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Abstract
Objective: Substance use disorders are serious, common and highly disabling mental disorders in men and women, which can cause substantial
distress and impairment in individuals and place an enormous burden on society. Furthermore, they are associated with significant health related
consequences including changes in brain circuits, increased depressive disorders, anxiety disorders, sleep disorders, neuroco gnitive disorders,
sexual dysfunction and decreased life satisfaction. Various pharmacological and psychological treatments such as detoxification, methadone
maintenance therapy, neurofeedback, analytical psychotherapy, behavioral therapy, cognitive behavioral therapy and rational emotive behavior
therapy are used to treat substance use disorders and their health related consequences. Nonetheless, recently, Acceptance and Commitment
Therapy has been increasingly gaining momentum among therapists as well as academicians. As a behavioral and cognitive inter vention, this
therapeutic approach uses acceptance and mindfulness processes as well as commitment and behavior change processes to produce psychological
flexibility. Therefore, the aim of present study was to investigate the effect of Acceptance and Commitment Therapy on the sexual function and
life satisfaction in women with substance use disorders.
Methods: This is a two-group pretest-posttest quasi-experimental research. The population of the study was all women with substance use
disorders in Ghoochan- Iran. Thirty women with substance use disorder were selected through convenience Sampling. The participants (N=30)
were assigned to the experimental and control groups in equal numbers. The participants in each group were matched for demographic
characteristics with the comparison group. The participants were administered Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen &
Griffin, 1985) and Female Sexual Function Indices (FSFI; Rosen et al., 2000). Following pre-test administration, the experimental group
participated in 8 sessions of Acceptance and Commitment Therapy, while the control group did not receive any treatment. The post -test was
administered at the conclusion of the treatment. Inclusion criteria were having substance use disorder, non-participation in other treatment
programs during the study and informed consent. Exclusion criteria were absenteeism of more than one session, participation in the other
psychotherapies and unwillingness to continue cooperating with the research project. Multivariate analysis of covariance was used to analyze
the data through SPSS software version 22.
Results: The age average of participants in the experimental and control groups were 39.21±7.41 and 41.66±6.99 years, respectively. Th ere
were no significant differences between the two groups in the demographic characteristics, namely, age average, education and employment
status. Results of multivariate covariance analysis showed that sexual function (P<0.001) and life satisfaction (P<0.001) average scores in the
experimental group increased statistically significantly in comparison to the control group as shown in the scores obtained in the post-treatment
test. Also, there were significant improvement in dimensions of sexual function average scores, namely desire (P<0.0 01), arousal (P<0.001),
orgasm (P<0.001), satisfaction (P<0.003) and pain reduction (P<0.003) in the experimental group compared with control group at post-treatment.
Conclusion: It can be concluded that Acceptance and Commitment Therapy is useful for the improvement of sexual function. In addition, it
increases life satisfaction in women with substance use disorders. As such, it is suggested that therapists should use this t herapeutic approach for
improving sexual function and life satisfaction among women with substance use disorder.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Life Satisfaction, Sexual Function, Substance Use Disorder.
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چکیده
هدف :اختاللهای مصرف مواد از اختاللهای شایع و بسیار ناتوانکننده در زنان و مردان است که پیامدهای زیادی ،ازجمله کاهش عملکرد جنسی و رضایت از زندگی ،را در پی
دارد .متخصصان بهداشت روانی برای پیشگیری و درمان این اختاللها درمان های دارویی و روانشناختیِ متنوعی مثل سمزدایی ،درمان نگه دارنده با متادون ،نوروفیدبک،
روان تحلیلی ،درمانهای رفتاری ،درمانهای شناختی-رفتاری ،درمانهای حمایتی ،درمانهای عقالنی-هیجانی و رفتاری را بهصورت فردی یا گروهی استفاده میکنند .یکی از
درمانهایی که میتواند در درمان اختالل های مصرف مواد و پیامدهای مرتبط با آنها استفاده شود ،درمان «پذیرش و تعهد» است .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی
درمان «پذیرش و تعهد» در عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زنان مبتال به اختالل مصرف مواد انجام شد.
روشبررسی :پژوهش حاضر ،مطالعهای آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون برای گروه کنترل بود .جامعٔه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتال به اختالل مصرف مواد
شهر قوچان بود که تعداد ۳۰نفر از آنها بهروش نمونهگیریِ در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (1۵نفر) و کنترل (1۵نفر) جایدهی شدند .گروهها
ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی با یکدی گر همتا گردیدند .برای افراد گروه آزمایش ،درمان « پذیرش و تعهد» در مداخلٔه ۸جلسهای انجام شد ،درحالیکه برای گروه کنترل چنین
مداخلهای صورت نگرفت .شرکتکنندگان پرسش نامٔه «رضایت از زندگی» ( )1۹۸۵و «شاخص عملکرد جنسی» ( )۲۰۰۰را تکمیل کردند .دادههای پژوهش بهکمک نرمافزار
آماری  SPSSنسخٔه  ۲۲و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با حذف اثر نمرههای پیشآزمون ،درمان «پذیرش و تعهد» باعث بهبود عملکرد جنسی ( )p=۰٫۰1و ابعاد آن ،یعنی میل (،)p=۰٫۰۰1
برانگیختگی ( ،)p>۰٫۰۰1ارگاسم ( ،)p>۰٫۰۰1رضایت ( )p=۰٫۰۰۳و درد ( )p=۰٫۰۰۳و همچنین افزایش رضایت از زندگی زنان مبتال به اختالل مصرف مواد گروه آزمایش
درمقایسه با زنان گروه کنترل میشود (.)p>۰٫۰۰1
نتیجهگیری :باتوجه به یافتههای بهدستآمده از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که درمان « پذیرش و تعهد» روش سودمندی برای بهبود عملکرد جنسی و افزایش رضایت از
زندگی زنان مبتال به اختالل مصرف است و درمانگران میتوانند از این رویکرد درمانی برای بهبود عملکرد جنسی و رضایت از زندگی مبتالیان به اختالل مصرف استفاده کنند.
کلیدواژهها :اختالل مصرف مواد ،درمان «پذیرش و تعهد» ،رضایت از زندگی ،عملکرد جنسی.
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۲

