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چكيده
 اما بین. پژوهشهای متعدد بر اثربخشی ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیري و تعهد بر درمان بیماران مبتال به سرطان تيکید دارد:زمينه
 هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه:اثربخشی این دو درمان بر بهبود عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان تفاوت وجود دارد؟ هدف
 این پژوهش نیمه: روش.اثربخشی آموزي ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی بیماران سرطانی اصفهان بود
 نمونه، از بین مردان مبتال به سرطان شهر اصفهان. پسآزمون با دو گروه آزمایشی و یك گروه گواه بود- آزمایشی با طرح پیشآزمون
 نفر01 ،)2118 ، نفر در گروه ذهنآگاهی (کابات زین01  بیمار به صورت هدفمند مطابپ با معیارهای پژوهش انتخاب شد و سپس81 شامل
 ابزار مورد استفاده پرسشنامه. نفر هم گروه گواه به صورت تصادفی گماره شدند01 ) و2108،نیز در گروه پذیري و تعهد (هیز و همکاران
 نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که هم آموزي ذهنآگاهی و هم درمان: يافتهها.) بود2112( سالمت جنسی مردان روزن و همکاران
)؛ اما بین اثربخشی دو گروه ذهنآگاهی وp>1/110( پذیري و تعهد بر افزایش عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان تيثیر معنیداری دارد
 از مداخلههای مبتنی بر ذهنآگاهی و درمان پذیري و تعهد میتوان به منظور بهبود: نتيجهگيری.پذیري و تعهد تفاوت معنیدار نیست
 عملکرد جنسی، درمان مبتنی بر پذیري و تعهد، ذهنآگاهی: واژه كليدها.عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان استفاده کرد
Background: Numerous studies have emphasized the effectiveness of mindfulness and acceptance and
commitment therapy on the treatment of cancer patients. But is there a difference between the effectiveness
of these two treatments on improving sexual function in men with cancer? Aims: The aim of this study was
to determine and compare the effectiveness of mindfulness training and acceptance and commitment based
therapy on sexual function in Isfahan cancer patients. Method: This was a quasi-experimental study with a
pretest-posttest design with two experimental groups and one control group. Among males with cancer in
Isfahan, a sample of 30 patients was selected purposefully according to the research criteria and then 10 in
the mindfulness group (Kabat‐Zinn, 2003), 10 in the acceptance and commitment group (Hayes and et al,
(2010) and 10 controls were randomly assigned to the control group. The instrument used was Rosen et al
(2004) Men's Sexual Health Questionnaire. Results: The results of covariance analysis showed that both
mindfulness training and acceptance and commitment therapy had a significant effect on increasing sexual
function in men with cancer (p≤0/001). but between the effectiveness of mindfulness and acceptance and
commitment groups The difference is not significant. Conclusions: Mindfulness-based interventions and
acceptance and commitment therapies can be used to improve the sexual function of men with cancer.
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مقدمه

