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Abstract
Introduction: Breast cancer and the type of treatment in these women can affect their sexual
function and intimacy. Unsuccessful sexual interaction is one of the factors that lead to low
sexual self-esteem. This research aimed at studying the efficacy of four-factor psychotherapy
(therapeutic relationship, expectancy to therapy, increasing awareness and behavior
regulation) on increasing sexual self-esteem and its five subscales (skill, attractiveness,
control, moral judgment and adaptiveness) in breast cancer survivors.
Methods: A semi-experimental study was conducted with pre-test/post-test control group
design and 2/5 months follow up. The research population included married breast cancer
survivors who referred to Shohada-e Tajrish hospital in 2015. The research samples involved
30 survivors who selected available and randomly assigned into two groups of 15, a control
group and an experimental group. The research instruments included sexual self-esteem
inventory for women (SSEI-W) (1996) that administered to both groups as pre-test, post-test
and follow-up. Four-factor psychotherapy program performed in experimental group for
10-weekly 90 minute sessions and data was analyzed using analysis of covariance.
Results: four-factor psychotherapy led to significant effect on increasing women sexual
self- esteem and control and moral judgment subscales and this significance remained
unchanged to the 2/5 months follow-up about control and moral judgment.
Conclusion: four-factor psychotherapy is effective on increasing sexual self-esteem and its
two subscales (control and moral judgment) on breast cancer survivors.
Keywords: Four-factor psychotherapy, Sexual self-esteem, Breast Cancer.
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چکیده
مقدمه :ابتال به سرطان پستان و درمانهایی که برای این زنان صورت میگیرد ،بر عملکرد و صمیمیت جنسی تاثیر میگذارد.
تعامالت جنسی ناموفق از جمله عواملی هستند که به تخریب عزت نفس جنسی منجر میشوند لذا هدف پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی روان درمانی چهار عاملی (رابطه درمانی ،امید و انتظار درمان ،آگاهی افزایی و نظمبخشی رفتار) بر ارتقا عزت نفس
جنسی و پنج مولفه آن (مهارت و تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت اخالقی و انطباقپذیری) در زنان مبتال به سرطان پستان بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری  2/5ماهه بود.
جامعه آماری ،زنان متأهل مبتال به سرطان پستان بودند که در سال  3131به بیمارستان شهدای تجریش مراجعه داشتند .از
این میان 13نفر بهصورت در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه  35نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند ابزار
پژوهش پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان زینا و اسچوارز ( )3331بود که در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو
گروه اجرا شد .برنامه رواندرمانی چهار عاملی طی  33جلسه هفتگی 33دقیقهای در گروه آزمایش برگزار گردید و دادهها با
استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
يافتهها :روان درمانی چهارعاملی ،عزت نفس جنسی زنان و مولفههای کنترل و قضاوت اخالقی را افزایش داده و این اثربخشی
تا پیگیری  2/5ماهه در رابطه با مولفههای کنترل و قضاوت اخالقی پایدار بوده است.
نتيجهگيري :روان درمانی چهار عاملی ،بر افزایش عزت نفس جنسی و دو مولفه کنترل و قضاوت اخالقی آن در زنان مبتال به
سرطان پستان موثر است.
واژههاي کليدي :روان درمانی چهار عاملی ،عزت نفس جنسی ،سرطان پستان.
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سرطان به دستهای از بیماریها گفته میشود که بهموجب
آن سلولهای بدن تغییر یافته و رشد خارج از کنترل پیدا
میکنند .در اغلب سرطانها در نهایت سلولهای سرطانی،
توده یا غدهای را شکل میدهند که تومور نامیده میشود
( .)3سرطان پستان به لحاظ ویژگیهای آسیبشناختی،
بسیار ناهمگون است .برخی از موارد آن رشد آهسته و
پیشآگهی خوب دارند در حالی که انواع دیگر آن در زمره
تومورهای مهاجم میباشند .آمارهای فعلی نشان میدهد
که میزان بروز سرطان پستان و مرگ و میر ناشی از آن در
سطح جهانی رو به افزایش بوده ( )2و با وجود این که
شیوع سرطان پستان در کشورهای توسعه یافته بیشتر
است ،نرخ مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای کمتر
توسعه باالتر است .بر طبق گزارش GLOBOCAN3
سرطان پستان شایعترین سرطان و دربرگیرنده %25/3
تمامی سرطانها میباشد ()1؛ همچنین نرخ بروز سرطان
پستان و مرگ و میر مرتبط با آن از سال  2332تا ،2332
حدود  %32افزایش یافته است (.)2
یافتههای آماری در ایران حاکی از آن است که ،سرطان
پستان رتبه اول تشخیص در بین همه سرطانها را دارا
بوده و نرخ بروز آن به نسبت دیگر سرطانها باالتر
میباشد .)4( .بررسی اطالعات سالیانه ثبت ملی سرطان
ایرانیان از سال  2331تا  2333نشان میدهد میزان بروز
سرطان پستان طی سالهای مطالعه از  %31به  %22/1در
هر  333333نفر افزایش یافته؛ همچنین آمار مرگ و میر
ملی که از طریق وزارت بهداشت و آموزش پزشکی طی
سالهای  3335تا  2333جمعآوری شده حاکی از افزایش
نرخ بروز سرطان پستان از  3/31به  4/11طی این سالها
میباشد .این یافتهها بیانگر آن است که سنگینی بار
سرطان پستان در زنان ایرانی روز به روز در حال افزایش
است (.)5
بررسی تجارب بازماندگان سرطان پستان پس از درمان و
تغییرات بدنی ،حاکی از آن است که این زنان بهطور کلی
تغییرات فیزیکی مختلفی را تجربه میکنند که ادراک،
افکار ،نگرشها ،احساسات ،و باورهایی که درباره بدنشان
دارند را به جهت منفی سوق میدهد ( .)1درمان سرطان
پستان به نحوی عملکرد جنسی ،باروری ،تمامیت بدنی و