۱

متادون و بازگشررررت مجدد به مصرررررفمواد بروز عوارض مرتبط با
اختالل عملکرد جنسی است (.)1۰،11
اختاللهای مصرررررف مواد ،رضررررا یت از زندگی را نیز تحتتأثیر قرار

مقدمه

اختاللهای م صرف مواد از اختاللهای ب سیار شایع ،ناتوانکننده و با
پیامدهای قابلتوجه در سررراسررر جهان هسررتند ( .)1ویژگی عمدۀ این
اختاللها مجموعهای از عالئم شناختی ،رفتاری و فیزیولوژیکی ا ست
که نشاندهندۀ تداوم مصرف مواد بهرغم مشکالت قابلتوجه آن است
( .)۲عوامرل متعرددی ازجملره عردم برازداری رفتراری ،تکرانشگری،

نوجویی ،سرررربک های فرزندپروری ،سرررربک های مقابله ،مشررررکالت
رفتاری ،زندگی در یکمحیط بیثبات یا توأم با بدرفتاری و مشررکالت

ز ندگی در دورۀ بزرگسررررالی را کاهش مید هد .زالی نگ و هم کاران
( )1۳گزارش کردند که مصررف سریگار ،تنباکو ،ماریجوانا ،کوکائین،
مصرررررف منظم الکررل ،شرررررابخواری ،تزریق دارو و اسررررتفرراده از
آستروئیدها با کاهش رضایت از زندگی رابطه دارد .زیریهان و همکاران

روان شناختی میتوانند افراد را درمعرض خطر م صرف مواد قرار دهند
( .)۲٫۳برآورد «دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سرررراز مان ملل»
( )۴نشرررران میدهد که ۲۴۶میلیون نفر یا یکبیسررررتم افراد  1۵تا ۶۴
سررررال از یکمادۀ غیرقانونی در سررررال  ۲۰1۳اسررررتفاده کردهاند .طبق
گزارش «مؤسررس رٔه ملی اسررتفاده از داروی ایاالتمتحدۀ آمریکا» ()۵

( )1۴دریافتند که رابطٔه معکوسرری بین رضررایت از زندگی و مصرررف
الکل در بین دانشجویان وجود دارد.