غریزی انسان از آغاز تولد کودک وجود داشته و متناسب با رشد او

سرطان به آن دسته از تودههای سلولی که خصوصیات بدخیمی

متحول و شکوفا میشود .بیماری سترطان بته دلیتل تحلیتل قوای

را دارند ،اطالق میشود .این واژه اولین بار برای توصیف بیش از 011

بدنی ،کتاهش توانتایی جهتت انجتام فعالیتهای روزمره ،بستری

بیماری که در آن سلولها بدون محدودیت تکثیر پیدا کرده و یا باعث

شدن بیمار و بتاالخره افستردگی ناشتی از آن میتواند عامل مهمی

تخریب بافتهای سالم میشدند ،استفاده شد .اولین مدارک پزشکی

در ایجاد مشکالت جنسی باشتد (جهانفر و موالیان نژاد.)0812 ،

برای توصیف سرطان از کتیبه پاپیروس به دست آمده که حدود سال

اختالالت کارکرد جنسی ،به عنوان اختالل میل ،تحریك و

 0011قبل از میالد نوشته شده است .این مدارک فقط توصیفی از

ارگاسم و درد جنسی تعریف میشود که ناشی از عوامل چندگانه

ورمهای همراه با بعضی از تومورها میباشد .شیوع این بیماری در حال

آناتومیکی ،فیزیولوژیکی طبی و روانشناختی است و میتواند سبب

افزایش است و امروزه سرطانها یکی از شایعترین و شدیدترین

ناراحتی شدید فردی شده ،بر کیفیت زندگی و ارتباطات بین فردی

بیماریهای مشاهده شده در طب بالینی است و پیشبینی میشود تا

اثر بگذارد .سرطان موجب اختالالت عملکرد جنسی ،تحریك

سال  2121شیوع سرطان دو برابر خواهد شد (اسمعیلی ،احمدی،

جنسی ،مرطوب سازی ،اوج لذت جنسی ،میل جنسی و لذت جنسی

محمدی و تیرگری.)0810 ،

و همچنین ترس از ناباروری ،احساس عدم جذابیت جنسی ،از دست

در ایران نیز سرطان یکی از مشکالت عمده بهداشتی میباشد ،به

دادن زنانگی ،همچنین تغییر در اعتماد به نفس جنسی و کاهش تمایل

طوری گه ساالنه بیش از  01111مورد سرطان جدید در ایران بروز

جنسی ،کاهش تهییج و نرسیدن به ارگاسم میشود ،از طرفی،

مینماید .آگاه شدن از تشخیص سرطان میتواند از لحاظ جسمی و

پژوهشها نشان داده است افرادی که مشکالت جنسی دارند ،معموالً

روانی هم برای بیماران و هم برای خانوادهها بسیار تنشزا باشد .در

اعتماد به نفس پایینی داشته ،مضطرب و نگرانترند ،افسردهاند ،روابط

گذشته معمول بود تا آنجا که ممکن است از به کار بردن کلماتی

جنسی آنها تحت تيثیر پیشبینی شکست آنها قرار میگیرد ،بهزیستی

چون سرطان پرهیز شود و یا بیمار از بدخیمی مطلع نشود ،چنین طفره

پایین و تجارب ناخوشایندی دارند (محمدیزاده ،مرادیجو ،شمس

رفتنهایی در حال حاضر در بسیاری از جوامع تيیید نمیشود.

الدینی و جمشیدی.)0818 ،

بالفاصله پس از تشخیص بیماری سرطان ،ممکن است اضطراب و

بنابراین چگونگی مقابله افراد در شرایط غیر معمول از شدت و

سایر اختالالت خلقی و عملکردی در بیماران به وجود آید .نگرانی

فراوانی اختالالت مهمتر است .یکی از نوآوریها در درمانهای

از ایجاد ترس و اضطراب در بیماران به دنبال تشخیص سرطان باعث

روانشناختی ،به ویژه درمان سرطان ،تلفیپ سنتهای معنوی شرق ،از

میشود حتی پزشکان و پرستاران علی رغم تمایل به آگاه کردن

جمله فنون مراقبهی تفکر نظارهای (ذهنآگاهی) با رفتار درمانی

بیماران از تشخیص ،از انجام این کار اجتناب نمایند .تشخیص سرطان

شناختی  -سنتی است .ذهنآگاهی ،یك آگاهیپذیرا و بدون

باعث یيس و نا امیدی بیماران شده و آنها احساس میکنند که در یك

قضاوت از وقایع جاری است .آگاهی که بر اثر توجه روی هدف ،در

موقعیت غیر قابل کنترل و سخت ،گیر کردهاند و بر اساس آمار انتشار

لحظهی جاری ،بدون استنتاج لحظه به لحظه ایجاد میشود (اکبری،

یافته از سوی همین سازمان تا سال  08/2 ،2181درصد از موارد مرگ

نفیسی و جمشیدیفر.)0812 ،

و میر در ایران به علت سرطان خواهد بود (توکلی ،مورفی و ترابی،

درمان مبتنی بر پذیري و تعهد ،که اخیراً مورد توجه پژوهشگران

 .)2113تاپا ،راوال و بیستا ( )2101در یك نمونهی  01نفری از بیماران

قرار گرفته است .با توجه به اینکه فرآیند اصلی درمان مبتنی بر پذیري

مبتال به سرطان به این نتیجه رسیدند که در حدود  %21این بیماران

و تعهد به دنبال آن است که به افراد بیاموزد ،چگونه دست از بازداری

دچار عوارض روانشناختی ناشی از بیماری سرطان هستند %23 .این

فکری بردارند و چگونه از افکار مزاحم بگسلند و چگونه هیجانات

بیماران عالیم افسردگی و  %21نیز عالئم اضطراب را گزاري

نامطبوع را بیشتر تحمل کنند ،این درمان روی پذیري باورها در مقابل

میدادند.

کشاکش با آنها ،ذهنآگاهی ،گسلش شناختی یا توصیف افکار و

تمایالت جنسی پدیدهای است که اهمیت به آن امری واقعبینانه

احساسات بدون معنا دادن به آنها ،زندگی مبتنی بر ارزيها و معنویت

و نادیده انگاشتن آن از محاالت میباشد چرا که مانند سایر امیال

شخصی متمرکزاند .همچنین تمرکز اصلی این درمانها بیشتر روی
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پذیري نشانه است تا کاهش آن و نیز شیوههای انعطافپذیرتر و

شیوع بیماریهای سرطانی ،حداقل نمونه الزم برای هر گروه  01نفر

سازگارتر پاسخ دهی به محرک نامطبوع درونی تيکید دارد (هیس،

برآورد گردید که در مجموع  81نفر انتخاب شدند .روي نمونه

استروسال و ویلسون.)2108 ،

گیری به این صورت بود که ابتدا به از میان بیمارستان های سرطان

درک بهتر از میزان شیوع اختالالت روانی در بیماران مبتال به

شهر اصفهان ،بیمارستان سیدالشهدا به صورت در دسترس انتخاب

سرطان میتواند در شناسایی بیماران نیازمند به خدمات روانشناختی،

شد و سپس از میان بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه یا همزمان