هویت جنسی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد که نمیتوان
آن را نادیده گرفت ( .)7در برخی موارد جراحی پستان
میتواند به منزله قطع عضو 2باشد و به کاهش خود
ارزشمندی ،1از دست دادن حس زنانگی ،جذابیت جنسی
و فقدان عملکرد جنسی ،منجر گردد (.)2
از آنجا که پستان نقش جنسیتی زنان به عنوان زن،
همسر ،یا مادر را تداعی کرده و یک نشانه جنسی تلقی
میگردد ،از دست دادن ،تغییر در شکل ظاهری یا
احساسات مربوط به پستان تأثیر قابل توجهی بر عزت
نفس زنان بر جای میگذارد ( .)3عزت نفس یکی از عوامل
مؤثر در تمایل به گفتگو در مورد خواستههای جنسی
میباشد و مهمترین الزمه عزت نفس خوب در افراد،
ادراک مثبتی است که از ظاهر جسمانی و ارزش خود نزد
خانواده و اطرافیان دارند ( .)33مطالعه بازماندگان سرطان
پستان پس از اتمام دوره درمانی نشان میدهد روشهای
نادرست مقابله در روابط زناشویی مانند اجتناب و سرزنش
خویشتن ،از مهمترین عوامل موثر بر تصویر بدنی و رابطه
جنسی نامطلوب در زنان مبتال به سرطان پستان است
( .)33از این رو افرادی که عزت نفس جنسی مثبتی
ندارند نمیتوانند بدنشان را با تغییراتی که در طی زمان
بیماری رخ داده بپذیرند و برخی از آنها درباره نقش
جنسی و لذت و خشنودی از روابط جنسیشان دچار عدم
اطمینان میگردند (.)3
شیمیدرمانی در زنان جوانتر یک عامل خطر جدی برای
توقف غیرطبیعی قاعدگی و یائسگی زودرس میباشد که با
ایجاد تغییرات فیزیکی مستقیم مانند خشکی واژن،4
تغییرات هورمونی ،ایجاد عالیم گرگرفتگی 5و کاهش میل
جنسی همراه بوده و میتواند روی عزت نفس جنسی و
عملکرد جنسی تأثیر بگذارد ( .)31از سوی دیگر یافتههای
پژوهشی در زمینه تأثیر نوع جراحی بر تصویر بدنی و عزت
نفس جنسی زنان مبتال به سرطان پستان نشان میدهد،
زندگی جنسی و عزت نفس افرادی که عمل جراحی با
حفظ پستان یا ماستکتومی با عمل بازسازی 1پستان انجام
میدهند کمتر تحت تاثیر عوارض سرطان پستان قرار
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میگیرند ( )34در حالیکه ماستکتومی بدون بازسازی بر
عملکرد جنسی تاثیر منفی میگذارد (.)35
بررسی عملکرد جنسی در زنان ایرانی مبتال به سرطان
پستان نشان میدهد  %73/1آنها دچار کژکاری جنسی
هستند و با مشکالتی از قبیل کاهش رضایت جنسی و
افزایش درد جنسی مواجهند که میتواند منجر به کاهش
کیفیت زندگی آنها شود ( .)32با توجه به تاثیر سرطان
پستان و درمانهای آن بر خودپنداره و تصویر بدنی این
بازماندگان ،پشتیبانی و گوش سپردن به هر یک از این
زنان برای اذعان به ترسهایشان درباره روبرو شدن با بدن
متفاوت خود ،به نفع سالمت روانیشان بوده و به کاهش
غم و اندوه آنها کمک میکند ( .)31پژوهشها نشان
میدهند برنامههای آموزشی و مشاورهای بر افزایش عزت
نفس جنسی زنان نابارور ( )37و بهبود عملکرد جنسی
بازماندگان سرطان پستان نقش مفیدی دارند ()32،33
بنابراین با انجام مشاوره و ارایه آموزش جهت رویارویی با
این مشکالت میتوان نیروی تطابق بیماران را تقویت کرده
و از پیشرفت یا تجدید مشکالت آنها جلوگیری نمود.
امروزه مداخالت روانشناختی در بیماران مبتال به سرطان
به عنوان بخشی اساسی از یک برنامه جامع توانبخشی
سرطان شناخته شده و مبتنی بر رویکردهای مختلفی
صورت میگیرند .رویکرد ما در این مطالعه تحت تاثیر
پژوهشی قرار دارد که لطفی کاشانی ،)3175( ،تحت
عنوان "بررسی عوامل مشترک میان رویکردهای مختلف
رواندرمانی و ارایه آن به عنوان یک رویکرد درمانی مؤثر"
انجام داده است ( .)23این پژوهش نشان داد عوامل مؤثر
در رویکردهای مختلف رواندرمانی را میتوان در چهار
3
عامل رابطه درمانی ،7امید و انتظار درمان ،2آگاهی افزایی
و نظمبخشی رفتار 33خالصه کرد .روند بهبود و درمان از
طریق این چهار عامل نشان میدهد که در یک رابطه
درمانی مناسب ،برای درمانجو فرصت مناسبی فراهم
می شود تا از احساس و رفتاری که قبالً متوجه آن نبوده
آگاه شود .این درمانجو ،به بینشی نوین درباره وضعیت
کنونی خود نایل شده و از احساسات و اقدامات خود،
آگاهی بیشتری پیدا میکند که به نوبه خود ،بخشی از
درمان است .در این فرایند با ایجاد امید و انتظار بهبودی

