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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :مشکالت رفتاری میتوانند رفتار جنسی را تحت تأثیر قرار دهند .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف پیشبینی عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان بر اساس
مؤلفههای مشکالت رفتاری انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی -همبستگی بود که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 210 ،نفر از دانشجویان زن متأهل  18تا  50ساله دانشگاههای آزاد اسالمی
واحد رودهن ،تربیت مدرس و تهران انتخاب شدند .دادهها به وسیله پرسشنامه عملکرد جنسی ( Female Sexual Function Indexیا  ،)FSFIپرسشنامه خودکارامدی جنسی
وزیری -لطفی ( Sexual Self Efficacy Questionnaireیا  )SSEQو چکلیست تجدید نظر شده عالیم روانی ( Symptom Checklist-90-Revisedیا )SCL-90-R
جمعآوری گردید و با استفاده از همبستگی  Pearsonو  Multiple linear regressionبه شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :رابطه منفی و معنیداری بین شاخص کلی عالیم مرضی و مؤلفههای شکایات جسمانی ،وسواس ،حساسیت فردی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،پارانویا و
روانپریشی با عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی مشاهده گردید ( .)P > 0/050از بین مؤلفههای مورد بررسی ،افسردگی ،شکایات جسمانی و روانپریشی توانایی پیشبینی
عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان را داشت و در مجموع ،شکایات جسمانی  25/9درصد از واریانس و تغییرپذیری عملکرد جنسی زنان و مؤلفههای افسردگی و
روانپریشی نیز  17/4درصد از واریانس و تغییرپذیری خودکارامدی جنسی زنان را تببین نمود.
نتیجهگیري :نشانههای مشکالت رفتاری نقش معنیداری در پیشبینی عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان دارد .در نظر گرفتن نشانههای مشکالت رفتاری جهت تشخیص و
واژههاي کلیدي :فعالیتهای جنسی ،شاخصههای جنسی ،خودکارامدی ،مشکالت رفتاری

ارجاع :وزیری شهرام ،کلوانی سهیال .پیشبینی عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان بر اساس نشانههای مشکالت رفتاری .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1397؛
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مقدمه
دهمین طبقهبنددی بینالمللدی بیماریهدا ( International Classification of

اضطرابی وجود دارد ( .)9عوامل روانشناختی متعددی در ایجاد بددکاری جنسدی
مؤثر است (.)10
رابطه معنیداری بین بدکاریهای جنسی ،افسدردگی و اضدطراب در زندان
جوان ()11؛ افسردگی ،کمخدوابی و اخدتالالت کنشدی جنسدی در زندان ( )12و
افسردگی در ایجاد اختالل کنشی جنسی زنان ( )13وجدود دارد و نمدره بداال در
خودپنداره جنسی ،نمره پایین در اضطراب جنسی ،جوان بودن و مت هل بودن بده
طور معنیداری پیشبینیکننده فعالیت جنسی میباشد ( .)9نتدایج پژوهشهدای
مختلف نشان میدهد که عملکرد جنسدی بده بدورت معندیداری تحدت تد ثیر
مشکالت جسمانی ( )14 ،15و روانی ( )16عرار دارد و زنانی که در ارتباط جنسی
خود مشکل دارند ،سطح پایینتری از بهزیستی روانشناختی را تجربده میکنندد
(.)17 ،18
عوامل مختلفی مانند سالمت عمدومی ،بیماریهدای مدزمن ( ،)19مسدایل
فردی و اجتماعی ( )20و خودکارامدی جنسی ( ،)21از شایصترین عوامل مؤثر در

