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چكيده

 مداخله روانی جنسی ترکیبی و درمان های طبیِ مسائل جنسی دو مورد از رویكردهاییست که برای افزایش رضایتجنسی زنان مبتال:زمينه
 مس له پژوهش این است که آیا مداخله روانی جنسی به تنهایی می تواند اثربخشی بیشتری در رضایت جنسی.به سرطانپستان طراحی شدهاند
- هدف بررسی اثربخشی مداخله روانشناختی در مقایسه با درمان طبی بر افزایش رضایتجنسی زنان بهبودیافته از سرطان:داشته باشد؟ هدف
 روش انجام پژوهش نیمهآزمایشی با پیشآزمون ت پس آزمون و دو گروه تجربی و یك گروه گواه و ابزار پژوهش: روش.پستان است
 یافتههای تحلیل کوواریانس نشان: يافتهها. دادهها از طریو تحلیلکواریانس و تحلیلواریانس بررسی شد.پرسشنامه رضایتجنسی زنان بود
) از نظر آماری باp=1/117( ) و نمره کل رضایتجنسیp=1/196(داد میانگین سه گروه مورد مطالعه در زیرمقیاسهای اضطراب رابطهای
 نتایج، همچنین.یكدیگر تفاوت دارند؛ درحالی که میانگین سه گروه مورد مطالعه در سایر زیرمقیاسها با یكدیگر تفاوت معناداری نداشتند
آزمون تعقیبی نشان داد اضطراب رابطه ای در گروه مداخله بیشتر از گروه درمان طبی کاهش پیدا کرده و نمرهکل رضایتجنسی در گروه
 تحلیل واریانس انجامشده برای سایر زیرمقیاسها تفاوت آماری معناداری بین میانگین گروهها.مداخله بیشتر از گروه طبی افزایش داشتهاست
 درمان مداخله روانشناختی موفقیت نسبی بیشتری از درمان طبی در افزایش رضایتجنسی: این به آن معناست که: نتيجهگيری.نشان نداد
 سرطان پستان، رضایت جنسی، درمان طبی، مداخله ترکیبی روانی جنسی: واژه كليدها.زنان مبتال به سرطانپستان داشتهاست
Background: Combined psychosexual intervention and medical treatment are two approaches that have
designed for increasing sexual satisfaction in breast cancer patients. Question of this study is: could
psychosexual intervention be more effective in sexual satisfaction alone? Aims: This study aimed to show
combined psychosexual intervention is more effective than medical treatment in sexual satisfaction of breast
cancer survivors. Method: Method of this research was semi experimental with pre and posttest and two
experimental and one control group and research tool was sexual satisfaction scale of women. Analysis of
covariate and ANOVA was used for analysis. Results: Results showed average of three groups was different
in Relationship anxiety sub scale (P=0.037) and total Sexual satisfaction score (P=0.006) while other sub scales
were not different. Post hoc test showed that relationship anxiety was reduced in psychosexual intervention
group compared with medical group and total sexual satisfaction scale was improved in psychosexual
intervention group compared with medical group. Other sub scales were not different. Conclusions: It means
that: breast cancer survivors could relatively benefit more from psychosexual intervention than medical
intervention. Key words: psychosexual combined intervention, medical treatment, sexual satisfaction, breast
cancer
Corresponding Author: amnazariy@yahoo.com

 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشجوي دکتراي مشاوره.1
1.

PhD student of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran

) ایران (نویسنده مسئول، شاهرود، گروه مشاوره دانشگاه شاهرود، استادیار.2
Assistant Professor, Department of counseling, Tehran, Iran(Corresponding Author)
 ایران، تهران، گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، استادیار.3
3. Assistant Professor, Department of Counseling Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
 ایران، تهران، گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، استادیار.1
4. Assistant Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2.

69/13/22 :پذیرش نهایی

:69/12/20دریافت

932

مقایسه اثربخشی مداخله روانی جنسی ترکیبی با درمان طبی مسائل جنسی...

مقدمه

 .)2101مدل "مداخله روانی جنسی ترکیبی" حاصل سالها تجربه

در سایه پیشرفتهای اخیر در علوم پزشكی ،بیماری سرطان دیگر

بالینی در کار با زنان مبتال به سرطان پستان است .اولین بار کالیتز در

یك بیماری غیرقابل عالج محسوب نمیشود .بین  71تا  61%مبتالیان

سال  2116این مدل را به صورت ترکیبی و خالصه معرفی کرده است.