به عنوان بخش مهمی از درمان ،روحیه درمانجو بهبود
مییابد و نهایتاً ایجاد تغییرات رفتاری در درمانجو میسر
شده و زمینهای برای بهبود از طریق تنظیم پاسخهای وی
فراهم میشود (.)23
پژوهشهایی که در زمینه اثربخشی روان درمانی چهار
عاملی (رابطه درمانی ،امید و انتظار درمان ،آگاهی افزایی و
نظمبخشی رفتار) صورت گرفتهاند ،اثربخشی این روش
مداخلهای را در ارتقا کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان
پستان ( ،)22شادکامی و رضایت زناشویی زوجین (،)21
کاهش تعارضات زناشویی ( )24و کاهش پریشانی زنان
مبتال به سرطان پستان ( )25نشان دادهاند .عالوه بر این
اهمیت هر یک از چهار عامل مطرح شده در این روان
درمانی ،در پژوهشهای گوناگونی مورد تایید قرار
گرفتهاند .به عنوان مثال تاثیر همدلی و رابطه درمانی
مثبت بر کاهش درد کارکردی ( ،)21تاثیر آگاهی افزایی
بر بهبود سالمت روان افراد مبتال به سرطان پستان (،)27
تاثیر ایجاد امید بر رضایت زناشویی زوجهای مبتال به
سرطان پستان پیشرفته ( )22و اثربخش بودن نظم بخشی
رفتار بر کاهش اضطراب زنان مبتال به سرطان پستان مورد
تایید قرار گرفتهاند ( .)23همچنین لطفی کاشانی ،وزیری،
اکبری و موسوی ( ،)13نقش ایجاد آرمیدگی ،آگاهی
افزایی ،و امید افزایی در بهبود سالمت روانی افراد مبتال به
سرطان را مورد بررسی قرار داده و دریافتند این سه عامل
سبب بهبود سالمت روان افراد مبتال به سرطان میشوند.
با توجه به گستره اثربخشی تجربی این چهار عامل به
عنوان یک رویکرد مؤثر در ارتقا سالمت روان زنان مبتال به
سرطان پستان و کیفیت زندگی زناشویی زوجین و
همچنین نقش میانجی عزت نفس جنسی در رضایت و
عملکرد جنسی ( )13و سالمت روان زنان ( ،)12در این
پژوهش با دو سوال اساسی مواجه هستیم:
 -3آیا روان درمانی چهار عاملی (رابطه درمانی ،امید و
انتظار درمان ،آگاهی افزایی و نظم بخشی رفتار) عزت
نفس جنسی زنان مبتال به سرطان پستان را افزایش
میدهد؟
 -2آیا روان درمانی چهار عاملی (رابطه درمانی ،امید و
انتظار درمان ،آگاهی افزایی و نظمبخشی رفتار) بر
افزایش مولفههای عزت نفس جنسی (مهارت و
تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت اخالقی و
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انطباقپذیری) زنان مبتال به سرطان پستان موثر
است؟