 -1دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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 Diseases-10یا  ،)ICD-10اختالل عملکدرد جنسدی را نداتوانی فدرد بدرای
شرکت در رابطه جنسی دلخواه میداند که میتواند ناشی از مشکالتی بدا منشد
زیستشناختی و تعارضات روانی باشد ( .)1عوامل روانی نقش مهمی در گسترش
و نگهداری اختالالت جنسی ایفا میکنند .نتایج تحقیقات بیانگر نقش فرایندهای
روانی در اختالالت جنسی است؛ به گوندهای کده در واعدص بدحبت از تمدایالت
جنسی به عنوان پدیدهای مستقل از ویژگیهای رواندی ییدر ممکدن اسدت (.)2
مروری بر ادبیات پژوهشی نشان میدهد که اختالالت مرتبط با عملکرد جنسدی
( ،)Sexual functionت ثیر معنیداری بر کیفیت زندگی ( )3میگذارد و ارتباط
معنیداری با افسردگی ،اضطراب و اسدترس ( ،)4-6نگراندی ( ،)7خودکارامددی
جنسی ( )Sexual self-efficacyپایین ( )8دارد .نتایج مطالعات حداکی از آن
است که همبستگی معنیداری بین اختالالت کنشی جنسی و اختالالت خلقی و

تاریخ چاپ1397/1/15 :
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درمان مشکالت جنسی ،میتواند تشخیص و درمان مؤثری را فراهم آورد.

عملکرد و خودکارامدی جنسی و مشکالت رفتاری

مواد و روشها
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این تحقیق از نظر هدف ،بنیادی و به لحاظ شیوه جمصآوری دادههدا ،توبدیفی-
همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن مت هل  18تدا  50سداله
مقاطص تحصیلی کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسدی ارشدد و دکتدری دانشدگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن ،دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در سال تحصدیلی
 95-1394تشکیل داد .با استفاده از روش نمونهگیری در دسدترس و بدر اسداس
معیارهای ورود (مت هل بودن ،گذشت حداعل دو سال از ازدواج ،سن بدین  18تدا
 50سال ،نداشتن بیماری حاد و ناتوانکننده بر اساس اعالم آزمودنی) 210 ،نفدر
بدده عنددوان نموندده انتخدداب شدددند و بدده پرسددشنامههای عملکددرد جنسددی
( Female Sexual Function Indexیددا  ،)FSFIخودکارامدددی جنسددی
( Sexual Self Efficacy Questionnaireیا  )SSEQو چکلیست تجدید
نظددر شددده عالیددم روانددی ( Symptom Checklist-90-Revisedیددا
 )SCL-90-Rپاسخ دادند .پس از جمصآوری پرسشنامهها ،بده دلیدل ایدن کده
