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فرایند مقاله است که پس از طی « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

 شیشده پرفتهیپذ»گزینه  اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. منتشر می

د تا نتایج دهرا به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« از انتشار

ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس ها در سریعآن

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی اباشد. پس از آنکه مقاله

خارج و در یک شماره « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»می کند، از نسخه 

صفحه آرایی و شود. شایان ذکر است سایت نشریه منتشر میمشخص در وب

شود که ممکن ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر 

 نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Rostamkhani F, Ghamari M, Babakhani V, Merghati Khoei ES. [Comparison of the Effectiveness 

of "Cognitive Behavioral Therapy" and "Acceptance and Commitment Therapy" on Sexual 

Function in Postmenopausal Women (Persian)]. Journal of Arak University of Medical Sciences. 

Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6806.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6806.1  
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Abstract 

Introduction: Sexual function is an important part of menopausal women's lives, and changes in 

it, especially during menopause, can affect their health. The aim of this study was to compare the 

effectiveness of CBT (Cognitive Behavioral Therapy) and ACT (Acceptance and Commitment 

Therapy) on the sexual function of postmenopausal women. 

Materials and Methods: This research was a quasi-experimental with pre-test-post-test and 

follow-up design with control group. The statistical population of the study included 

postmenopausal women who referred to Zanjan Health Center in 2020 to receive services. 

Among them, 45 were selected using the available sampling method and were randomly assigned 

to three groups of 15 CBT, ACT, and control group using randomly assigned block allocation 

method. Therapeutic sessions were held in 8 sessions and each session was held for 2 hours. Data 

were collected by FSFI (Female Sexual Function Index) and were analyzed using ANOVA with 

repeated measures analysis via SPSS-24 software. 

 

Results: In the posttest and follow-up phase, there was a significant difference between both 

CBT and ACT methods compared to the control group in sexual function respectively (P <0.05, 

F=17/857), (P<0.05, F=12/115). That is, treatment with CBT and ACT improved the sexual 

function of postmenopausal women, which had a lasting effect for three months, and there was 

no significant difference between the groups involved in sexual function (P >0.05, F=0.494). 

Ethical considerations: This study with the ID IR.ZUMS.REC.1398.328 has been approved by the ethics 

committee in the medical department of Zanjan University of Medical Sciences. 
Conclusion: Cognitive-behavioral therapy and acceptance-based therapy have improved sexual 

function in postmenopausal women, so it is recommended that these therapies be used to 

improve the sexual function of postmenopausal women in health centers. 

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Acceptance and Commitment Therapy, Sexual Function, 

menopause
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 کیدهچ

عملکرد جنسی جزء مهمی از زندگی زنان یائسه است و تغییر در آن به خصوص در یائسگی، می تواند بر سالمت ایشان تاثیرگذار  مقدمه:

درمان اثربخشی  مقایسه تعیینباشد. عملکرد جنسی زنان یائسه می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف 

  بر عملکرد جنسی زنان یائسه انجام شد.شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد 

بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان  کنترلپس آزمون با گروه  -این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون :ها مواد و روش

کرد جنسی بودند و جهت دریافت خدمات به مرکز بهداشتی درمانی شهر سال گذشته یائسه شده و دارای مشکالت عمل 5یائسه که طی 

انتخاب و با استفاده از روش تخصیص تصادفی  هدفمندنفر با روش نمونه گیری  55مراجعه نمودند. از میان آن ها  99-99زنجان در سال 

رای پژوهش گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را گروه مداخله و یک گروه کنترل(. در فرایند اج 2نفری تقسیم شدند ) 55سه گروه  به

و در گروه  شناختی رفتاریدریافت نکردند در حالیکه دو گروه دیگر به عنوان گروه مداخله در نظر گرفته شدند، که در گروه اول درمان 

شاخص عملکرد جنسی "جلسه اجرا شد. برای سنجش داده ها از پرسشنامه ی  9، هر کدام به مدت مبتنی بر پذیرش و تعهددوم درمان 

استفاده شد. داده ها ی حاصل از اجرای پژوهش از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری  (Female Sexual Function Index) "نزنا

  تحلیل گردید. SPSS-24مکرر و با استفاده از نرم افزار 

دانشگاه علوم پزشکی  شکیبه تصویب کمیته اخالق در پژ IR.ZUMS.REC.1398.328این مطالعه با شناسه  ظات اخالقی:مالح

 زنجان رسیده است.

و  =F 259/25مداخله نسبت به گروه کنترل در مراحل سنجش در متغیر های عملکرد جنسی ) هایروند تغییرات در گروهیافته ها: 

005/0P=( و )591/5 F=  059/0وP=( به طور معنادار متفاوت بوده است )05/0P< درصد از تفاوت  53درصد و  52( و به ترتیب حدود

در بررسی اثرات بین گروهی، دو گروه مداخله در های مشاهده در متغیرهای عملکرد جنسی ناشی از عضویت گروهی )مداخله( می باشد. 

 (.>05/0Pداری از نظر آماری وجود نداشت ) ( تفاوت معنی=952/0Pو =F 005/0متغیر عملکرد جنسی )

پیشنهاد می . درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود عملکرد جنسی در زنان یائسه شده استنتیجه گیری: 

  شود از این درمانها برای بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه در مراکز بهداشتی استفاده شود.

 یائسگی، عملکرد جنسی ، شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان: کلید واژه ها
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 مقدمه

، فیزیولوژیک و روانشناختی همراه است و اغلب بر امور جنسی زنان 2، مرحله ای از زندگی جنسی زنان است که با تغییرات بدنی5یائسگی

)احساس گرما، برافروختگی و تعریق سر، گردن و قفسه سینه( تپش  گر گرفتگیعالئم همراه با یائسگی: (. 5،2میانسال تاثیر می گذارد )

قلب، تعریق شبانه، سردرد، خستگی، اختالالت خواب، خلق افسرده، تحریک پذیری، خشکی واژن، کاهش میل جنسی و عفونتهای دستگاه 

جنسی در ارتباط با خودانگاره، میل جنسی،  -ی باشد همچنین تغییرات روانیادرای، نازک شدن پوست ، شکنندگی زخمها و ریزش موها م

 رخ می دهند. 3کاهش باروری و عالمت آشیانه خالی

(. 3) تمایالت جنسی همواره مرکز توجه، عالقه و کنجکاوی بشر بوده و تاثیر غیر قابل انکاری بر کیفیت زندگی فرد و شریک جنسی او دارد