1۵٫۸میلیوننفر یا 1۲٫۹درصررررد زنان 1۸سرررراله یا بزرگتر ،از مواد
غیرقانونی در سرررال  ۲۰1۳اسرررتفاده کردهاند .در هر سرررهدقیقه یکزن
بهعلت مصرررف یا سرروصمصرررف داروهای مسررکن به بخش اورژانس
مراجعه کرده اسررررت۴٫۶ .میلیون زن یا ۳٫۸درصررررد زنان 1۸سرررراله و
بزرگتر سرروصمصرررف داروهای تجویزشررده را گزارش کردهاند .برآورد

برای پیشررررگیری و درمرران ا ین اختاللهررا ،درمررانهررای دارو یی و
روانشررناختی متنوعی ازجمله سررمزدایی ،درمان نگهدارنده با متادون،
نوروف ید بک ،روانتحلیلی ،در مان های رف تاری ،شرررر ناختی-رف تاری،
حمایتی ،عقالنی-هی جانی-رفتاری و همچنین برنامٔه غنیسررررازی و
ارتقای زندگی بهصررورت فردی یا گروهی وجود دارد که متخصررصرران

شررررده اسررررت که از سررررال  ۲۰۰۵تا  ،۲۰۰۹مصرررررف تنباکو علت

بهداشررررت روانی اسررررتفاده میکنند ( .)۷،1۷یکی از درمان هایی که
میتواند در درمان اختاللهای مصررررف مواد اسرررتفاده شرررود ،درمان

1۰1۵مرگ نوزاد در هرسررال بوده اسررت .هرچند زنان دالیل خاصرری
م ثل کنترل وزن ،م بارزه با خسررررتگی ،م قاب له با درد ،خوددر مانی و
مشررکالت بهداشررت روان را مطرح میکنند ،اما اختالل مصرررف مواد

«پررذیرش و تعهررد» اسرررررت .درمرران «پررذیرش و تعهررد» ی رکرویکرد
مداخ لهای شرررر ناختی -رف تاری اسررررت که از فرای ند های پذیرش و
ذهنآگاهی و فرایندهای تعهد و تغییر رفتار ،برای ایجاد انعطافپذیری

پیامدهای ناخوشرررایندی را برای زنان (وقوع حمالت وحشرررتزدگی،
اضررررطراب ،افسررررردگی ،سررررقطجنین غیرعمدی ،مردهزایی ،میگرن،

روانشرررناختی اسرررتفاده میکند ( .)1۸هدف این درمان ،تغییر افکار و
احسررراسرررات رنجآور از شرررکل قدیمی ،یعنی نشرررانههای آسررریبزای
نابهنجاری که مانع زندگی معنادار و غنی میشرروند ،به شررکل جدیدتر،
یعنی تجارب انسانی طبیعی که بخشهایی از یکزندگی غنی و معنادار

حمالت صرررع و فشررارخون باال در زنان باردار) و برای فرزندان آنها
(وزن پایین نوزاد ،نقایص هنگام تولد ،اندازۀ کوچک سر ،نارسبودن،
سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ،تأخیر ر شدی ،م شکالت یادگیری ،حافظه
و کنترل هیجانی) بههمراه دارد ( .)۵درمجموع ،اختاللهای مصرررف
مواد میتوانند سرربب عوارض و پیامدهای جسررمانی ،رفتاری و روانی،
اجتماعی ،خانوادگی ،شغلی و اقت صادی و تداخل دارویی ،و در موارد

ه ستند ،ا ست ( .)1۹پژوهشهای دیگر ن شان میدهند که این مداخله
در درمان بسیاری از ویژگیهای افراد مبتال به اختاللهای مصرف مواد

ازجمله اف سردگی ( ،)۲۰ولع م صرف و تنظیم شناختی هیجان ()۲1

حاد باعث مرگ شوند (.)1،۴،۶

موفقیتآمیز بوده است.
در بررسی پی شینٔه پژوهش ،مطالعهای دربارۀ اثربخشی درمان «پذیرش
و تعهد» در عملکرد جنسی افراد مبتال به اختالل مصرف مواد مشاهده
نشررررد ،ولی در مطالعٔه مارین ( )۲۲شررررواهدی از کاربرد موفقیتآمیز

اختاللهای مصرررررف مواد با عملکرد جنسرررری هم مرتبط هسررررتند و
میتوان ند عملکرد جنسرررری را ت حت تأثیر قرار ده ند (.)۲،۷،۸،۹،1۰
اختاللهای عملکرد جنسی معموالً با ناراحتی یا ناتوانی بالینی زیاد در
پاسخدهی جنسی یا تجربٔه لذت جنسی مشخص میشوند ( .)۲دیل و