 9پرسشنامه به بورت ناعص پاسخ داده شده بود ،نمونهها به  201نفدر تقلیدل
یافددت .بدده منظددور رعایددت مالحظددات اخالعددی ،در کلیدده فرایندددها و مراحددل
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بروز مشکالت جنسی به شمار میرود .اگر خودکارامدی جنسی یک ساختار چند
بعدی شامل باور هر فرد در مورد توانایی خود در عملکرد جنسی مدؤثر ،مطلدوب
بودن برای شریک جنسی و ارزیابی از توانایی و خودکارامدی در رفتار جنسی در
نظر گرفته شود ( ،)21مشخص میشود که خودکارامدی جنسی به عندوان یدک
متغیر مداخلهگر ،نقدش تعیینکننددهای در عملکدرد جنسدی دارد .پژوهشدگران،
خودکارامدی جنسی را برای داشدتن یدک عملکدرد جنسدی مناسدط و مطلدوب،
ضددروری میداننددد و عقیددده دارنددد کدده عملکددرد جنسددی بددا در بدداالتری از
خودکارامدی جنسی همراه است و خودکارامدی جنسی موجدط عملکدرد رواندی
بهتددری در زندددگی افددراد میشددود و بددر ایددن اسدداس ،خودکارامدددی جنسددی را
پیشبینیکننده عملکرد جنسی میدانند ( .)8نتایج تحقیقات نشدان میدهدد کده
خودکارامدی جنسی برای داشتن یک عملکرد جنسی مناسط و مطلوب ضروری
است ( )22و این در حالی است که  40دربد از زنان ایالت متحده آمریکا دربداره
سالمت جنسی خود نگران هستند ( ،)23حدود  30تا  50دربد زنان از اختالالت
بدکارکردی جنسی شکایت میکنند ( )9و حدود دو سوم زندان از روابدط جنسدی
نگران هستند و بدکارکردی جنسدی از مشدکالت رایدج و شدکایتهای معمدول
زوجین میباشد (.)24
بخشایش و مرتضوی به این نتیجده رسدیدند کده همبسدتگی م بتدی بدین
رضایت جنسی و رضایت زناشویی وجود دارد ،اما این دو متغیر بدا سدالمت روان
رابطهای نداشتند ( .)25نتایج پژوهشهای دیگر نیز نشان داد که نمرات بداال در
خودپنداره جنسی ،پیشبینی کننده میزان باالیی از خودکارامددی جنسدی اسدت
( .)26همچنین ،بین اختالل عملکرد جنسی زنان ،استرس ،افسردگی و اضطراب
رابطه معنیداری مشاهده شد و افسردگی و اضطراب ،عویترین پیشدگوییکننده
بدکاری جنسی زنان میباشد ( )22و هر انددازه سدطح خودکارامددی جنسدی در
رویارویی با مسایل جنسی باالتر باشد ،به همان اندازه نیز توانایی در جهت حل و
فصل مشکالت ناشی از روابط جنسی در افراد نیز بیشتر میشود ( .)27با توجه به
آنچه بیان شد ،مطالعه حاضر با هدف پیشبینی عملکرد جنسدی و خودکارامددی
جنسی زنان بر اساس نشانگان مشکالت رفتاری انجام شد.