مهم ترین عوامل موثر بر خوشبختی زندگی زناشوئی است که اگر قانع کننده نباشد، منجر به احساس شکست، ناکامی رابطه جنسی یکی از 

دهد که  (. عملکرد جنسی شامل واکنشهای فیزیولوژیکی است که فرد بدنبال تحریک جنسی نشان می5و عدم احساس امنیت می شود )

(. عملکرد جنسی می 5است) 7و فرونشینی 1، ارگاسم5، انگیزش5چهار مرحله میل جنسیبه آن پاسخ جنسی گفته می شود، این پاسخها بر 

 55تواند نقش مهمی را در زندگی زنان ایفا نماید. در قرن آینده تنها گروه سنی که انتظار رشد قابل توجهی از آن وجود دارد، افراد باالی 

بیش از مردان خواهند بود. همچنین طبق آمار پیش بینی شده از سوی  5به  1/2سال هستند. در این گروه سنی تعداد زنان به نسبت 

(. یکی از 5،1میلیون نفر زن در سن یائسگی زندگی خواهند کرد ) 5، حدود 5500سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در ایران تا سال 

 25 نیب زنان هیکل انیم در یجنس عملکرد مشکالت وعیش(. 5) باشدنگرانی های بهداشتی اصلی در اکثر زنان یائسه، مشکالت جنسی می 

در کشورهای مختلف  درصد 5/91 تا 19 نیب زانیم به و باالتر هم نیا از یائسگی از بعد زنان در وعیش نیا. است شده برآورد درصد 13 تا

حیطه عملکرد جنسی،  1درصد و در بین  5/72وضعیت اختالل عملکرد جنسی در زنان یائسه در تربت حیدریه  .(7ذکر شده است )

  (. 9( گزارش شده بود )5/72( و کمترین میزان اختالل در حیطه رضایت )5/93بیشترین فراوانی اختالل در حیطه لغزندگی)

جنسی و یکی از رویکردهای اساسی جهت کار در زمینه دانش که مختلفی وجود دارد  روان شناختیبرای بهبود عملکرد جنسی روش های 

است که بطور کلی، اهداف رویکرد شناختی رفتاری در کار با زوج ها،  (CBT)9 باورهای ارتباطی ناکارآمد، رویکرد شناختی و رفتاری

افزایش تبادل مثبت، آموزش مهارتهای الزم برای زندگی زناشویی، ارائه اطالعات الزم به زوجین در زمینه های مختلف از جمله دانش 

                                                           
1 menopause 
2 anatomical 
3 Empty nest symptom 
4 desire 
5 excitement 
6 orgasm 
7 resolution 
8 Cognitive behavioral therapy 
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در درمان شناختی، درمانگران فرایند پردازش شناختی را مهمتر از عوامل  .(1)باورهای غیر منطقی و ناکارآمد است  جنسی و تغییر

فیزیولوژیکی می دانند. تفکر منفی در باره فعالیت جنسی، عالئم را تشدید و دائمی می کند. بنابراین کشف این خودتلقینی های منفی در 

درمان "( در پژوهش خود نشان دادند که بعد از جلسات 9)باباخانی و همکاران (. 7) تجزیه و تحلیل موفق مشکالت جنسی کمک می کند

، گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در عملکرد جنسی و حوزه های آن افزایش معناداری داشت. بنابراین، درمان "شناختی رفتاری

( در پژوهش خود نشان 9اران )شناختی رفتاری در زنان می تواند نقش مثبت و موثری در بهبود روابط جنسی داشته باشد. حقیقی و همک

در کاهش دیسترس جنسی زنان یائسه موثر است و موجب بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه می شود.  "رفتاری-درمان شناختی"دادند که 

Hummel ( در مطالعات خود نشان دادند 50و همکاران )"بر میزان اختالالت جنسی زنان با سرطان پستان  "رفتاری-درمان شناختی

، منجر به "رفتاری-درمان شناختی"( نشان داد که آموزش گروهی 55وثر می باشد. همچنین نتایج یافته های شخمگر و همکاران )م

( در پژوهش خود نشان دادند که اختالل جنسی و ناسازگاری 52افزایش معنادار رضایت زناشویی زنان نابارور شده است. رامش و همکاران )

  به طور معناداری از گروه کنترل کمتر است. "رفتاری-درمان شناختی"ر گروه مداخله با زناشویی شرکت کنندگان د

) 9درمان مبتنی بر پذیرش و تعهددر دو دهه اخیر، درمانهای موج سوم مورد توجه بسیاری از درمانگرها قرار گرفته که یکی از آن ها 

ACT)ای دارند افکار و احساسات مختلفی را تجربه می کنند وجود این افکار (، بر این فرض است که انسانها به خاطر پیشینه 53)50هیس

و احساسات به خودی خود آسیب زا نیست. در حقیقت این رویکرد وجود افکار، باورها و احساسات منفی و آزار دهنده جنسی را مانع 

دهد نوع رابطه ای است که فرد با این افکار و  عملکرد جنسی سالم و در نتیجه رضایت جنسی نمی داند. آنچه عملکرد جنسی را کاهش می

برای کمک به افراد برای خارج شدن از کشمکش غیر ضروری، پذیرش خود و دیگران  ACTدرمان (.55(د احساسات برقرار می کن

به عنوان  (.55ست)همانگونه که هستند، انتخاب مسیرهایی برای زندگی و تعهد به اعمالی که منجر به این مسیرها می شود، طراحی شده ا

، بیمار آموزش می بیند تا افکار ) مانند فکر خودکشی( و هیجانات ) مثل غم و درد( را به عنوان وقایع پویایی  ACTبخشی از درمان 

ت مشاهده کند که به خودی خود مشکل ساز نیست، بلکه این پاسخ )مثل اجتناب یا فرار( به این وقایع است که می توانند منجر به مشکال

(. مطابق با این مدل، تالشهای بیش از حد برای کنترل این افکار سخت و هیجانات دردناک ممکن است به شکل متناقضی 51) زندگی شود

ن مشکالت بیماران را افزایش دهد. این تالشهای کنترل زیاد شاید به وسیله رفتار اجتنابی پیامدهای منفی ایجاد کند. این درمان به بیمارا

نتایج مطالعه حسن زاده و همکاران (. 57) دهد که به جای تمرکز بر فرار از افکار و هیجانات، پذیرش تجربی را تمرین کنندآموزش می 

( نشان می دهد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان نابارور تاثیر گذار است. نتایج مطالعه ی دیگر توسط 59)

که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، کم رویی جنسی و جرات ورزی جنسی زنان مبتال به  طباطبایی و همکاران نشان داد