شفاف سازی و تسهیل ارائهی خدمات سالمتروانی و در نهایت

با اجرای طرح پژوهش مراجعه کرده بودند ،به صورت هدفمند

بهبود دسترسی به مراقبتهای الزم روانشناختی در این بیماران مفید و

تعداد  81نفر متناسب با معیارهای ورود و خروج پژوهش انتخاب و

کارآمد باشد از طرفی نظر به اهمیت مسائل جنسی در حفظ سالمت

سپس تمام  81نفر به صورت تصادفی در سه گروه  01تایی گمارده

جسم و روان فرد و خانواده و از آنجایی که سالمت جنسی ،جزئی

شدند .معیارهای ورود و خروج پژوهش عبارت بودند از معیارهای

از سالمت عمومی است و همچنین با توجه به اهمیت مشکالت

ورود پژوهشی :متيهل بودن ،سپری شدن حداقل یك ماه و حداکثر

جنسی در روابط زوجین ،علیرغم انجام مطالعات فراوان در زمینه

 2ماه از زمان تشخیص بیماری ،دریافت درمانهای شیمی درمانی و

تشخیص و درمان اختالالت جنسی ،نیاز به انجام مطالعاتی در زمینه

پرتودرمانی در زمان حال یا طی شش ماه گذشته ،عدم دریافت

مشکالت و اختالالت ایجاد شده به دنبال سرطان ضروری به نظر

هرگونه درمان روانشناختی دیگر عالوه بر حضور در مطالعه برای

میرسد .بنابراین با توجه به این موضوع و موارد ذکر شده در مورد

گروه آزمایش و کنترل ،دارا بودن تحصیالت حداقل دیپلم.

عوارض و مشکالت ابتال به سرطان و درمان این بیماری به خصوص

معیارهای خروج :تشخیص اختالل عمده روانپزشکی بر اساس

عوارض جسمی و روانی که شیمی درمانی در بیماران و همچنین با

مصاحبه بالینی یا تشخیص روانپزشك ،نداشتن انگیزه برای

توجه به شیوع باالی انواع سرطان در کشورمان و بقای طوالنی مدت

درمانهای روانشناختی و انجام تکالیف (اجتهاد به درمانگر ،عدم

مبتالیان به این بیماری که موجب درگیری بیشتر آنان با عوارض و

پیگیری و انجام تکالیف که در جلسات معین میشود) ،غیبت بیش

پیامدهای سرطان میشود ،اقداماتی در جهت درمان اختالالت روانی

از دو جلسه از درمان بود.

و کاهش عالئم بیماری ضروری به نظر میرسد .در این راستا

روي اجرا بدین صورت بود که ابتدا هر سه گروه بر پرسشنامه

مطالعهی حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزي ذهنآگاهی و

عملکرد جنسی پاسخ دادند ،سپس گروه اول تحت آموزي ذهن

درمان مبتنی بر پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی مردان مبتال به

آگاهی و گروه دوم درمان مبتنی بر پذیري و تعهد قرار گرفتند و

سرطان پرداخته است و برای این منظور فرضیههای زیر مطرح است:

گروه گواه هم هیچ درمانی دریافت نکردند .در پایان دوره آموزي

 .0آموزي ذهنآگاهی بر عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان

از هر سه گروه پسآزمون گرفته شد .بدین ترتیب دادهها با استفاده
از تحلیل کواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

اثربخش است.

خالصه دستور و رئوس مطالب جلسات آموزي ذهنآگاهی

 .2درمان مبتنی بر پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی مردان مبتال

در جدول  0آورده شده است؛ این پروتکل بر اساس روي ذهن

به سرطان اثربخش است.

آگاهی کابات ذین ( )2118که شامل  3جلسه آموزشی و هر جلسه

 .8بین اثربخشی آموزي ذهنآگاهی و درمان مبتنی بر پذیري و

به مدت  11دقیقه بود.

تعهد بر عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان تفاوت وجود دارد.
روش

خالصه دستور و رئوس مطالب جلسات درمان مبتنی بر پذیري

روي پژوهش از نوع کمی و نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون

و تعهد در جدول  2آورده شده است .پروتکل درمان مبتنی بر

– پسآزمون با دو گروه آزمایش و یك گروه گواه بود .جامعهی

پذیري و تعهد که بر اساس برنامه درمانی هیز و همکاران ()2108

آماری شامل تمامی مردان مبتال سرطان شهر اصفهان که در زمستان،

اجرا شد .این پروتکل درمانی شامل  3جلسه آموزشی و هر جلسه

بهار و تابستان  0811-0812به بیمارستانهای سرطان شهر اصفهان

به مدت  11دقیقه بود.

