اثربخشی مقدماتی درمان شناختی  -رفتاری بر اختالل نعوظ
جنسی و شدت عالئم روانشناختی همبود :پژوهش مورد
منفرد
دوفصلنامه علمی  -پژوهشی

روانشناسي
باليني
و شخصيت
(دانشور رفتار)

آزیتا امیر فخرایی

*1

 .1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران.

چکیده
مقدمه :اختالالت عملکرد جنسی بهویژه اختالل نعوظ یک اختالل نسبتاً ناشناخته و مقاوم به درمان است .این پژوهش
با هدف بررسی اثربخشی مقدماتی درمان شناختی  -رفتاری بر اختالل نعوظ جنسی و شدت عالئم روانشناختی همبود
با آن انجام شد.

دوره  ،16شماره  ،2پياپي 31
پائيز و زمستان 1397
صص17-27 :.

روش :پژوهش از نوع مورد منفرد با طرح  A-Bمیباشددد .مراجم مردی  28سددا ه بود ه براسددام معرارهای ورود به
پژوهش ،م صاحبة با رنی بر مبنای  ،DSM-Vپر س شنامههای برمار ستانی ا ضطراب و اف سردگی ،تجارب جن سی آریزونا
( ،)ASEXبرنا مللی عملکرد نعوظی ( )IIEF-5و نظر روانپزشک تشخرص قطعی اختالل نعوظ را دریافت نمود .پس
از موقعرت خط پایه ،مداخله آغاز شد و مراجم  8جل سه مداخلة درمانی هفتگی  90دقرقهای را دریافت نمود و یک ماه
پس از پایان جلسات مداخله ،چندسری پرسشنامه در دوماه متوا ی بهعنوان مرحلة پرگرری اجرا و تکمرل شد.

تاریخ دریافت1395/02/29:

نتایج :یافتههای پژوهش طی تحلرل دیداری نمودار دادهها براسدددام شددداخصهای آمار توصدددرفی و تحلرل
دیداری نشدددان داد ،در مرحل ة پرگرری نسدددبت به خط پایه مداخله در بدبود اختالل نعوظ و اهش شددددت
نشانگان افسردگی و اضطراب همبود با آن مؤثر بوده است (با .)%75 ،PND

تاریخ پذیرش1395/08/03 :

بحث و نتیجهگیری :نتایج بر اهمرت این مداخله در اختالالت عملکرد جنسددی و ارائة افقهای جدید در مداخالت
با رنی تأ رد دارد.

Biannual Journal of

Clinical
Psychology
& Personality
)(Daneshvar-e-Raftar

Vol. 16, No. 2, Serial 31
Autumn & Winter
2018-2019
pp.: 17-27

کلیدواژهها:

درمان شناختی  -رفتاری ،اختالل نعوظ جنسی ،عالئم روانشناختی ،پژوهش مورد منفرد ،مرد
*Email: behrouz.psycho64@yahoo.com

17

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،2پراپی  ،31پائرز و زمستان  ،1397صص.17-27:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.2, Serial 31, Autumn & Winter 2018-2019, pp.:17-27.

مقدمه
در زندگی اکثر افراد ،رفتارهای جنسی نقش اساسی دارند.
رفتار جنسی یک موضوع کامالً شخصی و خصوصی میباشد
که افراد به ندرت آن را با دیگران در میان میگذارند [.]1
اهمیت رفتار جنسی و نقش مهمی که در بسیاری از روابط
ایفا میکند ،نشان میدهد که این رفتار میتواند در بهداشت
روانی ،حفظ و کیفیت زندگی تأثیر بگذارد [.]2
فعالیت جنسی عادی به ترتیب شامل چهار مرحلۀ متمایز
برانگیختگی اولیه ،برانگیختگی کامل ،اُرگاسم ،و بعد از اُرگاسم
میباشد [ .]3برانگیختگی اولیه ،مرحلهای است که میل
جنسی آغاز به فعالیت میکند و فرد تحریک میشود .مرحلۀ
برانگیختگی کامل زمانی است که فرد کامالً تحریک شده اما
هنوز اُرگاسم نشده است .در این مرحله پنیس 1نعوظ مییابد
و واژن (مهبل) لوبریکیشن میشود [ .]4مرحلۀ اُرگاسم،
مرحلۀ اوج لذت جنسی است که چند ثانیه بیشتر طول نمی
کشد .در مرحلۀ بعد از اُرگاسم که مرحلۀ فروکش یا بازگشت
هم نامیده میشود ،عضالت بدن ریلکس میشوند و حالت
سرخوشی روی میدهد [ .]2،1در طبقهبندی بینالمللی
اختالالت روانی 2ویژگی اصلی "اختالالت عملکرد جنسی"،
اختالل در فرآیندهایی است که جزو مراحل عادی آمیزش
جنسی به حساب میآیند یا دردی است که به هنگام آمیزش
جنسی روی میدهد [ .]5در این میان ،اختالل نعوظ جنسی3
از شایعترین اینگونه اختالالت است؛ بهطوریکه بیش از 10
الی  %20از مردان این مشکل را تجربه میکنند [.]6
براساس معیارهای طبقهبندی بینالمللی اختالالت روانی،
تشخیص رسمی ابتالء به اختالل نعوظ ،مستلزم نوعی ناتوانی
مستمر و مکرر در رسیدن به نعوظ کافی یا حفظ آن تا پایان
رابطۀ جنسی (حداقل بهمدت  6ماه) ،رنج روانی شدید،
اختالل در عملکرد روزانه و مشکالت بین فردی است [.]5
این اختالل ،به شکلهای مختلفی مثل ،ناتوانی در نعوظ از
همان آغاز فعالیت جنسی ،داشتن نعوظ در ابتدا ولی از دست
دادن آن به هنگام دخول ،یا از دست دادن نعوظ در طول
دخول و قبل از اُرگاسم میتواند ظاهر شود [.]6،5
در مورد اختالل نعوظ ،پزشکان متخصص قادر به تعیین
علّل زیستی -پزشکی مشخص و یگانه نبودهاند اما یافتهها
حاکی از آن است که این اختالل ،چند عاملی بوده و عوامل
خطرزای متعددی از قبیل؛ سن ،بیماریهای مُزمن طبی،
استعمال دخانیات و الکل ،افسردگی ،استرسهای
ناخوشایند ،4و بیسوادی یا سواد پایین در ایجاد و تشّدید آن

