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Abstract
Aims: Systemic scleroderma is a multiple chronic autoimmune disease that has
important clinical and psychological consequences, including sexual dysfunction.
The purpose of this study was to determine the efficacy of integrated treatment
group on sexual function and its domains in women with scleroderma.
Materials & Methods: This research was a semi-experimental design with pretest, post-test, and follow-up with the experimental and control groups. The
statistical population included women with scleroderma referred to Shariati
Hospital in Tehran and Iran's Rheumatism Center in the second half of 2017. Of
these, 30 patients were selected as available samples and randomly were placed in
the control and the experimental groups. The experimental group was subjected
to an integrated approach intervention in 9 sessions of 90-minutes, where as the
control group did not receive such an intervention. The instrument of this study
was the Female Sexual Function Index (FSFI) Questionnaire. Data were analyzed
using SPSS24 software and repeated measures ANOVA.
Findings: Unilateral psychotherapy intervention significantly increased the
mean post-test of sexual function and its six sub-components in both control and
experimental groups (p<0.01, F=19.59). The satisfaction component with 0.82
(p<0.01, F=125.35) and psychological stimulation with 0.74 (F=77.9, p<0.01) had
the most effect on intervention, and the component of orgasm with 0.33 (F=13.54,
p<0.01) had the least effect among the components. After three months, there was
no statistically significant difference between the post-test and the follow-up of the
experimental group, which indicated the stability of intervention effects.
Conclusion: Unified psychotherapy is effective in increasing the sexual function
of patients with systemic sclerosis and can play a significant role in improving the
quality of life of these people.
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 183لیال شامکوئیان و همکاران

اثربخشی گروهدرمانی یکپارچه نگر بر عملکرد
جنسی زنان مبتال به اسکلرودرمی سیستمیک

چکیده

اهــداف :اســکلرودرمی سیســتمیک یــک بیمــاری اتوایمیــون چندگانــه مزمــن
اســت کــه پیامدهــای بالینــی و روانــی مهــم ،ازجملــه اختــال در عملکرد جنســی را
بــه دنبــال دارد .هــدف ایــن پژوهــش ،تعییــن اثربخشــی گروهدرمانــی یکپارچهنگــر
بــر عملکــرد جنســی و حوزههــای آن در زنــان مبتالبــه اســکلرودرمی بــود.
مـواد و روشهــا :ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری شــامل
زنــان مبتالبــه اســکلرودرمی مراجعهکننــده بــه بیمارســتان شــریعتی تهــران و
مرکــز رماتیســم ایــران در نیمــه دوم ســال  1395بودنــد .تعــداد  30نفــر بهصــورت در
دســترس انتخــاب و بهصــورت تصادفــی در دو گــروه  15نفــری آزمایــش و کنتــرل
گمــارده شــدند .گــروه آزمایــش طــی  9جلســه  99دقیقــه ای تحــت مداخلــه رویکــرد
یکپارچــه نگــر قــرار گرفتنــد و گــروه کنتــرل چنیــن مداخلــه ای دریافــت نکردنــد.
ابــزار ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه شــاخص عملکــرد جنســی زنــان ( )FSFIبــود.
اطالعــات جمعآور یشــده بــا نرمافــزار  SPSS-24و آزمــون تحلیــل واریانــس بــا
اندازهگیــری مکــرر ارزیابــی شــدند.
یافتههــا :مداخلــه رواندرمانــی یکپارچــه نگــر موجــب افزایــش معنــاداری در
میانگیــن نمــرات پسآزمــون عملکــرد جنســی و شــش زیرمولفــه آن در دو گــروه
کنتــرل و آزمایــش گردیــد ) .(p<0/01, F=19/59مداخلــه در زیــر مولفــه رضایتمنــدی
بــا 0 (F= 125/35 ،p<0/01) /82و تحریــک روانــی بــا (F= 77/90 ، p<0/01) 0/74
بیشــترین تاثیــر و بــرای ارگاســم بــا )F= 13/54 ، p<0/01( 0/33کمتریــن تاثیــر
را در بیــن مولفــه هــا داشــتهاند .پــس از ســه مــاه نیــز ازنظــر آمــاری اختــاف
معنــاداری بیــن پسآزمــون و پیگیــری گــروه آزمایــش مشــاهده نشــد کــه
بیانگــر مانــدگاری اثــر مداخلــه میباشــد.
نتیجهگیــری :رواندرمانــی یکپارچــه نگــر برافزایــش عملکــرد جنســی زنــان