مراجعه کرده بودند .با توجه به مطالعه انجام شده در خصوص میزان
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جدول .0خالصه جلسات آموزي ذهنآگاهی کابات زین ()2118
شماره جلسات
اول

شرح کلی مداخله
 .0معرفی شرکتکنندگان و شرح مختصری از  3جلسه  .2تکنیك خوردن کشمش و سپس به مدت  81دقیقه مدیتیشن اسکن بدن و صحبت در مورد احساسات
ناشی از انجام این مدیتیشنها  .8تکلیف خانگی :حضور در لحظه و بسط دادن تکنیك خوردن کشمش به سایر فعالیتها
 .0انجام مدیتیشن اسکن بدن و بحث در مورد این تجربه؛  .2بحث در مورد تکالیف خانگی ،موانع تمرین و راهحلهای برنامه ذهنآگاهی برای آن؛  .8بحث در

دوم

مورد تفاوت بین افکار و احساسات؛ .2انجام مدیتیشن در حالت نشسته؛  .0تکالیف :ذهنآگاهی یك رویداد خوشایند ،انجام مدیتیشن نشسته و اسکن بدن و ذهن
آگاهی یك فعالیت روزمره.
 .0تمرین دیدن و شنیدن در این تمرین از شرکتکنندگان خواسته میشود به نحوی غیرقضاوتی و به مدت  2دقیقه نگاه کنند و گوي دهند  .2مدیتیشن نشسته و

سوم

نفس کشیدن همراه با توجه به حواس بدنی؛  .8بحث در مورد تکالیف خانگی تمرین سه دقیقهای فضای تنفسی؛ این مدیتیشن سه مرحله دارد :توجه به تمرین در
لحظه انجام ،توجه به تنفس و توجه به بدن؛  .2انجام یکی از تمرینهای حرکات ذهنآگاه؛  .0تکالیف :مدیتیشن نشسته ،اسکن بدن ،تمرین  8دقیقهای فضای تنفسی،
ذهنآگاهی یك فعالیت روزمرهی جدید و ذهنآگاهی رویدادی ناخوشایند.
 .0مدیتیشن نشسته همراه با توجه به تنفس ،صداهای بدن و افکار که مدیتیشن نشسته چهاربعدی نیز نامیده میشود  .2بحث در مورد پاسخهای استرس و واکنش

چهارم

یك فرد به موقعیتهای دشوار و نگريها و رفتارهای جایگزین؛  .8تمرین قدم زدن ذهنآگاه  .2تکالیف :مدیتیشن نشسته ،اسکن بدن یا یکی از حرکات بدنی ذهن
آگاه و تمرین فضای تنفسی  8دقیقهای (در یك رویداد ناخوشایند)

پنجم

 .0انجام مدیتیشن نشسته؛  .2ارائه و اجرای حرکات ذهنآگاه بدن؛  .8تکالیف :مدیتیشن نشسته ،فضای تنفسی سه دقیقهای در یك رویداد ناخوشایند و ذهنآگاهی
یك فعالیت جدید روزمره.
 .0تمرین فضای تنفسی سه دقیقهای؛  .2بحث در مورد تکالیف خانگی در گروههای دوتایی؛ .8ارائهی تمرینی با عنوان" خلپ ،فکر ،دیدگاههایی جداگانه "با این

ششم

مضمون :محتوای افکار ،اکثراً واقعی نیستند؛  .2پذیري احساسات به عنوان احساس  .0تکالیف :انتخاب ترکیبی از مدیتیشنها که ترجید شخصی باشد .به عالوه
انجام فضای تنفسی سه دقیقهای در یك رویداد ناخوشایند و ذهنآگاهی یك فعالیت جدید روزمره.
 .0مدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسبت به هرآنچه در لحظه به هشیاری وارد میشود؛  .2مضمون این جلسه این است :بهترین راه مراقبت از خودم چیست؛  .8ارائه

هفتم

تمرینی که در آن شرکتکنندگان مشخص میکنند کدامیك از رویدادهای زندگیشان خوشایند و کدامیك ناخوشایند است و عالوه بر آن چگونه میتوان
برنامهای چید که به اندازه کافی رویدادهای خوشایند در آن باشد؛  .2آموزي پذیري بدون قضاوت و داوری؛  .0تکالیف :انجام ترکیبی از مدیتیشن که برای فرد
مرجد است ،تمرین تنفسی سه دقیقهای در یك رویداد ناخوشایند .ذهنآگاهی یك فعالیت روزمرهی جدید.
 .0اسکن؛  .2مضمون این جلسه این است :استفاده از آنچه تا کنون یاد گرفتهاید  .8تمرین فضای تنفسی  8دقیقهای؛  .2بحث در مورد رويهای کنارآمدن با موانع

هشتم

انجام مدیتیشن؛  .0مطرح شدن سؤاالتی در مورد کل جلسات ،از این قبیل که آیا شرکتکنندگان به انتظارات خود دست یافتهاند؟ آیا احساس میکنند شخصیتشان
رشد کرده؟ آیا احساس میکنند مهارتهای مقابلهشان افزایش یافته و آیا دوست دارند تمرینهای مدیتیشنشان را ادامه دهند.

