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چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین نگرانیهای زنان مبتال به دیابت ،عملکرد جنسی است لذا این پژوهش با هدف ،تعیین تاثیر مداخله مشاورهای
زوجی مبتنی بر عملکرد جنسی (خستگی جنسی ،تمایل جنسی ،احقاق جنسی ،ناکامی در روابط جنسی) زنان مبتال به دیابت نوع 1
انجام گرفت.
روش پژوهش :پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با دوره پیگیری  3ماهه بود .جامعه پژوهش را تمام زنان
متأهل مبتال به دیابت نوع  1شهرستان همدان تشکیل دادند که در انجمن دیابت پرونده داشتند .از این تعداد  40نفر به صورت
نمونهگیری در دسترس انتخاب به صورت تصادفی به  2گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و به پرسشنامه شاخص عملکردجنسی
زنان ،پرسشنامه شدت خستگی ،پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت و پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت به صورت پیشآزمون ،پس آزمون
و پیگیری  3ماه بعد از مداخله پاسخ دادند و گروه مداخله در طی  4جلسه  45تا  90دقیقهای تحت آموزش مداخله مشاورهای زوجی
مبتنی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل تحت آموزشی قرار نگرفتند و نتایج حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با مقادیر
تکراری انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،مشاورهای زوجی بر عملکرد جنسی (خستگی جنسی ،تمایل جنسی ،احقاق جنسی ،ناکامی در روابط جنسی)
موثر بوده است و این تاثیر تا  3ماه بعد از مداخله نیز تاثیر خود را حفظ کرده است.
نتیجهگیری :بر اساس یافته های این مطالعه ،مدل مشاوره ای زوجی بر افزایش معناداری در عملکرد جنسی این زنان موثر بوده است و
با توجه به کیفیت پایین زندگی این افراد نیز پیشنهاد میگردد در انجمنهای حمایت از دیابت نیز از این آموزش استفاده شود.
کلیدواژهها :احقاق جنسی" تمایل جنسی" خستگی جنسی" دیابت نوع  "1عملکرد جنسی" ناکامی در روابط جنسی"
نگرانیهایجنسی
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مقدمه:
سالمت یکی از مهمترین ارکان زندگی و از حقوق اولیه و اساسی بشر به شمار میآید ( .)1برخورداری از زندگی سالم حق تمام انسانها
است و این مسئله در گرو آگاهی از مسائل و مقولههایی است که به نوعی بر سالمت آدمیان تاثیر میگذارد ( )2یکی از مقولههای مهم
در بحث سالمت افراد ،توجه به باروری آن ها است ( .)3سالمت باروری به مجموعهای از سالمت جسمی ،روانی ،فرهنگی و اجتماعی
مرتبط با دستگاه تولیدمثل و عملکرد آن تلقی میشود ( .)4این حیطه از سالمت ،جنبه مهمیاز سالمت عمومی به ویژه سالمت زنان را
شامل میشود و نقش کلیدی در سالمت زنان دارد ( .)5تحقیقات نشان داده اند مشکالت سالمت باروری ،بار مسئولیت تقریبا  %4۶از
بیماریهای زنان سن باروری را بر دوش دارند (.)7 ،۶
سالمت باروری یکی از ضرورتها و پیش نیازهای رسیدن به توسعه پایدار در جوامع کنونی به شمار میآید ( )3و سازمانهای بین
المللی متعددی نظیر یونیسف ،صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی اهمیت آن را مورد تاکید قرار دادهاند ( .)4اهمیت
این حیطه از سالمت تا آنجاست که امروزه در مجامع علمیاز آن به عنوان حقو ق باروری که بخشی از حقوق بشر به شمار میآید ،یاد
میشود و گسترش آن یکی از گامهای اساسی در تامین سالمت خانواده و جامعه به حساب میاید ( )8این در حالی است که
بیماریهای مزمن نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی و بیماریهای سیستم عصبی میتوانند از راههای متعددی بر سالمت باروری
افراد تاثیر منفی بگذارند ( )9در این میان ،سالمت باروری و زندگی جنسی بیماران دیابتی همواره چالش برانگیز بوده است.
دیابت که از آن به عنوان اپیدمیخاموش نام برده شده یک مشکل بهداشتی عمده و فراگیر محسوب میشود ( )10که شیوع آن به ویژه
در کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری در سالهای اخیر داشته است ( ،)12 ،11انواع مختلف دیابت شامل دیابت نوع ،1
دیابت نوع  ،2دیابت حاملگی و دیابت همراه با موقعیتها و سندرمهای دیگر میباشد ( .)13افراد دیابتی به علت رشد جمعیت ،پیری
جمعیت ،شهرنشینی و صنعتی شدن ،افزایش شیوع چاقی و بیتحرکی به سرعت در حال افزایش است ( .)14دیابت به خصوص دیابت
نوع  1مانند دیگر بیماریهای مزمن و ناتوان کننده برای فرد مشکالتی بوجود میآورد که در نتیجهی آن تمام جنبههای زندگی فرد را
تحت تاثیر قرار میدهد ( .)15برای فرد دیابتی مشکالت روانشناختی و اجتماعی ممکن است به دلیل محدودیت در رژیم غذایی و
فعالیت ،نیاز برای مراقبت دقیق و مداوم از خود و احتمال بروز عوارض جسمی جدی نظیر مشکالت کلیوی ،چشمی ،قلبی و مغزی ،به
وجود آید ( .)1۶این بیماران بطور شایع دچار احساس شکست و ناامیدی به دلیل جدال با بیماری و برنامهریزی درمان آن گردیده و
احساس خوب بودن روانی و اجتماعی آنان تحت تاثیر قرار میگیرد و بسیاری از آنان احساسات ترس ،خشم ،گناه در ارتباط با بیماری را
گزارش مینمایند و اغلب انگیزه کافی مراقبت از خود و کنترل دقیق بیماری را ندارند (.)17