مبتالبــه اســکلرودمی موثــر بــوده و میتوانــد در افزایــش کیفیــت زندگــی ایــن
افــراد نقــش زیــادی داشــته باشــد.
کلیدواژههــا :رواندرمانــی یکپارچــه نگــر ،عملکــرد جنســی ،اســکلرودرمی
سیســتماتیک.
تاریخ دریافت1396/11/19 :
تاریخ پذیرش1397/03/02 :
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مقدمه
بیمــاری اســکلرودرمی ،یــک اختــال مزمــن ،پیچیــده و چنــد
ارگانــی مــی باشــد کــه بافــت همبنــد را درگیــر میســازد و موجــب
آســیب عروقــی ،اختــال عملکــرد ایمنــی ،فرآیندهــای فیبروتیک
غیرطبیعــی و آســیبهای میکــرو واســکوالر میشــود[.]1,2
پیامدهــای جســمانی و روانــی مرتبــط بــا اســکلرودرمی ماننــد؛
تنگــی عــروق و کاهــش خونرســانی بــه اندامهــای بــدن[،]3
درد مفاصــل ،ضعــف عضالنــی ،ناتوانــی فیزیکــی و حرکتــی[،]4
خســتگی[ ،]5از شــکل افتادگــی و نارضایتــی از تصویــر بدنــی[،]6
افســردگی و اضطــراب[ ]7را بــه دنبــال دارد .همچنیــن پیامدهــای
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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ناشــی از مصــرف بعضــی داروهــا[ ،]8میتوانــد تاثیــر منفــی
روی عملکــرد جنســی ایــن بیمــاران داشــته باشــد .بهطور یکــه
حــدود  80درصــد مــردان مبتالبــه اســکلرودرمی اختــال در نعــوظ
و بیــش از نیمــی از زنــان مشــکالت در عملکــرد جنســی را عنــوان
کردهانــد ،اگرچــه درصــد مشــکالت جنســی در زنــان کمتــر بــه
نظــر میرســد امــا جامعــه فراگیــری ایــن بیمــاری در آنــان بیشــتر
اســت و از طرفــی مشــکالت جنســی در زنــان نســبت بــه مــردان
پیچیدهتــر اســت[.]9
اختــال عملکــرد جنســی در زنــان ( )FSDتوســط بنیــاد
بیمار یهــای اورولــوژی آمریــکا ( )AFUDاینگونــه تعریفشــده
اســت :احســاس ناراحتــی جنســی و کاهــش میــل و عالقــه
جنســی ،درد مقاربتــی ،کاهــش افــکار و فانتز یهــای جنســی
در پاس ـخگویی بــه رابطــه جنســی[ .]10در یــک مطالعــه ارزیابــی
عملکــرد جنســی در بیــن  547زن کانادایــی مبتالبــه اســکلرودرمی
نشــان داد کــه ،بیــش از  60درصــد اختــال عملکــرد جنســی
داشــتند و  17درصــد از آنــان ازنظــر جنســی غیرفعــال بودنــد[.]11
ابتــا بــه اســکلرودرمی بیشــتر در ســنینی اتفــاق میافتــد کــه
ً
طبیعتــا بایــد فعالتــر باشــند[ ]3ولــی بــا
افــراد ازنظــر جنســی
پیشــرفت بیمــاری و پیامدهــای جســمانی و روانــی گســترده
آن ازجملــه؛ از شــکل افتادگــی صــورت و بــدن ،بیمــاران دچــار
شــرم و عــدم احســاس ارزشــمندی و افــکار خــود آینــد منفــی
میشــوند کــه تخریــب عزتنفــس و کاهــش منافــع جنســی
بیمــار را بــه دنبــال داشــته و موجــب اختــال در عملکــرد جنســی
و عــدم رضایتمنــدی جنســی در بیمــار میشــود[ ]7و میتوانــد
بــر روی رفــاه ،صمیمیــت و روابــط عاطفــی بــا شــریک زندگــی،
اثــر بگــذارد[.]12
بهطورکلــی میتــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه عــوارض و
محدودیتهــای متعــدد در بیمــاری اســکلرودرمی و ارتبــاط
عملکــرد جنســی بــا شــرایط و ماهیــت خــاص بیمــاری ،وجــود
مداخــات روانشــناختی مناســب میتوانــد لــزوم مراقبتهــای
روانــی در ایــن بیمــاران و اهمیــت آنــرا در درمــان و احســاس
بهزیســتی ،تداخــل رفتــار کنونــی فــرد را بــا اهــداف مهــم او در
زندگــی نشــان دهــد و شــرایط را بــه نحــوه بهینــهای کنتــرل و
بهبــود بخشــد[.]13
یکــی از رویکردهــای رواندرمانــی کــه میتوانــد در مشــکالت
مربــوط بــه حــوزه ســامت جســمانی و روانشــناختی کاربــرد
داشــته باشــد رویکــرد یکپارچــه نگــر مبتنــی بــر چهــار عامــل
مشــترک (رابطــه درمانــی ،امیــد و انتظــار درمــان ،آگاهــی
افزایــی و نظمبخشــی رفتــار) اســت[ .]14تاریخچــه نظریــه
یکپارچهنگــر ،از ســالهای میانــی  1930شــکلگرفته اســت
و احتمــا ًال روزنزوایــگ اولیــن نظریهپــردازی بــود کــه در جبهــه
عوامــل مشــترک بــه فعالیــت پرداخــت .نظریهپــردازان حــوزه
عوامــل مشــترک معتقدنــد؛ علیرغــم اینکــه رویکردهــای مختلــف
رواندرمانــی ازلحــاظ نظــری باهــم تفاوتهــای آشــکاری دارنــد
ولــی حــاوی عوامــل مشــترکی هســتند[ .]15پژوهشهایــی
درزمینــهٔ رواندرمانــی یکپارچــه نگــر صــورت گرفتــه اســت
کــه نشــان میدهــد ایــن رویکــرد موجــب کاهــش پریشــانیهای