نمونهگیری ،اهداف پژوهش به بورت کامل برای دانشجویان تشریح گردید و به
آنها اطمینان داده شد که از این اطالعات فقط برای انجدام کارهدای پژوهشدی
استفاده میشود و نیازی به درج نام و نام خانوادگی نیست.
پددس از اجددرا و جمددصآوری پرسددشنامهها ،دادههددا بددا اسددتفاده از ضددریط
همبستگی  Pearsonو  Multiple linear regressionبه شیوه گام به گدام
مددورد تجزیدده و تحلیددل عددرار گرفددت .ابزارهددای جمددصآوری دادههددا در ادامدده
آمده است.
مقیاس  :FSFIاین پرسشنامه توسط  Rosenو همکاران برای ارزیابی
عملکرد جنسی زنان طی  4هفته گذشته طراحی شده اسدت کده بدا  19سدؤال،
شش عامل «میل جنسی ،تحریک ،لیزی ،ارگاسم ،رضایتمندی و درد» را ارزیابی
میکند ( .)28نمرات باالتر در این مقیاس اشاره به عملکدرد جنسدی بداالتر دارد
( .)21پرسشنامه  FSFIدر ایران توسط فخری و همکداران هنجاریدابی شدده و
شاخصهای روان سنجی آن مورد ت یید عرار گرفته است ( .)29مقیاس مذکور به
عنوان استاندارد طالیی برای ارزیابی عملکرد جنسی زنان در نظر گرفته میشود
و در بددیش از  30کشددور ترجمدده و اعتبارسددنجی شددده اسددت ( .)30 ،31مقددادیر
 Cronbach's alphaبدرای تمدام مقیاسهدای پرسدشنامه بیشدتر از  0/70و
روایی همزمان مقیاسهای آن بین  0/30تا  0/72گزارش شدده اسدت ( .)29در
پژوهش حاضدر ،میدانگین ضدریط  Cronbach's alphaبدرای میدل جنسدی،
تحریک ،لیزی ،ارگاسم ،رضایتمندی و درد 0/735 ،به دست آمد.
مقیاس  :SCL-90-Rاین مقیاس برای اولین بار در سال  1973تنظدیم
گردید و در سال  1983بر اساس تجربیات بالینی و تحلیلهای روانسنجی ،مورد
تجدید نظر عرار گرفت و منتشر شد ( .)32ابزار مذکور شامل  90سؤال و  9خرده
مقیاس میباشد و جسمانیسازی ،وسواس ،حساسیت در روابط متقابل ،افسردگی،
اضطراب ،پرخاشگری ،ترس بیمارگونه ،افکار پارانوئید و روانپریشدی را ارزیدابی
میکند ( .)33-35مدبرنیا و همکاران در پژوهش خود به منظور هنجاریدابی ایدن
مقیاس ،پایایی خرده مقیاسهای آن را به روش ضدریط Cronbach's alpha
برای جسمانیسازی ،وسواس ،حساسیت در روابط متقابل ،افسدردگی ،اضدطراب،
پرخاشگری ،ترس بیمارگونه ،افکدار پارانوئیدد و روانپریشدی بده ترتیدط ،0/83
 0/65 ،0/72 ،0/77 ،0/82 ،0/85 ،0/77 ،0/76و  0/70گزارش کردندد ( .)36در
مطالعدده حاضددر ،ضددریط  Cronbach's alphaبددرای  9خددرده مقیدداس
بدددده ترتیددددط  0/53 ،0/74 ،0/67 ،0/84 ،0/79 ،0/81 ،0/72 ،0/79و 0/77
به دست آمد.
پرسشنامه  :SSEQاین مقیاس  10سدؤالی بدر اسداس خودکارامددی
عمومی  Schwarzerو توسط وزیری و لطفی کاشانی ساخته شده اسدت و بده
بورت یک پیوستار چهار گزینهای از بفر (ابالً بدحیح نیسدت) تدا ( 3کدامالً
بحیح است) نمرهگدذاری میشدود .پایدایی پرسدشنامه  SSEQبدا اسدتفاده از
روشهدددددای ضدددددریط  ،Cronbach's alphaدو نیمددددده کدددددردن
 Spearman-Brownو  Gottmanبه ترتیط  0/81 ،0/86و  0/81گدزارش و
اعتبار آن ت یید شد ( .)21بر اساس نتایج تحقیق وزیری و لطفی کاشانی ،ضریط
همبستگی پرسشنامه  SSEQبا نمرات کل شداخص عملکدرد جنسدی 0/803
( )P > 0/01و رضددایت جنسددی  )P > 0/01( 0/811نشددان میدهددد کدده ایددن
پرسدشنامه روایدی عابدل عبدولی دارد ( .)21ضدریط  Cronbach's alphaدر
مطالعه حاضر 0/841 ،به دست آمد.