امروزه در مراقبت پزشکی ،بهبودی در بیماریهای مزمن غیر ممکن بوده ولی مرگ نیز قریب الوقوع نیست ،لذا کنترل بیماریهای
مزمن از اهمیت ویژهای برخوردار است ،و یکی از اهداف مراقبت درمانی ،مطلوب نمودن امید به زندگی است ( .)11بیماریهای مزمن
اثر مخرب بر امید به زندگی بیماران دارند ،زیرا آنها را مستعد ابتال به استرس و اختالالت خلقی مینماید ( .)18بر اساس نظر سازمان
بهداشت جهانی ،امید به زندگی در کنار کیفیت زندگی تعریف میشود که ،درک افراد از موقعیت زندگی خود با توجه به فرهنگ،
سیستم ارزشها ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و نگرانیهای فرد میباشد ( .)19بین بیماری و کیفیت زندگی یک ارتباط متقابل وجود
دارد و اختالالت جسمانی و وجود عالیم جسمی اثر مستقیم روی تمام جنبههای کیفیت زندگی دارد ( .)20در پژوهشهای مختلفی
نشان داده شده است که کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع  1پایینتر از افراد با بیماریهای مزمن دیگر میباشد (.)21
بیماری دیابت نوع  ،1اغلب در سنین  20تا  45سالگی به صورت بیماری غیرقابل کنترل درمیآید و شیوع آن در زنان باالتر از مردان
است ( .)22در حقیقت در میان زنان سنین باروری ،زنانی که در اوج فعالیتهای جنسی و باروری خود قرار دارند ،با سرعت بیشتری
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گسترش پیدا میکند ( ،) 23این در حالی است که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و هدف از درمان در این بیماران،
جلوگیری از پیشرفت و عوارض بیماری است ( .) 24که این عوارض به نوبه خود سالمت باروری زنان را تحت تاثیر قرار میدهد و
تاثیرات فراوان و عمیقی بر زندگی آنها میگذارد؛ به گونه ای که بسیاری از این زنان در زندگی زناشویی خود دچار شکست میشوند و
در سراشیبی منتهی به افسردگی قرار میگیرند ( ،)25سازمان جهانی بهداشت نیز بیماریهای مزمن و روشهای درمانی آن را به عنوان
یک عامل تاثیرگذار بر سالمت باروری افراد مطرح کرده است (.)3
به نظر میرسد اختالل در سالمت باروری و جنسی مبتالیان به این بیماری ،عالوه بر پیامدهای مستقیم ،حاصل واکنشهای روانی فرد
نسبت به بیماری و ناتوانی خود و عوارض ناشی از مصرف برخی داروها باشد ( .)2۶این اختالالت تا آنجا شایع هستند که گفته میشود
در هر زمانی از جریان ب یماری ،حتی در مراحل اولیه بیماری نیز ممکن است دیده شوند ( .)27انجمن بهداشت باروری آمریکا)28( ۶
نیز اعالم میدارد ،زنان دچار بیماریهای ناتوان کننده بیشتر از زنان سالم در معرض خطر خشونتهای خانگی و جنسی قرار دارند .از
این رو ،مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها )29( 7این زنان را جزء زنان برخطر از نظر ابتال به عفونتهای منتقله از راه جنسی نظیر
هپاتیت  HPV ،C ،Bطبقهبندی میکند ( ،)30طبق پژوهشهای صورت گرفته توسط جامعه مبتالیان به دیابت آمریکا 89 ،درصد زنان
مبتال به دیابت از قاعدگیهای نامنظم رنج میبرند .آنها استرسهای روانی ،افسردگی و مصرف داروها و مصرف انسولین را در ایجاد
اختالالت قاعدگی زنان موثر دانستهاند (.)31
بنابراین ،شیوع باال و ماهیت خاص بیماریهای مزمن نظیر عالئم ناخوشایند و عوارض دارویی آن چندگانه بودن علت بیماری و عدم
وجود درمان قطعی برای آ ن ،غیر کشنده بودن بیماری و به تبع آن ،زندگی طوالنی با این نقص ،سبب شده تا توجه به برنامههای
سالمت باروری جهت بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به این بیماری در سیاست گذاریهای سالمت کشورها حائز اهمیت گردند (.)32
باید توجه داشت بخش اعظم اختالالت سالمت باروری این زنان ،قابل کنترل میباشند و یا می توان آنها را به طور موثری اداره کرد .این
مسئله بر لزوم توجه بیشتر به مداخلهها و برنامههای مراقبتی در زمینه مسائل مربوط به سالمت باروری زنان مبتال به دیابت تاکید
میکند .سرمایهگذاری جهت تامین سالمت باروری این زنان به سبب نقش دوگانه آنها در ارتقای سالمت جامعه و سالمت نسلهای
آینده ،یکی از مسیرهای اصلی تحقق توسعه پایدار میباشد .همچنین نشان داده شده تامین سالمت باروری در این زنان با کیفیت
زندگی آنها ارتباط دارد و تاثیرات عمیقی بر آنها و خانوادههایشان دارد (.)33
این در حالی است که در کشور ما با وجود اقدامات بسیاری که جهت درمان و بهبود عالیم حاد مبتالیان به این یماری صورت
می گیرد ،به علت بار مالی سنگین ناشی از درمان و گستردگی عالیم این بیماری ،سالمت باروری و زندگی جنسی این بیماران کمتر
مورد توجه سیاستگذاران و درمانگران قرار گرفته است ( .)34لذا الزم است این حیطه از سالمت مورد توجه بیشتری قرار گیرد و
دغدغهها و نگرانیهای خاص این زنان مورد شناسایی قرار گیرند ( ،)35چرا که نگرانیهای افراد با آثار و پیامدهایی در رفتار و سالمت
آنها همراه است؛ به طوری که بسیاری از متخصصین معتقدند اکثر مشکالت جدی در سالمتی افراد به نگرانیها و دغدغههای ذهنی
آنها برمیگردد (.)3۶
بدیهی است ،این نگرانیها در گروه خاصی همچون زنان مبتال به این بیماری که با دنیای گستردهای از تغییرات و مشکالت مواجه
هستند ،بیشتر احساس میشوند و مطالعات انجام شده نیز حاکی از سطح باالی نگرانیها در زنان مبتال میباشند ( .)29برای مثال،