[]18

مواد و روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی ،بــا طــرح پیشآزمــون،
پسآزمــون همــراه بــا پیگیــری بعــد از گذشــت ســه مــاه از
مداخلــه بــود .جامعــه آمــاری شــامل کلیــه زنــان مبتالبــه
اســکلرودرمی سیســتماتیک مراجعهکننــده بــرای معاینــات
دورهای بــه بیمارســتان شــریعتی (وابســته بــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران) و مرکــز رماتیســم ایــران در نیــم ســال دوم
 1395بودنــد .مالکهــای ورود بــه مطالعــه شــامل )1 :زنــان
مبتالبــه اســکلرودرمی سیســتماتیک کــه حداقــل یــک ســال
از تشــخیص بیمــاری آنهــا گذشــته باشــد )2 ،داشــتن تاهــل
 )3ســن بیمــاران در دامنــه  25تــا  50ســال )4 ،داشــتن حداقــل
ســواد خوانــدن و نوشــتن )5 ،ســکونت در شــهر تهــران و اطــراف
آن )6 ،عدمتشــخیص اختــاالت روانــی مطابــق بــا ،DSM V
 )7عــدم مصــرف داروهــای روانگــردان طــی  3مــاه گذشــته و
معیــار خــروج نیــز شــامل ســه بــار غیبــت در جلســات مداخلــه
بــوده اســت .بــا اســتفاده از اطالعــات ثبتشــده مراجعــان در
دفاتــر بیمارســتان و مرکــز ،و پــس از انجــام مصاحبــه اولیــه
(معارفــه و تشــخیص بالینــی روانشــناختی) بــا هــر بیمــار،
تعــداد  60نفــر دارای شــرایط ورود و خــروج بودنــد و درنهایــت
 30داوطلــب مبتالبــه بیمــاری اســکلرودرمی سیســتماتیک بــه
روش نمونهگیــری در دســترس و هــدفدار انتخــاب گردیــده و
بهصــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد.
در ایــن پژوهــش بــرای بــرآورد حجــم نمونــه از جــدول کوهــن
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( ،)1986بــا توجــه بــه آلفــای  0/05و انــدازه اثــر بــزرگ ( )F=0/4و
تــوان آزمــون  0/6اســتفاده کردیــم[ .]19شــایانذکر اســت کــه ایــن
تعــداد نمونــه بــا توجــه بــه شــرایط ناشــی از بیمــاری و روشهای
علمــی و نظــری در پژوهشهــای روانشــناختی نیمــه آزمایشــی
کــه نیازمنــد تبــادل اطالعــات و بحــث (افــکار ،هیجانهــا،
و رفتــار و  ) ...بیــن درمانگــر و گــروه میباشــند ،نیــز منطبــق
است[.]17,20
قبــل از شــروع مداخلــه و در یــک جلســه اختصاصــی ،مالحظــات
اخالقــی بــرای بیمــاران بیــان شــد؛ افــراد بــا ماهیــت و نحــوه
همــکاری در اجــرای پژوهــش آشــنا و رضایتنامــه کتبــی آگاهانه
شــرکت در پژوهــش را تکمیــل نمودنــد ،آنهــا محــق بودنــد که در
هــر مرحلــه از پژوهــش از ادامــه همــکاری انصــراف دهنــد ،کلیــه
اطالعــات بیمــاران نیــز در نــزد پژوهشــگر محرمانــه بــود و بعــد
از اتمــام طــرح ،بــرای گــروه کنتــرل نیــز  3جلســه رواندرمانــی
یکپارچــه نگــر کوتاهمــدت اجــرا گردیــد .ارائــه مداخلــه بــرای
گــروه آزمایشــی بــه مــدت  9جلســه (هفتــهای  1جلســه 90
دقیق ـهای) در مرکــز روماتیســم ایــران اجــرا گردیــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه فراینــد رواندرمانــی یکپارچــه نگــر توســط پژوهشــگر
اصلــی (پــس از گذرانیــدن دوره  6ماهــه بهصــورت تئــوری و
عملــی ،زیــر نظــر اســاتید متخصــص روانشــناس و اخــذ مــدرک
مربوطــه) انجامگرفتــه اســت .ازنظــر زمانــی؛ پرسشــنامههای
موردنظــر قبــل از شــروع مداخلــه ،بعــد از اتمــام مداخلــه و ســه
مــاه بعــد از آخریــن جلســه مداخلــه در هــر دو گــروه آزمایــش و
کنتــرل تکمیــل گردیــد.
ابــزار ایــن پژوهــش پرسشــنامه شــاخص عملکــرد جنســی در
زنــان ( )FSFIروزن بــا  19ســوال ،جهــت اندازهگیــری عملکــرد
جنســی زنــان در  6حــوزه در طــی چهــار هفتــه گذشــته میباشــد
کــه تمایــات جنســی ،تحریــک یــا برانگیختگــی جنســی ،رطوبــت
مهبلــی ،ارگاســم ،رضایــت جنســی و درد را مــورد بررســی قــرار
میدهــد[ .]21نمــرات در نظــر گرفتهشــده هــر ســئوال بــرای بعــد
میــل جنســی ( 1تــا  5امتیــاز) و برای ابعــاد برانگیختگی جنســی،
رطوبــت مهبلــی ،ارگاســم ،درد (صفرتــا  )5و رضایــت جنســی (1-5
یــا )0میباشــد .نمــره صفــر بــه معنــای اینکــه فــرد در طــی مــاه
گذشــته فعالیــت جنســی نداشــته و نمــره  5بهتریــن عملکــرد در
آن حیطــه اســت .بهاینترتیــب نمرهگــذاری در هــر شــش حــوزه
بهگون ـهای اســت کــه نمــره بیشــتر مبیــن کارکــرد بهتــر جنســی
اســت .اعتبــار ایــن پرسشــنامه توســط روزن[ ]21معــادل  0/89و
در تحقیقــات کنــدی و مســتون[ ]22معــادل  0/74و طبــق گــزارش
ویــگل[ 0/80 ،]23گــزارش شــد .در ایــران همبســتگی درونــی
ســؤاالت کل مقیــاس در گروههــای مــورد ،کنتــرل و کل افــراد
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کــرون بــاخ نیــز  0/85یــا باالتــر
بــود[ .]24روایــی همگرایــی ایــن پرسشــنامه بــا نمرههــای خــرده
مقیــاس عواطــف مثبــت و ســازگاری زناشــویی الک واالس مــورد
تاییــد بــود ،همچنیــن روایــی واگرایــی بیــن  FSFIبــا نمرههــای
پرسشــنامه مقیاسهــای افســردگی ،اضطــراب و اســترس ،فــرم
تجدیدنظــر شــده مقیــاس پریشــانی جنســی زنــان و خــرده
مقیــاس عواطــف منفــی تاییــد گردیــد[ .]25در پژوهــش حاضــر
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روانــی[ ،]16افزایــش عزتنفــس جنســی[ ]17و نظمبخشــی رفتــار
در زنــان مبتالبــه ســرطان شــده اســت.
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از ایــن مداخلــه روانشــناختی،
ســعی بــر آن داشــتیم کــه بــا ایجــاد یــک رابطــه درمانــی مناســب
و متعهدانــه ،شــرایطی فراهــم شــود کــه بیمــار؛ اندیشــهها،
نیازهــا ،احساســات ،مقاصــد ،ارزشهــا و تعهداتــش را بــه
کمــک درمانگــر ،کنــکاش و بــا آنهــا در ارتبــاط نزدیــک قــرار
گیــرد و نســبت بــه آنهــا آگاه شــود .وقتــی ارزشهــا و اهــداف
فــرد مکانیابــی میشــوند تجــارب و درنتیجــه روایــت فــرد از
زندگــیاش بازنویســی میشــود و فــرد بــه پذیــرش بیمــاری
دســت مییابــد کــه باعــث افزایــش دیــد مثبــت و اســتفاده
از ســبکهای مقابلــه خوشبینانهتــر بــرای حــل مســائل
و اســتفاده از شــوخطبعی و طنــز بیشــتر در زندگــی روزمــره
میشــود .ایــن احســاس امیــدواری ،ایجــاد انگیــزه کافــی بــرای
تغییــر عادتهــای رفتــاری غیرمنطقــی و نظمبخشــی رفتــار را
بــه ارمغــان مـیآورد کــه درنهایــت دســتیابی بــه افزایــش کیفیــت
زندگــی و رفــاه روانشــناختی در فعالیتهــای روزانــه زندگــی
بیمــاران (ازجملــه بهبــود عملکــرد جنســی) را مهیــا میســازد.
لــذا در ایــن پژوهــش ،هــدف تعییــن تاثیــر رواندرمانــی
یکپارچهنگــر مبتنــی بــر چهــار عامــل مشــترک برافزایــش عملکــرد
جنســی و شــش حــوزه آن (تمایــات جنســی ،برانگیختگــی
جنســی ،رطوبــت مهبلــی ،ارگاســم ،رضایــت جنســی و درد) در
زنــان مبتالبــه اســکلرودمی بــوده اســت.

اثربخشی گروهدرمانی یکپارچه نگر بر عملکرد جنسی زنان مبتالبه اسکلرودرمی سیستمیک 184

 185لیال شامکوئیان و همکاران

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

یافتهها
جــدول  1آمارهــای توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف معیــار
دوره  ،24شامره  ،3تابستان 1397

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 14:10 +0430 on Friday August 17th 2018