درمان « پذیرش و تعهد» درمورد یکمرد ۳۰سرررراله که مشررررکالتی در

هم کاران ( )۸در یافت ند که عالئم کژکاری جنسرررری در ز نان مبتال به
اختاللهای مرتبط با مواد ،شرررایع اسرررت .گروور و همکاران ( )1۰در
برر سی مروری خود دریافتند که افراد مبتال به اختالل م صرف هروئین
یا افراد تحتدرمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین نرخهای باالتری
از کژکاری جنسررری را درمقایسررره با جمعیت بهنجار نشررران میدهند.
شایعترین کژکاریهای جنسیِ گزارش شده شامل اختالل نعوظی ،انزال

پذیرش گرایش دوجنسگرا و اختالل نعوظ خود داشررررت ،ارائه شررررده
اسررت .همچنین ،مطالعهای دربارۀ اثربخشرری درمان «پذیرش و تعهد»
در رضررایت از زندگی افراد مبتال به اختالل مصرررف مواد یافت نشررد،

ولی نتایج مطالعات حاکی از آن اسررررت که این درمان در رضررررایت از
زندگی افراد مبتال به سررایر اختاللها مثل درد مزمن ( )۲۳و گروهی از

بیماران سرپایی دارای سطوح متو سط تا شدید اضطراب و افسردگی
( )۲۴مؤثر بوده ا ست .باتوجهبه شیوع باالی اختالل م صرف مواد در
زنان ،اهمیت سررالمت جسررمی و روانی زنان و اثر آن بر افراد مرتبط با
آنها ،میزان باالی شررررکسررررت در درمان دارویی و افزایش عود ،حتی

زودرس و دیررس در مردان و همچنین م قاربت دردناک و خشررررکی
واژن در زنان اسررررت .این کژکاریها سرررربب عدم پایبندی به درمان و
ناسرررازگاری جنسررری یا زناشرررویی میشررروند .تجارب بالینی نیز نشررران
میدهد که یکی از دال یل عمدۀ عدمهمکاری درمانی و قطعمصرررررف

۲
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میدهند ( .)1۲،1۳،1۴بررسی پیشینٔه پژوهش نشان میدهد که رابطٔه
معناداری بین اختاللهای مصرف مواد و رضایت از زندگی وجود دارد
( .)1۲،1۳،1۴،1۵رضرررایت از زندگی به ارزیابی شرررناختی هرفرد از
زندگی خود اشرررراره دارد ( .)1۶بوگارت و هم کاران ( )1۲با ان جام
یکبررسرری طولی دریافتند که مصرررف مواد در نوجوانان ،رضررایت از

است .روزن و همکاران اعتبار آزمون را بهروش همسانی درونی (آلفای
کرون باخ) برای نمرۀ کل آزمون و خردهمق یاس های آن  ۰٫۸۹و باالتر
گزارش کرد ند .مح مدی ،ح یدری و فق یهزاده ( )۲۷اعت بار آزمون را

باوجود موفقیت اولیه در سررررمزدایی ،نیاز مراکز درمانی به برنامههای
رواندرمانی جدید برای درمان این اختاللها و پیامدهای ناشرری از آن،
مثل اختالل عملکرد جنسرررری و کاهش رضررررایت از زندگی و همچنین
اندکبودن پژوهش ها در این زمی نه ،هدف اصررررلی پژوهش حاضررررر
بررسرررری اثربخشرررری درمان « پذیرش و تعهد» در عملکرد جنسرررری و
رضایت از زندگی زنان مبتال به اختالل مصرف مواد بود.

روش بررسی

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،جزو پژوهشهای کاربردی و ازنظر شیوۀ
گردآوری دادهها جزو پژوهشهای آزمایشررری با پیشآزمون-پسآزمون

تدوین و اجرا شد:
رررررر جلس رٔه اول :خوشآمدگویی و آشررنایی اعضررای گروه با درمانگر و
یکدیگر ،ایجاد ارتباط با اعضرررای گروه ،شررررح اهداف و قوانین گروه
(عدم غیبت ،شرررکت بهموقع در جلسررات ،انجام تکالیف ،بیان اصررل

برای گروه کنترل محسوب میشود .جامعٔه آماریِ این پژوهش را تمامی
زنان مبتال به اختالل مصرررف مواد شررهر قوچان تشررکیل میداد .نمونٔه
بررسرری شررامل ۳۰نفر از زنان مراجعهکننده به مرکز ترک اعتیاد «امید»
شررررهر قو چان بود که به روش نمو نهگیریِ در دسررررترس انت خاب و