دستغیب و همکاران ( )37نشان دادند که  85درصد این زنان از درجات متفاوتی از نگرانی رنج میبرند و این نگرانیها و دغدغههای
ذهنی سبب کاهش عزت نفس و احساس ارزشمندی در آنها میشود .اگرچه ممکن است این نگرانیها به عنوان یک مشکل حاد برای
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سالمتی این زنان شناخته نشوند اما وجود آنها تهدیدی خواهد بود برای سالمت آینده آنها و در مواردی مقدمه ای برای شروع
رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد و خودکشی در آنها است.
زنان مبتال به این بیماری از جهات مختلف ی نظیر همسر ،فرزندان و اجتماع تحت فشار هستند؛ اما معموال برای کنترل نگرانی خود
مجهز به اطالعات و ابزار مناسبی نیستند ( .)38از این رو نگرانیهای آنها باید به هنگام طراحی و اجرای برنامههای بهداشتی مورد توجه
قرار گیرند و درک ما از موضوعاتی که این بیماران در مورد آنها نگرانند ،افزایش یابد ( .)39این در حالی است که یافتههای مطالعات
میلر ،فاسکاس ،مونتلبان ،رینگولد و تراجانو 8که در سال  2014انجام شده است ،نشان میدهند که یکی از موضوعات شناخته شده
برای ایجاد نگرانی در زنان مبتال مسائل مربوط به سالمت باروری و زندگی جنسی آنها است .این نگرانیها بیانگر تمامی موضوعات مهم
و اثرگذار بر سالمت دستگاه تولید مثل و عملکرد آن میباشند که میتوانند بر سالمت عمومی و اجتماعی فرد نیز اثر داشته باشند
( .)40به همین جهت لزوم توجه به نگرانیهای سالمت باروری زنان مبتال به دیابت به منظور طراحی و اجرای برنامهها و مداخلهها
حیله سالمت الزامی است .تنها در این صورت است که این مداخله ها موثر واقع خواهند شد ،چراکه دقیقا به آن چیزی که باید به آن
توجه شود ،پرداخته میشود .در حقیقت برای بهبود اثربخشی تالشهای ارتقای سالمت زنان مبتال به دیابت نوع  1در محیطهایی با
منابع محدود ،الزم به شناسایی نگرانیها و نیازهای خاص آنها و تعیین تاثیر مداخله مشاورهای زوجی مبتنی بر عملکرد جنسی
(خستگی جنسی ،تمایل جنسی ،احقاق جنسی ،ناکامی در روابط جنسی) زنان مبتال به دیابت نوع  1انجام گرفت.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با دوره پیگیری  3ماهه بود .جامعه پژوهش را تمام زنان متأهل مبتال به
دیابت نوع  1شهرستان همدان تشکیل دادند که در انجمن دیابت پرونده داشتند .از این تعداد  40نفر به صورت نمونهگیری در
دسترس انتخاب به صورت تصادفی به  2گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از؛ سن ( 45-20سال)؛ متاهل؛ تشخیص بیماری دیابت نوع  1در وی تایید شده باشد (عضویت
در انجمن دیابت مستلزم ارائه تاییدیه کتبی بیماری توسط متخصص غدد یا زنان و زایمان باشد)؛ مبتال به بیماری زمینهای و یا مزمن
دیگری به جز دیابت نوع  1نباشد؛ برای درمان مشکالت مربوط به مسائل جنسی خود در حال دریافت درمان ویژهای (از جمله روان
درمانی و یا کالسهای آموزشی) نباشد و امکان دسترسی به وی طی حداقل  4ماه آینده وجود داشته باشد.
معیارهای خروج از مطالعه عبارت بود از؛ پیدایش هر گونه بیماری جسمی و یا روانی با تایید پزشک در فرد و یا همسرش که بر
عملکردجنسی آنها تاثیر گذار باشد؛ عود یا حمله بیماری دیابت (مانند قطع عضو یا مشکل در سیستم بدنی که نیاز فوری به اقدام
درمانی و استراحت مطلق دارد) در طول مطالعه؛ عدم تمایل شرکت کننده برای ادامهی مطالعه (عدم حضور فرد در جلسه مشاوره) بود
و بعد از انتخاب افراد ،گروه نمونه به پرسشنامه شاخص عملکردجنسی زنان ،پرسشنامه شدت خستگی ،پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
و پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت به صورت پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری  3ماه بعد از مداخله پاسخ دادند.
پرسشنامه مقیاس شدت خستگی ( :)FSSاین مقیاس شامل  9ماده میباشد که توسط کراپ ،لروکا ،مور ،نوش ،اشتنبرگ 9در
سال  1989به منظور سنجش شدت خستگی ساخته شد .ثبات درونی این مقیاس توسط طراحان پرسشنامه محاسبه و آلفای کرونباخ
آن  0/94بدست آمد( .)41این پرسشنامه توسط شاهواروقی فراهانی ،عظیمیان ،فالح پور و کریملو در سال  1391برگردانده شده است
و آلفای کرونباخ آن  0/87بدست آمد.
Miller, Fazekas, Montalban, Reingold, Trojano
Krupp, LaRocca, Muir-Nash, Steinberg
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 .2پرسشنامه تمایل جنسی HISDهالبرت :این پرسشنامه توسط هالبرت در سال  1992ساخته شد و شامل  25ماده است که
میزان تمایل جنسی را مورد سنجش قرار میدهد ( .)41پایایی پرسشنامه تمایل جنسی را به شیوه ازمون-بازازمون  0/8۶به دست آورد.
ضرایب همسانی درونی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ  0/89بود که در سطح رضایت بخشی
قرار دارد .اعتبار یابی داخلی این پرسشنامه توسط یوسفی ،فارسانی ،شکیبا ،همتی و نبوی حصار در سال  1392بر روی نمونهای از
زنان و مردان متأهل شهر اصفهان انجام گرفت و آلفای کرونباخ آن  0/89بدست آمد (.)23
 .3پرسشنامه استاندارد شاخص عملکردجنسی زنان ( :)FSFIاین پرسشنامه که از نوع خودگزارشدهی و شامل  19سوال است
و  ۶حیطهی عملکردجنسی زنان را مورد سنجش قرار میدهد ،توسط روسن ،هیومان ،لیبالم ،مستون ،شبسوگه ،فرگوستن و دی
آگوستین