نقش دارند و مستلزم تالشهایی براساس الگوی زیستی-
روانی -اجتماعی جهت مدیریت اختالل و کاهش بار سنگین
اجتماعی ،بهداشتی و خانوادگی آن میباشد [ .]7،6همچنین،
چون رسیدن به نعوظ بخش اصلی عمل جنسی است ،بسیاری
از مردان با پدیدهای روبهرو میشوند که اضطراب پرفورمانس5
نامیده میشود .افراد مبتال به این اضطراب میترسند که
نتوانند رابطۀ جنسی را بهطور کامل و صحیح انجام دهند [.]8
آنها بهجای اینکه از احساسهای بدنی و رؤیاپردازیهای
لحظهای لذت ببرند ،روی ناتوانیهای خود در اجرای عمل
جنسی تمرکز میکنند و انتظار دارند با یک فاجعه مواجه
شوند .اضطراب پرفورمانس باعث میشود فرد نتواند به نعوظ
کامل دست یابد و عالوه بر آن ،انزال زودهنگام داشته باشد
[ .]9به گزارش طبقهبندی بینالمللی اختالالت روانی ،اختالل
نعوظ ،شامل انواع فرعی تمام عمری ،اکتسابی ،تعمیمیافته و
موقعیتی میشود [.]5
نرخ شیوع اختالل نعوظ تمام عمری و اکتسابی نامشخص
است [ .]7اختالالت عملکرد جنسی در زنان بیشتر از مردان
مشاهده میشود (بهترتیب  43و  ،)%31و احتمال آن با
افزایش سن و در کسانیکه سالمت جسمانی یا هیجانی
ضعیفی دارند ،بیشتر است []10؛ اما باید توجه داشت که
تفاوت جنسیتی تا حدودی ممکن است به این علت باشد که
مردان بیشتر از زنان ،به خاطر اختالالت جنسی خجالت می
کشند و به همین علت آنها را کمتر گزارش میدهند [.]6
اختالالت عملکرد جنسی بهویژه اختالل نعوظ ،با
اختالالت اضطرابی ،وسواس ،و خُلقی همبودی قابل توجهی
دارد [ .]11،10با وجود اثربخشی نسبی برخی درمانهای
دارویی (مانند داروهای بازجذب سروتونین) و شناخته شدة
استاندارد و معمول روانی برای این اختالالت ،اختالل نعوظ
همچنان برای بسیاری یک بیماری استرسآور و ناتوانکننده
است و برای آن درمان کامل و موفقی وجود ندارد
[ .]13،12،11از اینرو ،درمانگران تالش میکنند با ترکیب
تکنیکهای درمانی مختلف یا گسترش درمانهای موجود،
سالمت بیشتر درمانجویان را تأمین نمایند .در مورد درمان
های روانشناختی برای اختالل نعوظ ،که جایگاه ویژهای در
این بین دارند ،میتوان به درمانهای روانکاوی ،زوج درمانی،
و رفتار درمانی اشاره کرد [.]13،12،10،8
اما نتایج پژوهشهای متعدد نشان میدهد به کارگیری
آنها ،برای تعداد زیادی از درمانگران و مبتالیان به این
اختالالت دشوار ،وقتگیر و بعضاً همراه با عوارض جانبی است
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و اغلب این مداخالت حتی با دقیقترین برنامهریزی و اجرا
نیز با پاسخ درمانی مناسبی روبهرو نمیشوند [ .]14،13برخی
از این مراجعین سود چندانی از این مداخالت درمانی نمی
برند و نمیتوانیم بهطور پایایی پیشبینی کنیم که "چه کسی
از این درمان سود میبرد و چه کسی سود نمیبرد"؛ مکانیسم
های خاص درمان ناشناخته مانده و حفظ دستاوردهای درمان
یک چالش همیشگی است [.]14
در درمان شناختی -رفتاری ،1درمانگران فرآیند پردازش
شناختی را مهمتر از عوامل فیزیولوژیکی میدانند .تفکر منفی
دربارة فعالیت جنسی ،عالئم را تشّدید و دائمی میکند.
بنابراین ،کشف خود-تلقینیهای منفی در تجزیه و تحلیل
موفق مشکالت جنسی کمک میکند [ .]11بودای و همکاران
[ ]15در پژوهشی نشان دادند که شّدت عالئم اضطراب و
اختالل عملکرد جنسی در بیمارن مرد مبتال به اختالل نعوظ
جنسی تحت  10جلسۀ درمان شناختی-رفتاری نسبت به
گروه گواه که فقط دارو درمانی دریافت کردند ،در مراحل
آزمایش و پیگیری کاهش یافته است ()P>0/05؛ اما بین
نتایج درمان دارویی و درمان شناختی-رفتاری تفاوت معنی
دار نبود ( .)P>0/05پژوهش روالند و همکاران [ ]16نیز
حاکی از اثربخشی باالی درمان شناختی با تأکید بر
خودکارآمدی در اختالل نعوظ  14مرد تحت درمان بود.
فالناژان و همکاران [ ]17نیز نشان دادند که شّدت اختالل
نعوظ ،و نارضایتی جنسی ناشی از آن در همسران آنها که
تحت  10جلسۀ درمان شناختی -رفتاری جنسی قرار داشتند،
نسبت به گروه گواه که فقط درمان دارویی دریافت کردند ،در
مراحل آزمایش و پیگیری بهبود بیشتری یافته است
(.)P>0/05
با توجه به هزینههای بهداشتی و درمانی ناشی از این
اختالالت بهویژه اختالل نعوظ ،بازبینی ادبیات تحقیقی
مربوط برای دستیابی به سودمندترین گزینههای درمانی
ضروری بهنظر میرسد .درمان و کاهش این مشکالت و حفظ
و ارتقای کیفیت زندگی در بیماران مبتال به اختالل نعوظ از
چالش انگیزترین موضوعات بالینی و بهداشت روانی است
[ .]11در این خصوص ،هرچند که پیشگیری اولیه همواره
کارآمد و مؤثر نبوده است ولی شواهد نشان میدهد،
پیشگیری ثانویه (مداخالت درمانی) میتواند مشکالت روانی،
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،خانوادگی و بهداشتی آتی را به
طور چشمگیری کاهش دهد [.]18
شواهد تجربی در مورد تأثیردرمان شناختی-رفتاری ،بر
اختالالت متعدد ،رو به افزایش است []15؛ حتی زمانیکه
cognitive-behavioral therapy
penile prothesis
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تداوم درمان و هزینههای مربوطه را در نظر میگیریم ،درمان
های روانشناختی بهویژه درمان شناختی-رفتاری ،برای
کاهش و کنترل عالئم روانی ارزانتر از دارو درمانی میباشد
[.]18
شیوع نسبتاً باالی اختالالت عملکرد جنسی و از آن میان
اختالل نعوظ ،استرس ناشی از رابطۀ سالم و مناسب زناشویی
و کیفیت به شّدت پایین زندگی ،بینتیجه بودن مراجعات
متعدد به پزشکان و بهدنبال آن احساس درماندگی ،جدا شدن
بیمار از خانواده و جامعه و رفتن بهسوی درونگرایی ،هزینه
های پزشکی و دارویی ،و در آستانۀ طالق قرارگرفتن زندگی
مشترک و  ...همگی موجب میشود تا فرد ،بیماریاش را بیش
از حد برآورد و امکان مقابله با آن را در خود نبیند .نتیجه
اینکه ،این استرسها ممکن است تا حدی بر بیمار فشار آورند
که او را به فکر و یا حتی اقدام به خودکشی وادار نمایند .از
این گذشته ،در سطح اجتماعی نیز هزینههایی که بر سیستم
های خدمات بیمهای ،اجتماعی و خانوادگی تحمیل میشود،
لزوم توجه بیشتر به این بیماریها و درمان مناسب را دو
چندان میکند .در صورت تأیید اثربخشی درمان شناختی-
رفتاری در این پژوهش ،این درمان میتواند موازی یا حتی
مقدم بر درمانهای دارویی و ابزارهای مکانیکی [ ،]14از
جمله؛ پینایل پروتز ،2هزینههای گزاف تحمیلی بر شخص،
خانواده و جامعه را کاهش دهد و مبتالیانی را که به نوعی از
چرخۀ زندگی اجتماعی سالم ،اقتصاد و باروری خانواده و
جامعه خارج شدهاند ،دوباره به این چرخه بازگرداند؛ لذا،
پژوهش حاضر با هدف بررسی "اثربخشی مقدماتی درمان
شناختی -رفتاری بر اختالل نعوظ جنسی و شدت عالئم روان
شناختی همبود با آن" در یک مرد  28ساله انجام شد.
روش
نوع پژوهش