                                                           
9 Acceptance and commitment therapy 
10 Hayes 
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که ارتباط قوی و معنی داری ( نشان می دهد که 20و همکاران ) Burpeeو  Langer(. همچنین نتایج 59اختالالت جنسی موثر بود )

( نشان داد که مداخالت زوج درمانی شناختی و 25طالعه عظیمی فر و همکاران )بین این مداخالت و رضایت زناشویی وجود دارد. نتایج م

رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش شادی زناشویی و بهبود کیفیت رابطه زوجین ناراضی شده اند و میان تاثیر این دو 

( در مطالعه خود نشان داد که اختالف 22ترکستانی و همکاران )رویکرد بر افزایش شادی زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. اکبری 

معناداری بین تاثیر مشاوره قیل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین نسبت به روش مرسوم مشاوره قبل 

شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و ( نشان دادند که درمان 23خانجانی وشکی و همکاران )از ازدواج وجود نداشت. همچنین 

تعهد در صمیمیت زناشویی زوجین موثر بودند و بین اثر بخشی این دو روش درمانی تفاوت معناداری وجود نداشت. در صورتیکه نتایج 

ان شناختی رفتاری، ( نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش رضایتمندی زناشویی نسبت به درم25قاسمی و همکاران )

بر عملکرد جنسی تاثیر دارد.  CBT وACT ن همانگونه که مطالعات انجام شده نشان می دهد که درمابه صورت معناداری موثر تر است. 

اثربخشی این دو رویکرد را بر عملکرد جنسی زنان یائسه قرار داده باشد انجام نشده  مقایسه در کشور ما پژوهش هایی که به طور خاص

درمان »و  «شناختی رفتاری درمان» مقایسه اثربخشیاست. بر این اساس، در راستای بهبودی عملکرد جنسی زنان یائسه، پژوهش حاضر 

 قرار داد.  مورد بررسیبر عملکرد جنسی زنان یائسه را  «مبتنی بر پذیرش و تعهد

  ها وشمواد و ر

با گروه کنترل می باشد که در مراکز بهداشتی پیگیری  -پس آزمون -حاضر از نوع نیمه تجربی بود که با طرح پیش آزمون روش پژوهش

و  سال گذشته یائسه شده 5اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان یائسه که طی  5399-99در سال  شهر زنجان 57و  55، 9شماره 

 99دارای عملکرد جنسی نامطلوب بودند و جهت دریافت خدمات به مرکزبهداشتی درمانی مذکور در شهر زنجان از آبان تا دی ماه سال 

زن یائسه به  70( توسط Female Sexual Function Index) "شاخص عملکرد جنسی زنان"ابتدا نمودند، می باشد.  مراجعه می

انتخاب و به  نفر واجد شرایط 55در شاخص فوق داشتند، به تعداد  31از   29س زنانی که نمره کمتر از صورت هدفمند، تکمیل گردید. سپ

قرار گرفتند. در روش نیمه تجربی هر کدام از گروه های  (و کنترل 2،مداخله5مداخله)نفری  55گروه  سهتصادفی در  روش تخصیص

 (. 25نفر در نظر گرفته شود ) 55و کنترل می تواند  مداخله

سال از قطع قاعدگی، داشتن  5و حداکثر  5متاهل و در حال زندگی با همسر بودن، سپری شدن حداقل  مالک های ورود به مطالعه شامل:

حداقل سواد متوسطه، عدم شرکت در کالس های آموزشی پیرامون یائسگی با محوریت آموزش جنسی، عدم ابتالی همسران به انزال 

شاخص  "در 31از  29بر اساس گفته شرکت کنندگان، دارای اختالل عملکرد جنسی )کسب نمره کمتر از  زودرس یا ناتوانی جنسی

 عدم چند همسره بودن شوهر بود. ( و"عملکرد جنسی زنان
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ثیر عدم تمایل زن به ادامه همکاری، پیدایش بیماری های در زنان یا همسرشان که بر عملکرد جنسی تا مالک های خروج از مطالعه شامل:

می گذارند )نظیر انزال زودرس، بیماری های قلبی و عروقی، روانی، تیروئید و سرطان ها(، شروع مصرف داروهایی که به نحوی بر عملکرد 

جنسی تاثیر می گذارد، وقوع اعتیاد، سابقه بیماری های جسمی و یا روانی تجربه تنش هایی نظیر خیانت همسر، مرگ، بیماری وخیم و 

 ندان اطرافیان نزدیک در طول مطالعه بود. محکومیت به ز

اطالعات جمعیت شناختی )سن خود و همسر، میزان تحصیالت خود و ( و FSFIاز شاخص عملکرد جنسی زنان )جمع آوری داده ها برای 

 همسر، درآمد، سن یائسگی، وضعیت مسکن و وضعیت اشتغال خود و همسر( از یک فرم استفاده شد.

هفته گذشته  5( برای ارزیابی عملکرد جنسی زنان در طی 21و همکاران ) Rosenتوسط  2000در سال  "نانشاخص عملکرد جنسی ز"

(، رطوبت 3/0عبارت با ضریب  5(، تحریک جنسی )1/0عبارت با ضریب  2بعد: میل جنسی ) 1عبارت در  59طراحی شد. این شاخص با 

( عملکرد 5/0عبارت با ضریب  3( و درد )5/0عبارت با ضریب  3(، رضایتمندی )5/0عبارت با ضریب  3(، ارگاسم )3/0عبارت با ضریب  5)

)همیشه یا تقریبا همیشه(  5)هیچگاه یا تقریبا هیچگاه( تا  5جنسی زنان را می سنجد و دارای طیف پاسخ از صفر )بدون فعالیت جنسی( ، 

تحریک جنسی، بعد میل جنسی،  1نمره هر فرد در این شاخص در (. 55می باشد، که نمره باالتر اشاره به عملکرد جنسی بهتر دارند )

رطوبت، ارگاسم، رضایت و درد با جمع زدن نمره های عبارت های مربوط به آن بعد و ضرب کردن حاصل جمع نمره در ضریب هر بعد 

می باشد. نمره کمتر   31و نمره حداکثر  2/5بعد بدست می آمد که نمره حداقل  1محاسبه می گردد. نمره کل فرد از حاصل جمع نمرات 

 (. 29، 27نامطلوب محسوب می شد. ) عملکرد 29از 

 

را بررسی کردند. میانگین نمرات کسب شده از هر  "شاخص عملکرد جنسی زنان" ،یدر ایران محمدی و همکاران برای تعیین روایی تمیز

نفر )زنان بدون اختالل  29نفر )زنان با اختالل عملکرد جنسی( و گروه کنترل با  53بعد و همچنین کل مقیاس در دو گروه مورد با 