به سرطان ،بسته به نوع و مرحله تشخیص بیماری بهبود یافته و به

این مدل شامل  7جلسه دو هفته در میان است که به صورت زوجی

زندگی باز میگردند .ولی سرطان بیماریای است که ابتال و درمان

برگزار میشود .محتوای جلسات شامل مشاوره و افزایش سازگاری

آن ابعاد مختلف جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی زندگی فرد را

زوجین با بیماری ،آموزش توانش ارتباطی ،صمیمیت عاطفی و

تحت ت ثیر قرار میدهد .پژوهشهای متعددی نشان میدهند که

جنسی ،ارائه اطالعات جنسی مورد نیاز ،اصالح تصویر بدنی و

ماسكتومی به تصویر بدنی زنان آسیب میزند و باعث بروز مشكالتی

توانمندسازی برای حل مسائل است (کالیتز و همكاران .)2116

در آنها میشود (راکیو و همكاران210۱ ،؛گومز و همكاران2109 ،؛

مسائل جنسی زنان مبتال به سرطان عالوه بر مداخالت روان-

کریچمن و همكاران2100 ،؛ سوچینو همكاران .)2101 ،به دلیل تغییر

شناختی ،نیازمند مداخالت پزشكی نیز هستند که توسط تیم درمانی

شكل بدن ،اختالل در تصویر تن و تبعات روانی اجتماعی شدید،

به صورت ترکیبی و جامع الزم به اجرا است (چیرگوین2101 ،؛

بیشترین پیامدهای ناشی از آن در روابط به خصوص رابطه باهمسر

کریچمن و کاتز .)2102 ،درمانهای پزشكی که برای درمان مسائل

خود را نشان میدهد (آوکی و همكاران .)2100 ،میزان خرسندی

جنسی زنان بهبودیافته از سرطان پستان استفاده میشود شامل درمان-

زوجین از روابطجنسی و توانایی در لذتبردن و لذت دادن به

های هورمونی سنتی (پراتی و سیمون  ،)2100 ،درمانهای هورمونی

یكدیگر رضایت جنسی خوانده میشود (یانگ و همكاران.)0336 ،

جدید (کریچمن و کاتز ،)2102 ،درمان با ضدافسردگیها (بوردلیو

تحقیقات نشان دادهاند که سطوح باالتر رضایتجنسی با کیفیت

و همكاران )2116 ،و درمان با بازدارندهها (هانگ و همكاران)211۹ ،

ارتباطی بهتر و پایداری بیشتر آن رابطه دارد (اسپریچر و کی .)211۱ ،

است .همواره در مورد چگونگی ارائه خدمات به این افراد دغدغه

مداخله خانواده درمانگری متمرکز بر هیجان نیز میتواند منجر به

وجود داشته است .انتخاب نوعی از مداخله که با توجه به جنبههای

افزایش رضایت جنسی وکاهش تنیدگی شود (نكونام ،اعتمادی و

مختلف مشكالت بیمار بتواند بیشترین فایده را برای آنها داشته و

پورنقاش تهرانی.)0936 ،

جنبه های مختلف زندگی زناشویی آنها را بهبود بخشد و به شكل

مطابو با دیدگاه شناختی ،باورها در خصوص مسائل جنسی،
تعیینگر تجارب مثبت یا منفی از رضایت جسمانی و جنسی هستند

مؤثرتری پاسخگوی نیازهای این دسته از زوجها باشد مورد دغدغه
بوده است.

(بارلو .)03۹7 ،بعالوه مطالعات نشان دادهاند که یكی از عوامل

بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا ت ثیر

اثرگذار بر رضایت جنسی تصویر بدنی 0است (دیویسون و همكاران،

درمان روانشناختی مداخله روانی جنسی ترکیبی نسبت به درمان طبی

211۹؛ یامامیا و همكاران .)2117 ،یكی از عوارض ابتال و درمان

مسائل جنسی برای زنان بهبود یافته از سرطان پستان بر رضایت جنسی

سرطان پستان برای بهبودیافتگان از این بیماری ،مسائل و مشكالت

آنها بیشتر است؟

رابطه جنسی است (سایم و همكاران .)2109 ،زنانی که تحت

روش

ماسكتومی قرار میگیرند در این خصوص دغدغه دارند که تغییرات

نوع مطالعه مورد استفاده در این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی یا