گاهی در میحطهای بالینی و آموزشی امکان استفاده از
طرحهای گروهی که نیازمند تکرار یا حذف متغیر مستقل
هستند ،وجود ندارد .تعداد کم افراد نمونه ،خاص بودن ویژگی
های آزمودنیها و ناهمگن بودن افراد نمونه از دالیلی میباشد
که نمیتوان از طرحهای گروهی استفاده کرد .در این مواقع
که پژوهشگر با چنین قید و بندهای اخالقی و عملی روبهرو
میشود ،طرحهای مورد منفرد 3تنها الگوی ارزیابی مناسب
برای بالینگر است [.]19
روش پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای مورد منفرد با
طرح  A-Bمیباشد ( .)N=1در اینگونه طرحها ،آزمودنیها
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میتوانند از  1تا  20نفر باشند ولی اکثراً کار با هر کدام از
آزمودنیها بهصورت انفرادی صورت میگیرد و نمیتوانیم این
افراد را در کنار هم به صورت گروهی آموزش دهیم .طرح A-
 Bشامل دو موقعیت آزمایشی است .بهطور کلی ،موقعیت اول
( )Aخطپایه است .در موقعیت دوم ( )Bیک مداخلۀ درمانی
اجرا میشود و سپس ،متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار می
گیرد .موقعیت خطپایه (یا موقعیت کنترل) رفتار هدف را قبل
از اجرای هر روش درمانی اندازهگیری میکند .در طرح A-B
وقتی در ادامۀ خط روند ثابت ،خطپایه با شروع مداخله
تغییری ناگهانی و فوری در متغیر وابسته ایجاد میشود،
نمایش تجربی متقاعد کنندهای از تغییر رفتار در طول زمان
ارائه میدهد [ .]19بنابراین ،در پژوهش حاضر  3جلسۀ اول
فقط پرسشنامهها توسط مراجع تکمیل میشد و هیچگونه
مداخلهای جهت بهبود صورت نگرفت؛ پس از آن مداخله به
مدت  8جلسۀ  1/5ساعته ( 90دقیقهای) طی  8جلسۀ هفتگی
در یکی از اتاقهای مرکز درمانی در شهرکرمانشاه ،سال
 1394آغاز گردید؛ و یکماه پس از پایان جلسات مداخله،
چندسری پرسشنامه در دوماه متوالی بهعنوان مرحلۀ پیگیری
اجرا و تکمیل شد.
شرکتکننده این پژوهش یک مرد  28ساله (م-الف) با
مدرک کاردانی و کارمند شبکۀ بهداشت یکی از شهرستان
های کرمانشاه بود که براساس معیارهای ورود به مطالعه،
مصاحبۀ بالینی بر مبنای معیارهای تشخیصی طبقهبندی بین
المللی اختالالت روانی ،پرسشنامههای تکمیلی و تشخیص
قطعی بهوسیله روانپزشک حاضر در مرکز وجود اختالل
نعوظ جنسی از نوع اکتسابی 1در مورد وَی تأیید شد .مراجع
از طبقۀ اجتماعی -اقتصادی متوسط به پایین جامعه ،فاقد
اعتیاد به مواد مخدر یا استعمال دخانیات بود ،و در شرح حال
وَی وابستگی شدید به فیلمهای پورنوگرافی از دوران نوجوانی
همراه با استمناء تا قبل از ازدواج گزارش شد .مراجع بهصورت
اختیاری و داوطلبانه همراه با همسر  21سالهاش (با سطح
سواد پنجم ابتدایی) ،با شکایت اصلی "مشکل نعوظ جنسی"
از نوع اکتسابی برای مدت  9ماه و  11روز اخیر ،که منجر به
اختالفات متعدد خانوادگی در سطح گسترده و تقاضای طالق
از جانب خانوادة همسر وَی شده بود ،به پژوهشگر مراجعه
کرد .مدت زمان ازدواج این زوج  6سال و  9ماه و  11روز بود.
برای اطمینان از عدم وجود مشکالت هورمونی و بیماریهای
مُزمن پزشکی ،مراجع به فلوشیپ اندو -اورولوژی و جراحی
الپاراسکوپیک (در سطح استاد تمامی) ارجاع و مشخص شد،
هیچ مشکل طبی ندارد.