10

در سال  2000ساخته شده است ( ،)43ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش روسن ( )44برای هر یک از حوزهها و کل

مقیاس  0/70و باالتر بود که با نتایج تحقیقات مستون ( 0/74یا باالتر) و ویگل 11و همکاران ( 0/80یا باالتر) ،هماهنگی دارد .مطالعه
روسن و همکاران ،روایی همگرای این مقیاس با مقیاس رضایت زناشویی روایی مناسب این مقیاس را نشان داد .در مطالعه روسن و
همکاران ( )43پایایی بازآزمایی کل مقیاس  0/88و برای زیر مقیاس ها از  0/79تا  0/8۶گزارش شده است .میزان پایایی داخلی
مقیاس و خرده مقیاسها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش محمدی ،حیدری و فقیه زاده ( )1387به دست آمد که
برای کل افراد ≤  70محاسبه شد .پایایی بازآزمایی کل مقیاس  0/84و برای زیر مقیاس ها از  0/71تا  .0/82بررسی اعتبار یا روایی
نسخه فارسی تفاوت معنیداری را بین میانگین نمرات کل مقیاس و هر یک از حوزهها در دو گروه مورد و کنترل نشان داد (≥ 0/001
.)44()p
 .4پرسشنامه احقاق جنسی  HISAهالبرت :این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شده و شامل  25سوال است و در انتخاب
گزینههای آن از مقیاس  5درجهای لیکرت استفاده شده است .این پرسشنامه میزان تمایل جنسی آزمودنی را مورد سنجش قرار
میدهد .در اجرای شاخص تمایل جنسی هالبرت توسط هالبرت اعتبار آزمون – بازآزمون  0/8۶به دست آمد .در اجرای آن توسط روی
 40دانشجوی زن متاهل ضریب آلفای کرونباخ  0/92بود ( .)41اعتباریابی داخلی این پرسشنامه توسط یوسفی و همکاران ( )42انجام
گرفت و دارای روایی محتوایی ساختار یافته با ثبات درونی  0/91است.
مداخله شامل  4جلسه به مدت زمان حداقل  45و حداکثر  90دقیقه مطابق با مدل  BETTERبود که توسط پژوهشگر به صورت
یک بار در هفته اجرا شد که در جلسات اول و سوم مشاوره که اموزش و ارائه اطالعات صورت گرفت ،حضور شوهران الزامیبود؛ اما در
جلسات دوم و چهارم به ویژه جلسه دوم ،که بنا بود در خصوص نگرانی ها و مشکالت جنسی صحبت شود ،جهت حفظ حریم بیمار ،با
توجه به نظر وی ممکن بود شوهر حضور داشته ب اشد یا نداشته باشد .عالوه بر اقدامات فوق ،یک شماره مطمئن از مششارکت کنندگان
اخذ شد تا امکان دسترسی به آنان وجود داشته باشد و یک شماره تماس محقق نیز در اختیار آنان قرار داده شد تا امکان پرسیدن
سواالت و دریافت پاسخ در بینابین جلسات را نیز داشته باشند .در نهایت ،وضعیت عملکرد جنسی مشارکت کنندگان در فاصله  2و 3
ماه بعد از آخرین جلسه مداخله مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با مقادیر تکراری انجام
شد.
یافتهها:
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،اطالعات حاصل از شرکت کننده در این بخش از مطالعه ،با استفاده از آزمونهای توصیفی و
تحلیلی به ترتیب زیر تهیه و تنظیم شده است که به شرح زیر به دست آمد.