های جنسی، برانگیختگی های تمایلاختالف معنادار بود، پاپایی شاخص 005/0عملکرد جنسی( با هم مقایسه شدند در سطح کمتر از 

 ،95/0 ،90/0 ،90/0 ،70/0جنسی، رطوبت مهبلی، ارگاسم، رضایت جنسی و درد را با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

 .(27)اند گزارش کرده 92/0و پاپایی کل شاخص را نیز  99/0و  71/0

نفر از متخصصان روانشناسی و مشاوره  5مورد تایید نظر  "های عملکرد جنسیشاخص"در مطالعه حاضر روایی محتوا به روش کیفی 

تن از شرکت کنندگان پژوهش حاضر )زنان یائسه  30دانشگاه آزاد اسالمی ابهر و پایایی این ابزار از طریق محاسبه آلفا کرونباخ با شرکت 

  بدست آمد. α= 90/0 "های عملکرد جنسیشاخص"شهر زنجان( برای  57-55-9رمانی در مراکز بهداشتی د

و "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد "،  "رفتاری-درمان شناختی "پژوهشگر پس از تصویب طرح پژوهشی و گذراندن کارگاه های آموزشی
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نفر واجد شرایط را  55شهر زنجان مراجعه و  9،55،57انی سکس تراپی، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مراکز بهداشتی و درم

و با نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه نمود. سپس با ارائه توضیحات کافی در مورد اهداف و اجرا، از نمونه ها رضایت نامه کتبی اخذ گردید 

  .دنموتقسیم  (و کنترل 2،مداخله5مداخلهنفری ) 55گروه  سهتصادفی به تخصیص به صورت 

بعد از تکمیل پرسشنامه ها توسط زنان، جهت یادآوری مراجعات بعدی آن ها به مرکز از آن ها شماره تلفن مطمئنی گرفته شد. در فرایند 

 2و گروه مداخله  "رفتاری-درمان شناختی"بر اساس  5و گروه مداخله کردندرا دریافت ن هیچ مداخله ایاجرای پژوهش گروه کنترل 

ساعته )هفته ای یک  2جلسه  9توسط پژوهشگر آموزش دیده )عضو اول گروه پژوهش مقاله حاضر( در  "ذیرش و تعهددرمان مبتنی بر پ"

جلسه( طی دو ماه در مراکز بهداشتی و درمانی مذکور اجرا شد برای اینکه گروه ها با هم تعاملی نداشته باشند، هر یک از گروه ها در 

 .گروه اجرا گردیدسه پس آزمون بالفاصله بعد از پایان درمان و پیگیری سه ماه بعد، در هر  شدند. روزهای متفاوتی در مراکز درمانی حاضر

نفر از متخصصان  5(  طراحی و توسط 30) Kaplan( و 29و همکاران، )  Ter Kuileطبق پروتکل "رفتاری-درمانی شناختی"جلسات 

  متخصص سکسولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید شد.روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر و یک 

 رفتاری-درمان شناختی"خالصه جلسات 

معارفه و برقراری رابطه درمانی، توضیح در مورد یائسگی و مشکالت همراه آن، بررسی کیفیت رابطه عاطفی زوجین، بررسی  جلسه اول:

 در زمینه روند و منطق درمان انجام گرفت.  نوع، فراوانی و کیفیت رابطه جنسی، ارائه توضیح مختصر 

بررسی نگرش بیمار به رابطه جنسی و ارزیابی باورهای جنسی غیر منطقی، بررسی ترجیحات و خواسته های جنسی زوجین و  جلسه دوم:

یزیولوژی و رفتار جنسی چگونگی ابراز آن به یکدیگر، آموزش تمرین های کگل، آشنایی بیمار با آناتومی جنسی، کارکرد اعضای تناسلی، ف

 به منظور افزایش آگاهی جنسی بیمار انجام شد.

خاص و تاکید بر دخالت -بررسی و توضیح پیامدهای رفتاری و هیجانی پایبندی به باورهای جنسی ناکارآمد، همچنین تجارب  جلسه سوم:

آموزش انواع شیوه های مقاربت جنسی و تکنیک های وابسته این عوامل در بروز و تداوم بیماری، آشنایی بیمار با اختالالت عملکرد جنسی، 

 به آن به عمل آمد. در رابطه با یافتن باورهای جنسی ناکارآمد در هفته آینده تکلیف ارائه شد.

 فکار میانجی: فرض  های مشروطا(، negative automatic thoughtsی)کار بر روی شناخت واره ها: افکار خود آیند منف جلسه چهارم:

(conditional assumptions( باید ها ،)must( قواعد ،)rulesو ) ( افکار بنیادین یا مرکزیcore beliefs آموزش داده شد. تکلیف )

 در مورد نوشتن هر یک از افکار خودآیند منفی در هفته آینده داده شد. 

(  ذهن cognitive distortionخطای شناختی ) 57با  آشنایی بیمار خالصه افکار آموزش داده شده و ارزیابی تمرین ها، جلسه پنجم: 

خوانی، پیشگویی، فاجعه سازی، برچسب زدن، دست کم گرفتن جنبه های مثبت، فیلتر ذهنی، تعمیم افراطی، تفکر دو قطبی، بایدها، 
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هیجانی و برخورد قضاوتی  شخصی سازی، دیگران را مقصر دانستند، مقایسه های غیر منصفانه، همیشه پشیمان بودن، نکنه که، استدالل

به افراد شرکت کننده پمفلت آموزشی مربوطه داده شد. در رابطه با یافتن خطاهای شناختی در هفته آینده  توضیح داده شد و سپس

 تکلیف ارائه شد.

روش دایره، وکیل   بازسازی شناختی با استفاده از روش های شناختی )روش شواهد تائید کننده و رد کننده، سود و زیان و جلسه ششم:

ماهیچه )جکپسن( و  52روش های رفتاری: توقف فکر، آرام سازی عضالنی با  پیکان رو به پایین، معیار دوگانه و ماشین زمان و...(، مدافع،

توجه برگردانی وروش پابرجایی آموزش داده شد. تکلیف در مورد اجرای روش های آموزش داده شده در طی هفته و به چالش کشیدن 

 خطاهای شناختی ارائه شد. 

آموزش مهارت  آموزش مهارت ارتباطی )همچون گوش دادن فعال و درک همدالنه( و مهارت مذاکره کردن با همسرانشان، جلسه هفتم:

آموزش چگونگی ابراز هیجانات و همچنین نیازهای جنسی به عمل آمد. در مورد به کارگیری مهارت های آموزش داده شده  حل مسئله،

 تکلیف ارائه شد.