اعتبــار کل پرسشــنامه عملکــرد جنســی بــا اســتفاده از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ ،معــادل  0/903بهدســتآمده اســت.
خالصــه جلســات رواندرمانــی یکپارچهنگــر بــا جهتگیــری
چهــار عامــل مشــترک ،بــرای گــروه آزمایــش بــه شــرح زیــر
ارائهشــده اســت:
جلســه اول :برگــزاری پیشآزمــون ،بیــان دالیــل تشــکیل گــروه
و قوانیــن ،آشــنایی اعضــای گــروه بــا یکدیگــر (رابطــه درمانــی)،
اشــاره بــه پیامدهــای جســمانی و روانــی ابتــا بــه بیمــاری
اســکلرودرمی در جنبههــای مختلــف زندگــی و تاثیــر آن بــر
تصویــر بدنــی ،توضیــح لــزوم مراقبتهــای روانــی و اهمیــت آن
دررونــد درمــان (ایجــاد رابطــه درمانــی و آگاهــی افزایــی) ،ارائــه
شــواهد علمــی مبتنــی بــر تأثیــرات رواندرمانــی بــر مشــکالت
روانشــناختی و سیســتم ایمنــی (آگاهــی افزایــی و ایجــاد امیــد
و انتظــار درمــان) ،جمعبنــدی جلســه ،و ارائــه تکلیــف.
جلســه دوم :ادامــه روشنســازی تأثیــر بیمــاری و پیامدهــای
روانشــناختی آن (آگاهــی افزایــی و برقــراری رابطــه درمانــی)،
مــرور جلســه گذشــته و گرفتــن بازخــورد از اعضــای گــروه (رابطــه
درمانــی و ایجــاد امیــد) ،درخواســت از اعضــای گــروه در بیــان
تجــارب درونــی خــود (آگاهــی افزایــی) ،همدلــی و انعــکاس
احساســات توســط درمانگــر (برقــراری رابطــه درمانــی) ،دورنمایی
از مشــکل موجــود فراهــم کــردن و کشــف موضــع بیمــار نســبت
بــه مشــکلش (آگاهــی افزایــی) ،مقابلــه بــا فاجعــه ســازی
(ایجــاد امیــد) ،جمعبنــدی جلســه ،و ارائــه تکلیــف.
جلســه ســوم :بررســی تکالیــف (رابطــه درمانــی) ،درمیــان
گذاشــتن تجــارب از هفتــه گذشــته تاکنــون (ایجــاد امیــد
و انتظــار درمــان) ،الیهبــرداری از اندیشــه و احساســات
ناخوشــایند بیمــار (آگاهــی افزایــی) ،پیــدا کــردن عنصــر
اصلــی احســاس ناخوشــایند و بررســی نقــش افــکار و رفتــار
(آگاهــی افزایــی و ایجــاد امیــد و انتظــار درمــان) ،بــه دســت
آوردن انگیــزه بــرای تغییــر پیامدهــای روانشــناختی ناشــی از
بیمــاری و اســترسهای زندگــی (ایجــاد امیــد و انتظــار درمــان)،
جمعبنــدی جلســه ،و ارائــه تکلیــف.
جلســه چهــارم :بررســی تجربــه و برداشــت بیمــار در طــول هفتــه
گذشــته از رونــد مداخلــه و تأثیــر آن بــر احساســات و رفتــارش
(آگاهــی افزایــی) ،روشنســازی گریــز از آگاهــی کــه بهعنــوان
مانــع یادگیــری اســت ،ترغیــب بــه فکــر کــردن در مــورد جایــگاه
کنونــی ،آینــده و بررســی رفتــار فعلــی در نزدیــک شــدن یــا دور
شــدن از اهــداف زندگــی (آگاهــی افزایــی) ،ایجــاد انگیــزه بــرای
همــکاری در تعییــن اهــداف جدیــد و تغییــر رفتــار (ایجــاد امیــد
و نظمبخشــی رفتــار) ،کمــک بــه مراجــع بــرای همدلــی بــا خــود،
پذیــرش خــود در کنــار بیمــاری ،درک تــوان جســمی و روانــی
خــود بــرای مقابلــه بــا موانــع موجــود و رســیدن بــه احســاس
لــذت (آگاهــی افزایــی و ایجــاد امیــد و انتظــار درمــان).
جلســه پنجــم :بررســی تکالیــف و گرفتــن بازخــورد از مطالــب
گذشــته (رابطــه درمانــی) ،در میــان گذاشــتن تجربههــای مثبــت
و موفــق اعضــای گــروه (ایجــاد امیــد و انتظــار درمــان) ،آمــوزش
جــرات منــدی جهــت برونریــزی صحیــح عواطــف و بهبــود روابط

بیــن فــردی (نظمبخشــی اندیشــه ،احســاس و رفتــار) ،آمــوزش
شــیوههای کاهــش اســترس و خشــم در روابــط بیــن فــردی
وزندگــی روزمــره (نظمبخشــی اندیشــه ،احســاس و رفتــار)،
جمعبنــدی جلســه ،و ارائــه تکلیــف جهــت اجــرا.
جلســه ششــم :بررســی تکالیــف و گرفتــن بازخــورد از مطالــب
گذشــته (رابطــه درمانــی) ،در میــان گذاشــتن تجربههــای مثبــت
و موفــق اعضــای گــروه (ایجــاد امیــد و انتظــار درمــان) ،کســب
توانایــی جهــت کنتــرل ذهــن و افــکار ناخوشــایند ،زندگــی در
لحظــه و بــه دســت آوردن آرامــش ،بیــان منطــق ذهــن آگاهــی،
آمــوزش ذهــن آگاهــی ،تمریــن زندگــی در حــال بــا اســتفاده از
حــواس پنجگانــه ،آمــوزش تمریــن تنفــس و ثبــت آن ،آمــوزش
آرمیدگــی (آگاهــی افزایــی ،نظمبخشــی اندیشــه ،احســاس و
رفتــار) ارائــه تکلیــف و تأکیــد بــر انجــام آن در طــی هفتــه.
جلســه هفتــم :بررســی تکالیــف و گرفتــن بازخــورد (ایجــاد امید و
انتظــار درمــان) ،ادامــه تمریــن تکنیکهــای ذهــن آگاهــی بــرای
تغییــر رفتارهــای انعکاســی ،نشــخوارها و افزایــش اطالعــات تــا
مراجــع امــکان پاســخ مناســب را بــه محرکهــا داشــته باشــد
(آگاهــی افزایــی و نظمبخشــی) ،دیــدن و پذیــرش واقعیتهــا
و تجربــه تماشــای آنچــه در حــال رخ دادن اســت ،تجربــه کامــل
احساســات ،مســیریابی نابهنجــار اضطــراب ،روشــن کــردن و
خنثیســازی واکنشهــای دفاعــی و خــود تبرئــه ســاز ،تقویــت
بخشــیدن بــه آگاهــی ســالم (آگاهــی افزایــی و نظمبخشــی)،
جمعبنــدی جلســه ،و ارائــه تکلیــف.
جلســه هشــتم :بررســی تکالیــف و گرفتــن بازخــورد از مطالــب
گذشــته (رابطــه درمانــی) ،در میــان گذاشــتن تجربههــای مثبــت
و موفــق اعضــای گــروه (ایجــاد امیــد و انتظــار درمــان) ،تعییــن
اهــداف و ارزشهــای بیمــار در زندگــی ،بیــان تفــاوت بیــن
ارزشهــا و اهــداف ،روشنســازی ارزشهــا ،بیــان پاتولــوژی
ارزشهــا ،درخواســت از بیمــاران تــا اهــداف و ارزشهــای خــود
را فهرســت کننــد (آگاهــی افزایــی و ایجــاد امیــد) ،بررســی آنچــه
در زندگــی بیمــار ارزش اســت و چگونگــی برخــورد باارزشهــا
(آگاهــی افزایــی و نظمبخشــی) ،ارائــه تکلیــف :تهیــه لیســت
ارزشهــا و نمرهگــذاری آن.
جلســه نهــم :اختتامیــه ،هــدف :مــرور تمامــی مطالــب جلســه
اول تــا هشــتم و بازخــورد گرفتــن از بیمــاران ،گرفتــن پسآزمــون.
تجزیهوتحلیــل دادههــای خــام حاصــل از ایــن پژوهــش
توســط نرمافــزار  SPSS 24در دو بخــش توصیفــی و اســتنباطی
صــورت گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ،مشــاهده
جداگانــه تغییــرات دررونــد زمانــی (پیشآزمــون ،پسآزمــون
و پیگیــری) آزمودنیهــا و همچنیــن تغییــرات بیــن گروهــی
(کنتــرل و آزمایــش) بــوده اســت ،بهمنظــور بــه حداقــل رســاندن
خطاهــای ناشــی از تفاوتهــای فــردی ،از تحلیــل واریانــس بــا
اندازهگیــری مکــرر ( )Repeated Measuresنرمافــزار فوقالذکــر
استفادهشــده اســت.