.Rosen, Heiman, Leiblum, Meston, Shabsigh, Ferguson, D'Agostino
.Wiegel
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میانگین سن افراد شرکت کننده در این پژوهش در گروه مداخله  ۶/۶8 ± 32/28و در گروه کنترل  7/75 ± 33/78بود میانگین سنی
همسر این افراد در گروه مداخله  9/32 ± 38/28و در گروه کنترل  8/57 ± 3۶/50بود .میانگین طول ازدواج در گروه آزمایش 13/50
 8/24 ±و در گروه کنترل  7/58 ± 13/0۶بود.
بیشترین افراد در گروه آزمایش خانه دار و در گروه کنترل خانه دار و آزاد بودند و سطح تحصیالت در گروه مداخله افراد بیسواد و
ابتدایی حدود  17درصد ،گروه راهنمایی حدود  22درصد ،افراد با تحصیالت دبیرستان و دیپلم حدود  28درصد و بیشترین افراد در
گروه دانشگاهی قرار دارند که حدود  34درصد افراد شرکت کنندگان را تشکیل دادند و در گروه کنترل تعداد افراد با تحصیالت
دبیرستان و دیپلم و بیسواد و ابتدایی مساوی و برابر با حدود  23درصد است و در گروه راهنمایی و دانشگاهی نیز با حدود  28درصد با
یکدیگر مساوی هستند .در گروه همسران هر دو گروه ،کمترین تحصیالت مربوط به سطح تحصیالت دانشگاهی بود و همسران اکثر
واحدهای مورد پژوهش در  ۶گروه بیکار ،کارگر ،کارمند ،آزاد ،بازخرید و بازنشسته بودند و در هر دو گروه افراد بیکار و بازنشسته
مساوی و در حدود  ۶درصد بودند و بیشترین درصد در گروه مشاغل آزاد در گروه آزمایش با حدود  38درصد و در گروه کنترل با
حدود  34درصد قرار داشتند .حدود  39درصد از واحدهای مورد پژوهش در گروه مداخله برای هزینههای ماهیانه زندگی را در سطح
نسبتا کافی (سطح متوسط با توجه به طبقهبندی جداول فصل  )4داشتند و حدود  34درصد درآمد کافی و در نهایت کفایت درامد
ناکافی خانواده حدود  28درصد بوده است ولی در گروه کنترل در هر سه گروه افراد مساوی و برابر با  34درصد بودند .طول مدت
ازدواج بین  3تا  2۶سال بوده است که تنها  2نفر در گروه مداخله  25و  2۶سال و در گروه کنترل  25سال زندگی مشترک را تجربه
کرده بودند.
تعدا دفعات بارداری از نداشتن تجربه بارداری تا  ۶تجربه بارداری بوده است که از بین واحدهای مورد پژوهش در گروه مداخله  5نفر
تجربه بارداری نداشتند 4 ،نفر یکبار بارداری را تجربه کردند 3 ،نفر ،دو و چهار دفعه بارداری را تجربه کردند و  2نفر سه بار بارداری را
تجربه کردند و  1نفر نیز  ۶بار بارداری را تجربه کرده است و در گروه کنترل بیشترین دفعات بارداری در یکبار بوده و بعد از آن دوبار
تجربه بارداری داشتند و تجربه بارداری برای دفعه چهارم را تنها یک نفر تجربه کرده است.
حدود  45درصد واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه فرزندی نداشتند یا اینکه بارداری آنها منجر به تولد فرزند نشده بود و
متداول ترین شیوه پیشگیری از بارداری در بین واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه ،روش منقطع ،سپس کاندوم بود و همین مساله
منجر به بعد زناشویی (رضایت زناشویی نامطلوب) نامطلوب میگردد.
حدود  7بیماری شایع همراه با بیماری دیابت نوع  1وجود دارد که عبارتند از ،بیماری و سکته قلبی ،عوارض چشمی ،مشکالت کلیوی،
مشکالت پوستی ،مشکالت مربوط به وزن و مشکالت معده و روده ای همراه با بیماری .اکثر واحدهای مورد پژوهش در گروه مداخله 3
بیماری همراه با بیماری دیابت داشتند و در گروه کنترل اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای  2و  3بیماری بودند که بر عملکرد و
رضایت جنسی تاثیر مستقیمی دارد.
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جدول ( :)1توزیع فراوانی شاخص عملکرد جنسی ( )FSFIدر مراحل قبل ،دو و سه ماه بعد از اجرای مداخله در دو گروه مداخله و
کنترل
Table 1: Frequency distribution of sexual function index (FSFI) in the previous stages, two and
three months after the intervention in the intervention and control groups
گروه

مداخله

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

قبل از مداخله

5/18 ± 37/28

4/33 ± 3۶/78

دو ماه از مداخله

5/17 ± 42/11

4/43 ± 35/۶7

FTime = 4390/144

سه ماه از مداخله

4/82 ± 5۶/17

4/94 ± 32/11

p < 0/001

نتیجه آزمون

p < 0/001

p = 0/521

= Fgroup*Time
72/0۶8

زمان

نتیجه آزمون

p < 0/001
مطابق با یافتههای آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازههای تکراری ()Repeated Measures
میانگین شاخص عملکرد جنسی در گروه مداخله حداقل در یکی از زمان های مورد مطالعه (قبل 2 ،و یا  3ماه بعد اجرای مداخله) با
بقیه متفاوت است ( ،)p > 0/001در حالیکه در گروه کنترل بین میانگین شاخص عملکرد جنسی در زمانهای مختلف مطالعه،
اختالف معنیدار آماری وجود ندارد ( .)p = 0/521همچنین با توجه به تعامل گروه و زمان نیز مشاهده شد که با در نظر گرفتن
تغییرات زمانی در طی مطالعه ،میانگین شاخص عملکرد جنسی بین دو گروه اختالف معنادار آماری دارد (.)p > 0/001
با توجه به معناداری آزمون  ،Repeated Measuresنتیجه آزمون بن فرونی ( )Bonferroniکه به مقایسه دو به دوی نقاط مختلف
مطالعه میپردازد .در جدول  2آمده است.