شهرام وزیری و همکار

جدول  .1مؤلفههای توصیفی نشانگان مشکالت رفتاری ،عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی
متغیر
شکایات جسمانی
وسواس
حساسیت فردی
افسردگی
اضطراب
پرخاشگری
ترس مرضی
پارانویا
روانپریشی
شاخص کلی عالیم
میل جنسی
برانگیختگی
لیزشدگی
ارگاسم
رضایت جنسی
درد جنسی
عملکرد جنسی
خودکارامدی جنسی
*P > 0/01** ،P > 0/05

میانگین ±
انحراف معیار
89/55 ± 0
91/60 ± 0
75/55 ± 0
89/5568 ± 0
85/65 ± 0
66/55 ± 0
47/79 ± 0
92/11 ± 0/10
60/93 ± 0
77/54 ± 0
79/04 ± 6/20
44/66 ± 13/30
30/12 ± 12/30
53/26 ± 11/30
99/04 ± 7/20
21/95 ± 11/20
99/15 ± 62/12
84/92 ± 27/70

میل
جنسی
**
-0/35
**
-0/37
**
-0/30
**
-0/45
**
-0/32
**
-0/26
**
-0/18
**
-0/29
**
-0/24
**
-0/38

برانگیختگی

لیزشدگی

ارگاسم

**

**

**

**

**

**

-0/41
-0/38
**
-0/32
**
-0/48
**
-0/33
**
-0/26
**
-0/21
**
-0/31
**
-0/27
**
-0/41

-0/23
-0/19
*
-0/14
**
-0/24
**
-0/20
**
-0/20
**
-0/10
**
-0/19
**
-0/17
**
-0/23

بررسیهای دموگرافیک نشان داد که از  201دانشدجوی شدرکتکننده 15 ،نفدر
مدر کاردانی 123 ،نفر مدر کارشناسی 55 ،نفر مددر کارشدناس ارشدد و
 8نفر مدر دکتری داشتند 87 .نفر بددون فرزندد 66 ،نفدر دارای یدک فرزندد،
 46نفددر دارای دو فرزنددد و  2نفددر دارای سدده فرزنددد بودنددد .میددانگین سددنی
شرکتکنندگان 30/74 ± 6/95 ،سال و کمترین و بیشترین سن آنان به ترتیدط
 19و  50سال بود .میانگین طول سالهای ازدواج نمونهها 8/19 ± 7/34 ،سدال
گددزارش شددد .مؤلفددههای توبددیفی متغیرهددای مددورد نظددر در جدددول  1ارایدده
شده است.
بر اساس دادههای جدول  ،1در شاخص عملکرد جنسی ،مؤلفه میل جنسی
پایینترین میانگین و برانگیختگی باالترین میانگین و در شاخص سالمت روانی
نیز مؤلفه ترس مرضی پایینترین میانگین و مؤلفه پارانویا باالترین میانگین را به
خود اختصاص داده بود .نتایج همبستگی  Pearsonنشان داد که بدین شداخص
کلی عالیم مرضی و مؤلفههای شکایات جسمانی ،وسدواس ،حساسدیت فدردی،
افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،پارانویا و روانپریشی با عملکدرد
و خودکارامدی جنسی رابطه منفی و معنیداری وجود داشت .این یافتهها حداکی

عملکرد
جنسی
**
-0/45
**
-0/36
**
-0/37
**
-0/47
**
-0/38
**
-0/34
**
-0/22
**
-0/33
**
-0/31
**
-0/45

از آن است که با افزایش شداخص کلدی عالیدم مرضدی و مؤلفدههای شدکایات
جسمانی ،وسواس ،حساسیت فردی ،افسدردگی ،اضدطراب ،پرخاشدگری ،تدرس
مرضی ،پارانویا و روانپریشی ،عملکرد و خودکارامدی جنسی به طور معندیداری
کاهش مییابد و بر عکس.به منظور پیشبینی عملکرد جنسی زندان بدر اسداس
نشانگان مشکالت رفتاری ،از تحلیل رگرسیون گام به گام اسدتفاده گردیدد کده
نتایج آن در جداول  2و  3آمده است.
بر اساس نتایج جداول  3و  F ،4مشاهده شده معنیدار بود و از کدل مقددار
 25/9دربدی ضریط تبیین متغیر عملکرد جنسی 22/3 ،دربد به وسیله مؤلفده
افسردگی و  3/6دربد به وسیله مؤلفه شکایات جسدمانی تبیدین گردیدد و بقیده
تغییرات متغیر مال توسط متغیرهای دیگری کده در پدژوهش حاضدر در نظدر
گرفته نشده و وارد مدل نشده است ،تبیین شد .بنابراین ،چنین استنباط میشدود
که مؤلفههای افسردگی و شکایات جسمانی (به ترتیط با میزان  βبرابر با 0/472
و  ،)0/251سهم معنیداری در پیشبینی تغییرات عملکدرد جنسدی زندان دارندد.
ضمن این که مؤلفههای وسواس ،حساسیت فردی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس
مرضی ،پارانویا و روانپریشدی پیشبینیکننددههای معندیداری بدرای عملکدرد
جنسی نبودند و در نتیجه ،در معادله رگرسیون وارد نشدند.

