )پیرزها به بعکررفهعرتا کماشن   و  قفرو میرا، مهم

                                                           
1. Pines 
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کرف که به نرفوع خید هف  و میرا با رتا روصا ، روتنرد میرادرمارع به ر ررد کما مع     

های آ رتررفوع، تا لا میرا رن های عجربع، ررنشمیرا، ماررف ررنش ببیشرف و با میر ع ساتر مرابع

طرتق پذت بردو رن ررجام کار، میرا رر در ساتر وویه نرفوع ماررف کار، عجارب هرری و دشق به 

هف ع که ها وبعهم ر و نرفوع و لجی کررف و رن رتا طرتق بر تاو و رارمیفی، سرخیردوع

شید، غجبه کررف. در وراع و ملقابجا کاهش دمجنرد ور ع معمرجر به کاهش رضات  نراشیتع 

ررفرن دتگری کرف عا بلیررف رن طرتق آو رن چشممیرادرمارع چهارویب وفتفی رر برری  رد مهیا مع

عیررف میرای رسنجرونتس، مع به نرفوع رگاه کرده و به آو میرا دهف. والع بیمار مبلجا به میپلی  

عیررف بر رح او پیچع و دپزدوع رن  او ررنشمرف بیدو کرده و معنرفوع خید رر بیابف، رح

 نرفوع خید غجبه کرف که رلیجه آو ر زرتش شادربع و دمجنرد ور ع ساپم در نرفوع رس .

عیررف به رتا ر ررد کما کرف که با تا لا میرا در رن طر  دتگر، میرادرمارع به طیر خاص مع     

ره عرها بر ررزور و دوری رن هم رشاو غجبه کررف، بجنه صمیمی  دشق به هم ر و نرفوع نراشیتع، 

بیشلری با هم ر خید رح او کررف و کیفی  رربطه نراشیتع خید رر بهبید بیشرف. چرر که رتا 

عرتا هف  رس  که بشر در آرونی آر  . رهاتع عرتا و رهاتعتا حقیق  رس  که دشق داپع

دتگر همه چیزش رر در رتا وهاو رن دس  درده، هرین  بشر رن رره دشق و در دشق رس . بشری که

ری کیعاه. بشر در شررتطع که خجاً کام  رر عیررف به خیشبیلع و دشق بیارفتشیف، وپی برری پحظهمع

رش رر به شن  دم  مثبلع ربررن رماتف، عرها کاری که رن عیررف ریانهای دوررعکرف و رمععجربه مع

-ری ررسلیا و شرر لمرفرره عحم  معهاتش رر به شییهحاپع که ررج آتف رتا رس  که دررو بر مع

کرف، با مفد میراویتع رن دشق، خاطر خید رر خشرید وردررف )کارگ، رتم، کیم، کیم، سیرگ، و 

 شید.( و رتا تنع رن ررهنارهاتع رس  که در طع میرادرمارع به آو پردرخله مع2113، 1سیم

                                                           
1. Kang, Im, Kim, Kim, Song & Sim 
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 قفرو سرجش پیگیری در طرح مطاپیه به دپی  دفم دسلرسع آساو  های رتا پژوهشرن محفودت      

ها که باد  شف عفروم عأبیررت های وروه به دج  وضیی  و مارع و بیماری آوکررفهبه شرک 

رسنجرونتس  پژوهش، نراو مبلجا به میپلی   آماریه رمیر درمارع در رتا پژوهش سرجیفه رشید و ریز

رسنجرونتس و ریز ساتر ر ررد  ساتر بیماررو مبلجا به میپلی    به عیمیم ااب  رلاتج رتا که بید شهر عهررو

چریا با عیوه به کارآمفی میرادرمارع وروهع در دررری بیماری مزما در سطح کشیر ری  . هم

ها ها و کجیریاشید عا بیمارسلاوعقیت  دمجنرد ور ع و رضات  نراشیتع بیماررو مزما، پیشرهاد مع

 درمارع رر  ررهم آوررف.درمارع با مفرخجات رورونم برری عشنی  م لمر وروهع هیجات پا
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