نمودار  :1توزیع فراوانی شاخص عملکرد جنسی ( )FSFIدر مراحل قبل ،دو و سه ماه بعد از اجرای مداخله در دو گروه مداخله و
کنترل
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جدول ( :)2مقایسه شاخص عملکرد جنسی ( )FSFIدر نقاط مختلف قبل و بعد از اجرای مداخله در گروه مداخله
Table 2: Comparison of sexual function index (FSFI) at different points before and after the
intervention in the intervention group
مداخله

گروه
اختالف میانگین

p-value

دو ماه بعد از مداخله

-4/83

p < 0/001

سه ماه بعد از مداخله

-18/89

p < 0/001

سه ماه بعد از مداخله

14/0۶

p < 0/001

زمان
قبل از مداخله

دو ماه بعد از مداخله

با توجه به آزمون بن فرونی مشاهده شد که در گروه مداخله بین میانگین امتیاز شاخص عملکرد جنسی ،قبل از اجرای مداخله با  2ماه
بعد ( )p > 0/001و  3ماه بعد از اجرای مداخله ( )p > 0/001اختالف معنیدار آماری وجود دارد .به این صورت که میانگین امتیاز
شاخص عملکرد جنسی قبل از اجرای مداخله در این گروه کمتر از دو زمان دیگر بود .یعنی امتیاز عملکرد جنسی در این گروه بعد از
اجرای مداخله افزایش یافته است و بین مقاطع زمانی دو و سه ماهه بعد از اجرای مداخله نیز ،از نظر میانگین شاخص عملکرد جنسی
در گروه مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد (.)p > 0/001
جدول(  :)3توزیع فراوانی تمایل جنسی ( )HISDدر مراحل قبل ،دو و سه ماه بعد از اجرای مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
Table 3: Frequency distribution of sexual desire (HISD) in the previous stages, two and three
months after the intervention in the intervention and control groups
گروه

مداخله

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

قبل از مداخله

10/54 ± 50/28

4/05 ± 50/29

دو ماه از مداخله

5/48 ± 70/17

5/93 ± 49/24

FTime = 5941/883

سه ماه از مداخله

3/82 ± 77/38

5/49 ± 44/7۶

p < 0/001

نتیجه آزمون

p < 0/001

p = 0/214

= Fgroup*Time
392/945

زمان

نتیجه آزمون

p < 0/001
مطابق با یافتههای آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازههای تکراری ()Repeated Measures
میانگین نمرات تمایل جنسی در گروه مداخله حداقل در یکی از زمانهای مورد مطالعه (قبل 2 ،و یا  3ماه بعد اجرای مداخله) با بقیه
متفاوت است ( ،)p > 0/001در حالیکه در گروه کنترل بین میانگین تمایل جنسی در زمانهای مختلف مطالعه ،اختالف معنیدار
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آماری وجود ندارد ( .)p = 0/214همچنین با توجه به تعامل گروه و زمان نیز مشاهده شد که با در نظر گرفتن تغییرات زمانی در طی
مطالعه ،میانگین تمایل جنسی بین دو گروه اختالف معنادار آماری دارد (.)p > 0/001
با توجه به معناداری آزمون  ،Repeated Measuresنتیجه آزمون بن فرونی ( )Bonferroniکه به مقایسه دو به دوی نقاط مختلف
مطالعه میپردازد .در جدول  4آمده است.
جدول ( :)4مقایسه شاخص تمایل جنسی ( )HISDدر نقاط مختلف قبل و بعد از اجرای مداخله در گروه مداخله
Table 4: Comparison of sexual desire index (HISD) in different points before and after the
intervention in the intervention group
مداخله

گروه
اختالف میانگین

p-value

دو ماه بعد از مداخله

-19/89

p < 0/001

سه ماه بعد از مداخله

-27/10

p < 0/001

سه ماه بعد از مداخله

7/21

p < 0/001

زمان
قبل از مداخله

دو ماه بعد از مداخله

با توجه به آزمون بن فرونی مشاهده شد که در گروه مداخله بین میانگین امتیاز تمایل جنسی ،قبل از اجرای مداخله با  2ماه بعد
( )p > 0/001و  3ماه بعد از اجرای مداخله ( )p > 0/001اختالف معنی دار آماری وجود دارد .به این صورت که میانگین امتیاز تمایل
جنسی قبل از اجرای مداخله در این گروه کمتر از دو زمان دیگر بود .یعنی امتیاز تمایل جنسی در این گروه بعد از اجرای مداخله
افزایش یافته است و بین مقاطع زمانی دو و سه ماهه بعد از اجرای مداخله نیز ،از نظر میانگین شاخص تمایل جنسی در گروه مداخله
تفاوت معنادار آماری وجود دارد (.)p > 0/001
جدول ( :)5توزیع فراوانی احقاق جنسی ( )HISAدر مراحل قبل ،دو و سه ماه بعد از اجرای مداخله در دو گروه مداخله و کنترل
Table 5: Frequency distribution of sexual fulfillment (HISA) in the previous stages, two and three
months after the intervention in the intervention and control groups
گروه