مواد و روشها

گروه آزمایش و کنترل اجرا و فرضیهها با استفاده از تحلیل
کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار این پژوهش پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان زینا و
اسچوارز 33میباشد که در سال  3331توسط زینا و
اسچوارز ساخته شده و در بر دارنده  23ماده و  5زیر
مقیاس شامل :مهارت و تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت
اخالقی و انطباقپذیری میباشد .این پرسشنامه واکنش
عاطفی زنان را نسبت به ارزیابیهای ذهنیشان درباره
افکار و احساسات و رفتارهای جنسی اندازهگیری میکند.
آلفای کرانباخ این آزمون توسط سازندگان پرسشنامه از
 3/25تا  3/34گزارش شده است ،که حکایت از پایایی آن
دارد .آلفای کرانباخ زیرمقیاس جذابیت  ،3/34کنترل
 ،3/22انطباقپذیری  ،3/25قضاوت اخالقی  3/25و مهارت
و تجربه  3/31گزارش شده است .در اجرای این آزمون
توسط دانش ،رضابخش ،بهمنی و سلیمینیا ( )11نیز
آلفای کرونباخ برای مقیاس جذابیت  ،3/33کنترل ،3/23
انطباقپذیری  ،3/25قضاوت اخالقی  3/22و مهارت و
تجربه  3/23و مقیاس کلی  3/22به دست آمد .برای روایی
سازه ،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عزت نفس
روزنبرگ محاسبه و مقدار آن برای جذابیت  ،3/51کنترل
 ،3/45انطباقپذیری  ،3/45قضاوت اخالقی  ،3/12مهارت
و تجربه  3/44و برای نمره کل  3/57گزارش شده است.
همچنین روایی سازه پرسشنامه در ارتباط با تعدادی از
متغیرها از قبیل تجربه جنسی ،تعداد دفعات آمیزش
جنسی و تعداد شریکهای جنسی ،و نیز سطح فعالیت
قرارهای عاشقانه شامل تعداد قرارها و تعداد شریکهای
جنسی مورد تایید قرار گرفته است .مؤلفین پرسشنامه
معتقدند که دو زیر مقیاس  -3مهارت و تجربه  -2کنترل،
اطالعات بهتری در ارتباط با عزت نفس جنسی ارایه
میدهند .در این پژوهش نیز پایایی آزمون عزت نفس
جنسی با روش بازآزمایی با فاصله دو ماه و نیم برای کل
مقیاس  ،3/71مهارت و تجربه  ،3/35جذابیت 3/75
کنترل  3/34قضاوت اخالقی  3/34و انطباق پذیری 3/25
به دست آمد که حاکی از پایایی خوب آن میباشد.
مداخله روانشناختی درمان چهار عاملی (رابطه درمانی،
امید و انتظار درمان ،آگاهی افزایی و نظمبخشی رفتار) به
شیوه گروهی بر اساس مطالعه لطفی کاشانی ()3175
توسط لطفی کاشانی و وزیری طراحی شد و طی 33
)Sexual self-esteem inventory for women (SSEI-W
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پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل میباشد .با توجه به ماهیت
مشکالت جنسی که پایداری  2تا  1ماهه در درمان آن می
تواند نشاندهنده تغییرات نسبتا پایدار در عملکرد جنسی
باشد مدت زمان الزم برای پیگیری  2/5ماه در نظر گرفته
شد .جامعه آماری این مطالعه کلیه زنان متأهل مبتال به
سرطان پستان مراجعهکننده به بیمارستان شهدای
تجریش در نیمه دوم سال  3131بودند که ابتدا از بین
آنها  43بیمار به شیوه نمونهگیری در دسترس و با توجه
به مالکهای ورود (جنسیت مونث ،متاهل بودن ،دامنه
سنی  25تا  55سال ،حداقل تحصیالت سیکل ،سپری
کردن یک دوره حداقل یک ساله و حداکثر  5ساله از
درمانهای مربوطه شامل :جراحی ،شیمیدرمانی و
رادیوتراپی) انتخاب و پس از آگاهی از روش و اهداف
مطالعه و اعالم رضایت کتبی جهت شرکت در پژوهش،
پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان را تکمیل نمودند.
مالکهای خروج این پژوهش عبارت بودند از ابتال مجدد
به سرطان و غیبت بیش از دو جلسه در جلسات گروه
درمانی؛ از این رو  2نفر به علت متاستاز 3 ،نفر به علت
نقل مکان به شهر دیگر 4 ،نفر به دلیل هماهنگی نداشتن
با زمان برگزاری جلسات و  1نفر به علت عدم تمایل به
شرکت در پژوهش از شرکت در ادامه مطالعه باز ماندند.
پس از آن  13تن از بیمارانی که تمایل و توانایی شرکت
در جلسات روان درمانی را داشتند انتخاب و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش ( 35نفر) و کنترل ( 35نفر)
گمارده شدند.
پس از قرار گرفتن تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایش
و کنترل جلسات گروهی روان درمانی چهار عاملی برای
اعضا گروه آزمایش در پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در حالیکه گروه
کنترل در لیست انتظار درمان قرار گرفت .این آزمون بار
دیگر در پایان جلسات درمانی جهت بررسی تاثیر جلسات
درمانی و نیز پس از گذشت دو ماه و نیم از انجام پس
آزمون به منظور سنجش پایا بودن اثر درمانی ،بین دو
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جلسه هفتگی  33دقیقهای در گروه آزمایش اجرا گردید.
محتوای جلسات هفتگی را ترکیب چهار عامل رابطه
درمانی ،آگاهی افزایی ،امید و انتظار درمان و نظم بخشی

رفتار تشکیل میداد که خالصه آن در جدول شماره 3
ارایه شده است.

جدول  :6خالصه محتواي جلسات

رابطه درمانی :توزیع بروشور بین اعضا ،معرفی درمانگر و بیان اهداف جلسات ،معرفی اعضا و

تهیه یک فهرست از تغییراتی که در
عملکرد جنسی نسبت به دوره قبل
از بیماری ایجاد شدهاند.

برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :اشاره به پیشرفتهای علمی در درمان سرطان پستان و نام بردن
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عنوان
جلسه اول

رئوس محتواي جلسات

تکليف

سرطان به عنوان یک بیماری قابل درمان و قابل کنترل
آگاهی افزايی :اشاره به عوارض ابتال به سرطان پستان در حیطههای مختلف زندگی و نیز
عملکرد جنسی ،توضیح لزوم مراقبتهای روانی در بیماران مبتال به سرطان و اهمیت آن در
درمان سرطان ،آگاهی افزایی در جهت اهمیت رابطه جنسی و فواید آن از نظر روانشناختی و
سالمت جسمانی
جلسه دوم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :توضیح اینکه عملکرد جنسی آموختنی است و با آموختن
شیوههای روانشناختی میتوان بر کمیت و کیفیت آن تأثیر گذار بود.
آگاهی افزايی :جلب توجه اعضا به تغییر یا عدم تغییر عملکرد جنسیشان نسبت به قبل از

بررسی احساس کنونی نسبت به
رابطه و عملکرد جنسی
تهیه فهرستی از شیوههایی که برای
ایجاد میل جنسی به کار میگیرند

بیماری ،نگرانی درباره تصویر بدنی و تأثیر آن در عملکرد جنسی و عوامل مؤثر در جذابیت
جنسی ،بررسی احساس و افکار اعضا نسبت به عملکرد جنسیشان در حال حاضر و چگونگی
عملکرد جنسیشان
نظمبخشی رفتار :درخواست از اعضا جهت ارزیابی عملکرد جنسی و میزان رضایت خودشان و
همسرشان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی آنها
جلسه سوم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میان گذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضاءگروه
آگاهی افزايی :بررسی احساس ،عقاید و افکار اعضا نسبت به عملکرد جنسی و ریشهیابی آنها،

تمرین ایجاد میل جنسی در خود
توسط فکر و آماده کردن محیط
برای ایجاد میل و تحریک

آگاهی افزایی جهت لزوم تفکیک رابطه جنسی از مسائل دیگر در روابط زناشویی
نظمبخشی رفتار :آموزش شیوه های افزایش میل جنسی و استفاده از بارش مغزی ،آموزش
چگونگی مقابله با خشکی واژن
جلسه چهارم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میان گذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضا گروه
آگاهی افزايی :آموزش چرخه جنسی ،بررسی و شناخت افکار قالبی و نادرست در حیطه روابط
جنسی و آموزش چگونگی تأثیر متقابل افکار احساس و رفتار بر هم