رازداری و احترام متقابل اعضررررای گروه به ی کدیگر ،آموزش روانی و
توصیف کلی از رویکرد درمانی)؛

بهتصادف در دوگروه آزمایش (1۵نفر) و کنترل (1۵نفر) قرار گرفتند.
یکنفر از افراد گروه آز مایش باتو جه به مع یار های خروج ،از گروه

ررررر جلسٔه دوم :ایجاد بینش در اعضا دربارۀ مشکل و به چالشکشیدن
کنترل ،معرفی تمایل بهعنوان پاسرررخی دیگر .بحث دربارۀ تجربیات و
ارز یابی آنها ،شررررناسررررایی موانع در زندگی یا محل کار خود و ایجاد

آزمایش خارج و بهدلیل همتا سازی انجام شده بین دوگروه ،یکنفر نیز
از گروه کنترل خارج شد .با استفاده از ابزارهای پژوهش از هردوگروه

ناامیدی خالقانه؛
رررررر جلس رٔه سرروم :بررس ری تکلیف و مرور جلس رٔه قبل ،معرفی و کاربرد

پیشآزمون بهعمل آمد؛ سرررر س درمان «پذیرش و تعهد» در ۸جلسررررٔه

۶۰-۴۵دقیقهای (هرهفته ،یکجلسرره) برای گروه آزمایش اجرا شررد و
برای گروه کنترل هیچ برنامهای اجرا نشررد .پس از پایان این مدت برای
مقایسررررٔه اثر این مداخله از هر دوگروه ،پسآزمون بهعمل آمد و نتایج

تکنی رکهرای گسررررلش شررررنرراختی ،مرداخلرره در عملکرد زنجیرههرای
مشکلساز زبان؛
ررر جلسٔه چهارم :بررسی تکلیف و مرور جلسٔه قبل ،کاربرد تکنیکهای

پیشآزمون و پسآزمون هر دوگروه با یکدیگر مقای سه شد .معیار ورود
برای زنان جامعٔه آماری ،ابتال به اختالل مصرررررف مواد ،عدمشرررررکت
همزمان در برنامههای درمانی دیگر در طول انجام پژوهش و رضررایت

ذهنآگاهی ،الگوسررازی خروج از ذهن ،آموزش دیدن تجربیات درونی
بهعنوان یک فرآیند؛
ررررررر جلسررٔه پنجم :بررسرری تکلیف و مرور جلسررٔه قبل ،مشرراهدۀ خود
بهعنوان زمینه ،تضعیف خود مفهومی و بیان خود بهعنوان مشاهدهگر؛
ر جلسٔه ششم :بررسی تکلیف و مرور جلسٔه قبل ،معرفی مفهوم ارزش
و شناسایی ارزشهای زندگی اعضا و سنجش ارزشها برمبنای میزان

آ گاهانٔه آنها بود .معیارهای خروج نیز شرامل غیبت بیشاز یکجل سه
در درمان ،شرکت همزمان در سایر جل سات رواندرمانی و عدمتمایل
به ادا مٔه هم کاری در پژوهش بود .داده های پژوهش بهکمک نرمافزار

آماری SPSSنسررررخٔه  ۲۲و با اسررررتفاده از آزمون تحل یل کووار یانس

اهمیت آنها؛
رررررر جل سٔه هفتم :برر سی تکلیف و مرور جل سٔه قبل ،ارائٔه راهکارهای

چندمتغیره تحلیل شررردند .برای بررسررری متغیرهای پژوهش از مقیاس
رضایت از زندگی و شاخص عملکرد جنسی زنان استفاده شد.

عملی برای رفع موانع ارزش ها ،درک ماه یت ت ما یل و تع هد ،تعیین

مقیاس رضررایت از زندگی :ابزاری اسررت ۵مادهای که دینر و همکاران
در سررال  1۹۸۵سرراختهاند .در این مقیاس از شرررکتکنندگان خواسررته

الگوهای عمل متناسب با ارزشها؛
ر جلسٔه هشتم :جمعبندی مفاهیم بررسیشده طی جلسات ،درخواست
اعضا برای توضیح دستاوردهایشان از گروه.