جدول .2خالصه جلسات آموزي ذهنآگاهی هیز و همکاران ()2108
شماره جلسات
اول
دوم

شرح کلی مداخله
 .0معرفی وآشنایی  .2تعیین قوانین حاکم بر جلسات درمان  .8بررسی انتظارات بیماران از درمان  .2مرور درمانهای وسواس  .0مرور درمان و اهداف برنامه درمانی
حاضر  .2مقدمهای به درماندگی خالق.
 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2رابطه بین مؤلفههای سالمت و کارکرد افراد  .8ادامه درماندگی خالق  .2جمعبندی مباحث و ارائه تمرین خانگی

سوم

 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2پی بردن به ارزيهای زندگی  .8بیان کنترل به عنوان مسئله  .2جمعبندی مباحث و ارائه تمرین خانگی

چهارم

 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2معرفی احساسات پاک و ناپاک ارزيها  .8معرفی تمایل و پذیري و تعهد رفتاری  .2جمعبندی مباحث و ارائه تمرین خانگی

پنجم

 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2معرفی خود به عنوان زمینه  .8ذهنآگاهی و خود مشاهدهگری  .2جمعبندی مباحث و ارائه تمرین خانگی

ششم

 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2گسلش و تعهد رفتاری  .8معرفی تمایالت و تعهد رفتاری  .2جمعبندی مباحث و ارائه تمرین خانگی

هفتم
هشتم

 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2تعهد به عمل وارزيها علیرغم وجود موانع  .8قدم زدن همراه با ذهنآگاهی (نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج ،کشف ارزي وعمل
متعهد)  .2جمعبندی مباحث و ارائه تمرین خانگی
 .0مرور تکالیف جلسه قبل  .2درک ماهیت تمایل و تعهد ،تعیین الگوهای متناسب با ارزيها و افزایش تمرکز بر تعهد رفتاری  . 8تکلیف دایمی جهت ماندگاری
رويها

ابزار

الیری و ستتفت ( )2112استتتفاده شتتد .این پرس تشتتنامه ابعاد مرتبط با

پرسشنامه عملکرد جنسی :جهت سنجش عملکرد جنسی مردان

عملکرد جنسی و رضایتمندی را در مردان مسن مخصوصاً در بعد

از پرستشتنامه ستالمت جنستی مردان ،روزن ،کاتینا ،پولك ،آلتوف،

عملکرد انزال می سنجد .آیتمهای آن با حساسیت فرهنگی و مناسب
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اکرم احمدی و همکاران

مقایسه اثربخشی آموزي ذهنآگاهی و درمان مبتنی بر پذیري و تعهد...

برای استتتتفاده در افراد بیمار از نژادهای مختلف یا زمی نه های مردم

جدول .2آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع

شتتناختی مختلف طراحی شتتدهاند .این پرستتشتتنامه دارای  02ستتؤال

دادههای پژوهش

شامل  8بعد نعوظ ( 8سؤال اول) انزال ( 1سؤال دوم) و رضایتمندی

گروه

متغیر

سطد معنیداری

ذهنآگاهی

عملکرد جنسی

1/020

( 2سؤال آخر) است و توسط گویههای آن دارای طیف پاسخ از 0

پذیري و تعهد

عملکرد جنسی

1/021

تا  0هستتتتند که نمرات باالتر اشتتتاره به عملکرد جنستتتی بهتر دارند.

گواه

عملکرد جنسی

1/111

درستتتی این ابزار با استتتفاده از نظر متخصتتصتتان تيیید شتتد و قابلیت

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است اندازه آزمون

اعتماد آن با استفاده از آلفای کرونباخ  1/30به دست آمد.

اسمیرنوف عملکرد جنسی در گروههای ذهنآگاهی ،پذیري و تعهد

يافتهها

و گواه معنیدار نبود .عدم معنیداری این آزمون نشان دهنده این است

در تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از پژوهش حاضر

که دادهها دارای توزیع پراکندگی نرمال میباشند و این پیشفرض

اندازههای میانگین و انحراف معیار در هر سه گروه بهدستآمده است

برقرار است.

که نتایج آماری آن در جدول  8آورده شده است.

جدول .0آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسهای خطا

جدول .8یافتههای توصیفی عملکرد جنسی به تفکیك گروههای پژوهش
گروه
ذهنآگاهی
پذیري و تعهد
گواه

آزمون

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

82/12

0/28

پسآزمون

20/28

2/02

پیشآزمون

80/82

0/28

پسآزمون

22/31

0/21

پیشآزمون

82/21

0/21

پسآزمون

80/20

2/31

z

گروه

متغیر

f

Df1

Df2

sig

ذهنآگاهی

عملکرد جنسی

1/88

2

01

1/220

پذیري و تعهد

عملکرد جنسی

1/23

2

01

1/202

گواه

عملکرد جنسی

1/08

2

01

1/012

پیشفرض همستتانی واریانسهای خطا در هر ستته گروه توستتط
آزمون لوین موردبررستتی قرار گرفت .با توجه به جدول  0مشتتخص
استتتت که ا ندازه آزمون لوین برای متغیر های هیچ یك از گروه ها

همانطور که در جدول  8قابل مشاهده است ،نمرات عملکرد

معنیدار نیستتت که دال بر برقراری این پیشفرض آماری استتت .در

جنسی گروههای آزمایش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش

ادامه نتایج تحلیل کواریانس آورده میشود.