انجام تمرینات کگل برای کاهش
خشکی واژن و درد جنسی
تصویر سازی ذهنی برای ایجاد میل
جنسی

نظمبخشی رفتار :تمرین ایجاد میل توسط افکار و تصویرسازی ذهنی ،آموزش تمرینات کگل
جلسه پنجم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میان گذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضا گروه
آگاهی افزايی :آگاهی افزایی در رابطه با اهمیت افکار حین ارتباط جنسی ،تأکید بر قدرت
ذهن ،آگاهی افزایی در رابطه با تأثیر استرس بر عملکرد جنسی ،آگاهی افزایی جهت تأثیر عوامل
درون فردی در افزایش برانگیختگی

تمرین ذهن آگاهی جنسی
تمرین تنفس و آرمیدگی همراه با
تصویرسازی مثبت ذهنی جهت
افزایش میل و برانگیختگی و کاهش
درد جنسی

نظمبخشی رفتار :آموزش تصویر سازی ذهنی ،آموزش ذهن آگاهی جنسی ،آموزش تمرین
تنفس و آرمیدگی و استفاده از آن جهت افزایش میل و برانگیختگی و کاهش درد جنسی
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جلسه ششم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میان گذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضا گروه
آگاهی افزايی :آگاهی افزایی جهت تأثیر فیزیولوژیک ارگاسم بر سالمت  ،آگاهی افزایی در
رابطه با ا سترس نرسیدن به ارگاسم و تأثیر آن بر میل و برانگیختگی  ،آگاهی افزایی جهت
اهمیت بیان احساسات و خواستهها با شریک زندگی
نظمبخشی رفتار :ادامه آموزش ذهن آگاهی جنسی ،آموزش شیوههای رسیدن به ارگاسم،

تمرین فنون آموخته شده
ابراز تمایالت و خواسته های جنسی
با همسر
یافتن نقاط جنسی حساس و تمرکز
بر صمیمیت جنسی بدون اصرار بر
تکمیل چرخه جنسی و ارگاسم

جلسه هفتم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میانگذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضا گروه
آگاهی افزايی :آگاهی افزایی جهت تفاوت محرکهای جنسی در زنان و مردان ،تفاوتهای
جنسیتی تجربه ارگاسم ،اهمیت مدیریت مغز در رسیدن به ارگاسم

تمرین فنون آموخته شده
بررسی افکار منفی و باورهای قالبی
ناکارآمد در رابطه با خود جنسی و
رابطه جنسی با همسر

نظمبخشیرفتار :مرورجلساتگذشته ،نحوه انجام تکالیف و پاسخگویی به سؤاالت
جلسه هشتم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میان گذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضاءگروه
آگاهی افزايی :شناخت عواملی که مانع از اجرای تکنیکها و ورود به روابط جنسی میشود،
مرور مطالب جلسه گذشته
نظمبخشی رفتار :ارایه راه کار جهت رفع موانع ،مرور مطالب جلسه گذشته و رفع اشکال در
انجام تمرینات

جلسه نهم

رابطه درمانی :مرور جلسه گذشته ،بررسی تأثیر مطالب جلسه گذشته و برقراری رابطه درمانی
ايجاد اميد و انتظار درمان :در میان گذاشتن تجربههای مثبت و موفق اعضاءگروه
آگاهی افزايی :شناخت عواملی که مانع از اجرای تکنیک ها و ورود به روابط جنسی میشود،
مرور مطالب جلسه گذشته
نظمبخشی رفتار :ارایه راهکار جهت رفع موانع ،مرور مطالب جلسه گذشته و رفع اشکال در
انجام تمرینات

جلسه دهم

تمرین راهکارهای آموخته شده.
زیر سوال بردن باورهای غلط درباره
ابراز میل جنسی زنان ،رابطه سن و
رابطه جنسی و....
شناخت تفاوتهای منحصر به فرد
جنسی زنان و مردان .اختیار دادن به
همسر برای داشتن محرکهای
جنسی خود.

مرور تمامی مطالب جلسه اول تا نهم و اجرای پس آزمون

یافتهها
آزمودنیهای پژوهش حاضر شامل  13زن متاهل مبتال به
سرطان پستان در دامنه سنی  25تا  55سال بودند.
بیشترین فراوانی تحصیالت در سه مقطع زیر دیپلم ،دیپلم
و دانشگاهی ،مربوط به زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم
(گروه کنترل  %43و گروه آزمایش  )%41/7بود .در گروه
آزمایش  2نفر از  5نفر و در گروه کنترل  1نفر از  1نفری
که تحت ماستکتومی قرار گرفته بودند عمل بازسازی
پستان انجام داده بودند .یافتههای توصیفی متغیرها در
جدول شماره  2ارایه شده است .بر اساس این جدول
میانگین نمرات کلی عزت نفس جنسی گروه آزمایش و
کنترل در پیش آزمون بارز نیست اما در مرحله پس آزمون
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تمرین فنون آموخته شده .در نظر
گرفتن رابطهجنسی بهعنوان نیازی
اساسی و فارغ از خرده اختالفات
زناشویی .تجربه روشهای متنوع
رابطه جنسی و ارگاسم در زنانی که
دچار درد جنسی و آتروفی واژنند.