ارزیابی دستیابی به به نتایج رضایت بخش، دادن بازخورد و رفع  ی،ارزیابی میزان به کارگیری و اثربخشی روش های آموزش جلسه هشتم:

در ضمن ابتدای هر جلسه به مرور تمرین ها و آخر  ن،جمع بندی کلی نکات مورد ارائه در طی جلسات درمانی و پس آزمو د،ایرادات موجو

 هر جلسه نیز به پاسخ به سواالت، بازخورد گرفتن از بیمار و ارائه تمرین های هفتگی اختصاص یافت. 

نفر از متخصصان  5(  طراحی و توسط 30) Kaplan( و 35و همکاران، ) هریس طبق پروتکل "مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان"جلسات 

  روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر و یک متخصص سکسولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید شد.

 "مبتنی بر پذیرش و تعهددرمان "خالصه جلسات 

وجین، بررسی معارفه و برقراری رابطه درمانی، توضیح در مورد یائسگی و مشکالت همراه آن، بررسی کیفیت رابطه عاطفی ز جلسه اول:

 نوع، فراوانی و کیفیت رابطه جنسی، ارائه توضیح مختصر در زمینه روند و منطق درمان انجام گرفت.  

بررسی نگرش بیمار به رابطه جنسی و ارزیابی باورهای جنسی غیر منطقی، بررسی ترجیحات و خواسته های جنسی زوجین و  جلسه دوم:

تمرین های کگل، آشنایی بیمار با آناتومی جنسی، کارکرد اعضای تناسلی، فیزیولوژی و رفتار جنسی چگونگی ابراز آن به یکدیگر، آموزش 

 به منظور افزایش آگاهی جنسی بیمار انجام شد.

 آشنایی بیمار با اختالالت عملکرد جنسی،، و تاکید بر دخالت این عوامل در بروز و تداوم بیماری خاص-همچنین تجارب  :جلسه سوم

 انجام شد. رمان مبتنی بر پذیرش و تعهدتوضیح د

آشنایی شرکت کنندگان با پذیرش و اجتناب ، کنترل به عنوان مسئله یا مشکل، درماندگی خالق و استعاره های مربوطه :جلسه چهارم
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 و برای هفته آینده تکلیف ارائه شد. به عمل آمد تجربه ای

آشنایی شرکت به افکار ناکارآمد و تاثیر آن بر عملکرد جنسی،  چسبندگیآشنایی شرکت کنندگان با گسلش شناختی و  :جلسه پنجم

 به عمل آمد و برای هفته آینده تکلیف ارائه شد. کنندگان با من بعنوان زمینه و من بعنوان محتوی

با عمل متعهدانه و  آشنایی شرکت کنندگانبه ویژه در حیطه ارتباط با همسر و زناشویی،  آشنایی شرکت کنندگان با ارزشها :جلسه ششم

 به عمل آمد. تکلیف در مرد نوشتن ارزشها به ویژه در حیطه ارتباط با همسر و زناشویی در هفته آینده داده شد.  عمل منفعالنه یا تکانشی

 آموزش مهارت ارتباطی)همچون گوش دادن فعال و، و بودن در زمان حال آشنایی شرکت کنندگان با تکنیک ذهن آگاهی :جلسه هفتم

 به عمل آمد و برای هفته آینده تکلیف ارائه شد.و رفتار جرأت مندانه  آموزش مهارت حل مسئله، درک همدالنه(

ارزیابی میزان به کارگیری و اثربخشی تکنیکهای ، دادن پمفلت آموزشی به افراد شرکت کننده، آموزش خطاهای شناختی :جلسه هشتم

جمع بندی کلی نکات مورد ارائه در طی جلسات ، رضایت بخش، دادن بازخورد و رفع ایرادات موجودارزیابی دستیابی به به نتایج ، آموزشی

 انجام شد. درمانی و پس آزمون

دو جلسه اول شامل آموزش روابط جنسی و مسائل مربوطه بود )آناتومی دستگاه تولید مثل و فیزیولوژی جنسی ، مهارتهای  در ضمن

و احساسات و افکار ناخوشایند زیادی مسائل جنسی  خصوصدر ( ACTمبتنی بر پذیرش و تعهد ) ه مشاورهجلسه بعدی ب 1ارتباطی ...( و 

ابتدای هر  و در پرداخته شدداشتند و ارزشهای مربوط به حیطه ارتباط با همسر و زناشویی،  ییرات یائسگیغنسبت به ت که زنان یائسه

این  پاسخ به سواالت، بازخورد گرفتن از بیمار و ارائه تمرینهای هفتگی اختصاص یافت.ها و آخر هر جلسه نیز به  جلسه به مرور تمرین

آگاهانه برای شرکت در مطالعه و توجه به حقوق شرکت  نامه کتبی مطالعه با توجه به رعایت مالحظات اخالقی از جمله اخذ رضایت

دگان برای خروج از مطالعه در هر مرحله ای و ارائه درمان شناختی کنندگان، رازداری و صیانت از اطالعات آن ها و آزادی عمل شرکت کنن

برای گروه کنترل بعد از اتمام پژوهش، انجام گرفت. به منظور بررسی فرضیه ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده رفتاری 

 انجام گرفت. 25اس نسخه از نرم افزار اس پی اس 

 

 افته های

سال بود. آزمون تی مستقل نشان داد که  91/50( 99/5و گروه کنترل ) 20/52( 52/3انحراف معیار سنی گروه مداخله )میانگین و 

 ارائه شده است.  5( ، در ادامه دیگر یافته های جمعیت شناختی در جدول <05/0Pمیانگین سن دو گروه با هم تفاوت معناداری نداشتند )
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 متغیرهای کمی جمعیت شناختیشاخص های مرکزی : 5جدول

 سطح معنی داری
 نوع

 آزمون

ACT CBT کنترل 
 متغیر

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 سن 917/50 995/5 200/52 525/3 517/50 523/5 آنوا 253/0

 سن یائسگی 733/59 935/5 000/50 229/3 017/59 159/2 آنوا 501/0

 سن همسر 000/55 523/3 917/51 557/5 533/55 921/5 آنوا 531/0

 در آمد 590/3 125/5 911/5 005/2 300/5 553/2 آنوا 551/0

 
 

گویای این است که گروه های مداخله و کنترل در متغیرهای جمعیت شناختی تفاوتی با یکدیگر ندارند، بر این اساس این  5نتایج جدول 