در ظاهرشان به صورت منفی بر زندگی جنسیشان ت ثیر گذاشته است

شبهآزمایشی با پیشآزمون -پس آزمون و دو گروه تجربی و یك

(دموت و همكاران2102 ،؛ گیلبرت و همكاران2101 ،؛ کوکان و

گروه گواه توأم با گمارش تصادفی بود .جامعه آماری در پژوهش

گورسوی.)2107 ،

حاضر عبارت بود از کلیه زنان بهبودیافته از سرطان پستان که در سال

سه نوع درمان  )0طبی  )2ورزشی و  )9روانشناختی برای مسائل

 093۱در برنامههای حمایتی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 9

جنسی زنان مبتال به سرطان پستان استفاده میشود (تایلر و همكاران،

تهران شرکت کردند .نمونه پژوهش از بین این جامعه آماری به

Body image
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ندا یارایی ،علی محمد نظری ،کیانوش زهراکار ،غالمرضا صرامی

صورت تصادفی ساده انتخاب گردید .برای انتخاب نمونه آماری

افراد انتخاب شده به صورت تصادفی در سه گروه " مداخله روانی

مالکهای ورود و خروج در نظر گرفته شد .مالکهای ورود عبارت

جنسی ترکیبی "" ،درمان طبی مسائل جنسی" و "گواه" قرار داده

بودند از ابتال به سرطان و اتمام درمانهای حاد سرطان ( شیمی درمانی

شدند .برای دو گروه درمان روانی و جنسی ترکیبی و طبی  6نفر و در

حاد و جراحی) و نمرهی پیش آزمون با  0انحراف استاندارد باالی

گروه گواه  ۹نفر جایگزین شدند که مجموعاً  22نفر را شامل شد .در

میانگین ،زنان بهبودیافته در سنین  95تا  75سال ،متاهل و در حال

مرحله بعدی پیشآزمون انجام شد و سپس درمان روانی جنسی

زندگی با همسر؛ و مالکهای خروج که عبارت بودند از اعتیاد به

ترکیبی بر روی افراد گروه مداخله اعمال گردید که محتوای آن در

مشروبات الكلی ،مواد مخدر و سایر داروهای روانگردان ،بیماریهای

جدول شماره  0آمده است .بعد از اتمام جلسات درمانی رویكرد

روانی شدید مانند اضطراب ،افسردگی شدید و( ،...افراد با افسردگی

روانی جنسی ترکیبی ،پسآزمون رضایت جنسی اجرا شد و دادهها

متوسط به باال در پژوهش وارد نمیشوند) .با توجه به مالکهای ورود

جمعآوری گردید.

و خروج ذکر شده نهایتاً  22نفر در این پژوهش مشارکت نمودند.
جدول  .3محتوای شش جلسهای مداخله روانی جنسی تركيبی
جلسه
اول

هدف
ایجاد ارتباط ،تبیین اهداف جلسات و ساختار و اصول و اهمیت روابط زناشویی ،ارتباط مسائل جنسی و روابط زناشویی ،آموزش ارتباط و گفتگو ،توانش ارتباط
صمیمانه ،تمرین گفتگوی غیر جنسی زوجین.

دوم

آشنایی با فیزیولوژی جنسی انسان ،اندام جنسی و چرخه طبیعی رفتارهای جنسی ،تمرین فیزیكی کگل.

سوم

بررسی باورها در مورد روابط زناشویی و مسائل جنسی و تصحیو باورهای نادرست ،بررسی انواع اضطراب (رابطهای و شخصی) و راههای مقابله با آن.

چهارم

بررسی روانشناسی روابط در خانواده و کاهش تعارضات زناشویی ،آموزش شكلدهی سازگاری و افزایش صمیمیت ،تكنیك روزهای مراقبت.

پنجم
ششم

آشنایی با اختالالت جنسی شایع و مؤثر بر رضایت زناشویی و در مان آنها ،آشنایی با اختالالت جنسی شایع و مؤثر بر رضایت زناشویی در بهبودیافتگان از سرطان و
درمان آنها.
جمعبندی راههای افزایش رضایت زناشویی در مسائل مرتبط با عوامل جنسی.