و پیگیری این تفاوت مشهود است همچنین میانگین
نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری خرده
مقیاسهای مهارت و تجربه ،کنترل ،قضاوت اخالقی و
انطباقپذیری افزایش یافته است .به منظور تحلیل دقیقتر
تفاوت موجود و بررسی معنیداری آماری فرضیهها از روش
تحلیل کوواریانس استفاده شد .به همین منظور ابتدا
پیشفرضهای استفاده از آن شامل توزیع نرمال نمرات
گروهها در آزمون شاپیرو-ویلک و کالماگاروف-اسمیرنوف،
همگنی واریانس نمرات دو گروه در آزمون لون و معنیدار
نبودن اثرات تعاملی گروه و پیش آزمون برای عزت
نفسجنسی و هر یک از مولفههای آن مورد بررسی و تایید
قرار گرفتند.
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در جدول  4و  5نتایج تحلیل کوواریانس رواندرمانی چهار
عاملی در افزایش عزت نفس جنسی و مولفههای آن
(مهارت و تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت اخالقی و
انطباق پذیری) در زنان مبتال به سرطان پستان مالحظه
میگردد .بر این اساس در مرحله پس آزمون بین میانگین
نمرات عزت نفس جنسی آزمودنیهای گروه آزمایش و
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گواه تفاوت معنیداری وجود دارد ( )p<3/333اما در
مرحله پیگیری  2/5ماهه این معنیداری پایداری نداشته
است .همچنین بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معنیداری در دو خرده مقیاس کنترل ()p<3/333
و قضاوت اخالقی ( )p<3/325عزت نفس جنسی زنان در
مراحل پس آزمون و پیگیری  2/5ماهه وجود دارد.

جدول  :2شاخصهاي توصيفی عزت نفس جنسی و مولفههاي آن در دو گروه
گروه آزمايش

عزت نفس جنسی

مهارت و تجربه

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

پیش آزمون

243/31

25/211

243/31

21/211

پس آزمون

247/27

24/411

212/31

32/337

پیگیری

244/4

21/114

243

32/572

پیش آزمون

54/17

7/131

55/71

1/123

پس آزمون

51/31

7/132

55/27

1/132

51

7/212

54/1

7/435

پیش آزمون

52/2

7/133

41/2

1/121

پس آزمون

53/2

1/134

41/4

4/251

پیگیری

41/2

5/333

53/47

7/32

پیش آزمون

47/51

7/22

52/47

7/121

پس آزمون

53/17

7/453

43/17

1/134

پیگیری

52/37

7/231

43/2

1/712

پیش آزمون

42

3/311

41/4

1/731

پس آزمون

41/2

2/331

43/4

7/213

پیگیری

41/47

2/235

43/2

1/143

پیش آزمون

41/71

7/335

45/51

7/135

پس آزمون

41/37

1/17

45/4

7/121

پیگیری

41/37

1/535

44/31

7/325

پیگیری
جذابيت

کنترل

قضاوت اخالقی

انطباقپذيري

گروه کنترل

جدول :9آزمون لون براي همگنی واريانسهاي نمرات دو گروه آزمايش و کنترل
درجه آزادي6

درجه آزادي2

سطح معنیداري

عزت نفس جنسی

3/177

3

22

3/437

مهارت و تجربه

3/325

3

22

3/371

جذابيت

3/332

3

22

3/314

کنترل

3/332

3

22

3/315

قضاوت اخالقی

3/313

3

22

3/115

انطباق پذيري

3/131

3

22

3/511
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جدول  :9خالصه نتايج تحليل کوواريانس در مورد تاثير عضويت گروهی بر عزت نفس جنسی و مولفههاي آن در پسآزمون
متغير

مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات

3/333

3/152

3/335

3/372
3/33

233/212

3

233/212

مهارت و تجربه

5/721

3

5/721

3/72

جذابيت

4/525

3

4/525

3/214

3/111

کنترل

233/435

3

233/435

12/55

3/333

3/121

قضاوت اخالقی

27/17

3

27/17

31/375

3/333

3/112

انطباق پذيري

24/157

3

24/157

1/137

3/322

3/321

عزت نفس جنسی

جدول  :9خالصه نتايج تحليل کوواريانس در مورد تاثير عضويت گروهی بر عزت نفس جنسی و مولفههاي آن در پيگيري
متغير