مطالعات نقش مخدوش کننده ای در اثر متغیر مستقل بر وابسته ندارند. جهت بررسی معناداری تغییرات نمرات در متغیرهای پژوهش از 

 گیری مکرر استفاده شد که نتایج در ادامه گزارش شده است.آزمون تحلیل واریانس با اندازه 

که بیانگر توزیع نرمال متغیرهای مذکور ( <05/0Pاسمیرنف برای متغیرهای عملکرد جنسی معنادار نبودند )-نتایج آزمون کلموگروف

از آن هستند که فرض برابری واریانس  این یافته ها حاکی(، <05/0Pباکس معنادار نبودند ) Mاست. همچنین نتایج آزمون لوین و آزمون 

تخمین  =521/0ماچلی، W= 995/0آزمون در متغیرهای عملکرد جنسی ) Pبرقرار است. نتایج آزمون کرویت ماچلی نشان داد که مقدار 

 (.<05/0Pمعنادار نمی باشد ) (=909/0Pدرجه آزادی،  =2خی دو، 

 

در مراحل  و کنترل CBTدر گروههای نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر در متغیر های عملکرد جنسی : 2جدول 

 سنجش

 

نوع  

 آزمون

مجموع توان دوم 

 IIIنوع 

درجه 

 آزادی
 pمقدار  Fمقدار  میانگین توان دوم

 اندازه اثر

𝜂2 

عملکرد 

 جنسی

 زمان
آزمون 

 کرویت

090/52 2 555/10 955/32 005/0 555/0 

 399/0 005/0 957/57 951/32 2 135/13 زمان*گروه

    939/5 51 953/502 خطا

500/0 25/259 525/313 5 525/313 - بین گروهی  0/522 
 

نشان می دهد که بین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در متغیرهای عملکرد  2گیری مکرر در جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه

دون توجه به عامل گروهی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت. همچنین با در نظر گرفتن ( ب=005/0Pو  =F 955/32)جنسی 

ری  نیز تفاوت معنی داری از نظر آماری داشت و نشان اثر متقابل زمان و گروه، روند تغییرات نمرات از پیش آزمون به پس آزمون و پیگی
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کنند. اندازه اثر مداخله در متغیر عملکرد جنسی های مداخله و کنترل روند متفاوتی را دنبال میمی دهد تغییرات متغیرها در درون گروه

نیز مالحظه شد بین دو  2وهی در جدول رصد است. در بررسی اثرات بین گرد 39رصد و در اثر متقابل زمان و گروه د 55در طول زمان 

فاوت معنی داری از نظر آماری وجود دارد. اندازه اثر نیز ( ت=005/0Pو  =F 259/25)گروه کنترل و مداخله در متغیرهای عملکرد جنسی 

 ( است.های مشاهده شده در متغیرهای عملکرد جنسی ناشی از عضویت گروهی )مداخلهرصد از تفاوتد 52نشان داد که حدود 

 

در مراحل و کنترل  ACTدر گروههای نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر در متغیر های عملکرد جنسی  :3جدول 

 سنجش

 
 

 نوع آزمون
مجموع توان 

 IIIدوم نوع 

درجه 

 آزادی

وان میانگین ت

 دوم
 pمقدار  Fمقدار 

 اندازه اثر

𝜂2 

عملکرد 

 جنسی

991/513 آزمون کرویت زمان  2 953/95  552/59  005/0  550/0  

075/502 آزمون کرویت زمان* گروه  2 039/55  555/52  005/0  302/0  

950/235 آزمون کرویت خطا  51 253/5     

505/555  بین گروه ها   5 505/555  591/5  059/0  527/0  

 

نشان می دهد که بین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در متغیرهای عملکرد  3گیری مکرر در جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه

دون توجه به عامل گروهی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت. همچنین با در نظر گرفتن ( ب=005/0Pو  =F 552/59)جنسی 

ری  نیز تفاوت معنی داری از نظر آماری داشت و نشان اثر متقابل زمان و گروه، روند تغییرات نمرات از پیش آزمون به پس آزمون و پیگی

کنند. اندازه اثر مداخله در متغیر عملکرد جنسی های مداخله و کنترل روند متفاوتی را دنبال میمی دهد تغییرات متغیرها در درون گروه

نیز مالحظه شد بین دو  3وهی در جدول درصد است. در بررسی اثرات بین گر 30درصد و در اثر متقابل زمان و گروه  55در طول زمان 

فاوت معنی داری از نظر آماری وجود دارد. اندازه اثر نیز ( ت=059/0Pو  =F 591/5)گروه کنترل و مداخله در متغیرهای عملکرد جنسی 

 است. های مشاهده شده در متغیرهای عملکرد جنسی ناشی از عضویت گروهی )مداخله(درصد از تفاوت 53نشان داد که حدود 
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در مراحل  ACT و CBTدر گروههای نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر در متغیر های عملکرد جنسی : 5جدول 

 سنجش

 
 

 نوع آزمون
مجموع توان 

 IIIدوم نوع 

درجه 

 آزادی

وان میانگین ت

 دوم
 pمقدار  Fمقدار 

 اندازه اثر

𝜂2 

عملکرد 

 جنسی

919/533 آزمون کرویت زمان  2 935/251  397/59  005/0  139/0  

353/5 آزمون کرویت زمان* گروه  2 575/2  595/0  153/0  057/0  

935/255 آزمون کرویت خطا  51 392/5     

503/0 - بین گروه  5 503/0  005/0  952/0  005/0  

 

نشان می دهد که بین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در متغیرهای عملکرد  5گیری مکرر در جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه

دون توجه به عامل گروهی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت. با در نظر گرفتن اثر متقابل ( ب=005/0Pو  =F 397/59)جنسی 

داشت و نشان می دهد نزمان و گروه، روند تغییرات نمرات از پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری  نیز تفاوت معنی داری از نظر آماری 

 13کنند. اندازه اثر مداخله در متغیر عملکرد جنسی در طول زمان را دنبال می کسانییهای مداخله روند تغییرات متغیرها در درون گروه

نیز مالحظه شد بین دو گروه مداخله در  5درصد است. در بررسی اثرات بین گروهی در جدول  05/0درصد و در اثر متقابل زمان و گروه 

 دارد. نز نظر آماری وجود فاوت معنی داری ا( ت=952/0Pو  =F 005/0)متغیرهای عملکرد جنسی 

 

 بحث

بر میزان عملکرد  (ACT( و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )CBT) اثربخشی درمان شناختی رفتاری مقایسههدف پژوهش حاضر 

گروه نتایج پژوهش نشان داد که بعد از مداخله و  پیگیری، میزان عملکرد جنسی در  بین گروه های مداخله با جنسی زنان یائسه بود. 