متغیــر عملکــرد جنســی و همچنیــن شــش حــوزه آن را نشــان
میدهــد .میانگیــن نمــرات عملکــرد جنســی از ( 16/99بــا انحراف
معیــار  )5/49در مرحلــه پیشآزمــون بــه ( 27/46بــا انحــراف
معیــار  )3/50در مرحلــه پسآزمــون افزایشیافتــه اســت و
ازنظــر آمــاری ایــن اختــاف معنــادار ( )P<0/01بــود لیکــن تغییــر
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معنــاداری در میانگیــن ایــن نمــرات در مرحلــه پیگیــری نســبت
بــه پسآزمــون مشــاهده نمیشــود .ایــن شــرایط بــرای زیــر
مؤلفههــای عملکــرد جنســی نیــز حاکــم میباشــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه ،نمرهگــذاری در هــر شــش حــوزه بهگونــهای اســت
کــه نمــره بیشــتر ،مبیــن کارکــرد بهتــر جنســی اســت.

جدول  )1آمارههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیر اصلی و زیر مؤلفههای آن

عملکرد
جنسی
میل جنسی
تحریک
روانی
رطوبت
ارگاسم
رضایتمندی
درد جنسی

پیشآزمون

انحراف
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
معیار
معیار
معیار

آزمایش

16/99

5/49

27/46

3/50

27/83

3/22

گواه

17/29

5/96

16/68

5/09

15/53

5/07

آزمایش

2/96

0/86

4/44

0/78

4/48

0/71

گواه

2/80

1/28

2/68

1/15

2/44

1/00

آزمایش

2/58

1/10

4/46

0/74

4/54

0/65

گواه

2/74

1/23

2/52

1/07

2/26

0/89

آزمایش

2/84

1/22

4/56

0/80

4/68

0/81

گواه

3/16

1/17

3/16

0/88

2/86

1/03

آزمایش

2/61

1/08

4/67

0/74

4/64

0/74

گواه

2/85

1/10

2/85

0/84

2/67

0/99

آزمایش

2/80

0/96

4/80

0/69

4/80

0/76

گواه

2/59

0/84

2/40

0/76

2/27

0/69

آزمایش

3/20

1/17

4/53

0/52

4/69

0/58

گواه

3/15

1/25

3/07

1/17

3/04

1/14

نتایــج آزمــون توزیــع طبیعــی و همگنــی واریانسهــا بــرای
متغیرهــای اندازهگیــری شــده در جــدول  2در جشــده اســت.
نتایــج آزمــون شــاپیرو ویلــک نشــاندهنده توزیــع نرمــال
دادههــا اســت .همچنیــن نتایــج آزمــون لویــن نشــان داد کــه
واریانــس خطــای متغیــر عملکــرد جنســی و زیــر مؤلفههــای
مربــوط بــه آن در بیــن دو گــروه کنتــرل و آمــوزش ،در هــر ســه
زمــان پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری غیــر معنــادار اســت
لــذا پیششــرط همســان بــودن واریانــس متغیرهــا نیــز برقــرار
اســت .نتایــج آزمــون کرویــت ماشــلی نیــز نشــان میدهــد کــه
شــرط یــا مفروضــه کرویــت بــرای متغیــر میــل جنســی ،ارگاســم و
رضایتمنــدی برقــرار و بــرای متغیرهــای عملکــرد جنســی ،تحریــک
روانــی ،رطوبــت و درد جنســی برقــرار نیســت بنابرایــن بــرای
متغیرهــای اخیــر از آزمــون هینــه فلــت اســتفاده شــد کــه نتایــج
حاصــل از آن ،بیانگــر برقــراری شــرط کرویــت بــرای ایــن متغیرهــا
بــود .بــا توجــه بــه برقــراری پیششــرطهای فــوق ،بررســی
روابــط متغیرهــا از طریــق تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری
مکــرر انجــام گرفــت .نتایــج تحلیــل واریانــس مکــرر در جــدول
 3نشــان میدهــد کــه اثــر رواندرمانــی ،زمــان و گــروه × زمــان
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بــرای متغیــر عملکــرد جنســی و زیــر مؤلفههــای مربــوط بــه
آن معنــادار ( )P<0/01بــود .معنــاداری اثــر رواندرمانــی نشــان
میدهــد کــه درمجمــوع ،بیــن میانگیــن نمــرات گــروه کنتــرل و
آزمایــش اختــاف وجــود دارد .معنــاداری اثــر زمــان نیــز نشــان
میدهــد کــه میانگیــن نمــره عملکــرد جنســی در حداقــل بیــن
ً
(فرضــا بیــن میانگیــن پیشآزمــون و پسآزمــون،
دو زمــان
یــا پیشآزمــون و پیگیــری و یــا  ...بــرای کل مشــاهدات)
اختــاف دارد .معنــادار بــودن اثــر تعاملــی زمــان × گــروه نیــز
نشــان میدهــد کــه رونــد تغییــرات میانگیــن نمــرات در دو گــروه
کنتــرل و آزمایــش در طــول ســه زمــان پیشآزمــون ،پسآزمــون
و پیگیــری متفــاوت اســت ،بهعنوانمثــال میانگیــن نمــرات
پیشآزمــون گــروه آزمایــش بــرای کل شــاخص عملکــرد جنســی
( )16/99بــا میانگیــن نمــره پسآزمــون ایــن گــروه ()27/46
اختــاف معنـیداری ( F= 19 /59در ســطح  )P<0/01دارد .ضریــب
اتــا بیانگــر میــزان توضیــح دهندگــی تأثیــر مداخلــه میباشــد.
در مــورد شــاخص عملکــرد جنســی ایــن ضریــب معــادل 0/41
بــوده اســت کــه بیانگــر آن اســت کــه انجــام مداخلــه رواندرمانــی
حــدود  41درصــد در بهبــود ایــن شــاخص نســبت بــه میانگیــن
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نمــرات در حالــت پیشآزمــون مؤثــر بــوده اســت .مداخلــه در
زیــر مؤلفــه رضایتمنــدی بــا  ،F=125/35( 0/82و  )P<0/01و
تحریــک روانــی بــا  ، F=77/90( 0/74و  )P<0/01بیشــترین تأثیــر
و ارگاســم بــا  ،F=13/54( 0/33و  )P<0/01کمتریــن تأثیــر را بیــن
مؤلفههــا داشــتهاند.
نتایــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی بــرای ســنجش تفــاوت بیــن
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری در هــر دو گــروه کنتــرل
و آزمایــش در جــدول  4آورده شــده اســت .نتایــج نشــان
میدهــد کــه در گــروه کنتــرل ،کاهــش معنــادار نمــره عملکــرد
جنســی و زیــر مؤلفههــای تحریــک روانــی و رضایتمنــدی در
مرحلــه پیگیــری نســبت بهپیــش آزمــون مشــاهده میگــردد.
درحالیکــه در زیــر مؤلفههــای میــل جنســی ،رطوبــت ،ارگاســم