ابزار

موافقم تا کامال مخالفم) میباشد .نمره باالتر به معنای رضایت بیشتر

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ابزار اندازهگیری رضایت

است.

جنسی زنان 0بود .قابلیت اعتماد و درستی این ابزار در سال 0932

تجزیه و تحلیل دادهها

توسط روشن و همكاران با انجام طرح توصیفی بر روی  72۹نفر از

برای تحلیل یافتههای بدست آمده حاصل از اجرای پرسشنامهها،

زنان مت هل دانشجو سنجیده شده است .تحلیل عاملی مدل  5عاملی

از تحلیل کواریانس چند متغییری برای حذف اثر پیشآزمون و تحلیل

پرسشنامه را ت یید کرد و هیچ یك از سؤاالت حذف نشد .ضرایب

واریانس استفاده شد .برای زیرمقیاسهایی که حائز شرایط و پیش

آلفای کرونباخ برای نمره کل پرسشنامه  1/3۹و برای ابعاد آن از 1/۹2

فرضهای تحلیل کواریانس چند متغیره بودند از این آزمون و برای

و  1/30بدست آمد که قابل قبول بودند .همچنین ضرایب بازآزمایی

متغیرهایی که فاقد برخی از پیش فرضهای مذکور بودند تحلیل

برای نمره رضایت جنسی و ابعاد آن  1/69تا  1/36بدست آمد .این

واریانس استفاده شد.

مقیاس  91سؤالی مرکب از  5بعد شامل موارد زیر است :رضایت

دادهها و يافتهها

(سؤاالت  0تا  ،)7ارتباط (سؤاالت  6تا  ،)02سازگاری (سؤاالت 09

در جدول  2به بررسی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای

تا  ،)03اضطراب رابطهای (سؤاالت  03تا  ،)2۱اضطراب شخصی

ارتباط ،اضطراب رابطهای ،اضطراب شخصی و نمره کل رضایت

(سؤاالت  25تا  .)91همچنین نمره کلی رضایت جنسی قابل محاسبه

جنسی پرداخته است .چهار متغیر ذکر شده تمامی پیشفرضهای الزم

است .نمرهگزاری این مقیاس به صورت لیكرت  5گزینهای (از کامال

برای تحلیل کواریانس چندمتغیره را دارا بودند .در جدول  2میانگین

women sexual satisfaction scale
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نتایج پیش آزمون ،میانگین پسآزمون تعدیل نشده و پسآزمون

رضایت جنسی ( )p=1/117به لحاظ آماری معنادار هستند در حالی

تعدیل شده قابل مقایسه است .در جدول  ،9نتایج تحلیل کواریانس

که در بعد اضطراب شخصی و ارتباط این میزان معنادار نیست .برای

آمده است.

محاسبه این که تفاوت در کدامیك از گروهها رخداده است از
آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده گردید که نتایج آن در جدول ۱

نتایج جدول  9نشان میدهد ،میزان  fمحاسبه شده برای مقایسه
میانگین سه گروه در بعد اضطراب رابطهای ( )p=1/196و نمره کل

آمده است.