به عبارت دیگر، درمان  کنترل تفاوت معناداری داشته و مقایسه میانگین ها نیز حاکی از روند افزایشی بعد از اجرای مداخله بوده است.

که این تاثیر به مدت سه ماه پیگیری  باعث بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه شده استو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شناختی رفتاری 

 تفاوت معناداری مشاهده نشد.بر عملکرد جنسی زنان یائسه میان اثربخشی این دو مداخله . در صورتی که بودماندگار 

بوده است. در همین راستا حقیقی و همکاران درمان شناختی رفتاری بر بهبود عملکرد جنسی زنان  مبنی بر اثربخشیپژوهش این نتایج 

 اختالل عملکرد جنسی زنان یائسه موثر بود.دیسترس جنسی و ( در مطالعه ای بر روی زنان یائسه نشان دادند که این مداخله بر کاهش 9)

 .و طرحواره جنسی در زنان یائسه شد جنسی رفتاری باعث بهبود عملکرد-درمان شناختینشان دادند که  (32) رستمخانی و همکاران

Hummel ( 50و همکاران ) در هلند نشان دادند که مداخله شناختی و رفتاری می تواند موجب بهبود عملکرد جنسی و کیفیت زندگی
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( نشان دادند درمان شناختی رفتاری به طور معنی داری، کلیه حوزه ها عملکرد جنسی 9زنان با سرطان پستان شود. باباخانی و همکاران )

( نشان داد که آموزش گروهی درمان شناختی رفتاری منجر به افزایش معنادار 55ان )در مطالعه شخمگر و همکار زنان را افزایش داد.

( نشان دادند که این درمان به طور معنادار منجر به بهبود عملکرد جنسی و 52رامش و همکاران )رضایت زناشویی زنان نابارور شد و 

نشان داد که مداخله شناختی و رفتاری می تواند موجب Lori (33 )همچنین کاهش ناسازگاری زناشویی در بیماران واژینسموس شد. 

 . که با مطالعه ما همسو می باشند بهبود عملکرد جنسی و ارتقای معنادار در همه حیطه های پاسخ های جنسی شود

های مختلف از جمله تبادل مثبت، ارائه اطالعات در زمینه  با افزایشدر تبیین نتایج پژوهش حاضر می توان گفت درمان شناختی رفتاری 

بازسازی شناختی و ایجاد مهارت های حل مسئله و روابط بین  )خطاهای شناختی(، دانش جنسی، تغییر باورهای غیر منطقی و ناکارآمد

در واقع درمان شناختی رفتاری فرصتی را فراهم می کند تا  .فردی موثر و مذاکره موجب افزایش عملکرد جنسی زنان یائسه شده است

بتوانند شیوه های مناسب برای شناسایی و اصالح افکار و روش های صحیح آمیزشی و ارضای جنسی و بازسازی شناختی را جهت زنان 

است، در این ین برای یافتن شیوه های مطلوب تر رسالت اصلی درمانگر کمک به زوج .(35،35،4) اختالالهای جنسی بیاموزندبهبود 

تقسیم وظایف، توانایی گفتگوی دوجانبه، برقراری ارتباط شفاف و قابلیت پیش برد و هدایت رابطه تاکید رویکرد بر جنبه های عملی مانند 

می شود. افزایش رفتارهای مثبت و خوشایند، بهبود ارتباط، ایجاد مهارت حل مسئله و حرکت در جهت مسائل جنسی و کوشش برای 

شوند، اصالح باورها و انتظارات نامعقول و اسنادهای غلط زوجین، تنها بخشی از تغییر الگوهای رفتاری که منجر به اختالف زناشویی می 

دهد که آموزش روشهای صحیح آمیزشی و ارضای جنسی و  شواهد موجود نشان می (.31مداخله های درمان شناختی و رفتاری است )

 د.جنسی موثر باششیوه های بهداشتی زناشویی و بازسازی شناختی می تواند در درمان اختاللهای 

بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه شده است. در  ببعالوه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخالت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موج

ر ( نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری تاثی59پژوهش حسن زاده و همکاران )این راستا 

( نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد، کم رویی جنسی و 59. نتایج پژوهش طبابایی و همکاران )معناداری داشت

مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان ( نشان دادند که 37رستمخانی و همکاران ). جرات ورزی جنسی زنان مبتال به اختالالت جنسی موثر بود

را با استفاده از مداخالت پذیرش و  ACTاثر بخشی Burpee, Langer (20 ) همچنین و جنسی در زنان یائسه شدباعث بهبود عملکرد 

داری بین این مداخالت و رضایت زناشویی  انتایج آنان نشان داد که ارتباط قوی و معن ،تمرکز ذهنی بر روی زوجین مورد بررسی قرار دادند

 که همسویی دارند. ،شتوجود دا

د و نکت را تجربه می یروانی متعدد -اطفیعات تغییرزنان یائسه، بر عملکرد جنسی، با توجه به اینکه  ACTدر تبیین اثربخشی درمان 

تواند بر روابط بین  رات میییغاین ت و دشبا ییرات یائسگی میغفی آنان نسبت به تنش منواک برخی از آنان احساساتی دارند که برخواسته از
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یک در  (.38) است کاهش عملکرد جنسیاین دوران  موارض مهعارد. از ذیر بگاثن تاکیفیت زندگی زن الی، خانوادگی و کجتماع، ایفرد

ی از ظاهر خود، احساس پایان زنانگی، احساس ناتوانی ناامید، نییر تصویر ذهغ، تیمطالعه کیفی مشخص گردید که زنان یائسه احساس پیر

(. نتایج یک مطالعه 39) ارندذفی بگمنیر اثسی آنان تعملکرد جند بر نتوان ه این تجربیات میمد که هننک می افسردگی و اضطراب را تجربه

رصد زنان یائسه د 90که یائسگی باعث از بین رفتن طراوت و جذابیت زن می شود، بودند  درصد زنان معتقد 5/75دیگر نشان داد که 

 (.40یائسگی را پایان جوانی می دانستند )احساس پیری می کردند و تقریبا تمام آنها 

نتایج حاصل از بسیاری از پژوهشها نشان دادند که در درجه اول بسیاری از تعارضات و نارضایتی های زناشویی در اثر انعطاف ناپذیری 

روانی زوج ها با یکدیگر ایجاد می شوند. از طرف دیگر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به مراجع این امکان را می دهد که در رفتاری و 