این مقیاس،
 )1پرسشنامه تجارب جنسی
یک ابزار خودگزارشی برای اندازهگیری  5عنصر عملکرد
جنسی شامل؛ تمایل جنسی ،تحریک ،نعوظ پنیس ،توانایی
رسیدن به اُرگاسم و رضایت از اُرگاسم میباشد .عناصر
براساس مقیاس  6درجهای لیکرت از "فوقالعاده آسان" (با
نمرة  )1تا "هرگز" (با نمرة  )6تنظیم و نمرة باال در آن نشانگر
وجود اختالل است .اگر نمرة کل بیشتر از  18باشد ،اختالل
عملکرد جنسی فرد تشخیص داده میشود .پژوهشهای
متعدد حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آن میباشند [.]20
این مقیاس در نمونۀ بالینی ایرانی اجرا و آلفای کرونباخ آن،
 0/89و اعتبار آن 0/71 ،گزارش شده است [.]21
3
 )2پرسشنامه بینالمللی عملکرد نعوظی  :این
مقیاس ،یک ابزار خودگزارشی  15سئوالی جهت سنجش
عملکرد نعوظی مردان میباشد [ .]15پاسخها در آن بهصورت
لیکرتی سنجش و نمرة ( )10-5نشانۀ اختالل نعوظ در سطح
شدید ،نمرة ( )15-11نشانۀ اختالل نعوظ متوسط ،نمرة
( )20-16نشانۀ اختالل نعوظ خفیف و نمرة ( )25-21نشانۀ
عدم اختالل در نعوظ میباشد [ .]15پژوهشهای متعدد
حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آن میباشند [ .]15در
ایران نیز این مقیاس در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار
گرفته و از نظر فرهنگی و روانسنجی معتبر شناخته شده
است؛ و در نمونۀ بالینی ایرانی اجرا و اعتبار مقیاس0/77 ،
آلفای کرونباخ آن 0/82 ،گزارش شده است [.]22

1

3

acquired
ASEX

مالکهای ورود به پژوهش شامل؛ دارا بودن معیارهای
کامل برای تشخیص اختالل عملکرد جنسی (نعوظ جنسی)
به تشخیص روانشناس بالینی و روانپزشک بر مبنای
معیارهای تشخیصی طبقهبندی بینالمللی اختالالت روانی،
عدم دریافت روان درمانی و دارو درمانی قبل از ورود به
پژوهش و تکمیل رضایتنامه کتبی بهوسیله آزمودنی جهت
شرکت در پژوهش (با دادن این آگاهی که ممکن است
مداخلۀ مذکور مانع از فرآیند مطرح شدة طالق نشده و حتی
این مسأله را تشدید نماید) بود .مالکهای خروج نیز شامل؛
داشتن معیارهای کامل برای اختالل سایکوتیک ،دو قطبی I
و  ،IIدارا بودن معیارهای کامل برای اختالالت محور ( IIبا
استفاده از  ،)SCID-IIو مشکل جنسی به علت عارضۀ
پزشکی بود.
ابزارهای پژوهش

برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای زیر استفاده
شد:
آریزونا:2

IIEF-5

2
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 )3پرسشنامه بیمارستانی اضطراب و افسردگی:1
این پرسشنامه معیاری حساس و مختصر برای ارزیابی
افسردگی و اضطراب در بیماران جسمی ،روانی و حتی افراد
عادی است .این پرسشنامه ،شامل  14سئوال در دو زمینه
افسردگی ( 7سئوال) و اضطراب ( 7سئوال) است .هر سئوال
به وسیلۀ یک معیار  4نمرهای امتیاز دهی میشود ،به طوریکه
حداکثر امتیاز برای هر یک از زیر مقیاسهای افسردگی و
اضطراب  21میباشد .نمرة ( 11و باالتر) در هر دو زمینه
نشانۀ وجود یک اختالل روانپزشکی جدی ،نمرة ()10-8
بینابینی و نمرة ( )7-0بهنجار محسوب میشود .پژوهشهای
متعدد حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آن میباشند [.]23
پایایی پرسشنامه بیمارستانی اضطراب و افسردگی برحسب
ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/87و هر یک از زیر
مقیاسهای آن در نمونۀ بالینی ایرانی به ترتیب؛ ،0/78 ،0/92
و  0/86و اعتبار آن  0/76گزارش شده است [.]24

آزیتا امرر فخرایی

نسخۀ بسطیافته از طرح درمان شناختی-رفتاری براساس
برنامههای درمانی اسپنس ( ،)1991کاترین و همکاران
( )2009و بچ و بارلو ( )2008میباشد []15؛ و در ایران []25
نیز از لحاظ علمی و عملی ،توسط بورد مشاورین علمی بارها
مورد تأیید قرار گرفته است .محتوای جلسات درمانی بهطور
سازمانیافته اجرا شد .در نهایت کل برنامۀ درمانی از  8جلسۀ
 1/5ساعته ( 90دقیقهای) طی  8جلسۀ هفتگی و یکماه پس
از پایان جلسات مداخله ،چندسری پرسشنامه در دوماه
متوالی بهعنوان مرحله پیگیری اجرا و تکمیل شد .طرح
درمانی جلسات به اختصار در جدول  1ارائه شده است.