جدول  .2مقايسه ميانگين نمرات پيشآزمون ،پسآزمون تعديل نشده و پسآزمون تعديل شده

متغیر

گروه

ارتباط

اضطراب رابطهای

اضطراب شخصی

نمره کل رضایت جنسی

میانگین پیشآزمون

پس آزمون

اول

2۱/2۹

تعدیل نشده
26/56

تعدیل شده
2۱/52

دوم
سوم

05
05

06/۱1
03

21/59
03/3۱

اول
دوم
سوم

26/56
25/۱2
29/02

91
20/۱1
25/51

2۹/66
20/60
27/77

اول
دوم

25/0۱
25/60

27/2۹
22/21

25/61
20/61

سوم
اول

20/65
003/56

22/07
091/56

29/25
020/73

دوم
سوم

3۹/56
39/25

۹7
3۹/07

32/55
019/17

جدول  .3نتايج تحليل كواريانس برای متغير رضايت جنسی و ابعاد آن

متغیر

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ارتباط

گروه
خطا

51/۱5
011/006

2
0۱

25/22
6/05

F
9/52
-

احتمالP

ضریب مجذورات

1/156
-

1/99
-

مجموع
گروه

32۱۱/111
0۱5/92

0۹
2

62/77

۱/22

1/196

1/966

خطا
مجموع
گروه

2۱1/70
023۱2/11
۱۹/۹3

0۱
0۹
2

06/0۹
2۱/۱۱

0/56

1/2۱

1/0۹

خطا
مجموع

206/۱۱
01622/11

0۱
0۹

05/59
-

-

-

-

نمره کل
رضایت

گروه
خطا

0757/۹7
0575/۱9

2
0۱

۹2۹/۱9
000/۹0

6/۱1
-

1/117
-

1/50
-

جنسی

مجموع

2061۹9/11

0۹

-

-

-

-

اضطراب
رابطهای
اضطراب
شخصی

جدول  .4نتايج تحليل تعقيبی بن فرونی برای متغيرهای اضطراب رابطهای و نمره كل رضايت جنسی
متغیر
اضطراب رابطهای

گروه
اول
دوم

نمره کل رضایت جنسی

اول
دوم

گروه
دوم
گواه
گواه
دوم
گواه
گواه

تفاوت میانگینها
* 6/17
2/00
-۱/35
** 23/09
0۹/79
-01/51

خطای استاندارد
2/۱7
2/۱1
2/52
6/53
6/16
7/۱2

معنیداری
1/19۹
1/33
1/21
1/115
1/153
1/96

*p<** 1/15p<1/10

935

ندا یارایی ،علی محمد نظری ،کیانوش زهراکار ،غالمرضا صرامی

نتایج تحلیل تعقیبی نشان میدهد تفاوت میانگین اضطراب رابطه-
ای تعدیل شده در گروه اول (مداخله روانی جنسی) در مقایسه با

( .)p=1/153از طرفی تفاوت میانگین گروه دوم در مقایسه با گروه
گواه نیز معنادار نیست (.)p=1/96

میانگین اضطراب رابطهای گروه دوم (درمان طبی مسائل جنسی)

در نهایت برای بررسی دادههای دو بعد باقیمانده متغیر رضایت

معنادار است ( )p=1/19۹در حالی که تفاوت میانگینها در گروه اول

جنسی (سازگاری و رضایت) از آنجایی که در آنها پیشفرضهای

( )p=1/33و دوم ()p=1/21در مقایسه با گروه گواه تفاوت معناداری

تحلیل کواریانس رعایت نگردید ،از تحلیل واریانس استفاده شد که

نداشته است .همچنین نتایج تحلیل تعقیبی نشان داد تفاوت میانگین

نتایج آن در جدول  5آمده است.

نمره کل رضایت جنسی در گروه اول (مداخله روانی جنسی ترکیبی)

نتایج جدول  5نشان داد میزان  fمحاسبه شده برای تفاوت میانگین

در مقایسه با میانگین گروه دوم (درمان طبی مسائل جنسی)

سه گروه در دو بعد رضایت جنسی ( )p=1/37و سازگاری

( )p=1/115معنادار است و در مقایسه با گروه گواه معنادار نیست

( )p=1/50به لحاظ آماری معنادار نیست.

جدول  .3تحليل واريانس برای مقايسه نمرات اختالفی پيشآزمون و پسآزمون در سه گروه

ابعاد

متغیر

رضایت
جنسی
رضایت جنسی
سازگاری

گروهها

تعداد

میانگین (انحراف استاندارد)

خطای استاندارد

اول

6

)۱/37( -0/56

۱/37

دوم

5

)5/07( -2/2

5/07

گواه

7

)۱/96( -0/5

۱/96

اول

6

)9/05( -2/56

0/03

دوم

5

)01/02( 2/11

۱/52

گواه

7

)7/2۹( -1/77

2/57

بحث و نتيجهگيری

f

1/19۱

1/7۹

احتمال p
1/37

1/50

عملكرد بهتری از درمان طبی داشته است.

این پژوهش با هدف تعیین اینكه "مداخله روانی جنسی ترکیبی

این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای بیگلیا و همكاران ()2101

در مقایسه با درمان طبی مسائل جنسی بر افزایش رضایت جنسی زنان

و بویجس و همكاران ( )2113ناهمسو است اما با پژوهشهای

بهبود یافته از سرطان پستان مؤثرتر است" انجام گردید .تحلیلهای

اسكات ،0هالفورد و وارد ( ،)211۱کالیتز ( ،)2116مین و بدر ()211۹

متناسب با این هدف انجام گردید و نتایج به شكل زیر به دست آمد.