وهله اول به تغییر روابط با تجارب درونی، کاهش اجتناب تجربه ای و افزایش انعطاف روان شناختی و افزایش عمل در مسیر ارزشمند 

و این درمان بر  و تعهد است رشیبر پذ یدرمان مبتن ییکه هدف نها یروانشناخت یریگرفت انعطاف پذ جهینتتوان ی . م(41 ) بپردازد

، کاهش عالئم نیست، بلکه درمانگر تالش می ACTهدف درمانگر  (.42)تقویت یک رابطه غیرقضاوتی و مشفقانه با تجارب تاکید می کند 

تباط بین افکار و احساسات مشکل زا را تغییر می دهد تا افراد آنان را به عنوان عالیم مرضی کند تا مراجع از عالئم رها شود. این درمان ار

(. بعالوه با به کار گیری 43درک ننمایند و حتی یاد بگیرند که آن ها را بی ضرر )حتی اگر ناراحت کننده و ناخوشایند باشد( درک کنند )

، زنان توانستند با تجربه های درونی و افکار و احساسات ناخوشایندی که دارند ()همجوشی زدایی گسلش مهارت های این رویکرد مانند

ارتباط برقرار کنند و برای اجتناب از آنها درگیر الگوهای ارتباطی و رفتاری منفی نشوند و اینگونه از ایجاد احساسات منفی مضاعف نیز 

د در اثر تالش آنها برای اجتناب از احساسات، افکار و تجربه های جلوگیری شد زیرا در واقع بسیاری از احساسات منفی و ناخوشاین

نامطلوبی که داشته اند، ایجاد شده است. بعالوه آنها آموختند که به جای تالش برای حفظ احساسات خوشایند و اجتناب از احساسات 

به آنها کمک کرد تا به عمیق ترین تمایالت قلبی  ناخوشایند، تمرکز خود را بر کشف ارزش های فردی و زناشویی معطوف کنند. این فرایند

( بر افزایش ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )همچنین (. 5،55خود پی ببرند و اهمیت رابطه زناشویی را در زندگی خود دریابند )

که بیشترین  می کنند( اهداف رفتاری را انتخاب ACTعمل ارزشمند تاکید می کند، بنابراین شرکت کنندگان در برنامه  های درمان )

 (. 44)رد ارزش را برای آنها دا

( بر عملکرد ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) مقایسه با در( CBT) یافته نهایی پژوهش حاکی از آن بود که درمان شناختی رفتاری

رویکرد را بر عملکرد جنسی زنان یائسه مورد مقایسه قرار داده این دو مقایسه پژوهشی که  .شتجنسی زنان یائسه تفاوت معناداری ندا

وهش آنها نشان داد که این دو ژمشابهت داشت. نتایج پ (23) پژوهش خانجانی وشکی و همکاران یجهباشد یافت نشد، اما این یافته با نت

، این دو روش درمانی تفاوت معناداری وجود نداشتایجاد کردند و بین اثر بخشی زوجین ناداری در صمیمیت زناشویی عرویکرد تغییرات م
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( که نشان دادند که هر دو رویکرد موجب افزایش شادی زناشویی زوجین شده اند. 25همچنین با یافته های مطالعه عظیمی فر و همکاران )

در صورتیکه مطالعه قاسمی و ست. همسو ادرحالیکه میان تاثیر این دو رویکرد بر افزایش شادی زناشویی تفاوت معناداری وجود نداشت. 

( نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش رضایتمندی زناشویی نسبت به درمان شناختی رفتاری، به صورت 23همکاران )

ه با مقایسه این دو در هر حال امکان مقایسه دقیق تر میان این دو رویکرد، نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در رابط معناداری موثر تر است.

موجب سودار از محدودیت های این مطالعه، استفاده از پرسشنامه خود گزارشی است که می تواند  رویکرد در زمینه عمکرد جنسی است.

 اجرا 5399-5399این مطالعه بر روی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان در سال  شدن نتایج پژوهش شود.

، مسلما بین شهرهای دیگر کشورمان از نظر فرهنگی و آداب و رسوم تفاوتهاتی وجود دارد. لذا نمی توان یافته های آن را به سایر اقشار  شد

 و شهرها های دیگر تعمیم داد. 

 

 نتیجه گیری

باعث بهبود عملکرد جنسی در زنان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، درمان شناختی رفتاری 

. با توجه به اینکه اغلب زنان یائسه هم از لحاظ مسئولیت شغلی و که این تاثیر به مدت سه ماه پیگیری ماندگار بود یائسه شده است

ها نوعی کمک و خدمت  آندر زمینه ارتقای سالمت جنسی و روان به اجتماعی و عاطفی در خانواده نقش حساسی دارند، بنابراین کمک 

به خانواده و جامعه محسوب می شود. پیشنهاد می شود در مراکز بهداشت و درمان و مشاوره از درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر 

شود پیشنهاد می  ،عالوه بر این جهت ارتقای سالمت جنسی زنان یائسه با هدف بهبود عملکرد جنسی زنان استفاده شود.پذیرش و تعهد، 

مورد زوجین زنان با نازایی، با کانسر سینه و در در درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، جهت ارتقاء عملکرد جنسی 

 .   استفاده قرار گیرد

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

آن ها محفوظ خواهند ماند. فرم رضایت آگاهانه به تمامی  به افراد شرکت کننده در پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات کسب شده از

از دانشگاه علوم پزشکی  IR.ZUMS.REC.1398.328. این پژوهش دارای کد کمیته اخالق افراد داده شد، اعضا این فرم را امضا کردند

 زنجان است.
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 حامی مالی

هر این مقاله برگرفته از رساله دکتری فاطمه رستمخانی در رشته مشاوره در گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اب

  از پژوهش وجود نداشته است.است. بنابر اظهار نویسندگان مقاله، حمایت مالی 

 مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی: فاطمه رستمخانی، محمد قمری  روش پژوهش و نمونه گیری: فاطمه رستمخانی، وحیده باباخانی  تحلیل داده ها: عفت 

 معیارهای استاندارد نویسندگان بر اساستمامی نویسندگان نگارش متن و بازبینی: تمام نویسندگان.   محمد قمریالسادات مرقاتی خویی، 

 الملل ناشران مجالت پزشکی را دارا بودند.پیشنهادات کمیته بین 

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نویسندگاه، این مقاله تعارض منافع ندارد.

 تشکر و قدردانی

از کلیه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی زنجان و  ابهرنویسندگاه مقاله بر خود الزم می دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ، صمیمانه قدردانی کنند.مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان و تمامی زنان شرکت کننده در این پژوهشو همکاران 
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