پیدا کرده است اما تغییرات گروه گواه محسوس نیست .در ادامه به

همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است ،مجموع مجذورات

بررسی استنباطی یافتهها پرداخته میشود؛ برای این منظور آزمون

متغیر مستتتقل  1120/02میباشتتد که منجر به اندازه آزمون 03/31 F

آماری تحلیل کواریانس استفاده گردید .دلیل استفاده از این آزمون

شتتده استتت که اندازه این آزمون  Fدر ستتطد یك درصتتد معنیدار

به این امر برمی گردد که در طرح تحقیپ حاضر محقپ برای کنترل

استتتتت .به ع بارتی دیگر ،آموزي ذهنآ گاهی بر افزایش عملکرد

اثر مربوط به آمادگی قبلی و تعدیل اثر این متغیر از پیشآزمون به

جنسی مردان مبتال به سرطان تيثیر معنیداری دارد.

عنوان متغیر کنترل استفاده گردید .قبل از استفاده از آزمون تحلیل
کواریانس باید برخی از پیشفرضهای مهم این آزمون آماری مورد
برسی قرار بگیرد ،چرا که عدم رعایت این مفروضهها ممکن است
نتایج تحقیپ را با سوگیری همراه سازد .پیشفرضهای استفاده از
تحلیل کواریانس عبارتند از :نرمال بودن توزیع پراکندگی دادهها و
برابری واریانسهای خطا؛ این پیشفرضها قبل از تحلیل کواریانس
برای این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .که در جداول  2و 0
آورده شده است:
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جدول .2نتایج تحلیل کواریانس جهت سنجش اثربخشی آموزي ذهنآگاهی بر عملکرد جنسی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

مقدار F

سطد معناداری

مجذور اتا

پیشآزمون

2202/20

8/22

1/111

1/81

گروه (متغیر مستقل)

1120/02

03/31

1/110

1/81

کل تصحید شده

0802/28

-

-

-

جدول .1نتایج تحلیل کواریانس جهت سنجش اثربخشی پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی
مجموع مجذورات

مقدار F

پیشآزمون

0282/30

2/08

1/110

گروه (متغیر مستقل)

0182/21

20/12

1/110

کل تصحید شده

0028/20

-

-

منبع تغییرات

سطد معناداری

مجذور اتا
1/28
1/21
-

جدول .3نتایج تحلیل کواریانس جهت سنجش تفاوت اثربخشی آموزي ذهنآگاهی و پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

مقدار F

سطد معناداری

مجذور اتا

پیشآزمون

2213/82

8/01

1/101

1/08

گروه (متغیر مستقل)

0210/02

0/18

1/118

1/01

کل تصحید شده

1128/00

-

-

-

جنسی ،جرأتورزی جنسی و کاهش کمرویی جنسی زنان مؤثر بود،

همانطور که در جدول  2قابل مشاهده است ،مجموع مجذورات

همسو میباشد.

متغیر مستقل  0182/21میباشد که منجر به اندازه آزمون 20/12 F
شده است که اندازه این آزمون  Fدر سطد یك درصد معنیدار است.

بئر ،اسمیت و آلن ( )2118ذهنآگاهی را به عنوان مشاهدهی فاقد

به عبارتی دیگر ،درمان پذیري و تعهد بر افزایش عملکرد جنسی

قضاوت نسبت به جریان در حال پیشرفت درونی و بیرونی محرکها

مردان مبتال به سرطان تيثیر معنیداری دارد.

و بروز آنها تعریف کردهاند .قضاوت نکردن ،ذهن آگاهی را پروري

همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است ،مجموع مجذورات

میدهد وقتی شما با وضعیت هیجانی یا فیزیکی سختی روبرو

متغیر مستقل  0210/02میباشد که منجر به اندازه آزمون  0/18 Fشده

میشوید ،قضاوت نکردن دربارهی تجربیات ،بیشتر از آنچه که

است که اندازه این آزمون  Fاز لحاظ آماری معنیدار نیست .بنابراین

میبینید و هستید و چیزی که باید باشید ،آگاه میشوید .البته این از

بین میزان اثربخشی دو درمان ذهنآگاهی و پذیري و تعهد تفاوتی

پذیري تجربیات لذتآور و دردناک ناشی میشود .پذیري ،این

وجود ندارد.