مداخله

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

قبل از مداخله

3/1۶ ± 50/83

4/99 ± 51/72

دو ماه از مداخله

5/99 ± ۶5/22

4/55 ± 49/0۶

FTime = 10703/0۶0

سه ماه از مداخله

۶/85 ± ۶4/77

4/8۶ ± 47/11

p < 0/001

نتیجه آزمون

p < 0/001

p > 0/05

= Fgroup*Time
194/311

زمان

نتیجه آزمون

p < 0/001
مطابق با یافتههای آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازههای تکراری ()Repeated Measures
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میانگین شاخص احقاق جنسی در گروه مداخله حداقل در یکی از زمانهای مورد مطالعه (قبل 2 ،و یا  3ماه بعد اجرای مداخله) با بقیه
متفاوت است ( ،) p > 0/001در حالیکه در گروه کنترل بین میانگین احقاق جنسی در زمانهای مختلف مطالعه ،اختالف معنیدار
آماری وجود ندارد ( .)p = 0/089همچنین با توجه به تعامل گروه و زمان نیز مشاهده شد که با در نظر گرفتن تغییرات زمانی در طی
مطالعه ،میانگین احقاق جنسی بین دو گروه اختالف معنادار آماری دارد (.)p > 0/001
با توجه به معناداری آزمون  ،Repeated Measuresنتیجه آزمون بن فرونی ( )Bonferroniکه به مقایسه دو به دوی نقاط مختلف
مطالعه میپردازد .در جدول  ۶آمده است.
جدول ( :)۶مقایسه احقاق جنسی ( )HISAدر نقاط مختلف قبل و بعد از اجرای مداخله در گروه مداخله
Table 6: Comparison of sexual orientation (HISA) at different points before and after the
intervention in the intervention group
مداخله

گروه
اختالف میانگین

p-value

دو ماه بعد از مداخله

-14/39

< 0/001p

سه ماه بعد از مداخله

-13/94

= 0/001p

سه ماه بعد از مداخله

-0/45

< 0/001p

زمان
قبل از مداخله

دو ماه بعد از مداخله

با توجه به آزمون بن فرونی مشاهده شد که در گروه مداخله بین میانگین امتیاز شاخص احقاق جنسی ،قبل از اجرای مداخله با  2ماه
بعد ( )p > 0/001و  3ماه بعد از اجرای مداخله ( )p > 0/001اختالف معنیدار آماری وجود دارد .به این صورت که میانگین امتیاز
احقاق جنسی قبل از اجرای مداخله در این گروه کمتر از دو زمان دیگر بود .یعنی امتیاز احقاق جنسی در این گروه بعد از اجرای
مداخله افزایش یافته است .همچنین بین مقاطع زمانی دو و سه ماهه بعد از اجرای مداخله نیز ،از نظر میانگین شاخص احقاق جنسی
در گروه مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد (.)p =/001
بحث و نتیجهگیری:
در واقع بیماران مزمن ،به دلیل ماهیت و تداوم بیماری و عدم حمایتهای الزم محیطی دچار افسردگی میگردند و همین مساله باعث
ایجاد انزوا در افراد می شود و غیرقابل پیش بینی بودن بیماری موجب اضطراب و استرس شده و باعث ایجاد ترس و وابستگی می گردد
و هنگامی که مراقبین به نیازهای مورد نظر بیمار نمیتوانند پاسخ بدهند چرخه افسردگی و اضطراب تداوم می ابد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین شاخص عملکرد جنسی زنان حاضر در گروه مداخله در طی پژوهش افزایش معناداری پیدا
کرده است ( .)p > 0/001برخالف آن ،در گروه کنترل بین میانگین شاخص عملکرد جنسی در زمانهای مختلف پژوهش ،اختالف
معنیدار آماری وجود ندارد ( .) p = 0/521همچنین با توجه به تعامل گروه و زمان نیز مشاهده شد که با در نظر گرفتن تغییرات زمانی
در طی پژوهش ،میانگین شاخص عملکرد جنسی بین دو گروه اختالف معنادار آماری دارد (.)p > 0/001
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در پژوهش آیاز و کوبیالری ) 42( 12عملکرد جنسی زنان دارای اسومی حاضر در گروه کنترل در بررسی  ۶هفته بعد از مداخله در
مقایسه با مرحله قبل از مداخله دچار کاهش شده بود .محقق این کاهش را به تاثیرات منفی مشکالت جسمانی و روانی مرتبط با
استومی نسبت داده بود.
آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه های تکراری نشان داد که با در نظر داشتن تغییرات زمانی در طی پژوهش ،میانگین شاخص
عملکرد جنسی بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معناداری داشته است ( ،)p > 0/001که موید تاثیر مثبت مداخله طراحی
شده بر بهبود عملکرد جنسی زنان نورد پژوهش میباشد .این یافته ها با نتایج پژوهش کوئین و هپل )2013( 13که با هدف بررسی
تاثیر اجرای برنامه بهبود سالمت جنسی بر اساس مدل  BETTERدر مراجعه کنندگان دریافت خدمات سالمت روان در