مجموع مجذورات درجه آزادي

ميانگين مجذورات

عزت نفس جنسی

332/243

3

332/243

F
3/747

3/135

مهارت و تجربه

34/252

3

34/252

3/472

3/433

3/32

جذابيت

53/232

3

53/232

3/337

3/132

3/341

کنترل

312/525

3

312/525

23/323

3/333

3/42

قضاوت اخالقی

12/117

3

12/117

5/757

3/325

3/2

انطباق پذيري

47/334

3

47/334

5/231

3/312

3/324

بحث
آزمودنیهای پژوهش حاضر شامل  13زن متاهل مبتال به
سرطان پستان در دامنه سنی  25تا  55سال بودند.
بیشترین فراوانی تحصیالت در سه مقطع زیر دیپلم ،دیپلم
و دانشگاهی ،مربوط به زنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم
(گروه کنترل  %43و گروه آزمایش  )%41/7بود .در گروه
آزمایش  2نفر از  5نفر و در گروه کنترل  1نفر از  1نفری
که تحت ماستکتومی قرار گرفته بودند عمل بازسازی
پستان انجام داده بودند .یافتههای توصیفی متغیرها در
جدول شماره  2ارایه شده است .بر اساس این جدول
میانگین نمرات کلی عزت نفس جنسی گروه آزمایش و
کنترل در پیش آزمون بارز نیست اما در مرحله پس آزمون
و پیگیری این تفاوت مشهود است همچنین میانگین
نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری خرده
مقیاسهای مهارت و تجربه ،کنترل ،قضاوت اخالقی و
انطباقپذیری افزایش یافته است .به منظور تحلیل دقیقتر
تفاوت موجود و بررسی معنیداری آماری فرضیهها از روش
تحلیل کوواریانس استفاده شد .به همین منظور ابتدا
پیشفرضهای استفاده از آن شامل توزیع نرمال نمرات
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مجذور اتا
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گروهها در آزمون شاپیرو-ویلک و کالماگاروف-اسمیرنوف،
همگنی واریانس نمرات دو گروه در آزمون لون و معنیدار
نبودن اثرات تعاملی گروه و پیش آزمون برای عزت نفس
جنسی و هر یک از مولفههای آن مورد بررسی و تایید قرار
گرفتند.
در جدول  4و  5نتایج تحلیل کوواریانس رواندرمانی چهار
عاملی در افزایش عزت نفس جنسی و مولفههای آن
(مهارت و تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت اخالقی و
انطباق پذیری) در زنان مبتال به سرطان پستان مالحظه
میگردد .بر این اساس در مرحله پس آزمون بین میانگین
نمرات عزت نفس جنسی آزمودنیهای گروه آزمایش و
گواه تفاوت معنیداری وجود دارد ( )p<3/333اما در
مرحله پیگیری  2/5ماهه این معنیداری پایداری نداشته
است .همچنین بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معنیداری در دو خرده مقیاس کنترل ()p<3/333
و قضاوت اخالقی ( )p<3/325عزت نفس جنسی زنان در
مراحل پس آزمون و پیگیری  2/5ماهه وجود دارد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رواندرمانی چهار
عاملی (رابطه درمانی ،امید و انتظار درمان ،آگاهی افزایی و
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تا چند سال پس از درمانهای اصلی مورد بررسی قرار
دادهاند تبیین اثربخش نبودن این درمان بر مولفههای
مهارت و تجربه و جذابیت را هموارتر میسازند .به طور
کلی پیشبینی کنندههای منفی معنیدار در عملکرد
جنسی زنان مبتال به سرطان پستان ،جذابیت جنسی
کمتر ( )31و ماستکتومی می باشند ( .)15اکثر بیماران
مبتال به سرطان پستان ،پس از گذشت چندین سال از
ماستکتومی همچنان احساس جذابیت جنسی کمتری
داشته و در حین رابطه جنسی احساس راحتی کمتری
دارند ( .) 11از طرفی با وجود اینکه تشخیص سرطان
پستان تأثیری منفی در مسایل روانشناختی بیماران مبتال
به سرطان پستان دارد ،زنانی که عمل جراحی با حفظ
پستان یا ماستکتومی با عمل بازسازی پستان داشتهاند،
خشنودتر از زنانی هستند که تنها عمل ماستکتومی انجام
داده اند و میزان تأثیر کمتری را بر عزت نفس و زندگی
جنسیشان گزارش میکنند ( .)35 ،34برخی دیگر از
یافتهها نشان میدهند با گذشت یک دوره حداقل یک
ساله از درمانهای اصلی سرطان پستان ،به مرور زمان
میزان فعالیت جنسی در این زنان افزایش یافته و نرخ
کژکاری جنسی به خصوص در زنانی که تصویر بدنی
مثبتتری از خود دارند کاهش مییابد (.)17
با نگاهی به میانگین نمرات پنج مولفه عزت نفس جنسی
در پیشآزمون در مییابیم میانگین مولفههای مهارت و
تجربه و جذابیت گروه آزمایش باالتر از میانگین نمرات
سایر مولفهها میباشد .بنابراین نظر به نقش پیشبین
جذابیت جنسی بر عملکرد جنسی ،میتوان چنین
استنباط نمود که نوع درمان نمونههایی که تنها سه تن از
پنج نفر آنها (در گروه آزمایش) ماستکتومی بدون بازسازی
داشتند و گذشت یک الی پنج سال از درمان این
بازماندگان میتوانند از جمله عواملی بوده باشند که در
تاثیر ناپذیری نمرات این دو مولفه (مهارت و تجربه و
جذابیت) نقش داشتهاند؛ از این رو یافتههای حاصل از این
مولفهها با نتایج مطالعاتی که حاکی از تاثیر ماستکتومی بر
افزایش کژکاریهای جنسی و کاهش جذابیت جنسی
میباشند ( )12 ،15همخوانی دارد .مسئله دیگری که در
تبیین تاثیر نداشتن درمان بر مولفه مهارت و تجربه مطرح
میشود وجود مشکالت جنسی در همسران برخی از
نمونهها و تاثیر منفی آن بر نتایج درمانی میباشد.
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نظمبخشی رفتار) بر ارتقا عزت نفس جنسی و پنج مولفه
آن (مهارت و تجربه ،جذابیت ،کنترل ،قضاوت اخالقی و
انطباق پذیری) در زنان مبتال به سرطان پستان بیمارستان
شهدای تجریش صورت گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش
در راستای فرضیه اول نشان داد که رواندرمانی چهار
عاملی (رابطه درمانی ،ایجاد امید و انتظار درمان ،آگاهی
افزایی و نظمبخشی رفتار) توانسته عزت نفس جنسی زنان
مبتال به سرطان پستان را بهطور معنیداری افزایش دهد
اما نتایج مرحله پیگیری حاکی از ناپایداری تاثیر این
رواندرمانی میباشد .در تبیین اثربخشی این درمان بر
افزایش عزت نفس جنسی زنان مبتال به سرطان پستان و
ناپایداری اثر آن تا زمان پیگیری میتوان به مطالعاتی
اشاره کرد که اذعان میدارند سبکهای دلبستگی،
شیوههای فرزند پروری ،پیشینه خانوادگی ،گروه همساالن
و تجربیات فردی ،همگی در کسب عزت نفس جنسی
مثبت یا منفی نقش دارند ( .)11 ،13با وجود اینکه عزت
نفس میتواند در بزرگسالی افزایش یابد ،احتمال از دست
دادن آن نیز وجود دارد و بخش عمدهای از آنچه برای
عزت نفس رخ میدهد به نحوه مواجهه افراد با چالشهای
زندگی در طی زمان بستگی دارد ( .)14بنابراین
شکلگیری عزت نفس طی یک دوران طوالنی صورت
میگیرد و تجربیات مثبت و منفی میتوانند بر افزایش یا
کاهش آن تأثیر بگذارند .زنان مبتال به سرطان پستان بنا
به ماهیت بیماریشان ،مشکالت جسمانی و روانشناختی
گستردهای را تجربه میکنند و آنچه کوتاه مدت یا بلند
مدت بودن تأثیر رواندرمانی بر عزت نفس جنسی را
پیشبینی میکند تا اندازهای به تجربیاتی از این دست و
رویدادهای پس از درمان بستگی دارد .از طرفی رشد عزت
نفس در اوایل زندگی به ویژه کودکی و نوجوانی پویاتر از
بزرگسالی است ( )14و این بدان معنا میباشد که سن
کمتر میتواند از دیگر عوامل پیشبینی کننده موفقیت
مداخالت روانشناختی بر افزایش عزت نفس جنسی باشد.
یافتهها در راستای فرضیه دوم نشان داد مولفههای کنترل
و قضاوت اخالقی عزت نفس جنسی میتوانند تحت تاثیر
اجرای رواندرمانی چهار عاملی به طور معنیداری افزایش
پیدا کنند و تا زمان پیگیری پایداری داشته باشند اما این
مدا خله بر افزایش سه مولفه مهارت و تجربه ،جذابیت و
انطباق پذیری تاثیر معنیداری ندارد .بررسی مطالعات
پیگیری که عملکرد جنسی زنان مبتال به سرطان پستان را