مدل
1
2

رگرسیون
باعیمانده
رگرسیون
باعیمانده

مجموع مجذورات
6584/24
22919/75
7641/97
21862/01

درجه آزادی
1
199
2
198

میانگین مجذورات
6584/24
45/67
3820/98
110/41

آماره F
57/17

مقدار P
0/001

R
0/472

ضريب تبیین
0/223

ضريب تغییرات
0/223

34/61

0/001

0/509

0/259

0/036
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یافتهها

-0/34
-0/25
**
-0/28
**
-0/34
**
-0/28
**
-0/19
**
-0/21
**
-0/34
**
-0/30
**
-0/36

رضايت
جنسی
**
-0/37
**
-0/30
**
-0/31
**
-0/45
**
-0/35
**
-0/33
**
-0/24
**
-0/23
**
-0/33
**
-0/40

درد
جنسی
**
-0/24
-0/07
**
-0/25
-0/10
**
-0/17
**
-0/23
-0/03
-0/06
-0/04
*
-0/15

خودکارامدی
جنسی
**
-0/29
**
-0/24
**
-0/25
**
-0/40
**
-0/27
**
-0/27
**
-0/23
**
-0/25
**
-0/30
**
-0/35

عملکرد و خودکارامدی جنسی و مشکالت رفتاری

جدول  .3ضرايب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد برای نشانگان مشکالت رفتاری با عملکرد جنسی
متغیر

ضريب رگرسیون

خطای استاندارد B

1

افسردگی

-8/41

1/11

β
-0/472

-7/56

2

افسردگی

-5/48

1/44

-0/308

-3/80

شکایات جسمانی

-5/34

1/73

-0/251

-3/10

مدل

بر اساس نتایج جداول  4و  F ،5مشاهده شده معنیدار بود و از کدل مقددار
 17/4دربدی ضریط تبیین متغیر خودکارامدی جنسی 15/8 ،دربد بده وسدیله
مؤلفه افسردگی و  1/8دربد به وسیله مؤلفه روانپریشی تبیدین گردیدد و بقیده
تغییرات متغیر مال توسط متغیرهای دیگری کده در پدژوهش حاضدر در نظدر
گرفته نشده و وارد مدل نشده اسدت ،تبیدین گردیدد .بندابراین ،چندین اسدتنباط
میشود که مؤلفههای افسردگی و روانپریشی (به ترتیط بدا میدزان  βبرابدر بدا
 0/397و  ،)0/146دارای سهم معنیداری در پیشبیندی تغییدرات خودکارامددی
جنسی زنان بودند .در ضمن ،مؤلفههای شکایات جسمانی ،وسدواس ،حساسدیت
فددردی ،اضددطراب ،پرخاشددگری ،تددرس مرضددی و پارانویددا پیشبینیکنندددههای
معنیداری برای خودکارامدی جنسی نبودند و در نتیجه ،در معادله رگرسیون وارد
نشدند.