می شود که با ا ستفاده از یکمقیاس لیکرت ۷درجهای در دامنهای از 1
(کامالً مخالفم) تا ( ۷کامالً موافقم) به سرررؤالها پاسرررخ دهند .آنها

۳

اعتبار آزمون را بهروش همسررانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمایی،

بررهترتی رب  ۰٫۸۷و  ۰٫۸۲گزارش کردنررد؛ همچنین دری رافتنررد کرره این

یافتهها

میانگین سنی شرکتکنندگانِ گروه آزمایش و گروه کنترل بهترتیب

 ۷٫۴1±۳۹٫۲1و  ۴1٫۶۶±۶٫۹۹بود .بهعالوه ،تفاوت معناداری بین
میانگین سنی دوگروه وجود نداشت .بین میزان تحصیالت دوگروه

مقی راس از روایی همگرای خوبی برخوردار اسرررررت ( .)1۶دائمی و
جوشرررنلو ( )۲۵اعتبار آزمون را بهروش همسرررانی درونی و بازآزمایی،

آزمایش (بهترتیب  ۲ ،۳ ،۵ ،۳و  1نفر ابتدایی ،راهنمایی ،دی لم،

بهترت یب  ۰٫۸۷و  ۰٫۹۲گزارش کردند؛ همچنین نشرررران دادند که این
آزمون از روایی همگرای خوبی برخوردار است.

فوقدی لم و کارشناسی) و گروه کنترل (بهترتیب  ۵ ،۴ ،۲و  ۳نفر

شررراخص عملکرد جنسررری زنان :ابزاری اسرررت 1۹مادهای که روزن و
همکاران ( )۲۶برای اندازهگیری عملکرد جنسرری زنان سرراختهاند .این

ابتدایی ،راهنمایی ،دی لم ،فوقدی لم) تفاوت معنادار وجود نداشت؛
همچنین بین وضیعت شغلیگروه آزمایش (۴نفر شاغل 1۰ ،نفر بیکار)
و گروه کنترل (۵نفر شاغل۹ ،نفر بیکار) نیز تفاوت معنادار وجود
نداشت.
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش و باهدف حذف اثر پیشآزمون،

مقیاس ،عملکرد جنسررری زنان را در شرررشحوزۀ میل جنسررری ،تهییج
جنسی ،رطوبت مهبلی ،اوج لذت جنسی ،رضایتمندی و درد جنسی
میسررنجد .نمرۀ بیشررتر در این شرراخص نشررانگر عملکرد بهتر جنس ری

۳
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بهروش همسررررانی برای نمرۀ کل آزمون و خردهمقیاسهای آن  ۰٫۷۰و
باالتر گزارش کرد ند .آن ها همچنین گزارش کرد ند که این آزمون از
روایی افتراقی مناسبی برخوردار است.
درمان «پذیرش و تعهد» :جلسررات درمانی «پذیرش و تعهد» براسرراس
کتاب «پذیرش و تعهد» هیز ،استروسال و ویلسون ( )۲۸به شرح زیر

تعیین معناداری اثر درمان برای متغیرهای پژوهش از آماره چندمتغیری
«المبدای ویلکز» استفاده شد .نتایج این آزمون برای عملکرد جنسی و
رضایت از زندگی ( )F =۵۲٫۲۷ ،p>۰٫۰۰1و همچنین ابعاد عملکرد

از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .ابتدا برای بررسی
پیشفرضهای نرمالبودن توزیع دادهها ،همگنی واریانس و همگنی
ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرها از آزمون «شاپیرو-ویلک»،

زندگی ( )BOX’S M =1٫۶۸ ،=F۰٫۵1 ،p<۰٫۰۵و همچنین ابعاد
عملکرد جنسی ( )BOX’S M =۲۳٫۶۲ ،=F۰٫۸۵ ،p<۰٫۰۵نشان داد
که پیشفرض همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس برقرار است .برای

انحرافمعیار و همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوطبه
متغیرهای رضایت از زندگی ،عملکرد جنسی و ابعاد عملکرد جنسی
پس از حذف اثر پیشآزمون در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1شاخصهای توصیفی و نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوطبه متغیرهای رضایت از زندگی ،عملکرد جنسی و ابعاد عملکرد
جنسی.
پیشآزمون
متغیر
رضایت از زندگی
نمرهکلعملکرد جنسی
میل جنسی
برانگیختگی
رطوبت
ارگاسم
رضایتجنسی
درد جنسی