شیوه تحلیل دادهها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل
دیداری 2نمودارها با توجه به گزارش شخص و ارزیابی
متخصص مربوطه و شاخص روند ،3ثبات ،4درصد دادههای
غیرهمپوش 5و درصد و دادههای همپوش 6استفاده شده است
[ .]19اگر در طرحهای مورد منفرد تفاوت بین دادهها در خط
پایه و موقعیت آزمایشی ،دارای این مالکها باشد ،میتوان
اظهار داشت که تفاوت معنادار است .1 :تغییر در میانگین
نمرات (در جهت دلخواه) بین موقعیتهای مجاور .2 .بین
موقعیتها همپوشی وجود نداشته باشد یا کم باشد.3 .
تغییرپذیری کم در موقعیت درمان نسبت به کنترل مؤثر
کمتر [.]19
در این پژوهش مفاد مطرح شده در بیانیۀ هلسینکی7
رعایت شد بدین صورتکه ،در مرحلۀ اجرای پژوهش،
پژوهشگر ابتدا خود را معرفی و پس از مصاحبۀ بالینی بر
مبنای معیارهای تشخیصی طبقهبندی بینالمللی اختالالت
روانی ،و توضیح کامل در مورد پژوهش ،هدف پژوهش و نحوة
تکمیل پرسشنامهها ،تأکید نمود که اطالعات وَی محرمانه
باقی خواهد ماند و نتایج پژوهش بدون نام و نشان از وَی
منتشر خواهد شد و در هر زمان که مایل باشد ،میتواند از
مطالعه خارج شود ،تا مراجع با رضایت کامل پرسشنامهها را
تکمیل کند .روش درمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر،

نتایج
نمرات خام اندازهگیریهای مکرر طی جلسات خطپایه،
مداخله و پیگیری در جدول شمارة  2آمده است .برای تحلیل
دیداری نمودارها ،پس از رسم نمودار برای پرسشنامه در
مرحلۀ اول با استفاده از میانۀ دادههای موقعیت خطپایه و
مداخله ،خط میانۀ دادهها موازی با محور  Xکشیده شد و یک
محفظۀ ثبات 8روی خط میانه قرار گرفت .محفظۀ ثبات یعنی
دو خط موازی که یکی پایین و دیگری باالی خط میانه رسم
شود .با استفاده از معیار  ،%80-20اگر  %80نقاط دادهها زیر
یا درون  %20مقدار میانه (محفظه ثبات) قرار گیرند ،گفته
میشود ،دادهها ثبات دارد [ .]19پس از آن برای بررسی روند
دادهها ،در موقعیت خطپایه از روش آزادی عمل و در موقعیت
مداخله از روش دونیم کردن استفاده شد و محفظه ثبات خط
روند براساس معیار  %80-20رسم شد.
پس از رسم خط میانه و خط روند و محفظۀ ثبات آنها،
شاخصهای آمار توصیفی مانند میانگین و شاخصهای
تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی مانند تغییر
سطح و روند و «پی .ان .دی »9.محاسبه شد« .پی .ان .دی».
نشان دهندة درصد غیرهمپوشی نقاط دو موقعیت آزمایشی
(خطپایه و مداخله) است.
میزان کنترل آزمایشی در پژوهش مورد منفرد ،به تغییر
سطح از یک موقعیت به موقعیت دیگر و درصد دادههای
غیرهمپوش (پی .ان .دی ).بستگی دارد .به این معنی که
تغییرات اندک در مقادیر متغیر وابسته در طی مداخلهای که
بعد از یک مسیر دادة متغیر در موقعیت خطپایه قرار دارد،
نسبت به تغییرات اندک در مداخلهای که ثبات در مسیر داده
های خطپایه وجود داشته است ،کنترل آزمایشی کمتری

1

6

2

7

percentage of overlapping data
World Medical Association Declaration of Helsinki
8 Stability Envelope
9 PND

HADS
visual analysis
3 trending
4 stability
5 percentage of non-overlapping data
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توان مداخله را اثربخش دانست [.]19

دارد .همچنین ،هرچه «پی .ان .دی ».بین دو موقعیت مجاور
باالتر (یا «پی .اُ .دی ».پایینتر) باشد ،با اطمینان بیشتری می

جدول  .1خالصۀ محتوای جلسات درمانی مقدماتی شناختی-رفتاری
موضوعات

جلسات
جلسۀ
اول
جلسۀ
دوم
جلسۀ
سوم

ارزیابی اولیه و مصاحبه بالینی
آشنایی با روش ماسترز و جانسون و
آموزش آن به زوج
شناسایی تنیدگی ،مقابله های سازگارانه و
فعالیت بخشی

مداخالت /محتوا
جلب همکاری و اطمینان بخشی ،ارتباط کالمی و غیرکالمی ،معرفی روش درمان و تأثیر عوامل روان شناختی
بر وضعیت جسمانی و عملرد عضالت و اندام جنسی
اطالع رسانی صحیح درباره عملکرد جنسی و ضرورت پردازش تفکرات مثبت جنسی همراه با آموزش آرام سازی،
آشنایی با روش ماسترز و جانسون و اجرای آن به صورت تکلیف خانگی و دادن جزوه آموزشی
ثبت رویدادهای ناگوار روزانه ،عواطف و افکار منفی خودکار ،شناسایی نشانه ها و عالئم تنیدگی ،راهبردهای
مقابله با تنیدگی ،بررسی توانایی تصویرسازی ذهنی وهدایت شده مربوط به فعالیت جنسی و آموزش آن
مروری کوتاه بر جلسه قبل ،انجام آرامش عضالنی و تنفس عمیق به مدت  15دقیقه ،مرور افکار منفی یادداشت
شده توسط مراجع ،بررسی افکار با کمک مراجع و جایگزینی افکار منطقی با افکار غیرمنطقی و ناکارآمد ،تهیه
سلسله مراتبی از تصویرسازی جنسی و اجرای عمل به آن به منظور شرطی سازی مثبت و جایگزین کردن
تصورات لذت جنسی
مروری کوتاه بر جلسه قبل و تاکلیف خانگی با کمک مراجع ،بررسی هیجانات ناخوشایند ،موقعیتی که هیجانات
در آن رخ می دهند ،افکار خوشایند مربوط به آن هیجانات ،ترسیم جدول افکار ناخوشایند و پاسخ منطقی برای
آن ها ،آموزش تمرین خودتحریکی و تکنیک فشردن و درخواست از مراجع برای انجام تکالیف
تعریف خشم و دیگر هیجانات ،سبک های برقراری ارتباط صحیح و مؤثر با همسر و دیگران ،شناسایی شرایط یا
موقعیت ها و افراد خشم انگیز ،آموزش کنترل خشم در مواجهه با موقعیت ،مفهوم حل مسأله ،و انواع مقابله
های مسأله مدار و هیجان مدار و ادامه تحریک توسط همسر و تکنیک فشردن و انجام تکالیف منزل