و گمز و کام ( )211۹همسو و هماهنگ است.

تحلیل انجام شده برای متغیر رضایت جنسی نشان داد ،درمان

همانگونه که مشخص میشود در درمان مداخله روانی جنسی

روانی جنسی ترکیبی در مقایسه با درمان طبی اضطراب رابطهای

ت کید بیشتری بر روی کاهش اضطراب زوجین هنگام ارتباط با

آزمودنیها را بهبود بخشیده است .همچنین ،درمان روانی جنسی نمره

یكدیگر شده است این درحالیست که در درمان طبی فن یا تكنیك

کل رضایت جنسی را در مقایسه با درمان طبی به میزان بیشتری بهبود

خاصی که با هدف کاهش اضطراب بین زوجی به کار رود وجود

داده است که این میزان به لحاظ آماری معنادار بود .در سایر مؤلفه-

ندارد .در درمان روانی جنسی کار مستقیم بر روی آموزش شیوههای

های رضایت جنسی یعنی سازگاری ،رضایت جنسی ،اضطراب

تعاملی برای کاهش تنش و آموزش حل مساله و کاهش اضطراب این

شخصی و ارتباط اثر نتایج دو نوع درمان استفاده شده در مقایسه با

ظرفیت را در یكی از زوجین به وجود آورده است تا تنش و اضطراب

یكدیگر و نیز گروه گواه هیج تفاوت معنادار آماری را نشان ندادند.

خود را در رابطه با همسر کاهش دهند .همچنین ،مشخص گردید

بدین ترتیب یافته این پژوهش آن بود که درمان روانی جنسی در

درمان روانی جنسی در مقایسه با درمان طبی نمره کل رضایت جنسی

مقایسه با درمان طبی نتایج بهتری ارایه داده است و در بهبود یك بعد

را افزایش داده است .در مداخله روانی جنسی ،عالوه بر آموزشهای

(اضطراب شخصی) رضایت جنسی و نمره کلی رضایت جنسی

جنسی به ارایه درمانهای روانشناختی نیز پرداخته شد .در بحث

Scott
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مقایسه اثربخشی مداخله روانی جنسی ترکیبی با درمان طبی مسائل جنسی...
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مقایسه اثربخشی درمانهای طبی و درمانهای روانشناختی تایلر و

افراد مبتال به سرطان پستان انجام داد .وی در این پژوهش از یك

همكاران ( )2100در پژوهش خود اذعان میکنند که کار با بیماران

درمان روانشناختی برای بهبود صمیمت و روابط زناشویی استفاده

مبتال به سرطان پستان و حل مشكالت جنسی آنها باید مداخلهای

کرد .در پایان نتایج پژوهشهای وی نشان داد بعد از سپری شدن چند

چندوجهی باشد به شكلی که شخصیت افراد ،تصویر بدنی ،ارتباطات

ماه بین گروه گواه و آزمایش از لحاظ متغیرهای مورد پژوهش تفاوت

با همسر و راهبردهای مستقیم جنسی را در کنار یكدیگر مورد بررسی

معناداری به دست نیامد .رولند در طول پژوهش با اشاره به بهبود نسبی

قرار دهد .آنها اذعان میدارند که صرفاً ارایه درمان طبی برای این

به دست آمده در گروه آزمایش چنین نتیجهگیری کرد که باید از این

بیماران به جهت دالیل ذکر شده قابلیت اثربخشی باالیی نخواهد

گونه درمانها در محیطهای استاندارد و مناسب بالینی استفاده کرد.