نیست که دوباره چیزهایی که از نظر اخالقی قابل قبول نیست را
بحث و نتيجهگيری

تصدیپ کنیم ،بلکه پذیري در مورد رفتارها متفاوت است؛ به عبارت

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی آموزي ذهن

دیگر تغییر ،همسان پذیري است اگرچه سریعتراتفاق میافتد.

آگاهی و پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان

ذهنآگاهی ،به عنوان وضعیت شناختی یاد کردند و با صراحت

انجام شد .نتیجه پژوهش نشان داد که آموزي ذهنآگاهی بر افزایش

بیان نمودند که بین ذهنآگاهی و مراقبهی ذهنآگاهی بودائی تمایز

عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان تيثیر معنیداری دارد .نتایج

وجود دارد .البته نباید منکر شباهتهای آنها شد .همچنین بین ذهن

پژوهش حاضر با پژوهش محمدی زاده و همکاران ( )0818که نشان

آگاهی و درمان عقالنی  -عاطفی آلیس شباهتهایی وجود دارد

دادند آموزي ذهنآگاهی بر خودکارآمدی جنسی زنان مبتال به

(کارلسون ،یورسیلیك و گودی .)2110 ،ذهنآگاهی در آیین بودا

سرطان پستان اثربخشی معناداری دارد همسو میباشد .از طرفی

تحت عنوان ”توجه محض“ یا ثبت غیر استداللی رویدادها بدون

پژوهش حاضر با پژوهش طباطبایی ،سجادیان و معتمدی ( )0812که

واکنش یا ارزیابی ذهنی تعریف شده است .ذهن آگاهی به فرآیند

نشان دادند ،روي درمان مبتنی بر تعهد وپذیري ی بر بهبود عملکرد

توجه مداوم ،بیشتر از محتوای هر رویداد تمرکز دارد (کارمودی و
بئر )2113 ،و نوعی آگاهی غیر قضاوتی از تجربهی شخصی است و
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لحظه به لحظه آشکار میشود .هر چند هدف اصلی ذهنآگاهی آرام

میدهد ،پذیري را در او افزایش داده و فرد را به خودباوری و

سازی نیست اما مشاهدهی رویدادهای منفی درونی بدون هیچگونه

خودکارآمدی باالتر سوق میدهد .همچنین خودکارآمدی جنسی در

قضاوتی دربارهی آنها ،یا برانگیختگی فیزیولوژی باعث بروز آرامش

بیماران مبتال به سرطان پستان میتواند آنها را در یك عملکرد بدون

میشود .ذهنآگاهی ،مشاهدهی محرکهای درونی و بیرونی همان

قضاوت فقط در لحظه حال ،بر احساسات ،تجربیات و فرآیند جنسی

گونه که اتفاق می افتد بدون هیچگونه قضاوت و پیشداوری است و

متمرکز کند و پذیري آنها را نسبت به خود ،بیماری و تصویر

در واقع مهارتی است که به افراد اجازه میدهد در زمان حال ،حوادث

بدنیشان افزایش دهد.

را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده است ،دریافت کنند .وقتی

نتیجه بعدی پژوهش نشان از این داشت که درمان مبتنی بر

اشخاص نسبت به زمان حال آگاه میشوند ،دیگر توجه خود را روی

پذیري و تعهد بر افزایش عملکرد جنسی مردان تيثیر معنیداری دارد.

گذشته یا آینده معطوف نمیکنند (کابات زین.)2118 ،

این نتیجه با نتایج پژوهشهای طباطبایی و همکاران ( ،)0812محمدی

در واقع در تبیین نظریه ذهنآگاهی بر عملکرد جنسی میتوان

زاده و همکاران ( )0818و اکبری و همکاران ( ،)0812ریچ و

گفت که باور افراد به تواناییهایشان حتی در مواقعی که فرد دچار

همکاران ( )2101و فلدروس ،بلمجر ،پیتر و خروس ( )2102همسو

نقصی در بدن خود میشود ،میتواند عملکردهای او را ثابت نگه

میباشد .درمان مبتنی بر پذیري و تعهد شیوه کاربردی و قابل اجرا

دارد .با این باور ،فرد میتواند بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارد و