محبوبه اکبري و همکاران
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نتیجهگیری
یافتههای حاصل از این مطالعه نشان میدهد رواندرمانی
چهار عاملی گروهی (رابطه درمانی ،امید و انتظار درمان،
آگاهی افزایی و نظمبخشی رفتار) روش موثری در افزایش

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان
شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و دفاع
شده در تاریخ  3134/31/13است .اجرای این پژوهش در
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی میباشد لذا از همکاری جناب آقای دکتر محمد
اسماعیل اکبری ریاست محترم مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه شهید بهشتی ،خانم دکتر مریم خیامزاده مدیر
محترم پژوهش مرکز تحقیقات سرطان ،و تمامی کارمندان
محترم بیمارستان شهدای تجریش که در انجام این
پژوهش به ما یاری رساندند و همچنین از تمامی بانوان
عزیزی که در این پژوهش شرکت داشتهاند تقدیر و تشکر
میشود.
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عدم تاثیر رواندرمانی چهار عاملی بر افزایش مولفه انطباق
پذیری و مقایسه آن با نتایج مطالعاتی که حاکی از تاثیر
اندک نوع جراحی (تخلیه کامل بدون بازسازی ،تخلیه با
بازسازی ،تخلیه با حفظ پوست و تخلیه با حفظ نوک
پستان) بر عملکرد جنسی زنان مبتال به سرطان پستان
هستند ( )43 ،13حاکی از تاثیر روانشناختی عمیق ابتال
به سرطان پستان بر عملکرد جنسی میباشد که همکاری
چند جانبه متخصصان سالمت جنسی ،رواندرمانگران و
ارایه دهندگان خدمات بهداشتی را میطلبد .از این طریق
است که میتوان به این زنان در درک بهتر از نحوه تاثیر
درمان بر جنبههای سالمت جنسی ،هویت جنسی و روابط
زناشویی یاری رسانده و بهبود هر چه بیشتر مشکالت
جنسی را مقدور ساخت .در تبیین معنیدار بودن فرضیهها
میتوان گفت ،هر یک از چهار عامل رابطه درمانی ،امید و
انتظار درمان ،آگاهی افزایی و نظمبخشی رفتار ،نقشی
اساسی در افزایش عزت نفس جنسی و دو خرده مقیاس از
پنج خرده مقیاس آن (کنترل و قضاوت اخالقی) داشتهاند
و تغییرات درمانی با ترکیب این چهار عامل در فرایند
درمان حاصل شده است .از این رو یافتههای این پژوهش
با مطالعاتی که تا کنون در زمینه اثربخش بودن درمان
چهار عاملی (رابطه درمانی ،امید و انتظار درمان ،آگاهی
افزایی و نظم بخشی رفتار) بر ارتقا کیفیت زندگی زنان
مبتال به سرطان پستان ( )22و کاهش پریشانی زنان مبتال
به سرطان پستان ( )25صورت گرفتهاند ،همخوان است.

عزت نفس جنسی زنان مبتال به سرطان پستان و
مولفههای کنترل و قضاوت اخالقی بوده اما اثربخشی آن بر
عزت نفس جنسی در پیگیری  2/5ماهه پایداری نداشته و
همچنین تاثیر معنیداری در افزایش سه مولفه مهارت و
تجربه ،جذابیت و انطباق پذیری نداشته است .نظر به این
که مطالعه حاضر در یک مرکز درمانی و بر روی یک نمونه
در دسترس انجام شده ،باید در تعمیم نتایج آن احتیاط
نمود .همچنین با توجه به محدودیتهای دیگر این
پژوهش از جمله متفاوت بودن نوع درمان سرطان پستان
در آزمودنیها و وجود مشکالت جنسی در همسران برخی
از این زنان ،بررسی اثربخشی این مداخله در ارتقا عزت
نفس جنسی زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار
گرفتهاند و برگزار کردن همزمان آن برای بیماران مبتال و
همسران آنها پیشنهاد میگردد.
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