گروه

پسآزمون

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

آزمایش

11٫۹۲

۴٫۳۰

1۴٫۵۰

۳٫1۵

کنترل

1۰٫۲۰

۲٫۸۰

1۰٫۰۶

۲٫۷۳

آزمایش

1۳٫۰۷

1٫۶۸

1۶٫۶۳

1٫۴۰

کنترل

1۳٫۳۵

1٫۵۹

1۲٫۸۵

1٫۸۰

آزمایش

۲٫۴۴

۰٫۷۹

۳٫۲۶

۰٫۷۷

کنترل

۲٫۶۰

۰٫۷۷

۲٫۴۰

۰٫۸1

آزمایش

۲٫1۴

۰٫۴۶

۳٫1۰

۰٫۵۳

کنترل

۲٫۰۶

۰٫۳۹

۲٫۰۴

۰٫۴۸

آزمایش

۲٫۸۷

۰٫۳۲

۳٫1۷

۰٫۵1

کنترل

۲٫۵۹

۰٫۵۳

۲٫۵۶

۰٫۶1

آزمایش

1٫۵۶

۰٫۳۴

1٫۸۳

۰٫۳۹

کنترل

1٫۵۰

۰٫۳۴

1٫۴۲

۰٫۲۷

آزمایش

۲٫۰۲

۰٫۵۷

۲٫۶۲

۰٫۶۶

کنترل

۲٫1۹

۰٫۵۶

۲٫۰۶

۰٫۴۷

آزمایش

۲٫1۴

۰٫۷۷

۲٫۸۹

۰٫۶1

کنترل

۲٫۴۰

۰٫۶۷

۲٫۳۷

۰٫۶1

نتایج مقایسٔه پسآزمونهای دوگروه نشان داد که تفاوت معناداری بین

مقدار F

مقدار p

اتا

۳۴٫۶۵

>۰٫۰۰1

۰٫۵۸

۶۷٫۳۰

>۰٫۰۰1

۰٫۷۲

1۷٫۳1

>۰٫۰۰1

۰٫۴۵

۲۸٫۵۷

>۰٫۰۰1

۰٫۵۷

۳٫۲۹

۰٫۰۸۴

۰٫1۳

1۴٫۲۲

>۰٫۰۰1

۰٫۴۰

11٫۴۹

۰٫۰۰۳

۰٫۳۵

11٫۳۲

۰٫۰۰۳

۰٫۳۵

عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زنان مبتال به اختالل مصرف مواد

دوگروه در رضایت از زندگی ( ،)p>۰٫۰۰1عملکرد جنسی
( )p>۰٫۰۰1و ابعاد عملکرد جنسی ،یعنی میل جنسی (،)p>۰٫۰۰1
انگیختگی ( ،)p>۰٫۰۰1ارگاسم ( ،)p>۰٫۰۰1رضایت جنسی
( )p=۰٫۰۰۳و درد جنسی ( )p=۰٫۰۰۳وجود دارد و میانگین
نمرههای گروه آزمایش در این ابعاد بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل
بود .بااینوجود ،تفاوت معناداری بین دوگروه آزمایش و کنترل در بُعد

انجام شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان «پذیرش و تعهد»
اثر معناداری بر بهبود عملکرد جنسی و افزایش رضایت از زندگی زنان
مبتال به اختالل مصرف مواد دارد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
گروه آز مایش درم قایسرررره با گروه کنترل ،پس از ان جام مداخ له های
درمانی با رویکرد « پذیرش و تعهد» ،تغییر معناداری در رضررررا یت از
زنرردگی و عملکرد جنسرررری خود (بررهعنوان یکی از عوامررل مرتبط بررا

رطوبت وجود نداشت (.)p=۰٫۰۸۴

4

نتایج مقایسٔه پسآزمون

نارضرررایتی از زندگی) داشرررتهاند .نمرۀ عملکرد جنسررری و رضرررایت از
زندگی افرادی که در گروه آزمایش قرار داشتند درمقای سه با آنهایی که
در گروه کنترل جایگزین شده بودند ،افزایش معناداری داشته است .از
اینرو میتوان نتی جه گرفت که درمان « پذیرش و تعهد» منجربه بهبود

بحث

پژوهش حاضرر باهدف بررسری اثربخشری درمان «پذیرش و تعهد» در

۴
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آزمون «لون» و آزمون «باکس» استفاده شد .نتایج آزمون «شاپیرو-
ویلک» نشان داد که متغیرهای پژوهش دارای توزیع نُرمال هستند.
همچنین نتایج آزمون «لون» نشان داد که واریانس همٔه متغیرهای
پژوهش بین دوگروه برابر است و با یکدیگر تفاوت معنادار ندارند.
عالوهبراین ،نتایج آزمون «باکس» دربارۀ عملکرد جنسی و رضایت از