کوئینسلند14

استرالیا انجام گرفته بود ،همسو است .زیرا در پژوهش فوق مداخله توانسته بود بر بهبود عملکرد جنسی ،صمیمیت زوجیت و کاهش
دیسترس جنسی مراجعه کنندگان موثر واقع شود.
براون ،هپل و کوئین )42( 15و کوئین و هپل ( ) 43نیز در یک پژوهش کیفی به بررسی تجارب ارائه دهندگان خدمات سالمت از کاربرد
مدل  BETTERدر مشاوره جنسی پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که این شیوه توانسته بود رضایت ارائه دهندگان
خدمات سالمت و بیماران را از مشاوره جنسی بهبود بخشد .مشارکت کنندگان بیان داشتند که این مدل شیوه ای ارزشمند برای
مشاوره جنسی اس ت که با ایجاد ساختار و چارچوب همانند راهنمایی به اجرای آسان تر مشاوره و در نتیجه حل مشکالت و نگرانیهای
جنسی بیماران کمک میکند.
مقایسه دو به دوی میانگین نمره شاخص عملکرد جنسی افراد گروه مداخله در مراحل مختلف پژوهش ،نشان داد که بین این نمره در
مرحله قبل از مداخله با هر دو مرحله بعد از مداخله ( 2ماه بعد و  3ماه بعد) تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p > 0/001برخالف
پژوهش حاضر ،در پژوهش مارتینز )44( 1۶که به بررسی تاثیر مشاوره جنسی براساس مدل  BETTERبر عملکرد و تعامالت جنسی
بیماران مبتال به بیماری قلبی و عروقی پرداخته است ،میانگین نمره عملکرد جنسی افراد در مرحله ی سوم نسبت به مرحله دوم
پیگیری بعد از اجرای مداخله ،نیز افزایش معناداری داشته است.
تفاوت در یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش مارتینز ( )44میتواند به علت یکسان نبودن بیماری شرکت کنندگان ،فواصل زمانی
پیگیریها و یا ابزارهای متفاوت سنجش عملکرد جنسی بیماران باشد .همچنین تفاوت در میانگین سنی شرکت کنندگان پژوهش
مارتینز ( 45/3( ،)44سال) با پژوهش حاضر ( 32/28در گروه مداخله و  33/78در گروه کنترل) نیز ممکن است در تقاوت نتایج موثر
بوده باشد.
بررسی مقایسه ای رضایت جنسی زنان حاضر در گروه مداخله و کنترل نیز بیانگر آن است که میانگین نمره  ISSزنان گروه مداخله در
مقایسه با گروه کنترل ،در طی پژوهش اختالف آماری معناداری نداشته است ( .)p = 0/001با این وجود قابل توجه است که میانگین
نمره  ISSزنان در گروه مداخله در طی پژوهش ،افزایش آماری معناداری پیدا کرده بود ( ،)p = 0/205در حالیکه در گروه کنترل در
زمانهای مختلف پژوهش ،اختالف آماری معناداری مشاهده نشد .به بیان ساده تر ،در پژوهش حاضر میانگین نمره رضایت جنسی در
گروه مداخله به تنهایی معنادار شده بود و زمانی که این میانگی ن با نمره گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت معنادار نشد .این یافته
تایید میکند که حضور گروه کنترل در مطالعات کارآزمایی بالینی بسیار ارزشمند است.
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شاید نیاز باشد مشاوره مبتنی با روش ها و مداخالت دیگر ترکیب شود تا بتواند اثربخشی خود را بر رضایت جنسی بیماران هم ظاهر
نماید .همچنین با توجه به  p = 0/00شاید این مسئله متاثر از تعداد کم نمونه نیز باشد .لذا توصیه میشود در مطالعات آتی با حجم
نمونه باالتری به بررسی رضایت جنسی در بیماران مبتال به دیابت پرداخته شود.
بنابراین براساس یافتههای بخش کمی پژوهش ،مشخص شد که مداخله طراحی شده توانسته است بر بهبود عملکرد جنسی زنان
متاهل مبتال به دیابت به طور معناداری تاثیر گذار باشد .همچنین با وجود آنکه عملکرد جنسی یکی از فاکتورهای موثر بر رضایت
جنسی است اما به نظر میرسد بهبود عملکرد به تنهایی نمیتواند رضایت جنسی بیماران مبتال به دیابت را به طور معناداری بهبود
بخشد و توصیه می شود در مطالعات آینده برای بهبود رضایت جنسی بیماران مبتال به دیابت عالوه بر مداخالت این پژوهش ،مداخالت
روانی و روانی اجتماعی نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرند و مطالعات در حجم نمونه باالتری اجرا شوند.
با توجه به این که این مداخله برای بیماران جسمانی و مزمن طراحی شده است لذا به صورت گام به گام با همین مداخله جلو رفتیم و
پژوهشی که خارج از سازنده این مدل باشد در این پژوهش یافت نشد و با توجه به اینکه این پژوهش در ایران برای اولین بار اجرا شده
است لذا پژوهشی داخلی یافت نشد و در خارج از کشور تنها در طرح کشوری سازمان بهداشت هلند انجام شده است که بر روی
صمیمیت و ابعاد روانی کار شده است.
محدودیتهای پژوهش
از آنجایی که مداخله ی این بخش از مطالعه در حیطه مسائل جنسی افراد است و در جامعه ما از نظر فرهنگی ،خط قرمزهایی درونی
برای افراد وجود دارد که ممکن است از شفاف و بی پرده صحبت کردن در مورد مشکالت زناشویی و اختالل عملکردجنسی آنها
ممانعت کند .محقق سعی شد تا با فراهم نمودن محیط خصوصی و مناسب و برقراری ارتباط صمیمیو نزدیک برای مشاوره از این
محدودیت بکاهد.
تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی با حقوق نویسندگات بیان نشده است.
تشکر و قدردانی
این

پژوهش

برگرفته

از

پایان

نامه

دکترای

روانشناسی

سالمت

است

که

با

شناسه

اخالق

 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1398.075به ثبت رشیده است و از تمامی بیماران که در براربر بیماری سر تسلیم فرو
نیاوردند تشکر و قدردانی را داریم.
مالحظات اخالقی
برای اجرای مداخالت اخالقی در پژوهش حاضر ،کدهای اخالقی مطرح شده توسط انجمن روانشناسی ایران و آمریکا ( )2003و سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ( )1385مورد توجه قرار گرفت .بر این اساس ،مؤلفههای زیر در مورد تمامی بیماران
شرکت کننده در پژوهش (در هریک از مراحل پژوهش) رعایت شد :اصل احترام به شأن و آزادی انسان؛ اصل وظیفهشناسی و مسئولیت
پذیری؛ اصل سودمندی و عدم آسیب رسانی؛ اصل عدم تبعیض؛ اصل توجه به رفاه دیگران و اصل توجه به نظام ارزشهای جامعه.
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