جدول  )2نتایج آزمون توزیع طبیعی و آزمون همگنی واریانسهای متغیرها

متغیر
اصلی

زیر مؤلفه

عملکرد
جنسی

---

گروه

آماره

مقدار آماره  Fمقدار
p
p

پیشآزمون

0/856

0/021

0/000

0/984

پسآزمون

0/888

0/063

1/216

0/28

پیگیری

0/858

0/023

1/299

0/264

پیشآزمون

0/912

0/145

3/548

0/07

0/89

0/068

3/574

0/069

پیگیری

0/906

0/116

2/405

0/132

پیشآزمون

0/891

0/07

0/197

0/66

پسآزمون

0/951

0/533

0/88

0/356

پیگیری

0/953

0/576

0/892

0/353

پیشآزمون

0/865

0/028

0/088

0/769

پسآزمون

0/357 0/938

0/095

0/76

پیگیری

0/945

0/448

0/038

0/847

پیشآزمون

0/926

0/237

0/008

0/928

پسآزمون

0/93

0/278

0/365

0/55

پیگیری

0/89

0/067

0/326

0/572

پیشآزمون 0/838

0/012

0/67

0/42

پسآزمون

0/902

0/101

0/085

0/772

پیگیری

0/918

0/178

0/01

0/919

پیشآزمون

0/951

0/539

0/356

0/556

پسآزمون

0/953

0/57

6/231

0/019

پیگیری

0/97

0/852

5/582

0/025

میل جنسی پسآزمون

تحریک
روانی

رطوبت

ارگاسم

رضایتمندی

درد جنسی

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

آزمون
شاپیروویلک

آزمون لون

ماشلی ()W
آماره

0/489

0/835

0/676

0/672

0/853

0/921

0/582

مقدار
p

0/000

0/087

0/005

0/005

0/117

0/329

0/001
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و درد جنســی در گــروه گــواه ،تغییــر معنــاداری در نمــره عملکــرد
جنســی در هیچیــک از مراحــل پژوهــش مشــاهده نمیگــردد.
نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه در گــروه آزمایــش ،میانگیــن
نمــره عملکــرد جنســی و تمــام زیــر مؤلفههــای آن در مرحلــه
پسآزمــون و پیگیــری نســبت بــه پیشآزمــون افزایــش معنــادار
داشــته اســت .لــذا فرضیــه صفــر رد و فرضیــه پژوهــش تأییــد
میگــردد بدیــن معنــی کــه ارائــه رواندرمانــی یکپارچــه نگــر در
ایــن بیمــاران مؤثــر بــوده اســت .همچنیــن میانگیــن نمــره در
مرحلــه پیگیــری نســبت بــه پسآزمــون تفــاوت معنــادار نــدارد.
بنابرایــن افزایــش نمــره عملکــرد جنســی و زیــر مؤلفههــای آن
در اثــر رواندرمانــی یکپارچــه نگــر ،در مرحلــه پیگیــری پایــدار
مانــده اســت.

اثربخشی گروهدرمانی یکپارچه نگر بر عملکرد جنسی زنان مبتالبه اسکلرودرمی سیستمیک 188

جدول )3خالصه نتایج تحلیل اندازهگیری مکرر برای متغیر عملکرد جنسی و زیر مؤلفههای آن

زیر
متغیر اصلی
مؤلفه
عملکرد
جنسی

تحریک
روانی

رطوبت
ارگاسم

رضایتمندی

درد جنسی

منبع

37079/98

1

37079/98

**559/49

0/95

1

گروه× زمان

1298/08

1

1298/08

**19/59

0/41

0/99

خطا

1855/69

28

66/27

زمان

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مجذورات

زمان

8/09

2

4/04

**20/97

0/43

1

گروه× زمان

15/43

2

7/72

**40/01

0/59

1

خطا

10/80

56

0/19

زمان

12/45

1/64

7/61

**37/01

0/57

1

گروه× زمان

26/20

1/64

16/01

**77/90

0/74

1

خطا

9/42

45/81

0/21

زمان

13/41

1/63

8/22

**36/77

0/57

1

گروه× زمان

19/29

1/63

11/83

**52/90

0/65

1

خطا

10/21

45/64

0/22

زمان

1029/55

1

1029/55

**443/29

0/94

1

گروه× زمان

31/45

1

31/45

**13/54

0/33

0/94

خطا

65/03

28

2/32

زمان

15/32

2

7/66

**74/85

0/73

1

گروه× زمان

25/45

2

12/73

**124/35

0/82

1

خطا

5/73

56

0/10

زمان

8/78

1/52

5/79

**25/03

0/47

1

گروه× زمان

11/48

1/52

7/57

**32/73

0/54

1

خطا

9/82

42/44

0/23

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح اطمینان  5و  1درصد.

بحث
هــدف از مطالعــه حاضــر ،تعییــن میــزان اثربخشــی گروهدرمانــی
یکپارچــه نگــر بــر عملکــرد جنســی و زیــر مؤلفههــای آن در
بیمــاران مبتالبــه اســکلرودرمی بــوده اســت .نتایــج مطالعــه
بیانگــر تأثیــر مثبــت ایــن اقــدام در بهبــود متغیرهــای موردنظــر
میباشــد.
یافتههــای بهدســتآمده بــا نتایــج پژوهشهــای گانــدی
در مــورد بیمــاران مبتالبــه ســرطان[ ،]26حامــل در مبتالیــان
بــه ســرطان ســینه[ ،]27دوماهــل در مــورد بیمــاران مبتالبــه
ســرطان رکتــوم و مقعــد[ ]28مبنــی بــر تأثیــر ارائــه مداخــات
روانشــناختی برافزایــش عملکــرد جنســی و کیفیــت زندگــی
بیمــاران همســو بــود .همچنیــن یــک مطالعــه مــروری کــه بــه
ارزیابــی  11مطالعــه درزمینــهٔ اثربخشــی مداخــات روانشــناختی
بــر عملکــرد جنســی زنــان مبتالبــه ســرطان پرداختــه بــود،
گــزارش کــرد :درمجمــوع  11مطالعــه کــه حــدود  975بیمــار را در
Volume 24, Issue 3, Summer 2018

برداشــتند ،موجــب افزایــش عملکــرد جنســی و کاهــش عالئــم
افســردگی و بهبــود کیفیــت زندگــی شــدند[ .]29لگانــا و همــکاران
بــا انجــام گروهدرمانــی بــا محوریــت زوجدرمانــی توانســتند
اختــال و مشــکالت جنســی زوجیــن (کــه یکــی از آنهــا
مبتالبــه ســرطان بــود) را برطــرف ســازند و رضایــت زناشــویی
را بــرای آنهــا بــه ارمغــان آورنــد[ .]30مداخلــه رفتاردرمانــی و
مصاحبــه انگیزشــی در بیمــاران مبتالبــه دیابــت موجــب افزایــش
تمریــن ورزشــی شــد لــذا ایــن امــر در مطالعــه آدینیــی و همــکاران
نشــان میدهــد کــه ایــن بیمــاران توانســتند اختــال عملکــرد
جنســی ناشــی از دیابــت را مدیریــت کننــد[ .]31همچنیــن در
تحقیقــات دیگــری نیــز بیــان گردیــده اســت کــه اجــرای مداخالت
روانشــناختی موجــب افزایــش عزتنفــس جنســی و عملکــرد
جنســی در بیمــاران مزمــن شــدهاند[ .]33 ، 32 ،20 ،17در تبییــن
ایــن یافتــه میتــوان گفــت :عملکــرد جنســی و رضایــت حاصــل از
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میل جنسی