جلسۀ
چهارم

آرامش عضالنی و تصویرسازی جنسی به
صورت سلسله مراتبی توأم با بازسازی
شناختی

جلسۀ
پنجم

مقابله با هیجانات منفی و بازسازی
شناختی

جلسۀ
ششم

مدیریت هیجان و حل مسأله

جلسۀ
هفتم

بررسی فعالیت های ارتباط مؤثر شبکه
اجتماعی

مرور جلسات ،بررسی فعالیت های انجام شده توسط مراجع و همسر وی و تأثیر آن ها بر خلق و رفتار ،انتخاب
تکالیف و موقعیت های تقویت کننده خلق مثبت ،توصیه های درمانی به همسر وی در زمینه برنامه درمانی
فعال کردن مراجع و حمایت اجتماعی وی ،ادامه تمرین تحریک توسط همسر ،توقف-شروع و تکنیک فشردن

جلسۀ
هشتم

آمادگی برای تکمیل و ادامه درمان و تعمیم
آموخته ها

بررسی پیشرفت مراجع ،ارزیابی خلق و سایر هیجانات وی ،تأکید بر استفاده مستمر از جلسات آموزشی برای
فعالیت جنسی ،تعیین برنامه فعالیت های گروهی و حمایت اجتماعی

جدول  .2نمرات پرسشنامههای مورد استفاده در بیمار مبتال به اختالل نعوظ جنسی
متغیرها

جلسات درمان

جلسه
1

جلسه
2

جلسه
3

جلسه
1

جلسه
2

جلسه
3

جلسه
4

جلسه
5

جلسه
6

جلسه
7

جلسه
8

1
(ماه اول)

2
(ماه دوم)

13

11

15

14

13

17

20

21

21

23

24

24

23

افسردگی

14

12

12

13

14

11

12

9

6

5

5

5

6

اضطراب

18

16

17

16

13

10

10

6

5

4

5

4

4

اختالل نعوظ
HADS

خط پایه

پیگیری

نتایج جدول شمارة  ،3برای مراجع نشان داد که مداخله
درمانی مقدماتی شناختی -رفتاری ،در درمان اختالل نعوظ
جنسی ،مؤثر میباشد (پی .ان .دی .برای مراجع  %75بود).
بدین ترتیب نتایج حاصل از ناهمپوشی بین دادههای دو
موقعیت مجاور (پی .ان .دی ).نشان میدهد که درمان
مقدماتی شناختی-رفتاری بر کاهش نشانگان اختالل نعوظ
جنسی مؤثر بوده و فرضیه اول این پژوهش تأیید شد.

جدول شمارة  ،3نتایج تحلیل دیداری درون موقعیتی و
بین موقعیتی را برای نمودار دادههای اختالل نعوظ جنسی،
طبق فرم تحلیل دیداری نشان میدهد؛ شاخصهای تغییر
روند بین موقعیتی برای مراجع تغییر روند در جهت هدف
پژوهش را نشان میدهند (خانه 2سمت چپ جدول .)3
همچنین ،شاخصهای تغییر سطح بین موقعیتی (خانه 3
سمت چپ جدول  )3تغییرات را نشان میدهند.

جدول  .3متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی/بین موقعیتی برای اختالل نعوظ
بین موقعیتی

درون موقعیتی
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توالی موقعیتها

A

B

مقایسه موقعیت

طول موقعیتها

3

8

تغییرات روند

سطح

-

-

 -2.1تغییر جهت

 -3-1میانه

11

21

 -2.2اثر وابسته به هدف

 -3-2میانگین

13

19/25

 -2.3تغییر ثبات

 -3-3دامنه تغییرات

11-15

13-24

 -1تغییر در سطح

 -3-4دامنه تغییرات محفظه ثبات  %20از میانه هر موقعیت

با ثبات

با ثبات

 -3.1تغییر نسبی

تغییر سطح

-

-

 -3.2تغییر مطلق

 -4-1تغییر نسبی

-

16-22/25

 -3.3تغییر میانه

 -4-2تغییر مطلق

11-15

13-24

 -4.3تغییر میانگین

روند
 -5-1جهت
 -5-2ثبات
 -5-3مسیرهای چندگانه

نزولی
با ثبات
خیر

نزولی
با ثبات
خیر

همپوشی داده ها
PND -4.1
POD -4.2

آزیتا امرر فخرایی
B
A
-

مثبت
با ثبات
به با ثبات
16
به 15
13
به 15
21
به 11
19/25
به 13
%75
%25

جدول  .4متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی/بین موقعیتی برای افسردگی
بین موقعیتی