داشت .در این پژوهش ،مشخص میشود که آنها بر اساس تحلیل

در جمعبندی تبیین نتایج به دست آمده میتوان چنین مطرح کرد

نتایج پژوهشهای مختلف ،رویكردهای روانشناختی که ترکیبی از

که درمان مداخله روانی جنسی ترکیبی ارایه شده در مقایسه با درمان

درمان جنسی و زوج درمانی را در خود ارایه میکنند را قویتر و

طبی روی متغیر رضایت جنسی و ابعاد آن موفقیت نسبی داشته است

کاملتر از درمانهای پزشكی یا طبی قلمداد میکنند .در پژوهشی که

به طوری که در مقایسه با این درمان اضطراب رابطهای و نمره کل

باکوم و همكاران ( )2113با عنوان درمان زوج محور برای کاهش

رضایت جنسی را بیشتر بهبود بخشید .در ذکر تبیینهای موجود برای

مشكالت جنسی و مسائل زناشویی زنان مبتال به سرطان پستان انجام

اثربخشی بیشتر این درمان در مقایسه با درمان طبی اشاره شده که

دادند نیز نتایج مشابه حاصل گردید .در رویكرد مداخالتی پژوهش

عالوه بر آموزشهای مستقیم جنسی به زوجین به روان درمانگری و

آنها ،همانند رویكرد معرفی شده توسط کالیتز ( )2116از مداخلهی

حل مشكالت ارتباطی آنها پرداخته میشود .اما درمان روانی جنسی

درمانی استفاده گردید که عالوه بر ت کید مستقیم بر مسائل جنسی و

در این پژوهش رضایت جنسی را کامال بهبود نبخشید و تنها در

آموزش آن ،به زوج درمانی و کار روی تصویر بدنی نیز اقدام می

زیرمقیاس اضطراب رابطهای و نمره کل رضایت جنسی عملكرد

شود .نتایج این پژوهش پس از انجام مداخله نشان داد مشكالت

زوجین را بهبود بخشید .از این رو در تبیین این یافته چنین ذکر شد

جنسی و روابط زناشویی زوجین به صورت معناداری بهبود یافته

که محیط استاندارد و مناسب بالینی و تجربه و کارآزمودگی باالی

است .همچنین ،کارول ،بارون و کارول در سال  2107پژوهشی با

درمانگر در اثربخشی یا عدم اثربخشی درمان بسیار مهم است .در این

عنوان مرور مقاالت زوج درمانی برای حل مشكالت جنسی بیماران

پژوهش این احتمال وجود دارد که علی رغم توفیو اثربخشی درمان

مبتال به سرطان پستان انجام دادند .پژوهش آنها نشان داد مداخالت

روانی جنسی و درمانهای مشابه در پژوهشهای گذشته ،محدودیت-

زوج درمانی با محوریت موضوعات جنسی در بهبود تصویر بدنی،

های پژوهش باعث اثربخشی محدود این مداخله شده است.

مشكالت جنسی ،تصویر جنسی فرد از خویشتن ،و سالمتروانی
زوجین مفیدترین روش است.
هرچند درمان روانی جنسی در مقایسه با درمان طبی توانست دو
سطو از رضایت جنسی یعنی اضطراب رابطهای و نمره کلی رضایت

یكی از اصلیترین محدودیتهای این پژوهش تعمیمپذیری
محدود نتایج آن است .این پژوهش روی زنان بهبودیافته از سرطان
در شهر تهران(منطقه  9شهرداری) انجام شد که از نظر طبقهً اجتماعی
اقتصادی قابلیت تعمیم نتایج را محدود میکند.

جنسی را بهبود بخشد اما دو درمان روانی جنسی و درمان طبی در

در پایان پیشنهادی که برای پژوهشگران عالقمند به این حوزه

مقایسه با یكدیگر و گروه گواه ت ثیر معناداری بر سایر سطوح رضایت

میتوان داد آن است که از آنجایی که زمینهً فرهنگی افراد در دریافت

جنسی نداشتند .ادبیات پژوهش انجام شده روی درمانهای روان-

درمانها بسیار مهم است ،این است که به مؤلفههای فرهنگی مرتبط با

شناختی مشخص میکند که کاربرد آنها برای بهبود رضایت جنسی

محتوای درمان و ت ثیرگذار در فرآیند پژوهش توجه بیشتری شود .از

روی بیماران مبتال به سرطان هرچند موفوتر از درمانهای مشابه دیگر

سوی دیگر ارائه درمانهای زوجی در ابتدای ابتال به سرطان نیز می-

(مانند درمان طبی و ورزش) است اما پژوهشهایی نیز وجود دارد که

تواند احتمال مشارکت همسر در درمان و اثربخشی درمان را بیشتر

عدم کارایی یا کارایی نسبی آنها را نشان میدهد .برای مثال رولند در

نماید.
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