F

ضریب اتا

توان آزمون

 189لیال شامکوئیان و همکاران
جدول  )4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای سنجش اختالف بین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

متغیر
اصلی

زیر مؤلفه

عملکرد
جنسی

تحریک
روانی
رطوبت
ارگاسم
رضایتمندی
درد جنسی

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

آزمایش

**10/467

0/708

**10/84

0/802

0/373ns

0/308

گواه

-0/607ns

0/285

**-1/753

0/326

**-1/147

0/245

آزمایش

**1/48

0/202

**1/52

0/226

0/04ns

0/149

گواه

-0/12ns

0/12

-0/36ns

0/128

-0/24ns

0/12

آزمایش

**1/88

0/195

**1/96

0/23

0/08ns

0/129

گواه

-0/22ns

0/095

**-0/48

0/113

**-0/26

0/071

آزمایش

**1/72

0/21

**1/84

0/241

0/12ns

0/092

0/00ns

0/117

-0/3ns

0/093

-0/3ns

0/113

**2/053

0/145

**2/027

0/189

-0/027ns

0/114

0/00ns

0/096

-0/187ns

0/095

-0/187ns

0/102

آزمایش

**2

0/175

**2

0/175

0/000ns

0/135

گواه

*-0/187

0/066

**-0/32

0/07

-0/133ns

0/064

آزمایش

**1/333

0/233

**1/493

0/254

0/16ns

0/698

0/027ns

1

گواه
آزمایش
گواه

گواه
 :nsغیر معنیدار  * ،و ** :به ترتیب معنیدار در سطح اطمینان  5و .%1
0/08ns

آن ،بهعنــوان یکــی از اساسـیترین ابعــاد زندگــی انســان مطــرح
اســت[ ]34و عملکــرد جنســی ســالم در زنــان ،نقــش مهمــی
در احســاس ســامتی و بــاال بــردن کیفیــت زندگــی آنــان دارد
کــه میتوانــد تأثیــر غیرقابلانــکاری در زندگــی زناشــویی و
انســجام و پایــداری آن داشــته باشــد[ ،]35بــا توجــه بــه ماهیــت
جســمانی ،روانــی و اجتماعــی بیمــاری اســکلرودرمی ،بیــش
از نیمــی از زنــان مبتالبــه آن ،مشــکالت در عملکــرد جنســی را
تجربــه میکننــد[ .]36بهطورکلــی اختــال در عملکــرد جنســی
بــه هــر علتــی کــه ایجــاد شــود پیامدهــای متفاوتــی در پــی
خواهــد داشــت و خــود یــک عامــل اساســی در ایجــاد مشــکالتی
از قبیــل خشــونت ،افســردگی ،اضطــراب و نگرانــی ،اختالفــات
خانوادگــی و نارضایتــی از زندگــی زناشــویی و جدایــی میباشــد.
همچنیــن بــر عزتنفــس ،احســاس خودکارآمــدی ،فعالیتهــای
اجتماعــی ،تأثیرگــذار اســت .عزتنفــس و تصویــر ذهنــی از
بــدن خــود ،از عوامــل روانشــناختی مهــم و مؤثــر در عملکــرد
جنســی زنــان اســت .میتــوان بیــان کــرد کــه عزتنفــس
جنســی تمایــل کلــی فــرد ،جهــت ارزیابــی مثبــت ظرفیــت خــود
بــرای مشــارکت در رفتارهــای جنســی ســالم و تجربــه جنســی
بــه شــکلی لذتبخــش و رضایــت مندانــه تعریفشــده کــه
بــر رفتــار جنســی تأثیــر میگــذارد و شــامل پاســخ هیجانــی
بــه افــکار ،احساســات و رفتــار جنســی اســت[ .]37زمانــی کــه
عزتنفــس جنســی آســیب ببینــد ،نظــر فــرد دربــاره خویــش،
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

0/043

0/107ns

0/047

رضایــت از زندگــی ،توانایــی در تجربــه لــذت ،روابــط متقابــل بــا
دیگــران و توانایــی در ایجــاد روابــط صمیمانــه بــا دیگــران مختــل
میشــود .اگــر آســیب بــه عزتنفــس جنســی شــدید باشــد،
میتوانــد موجــب اختــال شــدید در کارآیــی فــرد شــود[ .]38لــذا
بــه نظــر میرســد کــه ماهیــت بیمــاری اســکلرودرمی و اختــال
در عملکــرد جنســی در ایــن بیمــاران اثــر متقابــل بــر هــم دارد کــه
حــال بیمــار را دگرگــون میســازد .در درمــان یکپارچــه نگــر ســعی
بــر آن شــد تــا ضمــن آگاهــی افزایــی در جهــت بیــان پیامدهــای
ابتــا بــه بیمــاری اســکلرودرمی در حیطههــای مختلــف زندگــی
ازجملــه روابــط زناشــویی و نیــز عملکــرد جنســی و توضیــح
لــزوم مراقبتهــای روانــی در ایــن بیمــاران و اهمیــت آن در
درمــان و احســاس بهزیســتی ،تداخــل رفتــار کنونــی فــرد را
باهــدف مهــم او در زندگــی نشــان دهیــم و شــرایط را بهگونـهای
هدایــت میکردیــم تــا مراجــع دلیلــی بــرای تغییــر خــود پیــدا
کنــد (مثـ ًا حضــور در جلســات درمانــی بهعنــوان نشــانه تغییــر).
اکثــر بیمــاران اســکلرودمی دائمـ ًـا مشــغول نشــخوارهای آگاهــی
گریزانــه در مــورد تجربیــات گذشــته و نگرانیهــای آینــده هســتند
کــه حتــی نمیتواننــد تجــارب جــاری خــود را در نظــر بگیرنــد.
یکــی از منابــع مهــم گریــز از آگاهــی ،پیـشداوری معیــوب فــرد
در مــورد خــودش و دیگــران اســت .ایــن پیــشداوری موجــب
میشــود کــه شــرایط را تهدیدآمیــز تلقــی کــرده و تصــور میکنــد
کــه تحمــل وضعیــت موجــود را نــدارد و بــه دنبــال قطعیــت
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میل جنسی

گروه

پیش آزمون-پس آزمون

پیش آزمون-پیگیری

پس آزمون-پیگیری

نتیجهگیری
بیمــاری اســکلرودرمی یــک بیمــاری بــا علــت ناشــناخته
اســت .بیمــار ،نهتنهــا بایــد بــا پیامدهــای جســمانی و ظاهــری
ناخوشــایند مقابلــه نمایــد بلکــه در برابــر آســیبهای عاطفــی
و اجتماعــی نیــز قــرار دارد و ازآنجاییکــه درمــان قطعــی بــرای
بیمــاری وجــود نــدارد ،لــذا تمرکــز بــر بهبــود کیفیــت زندگــی (بــا
توجــه بــه مشــکالت روانشــناختی و عملکــرد جنســی) میتوانــد
بهعنــوان یــک چالــش مهــم بالینــی باشــد .یافتههــای حاصــل
از ایــن مطالعــه نشــان میدهــد ،رواندرمانــی یکپارچــه نگــر
مبتنــی بــر چهــار عامــل مشــترک نقــش مؤثــری در افزایــش
عملکــرد جنســی و زیــر مقیاسهــای آن در زنــان مبتالبــه
اســکلرودرمی سیســتماتیک دارد و حتــی اثربخشــی آن در طــول
Volume 24, Issue 3, Summer 2018

زمــان پایــدار ارزیابــی شــد .بنابرایــن ایــن درمــان میتوانــد
بهعنــوان یــک درمــان مکمــل در کنــار درمانهــای پزشــکی ارائــه
گــردد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود ماحصــل ایــن پژوهــش
جهــت بهبــود عملکــرد جنســی ،بهصــورت مکتــوب ،همــراه بــا
دســتورالعملهای قابلاجــرا و کاربــردی بهصــورت مجــازی
(آنالیــن) بــرای آن دســته از بیمارانــی کــه در نقــاط دوردســت قرار
دارنــد و محدودیــت حرکتــی دارنــد ،انجــام پذیــرد و تحقیقــات
کیفــی جهــت شناســایی بهتــر مســائل و مشــکالت بیمــاران
مبتالبــه اســکلرودرمی صــورت گیــرد.