درون موقعیتی
توالی موقعیت ها

A

B

مقایسه موقعیت

طول موقعیت ها

3

8

تغییرات روند

سطح

-

-

 -2.1تغییر جهت

 -3-1میانه

12

5

 -2.2اثر وابسته به هدف

 -3-2میانگین

12/65

9/40

 -2.3تغییر ثبات

 -3-3دامنه تغییرات

12-14

14-5

 -1تغییر در سطح

 -3-4دامنه تغییرات محفظه ثبات  %20از میانه هر موقعیت

با ثبات

با ثبات

 -3.1تغییر نسبی

تغییر سطح

-

-

 -3.2تغییر مطلق

 -4-1تغییر نسبی

-

6/25-12/5

 -3.3تغییر میانه

 -4-2تغییر مطلق

12-14

5-14

 -4.3تغییر میانگین

روند
 -5-1جهت
 -5-2ثبات
 -5-3مسیرهای چندگانه

نزولی
با ثبات
بله

نزولی
با ثبات
خیر

همپوشی داده ها
PND -4.1

جداول شمارة ( 4و  ،)5نتایج تحلیل دیداری درون
موقعیتی و بین موقعیتی را به ترتیب برای دادههای افسردگی
و اضطراب طبق فرم تحلیل دیداری نشان میدهند :شاخص
های تغییر روند بین موقعیتی برای مراجع تغییر روند در

POD -4.2

B
A
-

مثبت
با ثبات
به با ثبات
6/25
به 14
5
به 14
5
به 12
9/40
به 12/65
%75
%25

جهت هدف پژوهش را نشان میدهند (خانه  2سمت چپ
جداول  4و  .)5همچنین ،شاخصهای تغییر سطح بین
موقعیتی (خانه  3سمت چپ جداول  4و  )5تغییرات را نشان
میدهند.
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موقعیت مجاور (پی .ان .دی ).نشان میدهد که درمان
مقدماتی شناختی-رفتاری بر عالئم افسردگی و اضطراب
همبود با اختالل نعوظ جنسی مؤثر بوده و فرضیات دوم و
سوم پژوهش نیز تأیید شد.

نتایج جداول شمارة ( 4و  ،)5برای مراجع نشان دادند که
مداخله درمانی مقدماتی شناختی -رفتاری ،در درمان
اختالالت همبود با اختالل نعوظ جنسی یعنی افسردگی و
اضطراب مؤثر میباشد (پی .ان .دی .برای مراجع  %75بود).
بدین ترتیب نتایج حاصل از ناهمپوشی بین دادههای دو

جدول  .5متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی/بین موقعیتی برای اضطراب
بین موقعیتی

درون موقعیتی
توالی موقعیت ها

A

B

مقایسه موقعیت

طول موقعیت ها

3

8

تغییرات روند

سطح

-

-

 -2.1تغییر جهت

 -3-1میانه

16

8

 -2.2اثر وابسته به هدف

 -3-2میانگین

17

8/65

 -2.3تغییر ثبات

 -3-3دامنه تغییرات

16-18

16-4

 -1تغییر در سطح

 -3-4دامنه تغییرات محفظه ثبات  %20از میانه هر موقعیت

بی ثبات

بی ثبات

 -3.1تغییر نسبی

تغییر سطح

-

-

 -3.2تغییر مطلق

 -4-1تغییر نسبی

-

5-12/25

 -3.3تغییر میانه

 -4-2تغییر مطلق

16-18

4-16

 -4.3تغییر میانگین

روند
 -5-1جهت
 -5-2ثبات
 -5-3مسیرهای چندگانه

شیب صفر
خیر

نزولی
بی ثبات
خیر

همپوشی داده ها
PND -4.1
POD -4.2

B
A
-

مثبت
بی ثبات
به بی ثبات
5
به 18
4
به 18
8
به 16
8/65
به 17
%75
%25

نتایج بهدست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهشهای
پیشین از جمله؛ فالناژن و همکاران [ ،]17روالند و همکاران
[ ،]16آسِلمن و همکاران [ ]26و نوولسایسکی و همکاران
[ ]27همسو میباشد.
نتایج پژوهش استاسینی [ ]28نشان داد که ،بیماران زن
مبتال به اختالالت عملکرد جنسی بهویژه اختالل در اُرگاسم
گروه آزمایش تحت درمان شناختی -رفتاری همراه با ذهن
آگاهی در مراحل آزمایش و پیگیری نسبت به گروه کنترل به
طور معناداری نمرات بهتری کسب و نتایج درمانی مناسب
تری را گزارش کردند ( .)P>0/05نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که مراجع در خطپایه روند نزولی و رو به بهبود داشته
است و این کاهش در نمرات در مرحلۀ پیگیری باقی ماند.
شاخص پی .ان .دی .نشان میدهد که مداخلۀ درمانی
مقدماتی شناختی-رفتاری در کاهش شدت نشانگان اختالل
نعوظ جنسی با  %75اطمینان مؤثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مقدماتی درمان
شناختی -رفتاری بر اختالل نعوظ جنسی و شدت عالئم روان
شناختی همبود با آن در یک مرد  28ساله انجام شد .نتایج
تحلیل دیداری نشان داد که مداخلۀ درمانی مقدماتی
شناختی-رفتاری بر کاهش شدت نشانگان اختالل نعوظ
جنسی ،و اختالالت افسردگی و اضطراب همبود با آن مؤثر
بود .همچنین ،طبق جلسات پیگیری که تا دو ماه پس از
مداخله ادامه یافت ،عالئم کاهش یافته پابرجا بود .اگرچه
تاکنون پژوهش مورد منفردی با استفاده از درمان مقدماتی
شناختی-رفتاری بر اختالل عملکرد جنسی بهویژه اختالل
نعوظ و افسردگی و اضطراب همبود با آن انجام نشده است
اما بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینۀ درمان های
شناختی-رفتاری ،حاکی از کارایی این مداخله برای اختالالت
بالینی و مقاوم به درمان میباشد [.]11،10،9،8،7
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در راستای درمان اختالل نعوظ جنسی ،طرحها و
مداخالت متعددی براساس رویکردهای متفاوت ،مطرح
گردیده است .اکثر رویکردهای درمانی برای این اختالل،
درمانهای بلندمدت مانند حساسیتزدایی تدریجی ،زوج
درمانی و بعضاً با عوارض متعدد جانبی مانند داروهای بازجذب
سروتونین را در نظر گرفتهاند []13،12،11؛ لذا این درمان
کوتاهمدت ( 8جلسۀ درمانی) نشان داد که مداخلۀ درمانی
مقدماتی شناختی-رفتاری در درمان اختالل نعوظ جنسی
مؤثر است اما برای افزایش کارآیی میتوان همزمان درمان
دارویی را نیز انجام داد .دیگر یافتۀ پژوهش حاضر نشان داد
که نمرات افسردگی و اضطراب همبود با اختالل نعوظ جنسی
مراجع در خطپایه روند ثابتی داشته است .با شروع درمان،
تغییری تدریجی و قابل توجه (طبق شاخص تغییر سطح
نسبی و مطابق جداول شمارة  3و  )4در دادهها ایجاد شده
است؛ که ناشی از حادثهای مثبت در زندگی مراجع مبنی بر
کسب امید نسبت به فرآیند شروع مداخله و کاهش تنش و
احساسات شرم ناشی از اختالل در پی در میان گذاشته شدن
احساسات و پیامدهای اختالل نعوظ جنسی با درمانگر و در
حضور همسر بدون درگیریهای قبل بود .این روند نزولی و
بهبودی در نشانگان افسردگی و اضطراب تا مرحلۀ پیگیری
نیز حفظ گردید .شاخص پی .ان .دی .نشان میدهد که
مداخلۀ درمانی مقدماتی شناختی-رفتاری در کاهش نشانگان
افسردگی و اضطراب با  %75اطمینان مؤثر بوده است .نتایج
بهدست آمده در این مطالعه با نتایج پژوهشهای پیشین
[ ]30،29،24،21،15همسو بود .اگرچه این استراتژی باید با
توجه به افراد متعادل شود اما عدم وجود راهکارهایی در این
زمینه باعث خروجی های ضعیف در پروتکل درمان شناختی-
رفتاری شده است [ ،]31اما با این وجود شاید مهمترین نقش
درمان شناختی -رفتاری در درمان اختالالت شدید و مزمن
آن است که این شیوة درمانی به بیماران کمک میکند تا به
روشی سالمتر و سازگارانهتر مشکالتشان را دریابند .در تبیین
اثربخشی معنادار درمان شناختی -رفتاری در درمان
اختالالت عملکرد جنسی و از این میان اختالل نعوظ جنسی،
چندین احتمال شایا ن ذکر است :تمرینات تجویز شده برای
افراد مبتال به اختالالت جنسی تنها اعمال مکانیکی و فیزیکی
صرف نیستند ،بلکه این تمرینات جنسی میتوانند به بروز
واکنشهای روانی پیچیدهای در افراد شود .مثالً ،با تمرینات
تمرکز حسی در جلسات آموزشی از یکطرف واکنشهای
لذتبخش تقویت میشود و از سوی دیگر مانع از بروز تنش
های جنسی ناخواسته میشود .تعارضات درونی نیز به نحوی
تحت تأثیر این تمرینات قرار میگیرند.
این تمرینات در اغلب موارد کاهش تنشهای جنسی