جنسی ( )F =۷٫۰۸ ،p>۰٫۰۰1معنادار بود .از اینرو ،این رویکرد
درمانی ،دستکم بر یکی از متغیرهای پژوهش اثر معنادار دارد .آزمون
یکسانی شیب خط رگرسیون نیز برای گروههای آزمایش و کنترل ،بهجز
بُعد رضایت جنسی یکسان بود؛ پس استفاده از تحلیل کوواریانس
چندمتغیره بالمانع است .یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و

هدایت افراد بهسررررمت اهداف و ارزشهای زندگی و همچنین افزایش
تعهد و عمل به اهداف هماهنگ با ارزشهای انتخابیشرران میشررود؛
عواملی که سرررربب افزایش انعطافپذیری روانشررررناختی افراد مبتال و

عملکرد جنسرررری و افزایش رضررررا یت از زندگی زنان مبتال به اختالل
مصرف مواد میشود.
پژوهشی همسو یا ناهمسو با یافتههای این پژوهش مشاهده نشد ،اما

درنتیجه بهبود اختالل مصرررف مواد ،بهبود عملکرد جنسرری و افزایش
رضایت از زندگی میشوند.
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نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان «پذیرش و تعهد» تأثیر
معناداری در بهبود عملکرد جنسی و همچنین افزایش رضایت از زندگی
زنان مبتال به اختالل مصرف مواد دارد و درمانگران میتوانند نقش و

ذهنآگاهی در رضرررایت از زندگی زنان مبتال به اختالل مصررررف مواد
تحتتوانبخشررری دریافتند که ذهنآگاهی سررربب افزایش رضرررایت از
زندگی زنان مبتال می شود .شهر ستانی گی سور ( )۷نیز در برر سی خود
نشرررران داد که مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی در افزایش رضررررا یت از

اثر این شیوۀ درمانی را در بهبود عملکرد جنسی و رضایت از زندگی این
زنان درنظر بگیرند.

زنرردگی زنرران و مردان مبتال برره اختالل مصرررررف مواد تحررتدرمرران
«نگهدارنده با متادون» مؤثر اسررررت .از سرررروی دیگر ،نتایج پژوهش

حاضرررر همسرررو با یافتههای مارین ( )۲۲اسرررت که نشررران داد درمان
«پذیرش و تعهد» اثر معناداری در عملکرد جنسررری دارد .مارین ()۲۲
با انجام یکمطالعٔه موردی دربارۀ یکمرد ۳۰سررررالٔه دارای مشررررکل
پررذیرش گرایش دوجنسگرا و اختالل نعوظ ،شررررواهرردی از کرراربرد
موفق یتآمیز «در مان پذیرش و تع هد» ارائه کرد .در تبیین ن تایج فوق

میتوان گفت هدف اصررررلی درمان « پذیرش و تعهد» انعطاف پذیری
روانشرررناختی اسرررت ( .)۳۰از اینرو ،در درمان «پذیرش و تعهد» از
فرایندهای پذیرش و ذهنآگاهی و فرایندهای تعهد و تغییر رفتار برای

ایجاد انعطافپذیری روانشناختی افراد استفاده میشود ( .)1۸درکل،
تمام اصررررول و فرایندهای موجود در این درمان منجربه کاهش تالش
درزمینٔه اجتناب از افکار و موقعیتهای مرتبط با اختالل مصرف مواد
و پیامدهای ناشرررری از آن ،ازجمله عملکرد جنسرررری ،کاهش الگوهای
توجه مشررکلزا بهمنظور کاهش خطاهای شررناختی (نشررخوار فکری و
فاجعهآمیزسررازی ،افزایش پذیرش افکار ،احسرراسها و حسهای بدنی
مرتبط با اختالل و کژکاریهای مرتبط) ،شناسایی ،بازنگری ،ایجاد و
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نتایج پژوهش حاضرررر همسرررو با یافتههای مطالعات قبلی دربارۀ انواع
دیگر درمانهای موج سوم (مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی) ن شان داد
که درمان «پذیرش و تعهد» اثر معناداری در افزایش رضایت از زندگی
زنان مبتال به اختالل مصرررررف مواد دارد ()۷،۲۹؛ برای مثال ،قادری
نجفآبادی و همکاران ( )۲۹با برر سی اثربخ شی آموزش تکنیکهای
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