تشــکر و قدردانــی :از اســاتید راهنمــا و مشــاور ،اســتاد بزرگــوار
جنــاب آقــای دکتــر فرهــاد غریــب دوســت و تمامــی کارمنــدان
محتــرم بیمارســتان شــریعتی ،مرکــز تحقیقــات روماتولــوژی ایــن
بیمارســتان ،مرکــز روماتیســم ایــران و همچنیــن بانــوان عزیــزی
کــه در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد ،نهایــت تشــکر و تقدیــر را
بــه عمــل مـیآورد.
تاییدیــه اخالقــی :از شــرکتکنندگان در پژوهــش رضایتنامــه
آگاهانــه اخــذ شــد .ایــن پژوهــش دارای کــد اخالقــی بــه شــماره
 IRCT20171125037622N1در مرکــز ثبــت کار آزمایــی بالینــی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران میباشــد.
تعــارض منافــع :در ایــن خصــوص مــوردی از طرف نویســندگان
اعالمنشــده اســت.
ســهم نویســندگان :لیال شــامکوئیان (نویســنده اول) پژوهشگر
اصلــی)%25( ،؛ فــرح لطفــی کاشــانی (نویســنده مســئول) ()%25؛
محمدرضــا صیرفــی (نویســنده ســوم) ،پژوهشــگر کمکــی ()%20؛
حســن احــدی (نویســنده چهــارم) پژوهشــگر کمکــی ()%15؛ هــدا
کاوســی (نویســنده پنجــم) ،پژوهشــگر کمکــی (.)%15
منبــع مالــی :ایــن مطالعــه تحــت حمایــت مالــی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد کــرج انجــام شــده اســت.
منابع

1- Adigun R, Bhimji S. Systemic sclerosis (CREST
syndrome). Stat Pearls [Internet]. Treasure
Island (FL): Stat Pearls Publishing. 2017 Jun.
PMID: 28613625.
2- Gumuchian ST, Peláez S, Delisle VC, Carrier ME,
Jewett LR, El-Baalbaki G, el at. Exploring Sources
of emotional distress among people living with
;scleroderma: a focus group study. PLoS One. 2016
11(3). PMCID: PMC4805283
3- Frikha F, Masmoudi J, Saidi N, Bahloul Z. Sexual
dysfunction in married women with Systemic
;Sclerosis. The Pan African Medical Journal. 2014
)17(82). (PMID:25452828 PMCID:PMC4247730
4- Racine M, Hudson M, Baron M, Nielson WR.
Canadian scleroderma research group. The Impact
of pain and itch on functioning and health-related
quality of life in systemic sclerosis: an exploratory
study. J Pain Symptom Manage. 2016;52(1):43-53.
Horizon of Medical Sciences

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 14:10 +0430 on Friday August 17th 2018

اســت .بــا آگاهــی افزایــی کــه یــک فراینــد مبتنــی بــر یادگیــری
و تمریــن اســت بــه بیمــار کمــک کردیــم تــا امــور را همانگونــه
ببینــد کــه رخ میدهنــد و بهوســیله ســؤاالت ســقراطی فــرد را
متوجــه تحریــف واقعیــت و فکــر کردیــم کــه چطــور منحصـ ً
ـرا بــر
تهدیــد ،خطــر و درماندگــی خــود متمرکــز هســتند و ایــن مســئله
را بــه تمــام جنبههــای زندگــی ازجملــه رضایــت زناشــویی و
جنســی تعمیــم میدهنــد .ایجــاد آگاهــی در کنــار رابطــه درمانــی
همدالنــه ،حرف ـهای و هدایتگــر (کنتــرل جلســات و تعامــل بــا
بیمــار) ،حضــور در گــروه و شــنیدن تجــارب درونــی دیگــر بیمــاران
و نحــوه مقابلــه دیگــران در برابــر پیامدهــای ناشــی از بیمــاری،
دورنمایــی از مشــکل موجــود بــرای بیمــار ایجــاد میکــرد کــه او را
از فاجعــه ســازی کــردن موضــوع بــه دور مـیدارد و امیــد و انتظــار
درمــان را در بیمــار ارتقــا میبخشــد .بــه نظــر میرســد ایــن
تغییــرات ،احســاس بهتــر از خویشــتن (بهبــود تصویــر بدنــی) و
جســتجوی نــکات ارزشــمند دیگــر (بهجــز ســامتی و زیبایــی)
را در بیمــار فراهــم میســازد .از طرفــی ایــن مــوارد میتوانــد،
عزتنفــس جنســی را افزایــش دهــد و بــه دنبــال آن ،عملکــرد
جنســی مناســب ،رضایــت زناشــویی و کیفیــت زندگــی را ارتقــاء
بخشــد .افــرادی کــه عزتنفــس جنســی باالیــی دارنــد در بیــان
نیازهــا و تمایــات جنســی خــود تواناترنــد و از اینکــه در رابطــه
جنســی موردپذیــرش واقــع میشــوند ،اطمینــان دارنــد .آنــان
توانایــی برقــراری یــک رابطــه شــاد و موفــق بــا شــریک خــود را
دارنــد .ایــن افــراد میتواننــد احساســات و روابــط جنســی خــود
را کنتــرل کــرده و از ترسهــای خــود بکاهنــد ،درنتیجــه تمایــل
بیشــتری بــه روابــط جنســی داشــته و رضایــت جنســی بیشــتری
را تجربــه میکننــد .بهطورکلــی بیمــاران را از احســاس و اندیشــه
و رفتارشــان مطلــع ســاختیم و بــا آمــوزش برخــی از مهارتهــا
(بــا توجــه بــه ســطح نیازهــا) رفتارهــای گذشتهشــان را بــه
چالــش کشــیدیم و درنهایــت شــاهکار تغییــرات در هیجــان و
افــکار را بــا دیــدن تغییــر رفتــار امکانپذیــر کردیــم .بنابرایــن زنــان
مبتالبــه اســکلرودرمی کــه بــه دلیــل پیامدهــای ناگــوار جســمانی
و روانــی در مواجهــه بــا رابطــه جنســی خــود و همسرشــان ،دچــار
نارضایتــی و اختــال عملکــرد جنســی بودنــد بانظــم بخشــی
رفتــار توانســتند بــه احســاس رضایتمنــدی جنســی دســت یابنــد.
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