آزیتا امرر فخرایی

پیش بینی نشده در طرفین را باعث میشود .ارتباط عاطفی
زوج طی این تمرینات افزایش مییابد و باعث میشود ،بیشتر
به هم ابراز محبت کنند .همچنین ،این روش درمانی به افراد
اجازه میدهد تا هیجانات خود را ابراز و آزادانه صحبت کنند؛
که این ارتباط راحت و آزادانه معموالً حاالت اضطرابی را
کاهش میدهد و تسهیل احساسات هر فرد در ارتباط را
موجب میشود .از بین بردن نااُمیدی ،احساس گناه یا ترس
ناخودآگاه از کامیابی و لذت ،جایگزین کردن شناختهای
منطقی و صحیح بهجای شناختهای بازدارنده ،معیوب و
غیرمنطقی میتواند توجیه تأثیر مداخلۀ درمانی باشد .طرح
ریزی جزئیات روند نزدیکی به صورتی است که بیمار انگیزه
و توانایی الزم را برای پذیرش و ابراز عالئق جنسی ،در
شرایطی جذاب و دلانگیز و خالی از تنشهای جنسی پیشین،
بهدست میآورد [ .]17،13،12،11در واقع ،هدف راهبردهای
شناختی-رفتاری آموزش مهارت های خاص به بیماران است
تا با عالئم بیماری و نیز تشدید یا بازگشت عالئم بیماری به
مقابله برخیزند و بدین ترتیب ،پیشرفت عالئم را محدود
ساخته و یا متوقف نمایند [ .]32تداوم جلسات "یادآور"
درمان شناختی -رفتاری ،مشابه با دارودرمانی نگهدارنده ،می
تواند روش مفیدی برای دستیابی به حداکثر نتایج درمانی
بیماریهای شدید از جمله اختالل نعوظ جنسی باشد.
همخوانی یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات خارج
از کشور ،اثربخشی این مداخلۀ درمانی بر اختالل نعوظ
جنسی را تأیید میکند .لذا بهنظر میرسد این روش با توجه
به زمان کم ،هزینۀ اندک و عملی بودن آن روشی اقتصادی و
مؤثر برای درمان اختالالت مقاوم نسبت به درمانهای
استاندارد و معمول از قبیل اختالالت عملکرد جنسی خاصه
اختالل نعوظ بهشمار میرود؛ که میتوان از آن در موقعیت
های متفاوت و برای مشکالت متعدد بالینی و مزمن استفاده
کرد.
در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشهایی که در حوزة
علوم رفتاری و روانشناسی سالمت صورت میگیرند،
محدودیتهایی وجود داشت .از جمله محدودیتهای پژوهش
حاضر ،میتوان به نوع طرح پژوهش و محدودیت در نمونۀ آن
اشاره نمود .همچنین ،پرسشنامهها که در فرآیند درمان اجرا
میشد توسط درمانگر رؤیت میشد و ممکن است ،بر روند
درمان تأثیر گذاشته باشد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آینده بهمنظور کاستن از سوگیریهای احتمالی ،از دو
پژوهشگر استفاده شود .همچنین ،بهدلیل تک جنسیتی بودن
آزمودنی این پژوهش نیز در تعمیم یافتههای آن باید جانب
احتیاط را رعایت نمود .بنابراین استفاده از این مداخله در
مراکز درمانی موجود در کشور و مقایسۀ آن با درمان دارویی
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