برای حل مشکالت شناختی  -رفتاری در طیف متنوعی از بیماریهای

احساس کنترل بیشتری بر آن داشته باشد .بر این اساس،

اضطرابی است .که با تيکیدی مراجع محورانه شناسایی توانشها و

خودکارآمدی جنسی را نیز میتوان باوری دانست که هر فرد در مورد

نکات مشکل آفرین را در اولین گام در فرآیند درمان و آموزي مورد

توانایی خود در عملکرد مؤثر فعالیتهای جنسی و مطلوب بودن برای

توجه قرار داده و به دنبال آن توانش آموزی مسئلهمدار را برای حل

شریك جنسی خود دارد .چنین باوری ،نوعی خود ارزیابی از توانایی

این مشکالت به کار میگیرد .به طور کلی هدف پذیري و تعهد

و کارآمدی در رفتار جنسی است .به همین دلیل میزان عزتنفس،

درمانگری افزایش انعطافپذیری روانشناختی و رفتاری در زمینههایی

نگري مثبت و همدلی همسران با ارضای جنسی بهتر و کاملتر و

است که اجتناب تجربهای غلبه دارد و فرد را از یك زندگی اساسی

احساس شادکامی ،مرتبط شناخته میشود و روابط جنسی و ابراز

باز میدارد .انعطافپذیری روانشناختی از دیدگاه پذیري و تعهد

محبت ،سازگاری زناشویی را باال میبرد (لیتزینگر و کریستیانا،

درمانگری یعنی توانایی برای برقراری ارتباط کامل با زمان حال به

 .)2110در واقع ،در مبتالیان به سرطان پستان وقتی افراد ،عضوی از

عنوان یك انسان و تغییر یا حفظ رفتار است.

بدن خود را که برای آنها ارزشمند است از دست میدهند منبع

پذیري و تعهد درمانگری بین راهبردهایی که در حوزههای قابل

حمایت اجتماعی را از دست داده و در انزوا فرو میروند ،بنابراین این

تغییر به منظور تغییر دادن ،متمرکز میشوند (رفتار آشکار) و

تغییرات جسمی و نقشی باعث تغییر در تصویرذهنی و بدنی شده،

راهبردهای پذیري و ذهنآگاهی در حوزههایی که تغییر غیر ممکن

کاهش اعتماد به نفس را در آنها به دنبال دارد .در نتیجه این کاهش

است یا مفید نمیباشد تعادل برقرار میکنند .در حوزهی رفتاری،

اعتماد به نفس ،خود در میزان تعامالت اجتماعی آنها مؤثر بوده و

مداخالت پذیري و تعهد درمانگری بسته به مراجع فردی و شکل

میزان خودکارآمدی فرد را کاهش میدهد .ذهنآگاهی یك دریافت

فردی تفاوت میکنند و میتوانند در بر گیرندهی آموزي روانی ،حل

انعطافناپذیر در مورد توجه فرد نسبت به حال است نه نگرانی به

مسئله ،تکالیف رفتاری ،ایجاد الگوهای عمل متعهدانه باشند و اغلب

آینده و تفکر در مورد گذشته .بنابراین تربیت ذهنآگاه ،فرد را از

در خدمت راهبردهای درجه اول ،تغییر رفتار قرار میگیرند و

عادات رفتاری  -شناختی ناسازگار رها خواهد کرد (برون و ریان،

پروتکلهای پذیري و تعهد درمانگری در این حوزهها،

 )2118و با ایجاد خودنظمجویی که موجب ادراک غیر قضاوتی در

تکنولوژیهای تغییر رفتاری موجود را به عنوان قسمتی از رویکرد

فرآیند شناختی فرد میشود ،رفتارهای سازگارانه و کارآمد او را در

کلی ،بکار میگیرد .نتایج حاصل از این پژوهش در جهاتی همسو و

زمان حال افزایش میدهد و او را به پذیري آنچه که االن هست

در جهاتی ناهمسو با آنچه تاکنون مورد اشاره قرار گرفته است ،نشان

ترغیب میکند (تیزدل ،سگال و ویلیامز )0110 ،شناخت او را تغییر

میدهد که پذیري و تعهد درمانگری موجب بهبود عالئم اضطرابی،
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 نشان داد بین،آگاهی و پذیري و تعهد بر عملکرد جنسی پرداخته بود
اثربخشی این دو رویکرد بر عملکرد جنسی مردان مبتال به سرطان
 پژوهشی که به مقایسه این رویکرد بر.تفاوت معنیداری وجود ندارد
.عملکرد جنسی بپردازد یافت نشد که نتایج مقایسه بشود
 سطد سواد پایین،از محدودیتهای پژوهش میتوان گفت
آزمودنیها و پر کردن پرسشنامهها توسط آزمونگر میتواند منجر به
سوگیری پاسخ آزمودنی و یا آزمونگر در هنگام پر کردن پرسشنامه
 از طرفی شدت بیماری مزمن سرطان میتواند در پر کردن،شود
 همچنین با توجه به.پرسشنامهها و سوءگیریهای آن اثرگذار باشد
اینکه مشکالت اجتماعی و خانوادگی دیگری میتواند مؤثر بر
 گواه سایر عوامل مداخلهگر،مؤلفههای تحت پژوهش بیماران باشد
 پیشنهاد میشود مراکز درمان.از محدودیتهای پژوهشگر میباشد
 از رويهای روان درمانگری به عنوان بخشی از،بیماران سرطانی
 به مسئولین مراکز،برنامهها و راهبردهای درمانگری استفاده کنند
 دورههای مدیریت تنیدگی،درمانگری و پزشکی پیشنهاد میشود
برای بیماران سرطانی در سطد پیشگیری اولیه و به منظور پیشگیری
.از عوارض بیماریهای مزمن برگزار گردد
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