بحث و نتیجهگیری

0/001
0/001
0/002

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،ارتباط منفی و معنیداری بین شاخص کلدی
عالیدم مرضددی و مؤلفددههای شددکایات جسدمانی ،وسددواس ،حساسددیت فددردی،
افسددردگی ،اضددطراب ،پرخاشددگری ،تددرس مرضددی ،پارانویددا و روانپریشددی بددا
خودکارامدی جنسی مشاهده شد .این یافتدهها نشدان میدهدد کده بدا افدزایش
شاخص کلی عالیم مرضی و مؤلفههای شکایات جسمانی ،وسدواس ،حساسدیت
فردی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضدی ،پارانویدا و روانپریشدی،
خودکارامدی جنسی به طور معنیداری کاهش مییابد و بدر عکدس .همچندین،
نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که مؤلفههای افسردگی و روانپریشدی
میتوانند  17/4دربد تغییرات خودکارامدی جنسی زنان را پیشبینی نمایندد .در
تبیین این یافتهها میتوان گفت که عملکرد جنسی بسیار پیچیده اسدت و تحدت
ت ثیر عوامل متعددی از جمله هیجانات ناشدی از خودکارامددی و ناخودکارامددی
جنسی ( ،)37عوامل زیستی ،روانی ،میدان فدردی و اجتمداعی -فرهنگدی (،)23
متغیرهای مرتبط با خودپندداره ( )26و خودکارامددی ( )38عدرار دارد .در مطالعده
حاضر ،مؤلفدههای افسدردگی و روانپریشدی توانسدتند حددود  17/4از تغییدرات
خودکارامدی جنسی زنان را پیشبینی و تببین نمایند که این یافته بدا تحقیقداتی
که بر رابطه دو سویه بین افسردگی و اختالل عملکرد جنسی ت کید کردهاند (،)4
همخوانی داشت.
مرور ادبیات پژوهشی در بازه زمدانی سدالهای  2010تدا  2016بدا هددف
بررسی ابعاد روانشناختی و درون فردی در مدورد کدارکرد بهنجدار و مشدکالت
جنسی ،نقش عوامدل متعدددی از جملده سدبکهای دلبسدتگی ،تجدارب دوران
کودکی (از جملده سدابقه سدوس اسدتفاده جنسدی) ،زمدان شدرو رابطده جنسدی،
شخصیت ،طرحوارههای شناختی و انتظارات جنسی را در عملکرد جنسی مطدر
نمود ( )10و توبیه کرد که بهتر است در افراد مبتال به مشکالت جنسی ،ارزیابی
اضطراب ،افسردگی و استرس از همان ابتدا در سرلوحه اعدامات عرار گیدرد (.)13
اگر مطابق با نظدر سدازمان بهداشدت جهدانی ،سدالمت جنسدی تحدت عندوان
یکپارچگی و هماهنگی میان ذهن ،احسداس و جسدم در نظدر گرفتده شدود کده
جنبههای اجتماعی و عقالنی انسان را در مسیر ارتقای شخصیت عرار میدهدد و
منجر به ایجاد ارتباط و عشق میشود ،مشخص میگردد کده هدر ندو تعدار
روانی ،مشکل هیجانی ،افسدردگی ،اضدطراب و مشدکالت بدین فدردی خواهدد
توانست بر عملکرد جنسی فرد ت ثیر بگذارد.

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار P

R

ضريب تبیین

ضريب تغییرات

مجموع مجذورات

مدل

درجه آزادی

1

رگرسیون

1978/41

1

1978/41

37/27

0/001

0/397

0/158

0/158

2

باعیمانده
رگرسیون

10564/49
2186/66

199
2

45/67
1093/33

20/90

باعیمانده

10356/25

198

52/30

0/001

0/418

0/174

0/018
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مطالعه حاضر با هدف پیشبینی عملکرد و خودکارامدی جنسی زنان بدر اسداس
نشانگان مشکالت رفتاری انجام گرفت .نتایج نشان داد که بدین شداخص کلدی
عالیدم مرضددی و مؤلفددههای شددکایات جسدمانی ،وسددواس ،حساسددیت فددردی،
افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،پارانویا و روانپریشی با عملکدرد
جنسی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .این یافتهها حاکی از آن است که بدا
افزایش شاخص کلی عالیم مرضی و مؤلفدههای شدکایات جسدمانی ،وسدواس،
حساسیت فردی ،افسدردگی ،اضدطراب ،پرخاشدگری ،تدرس مرضدی ،پارانویدا و
روانپریشی ،عملکرد جنسی به طور معندیداری کداهش مییابدد و بدر عکدس.
همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفههای افسدردگی و شدکایات
جسمانی توانستند  25/9دربد تغییرات عملکرد جنسی زنان را پیشبینی و تببین
نمایند .تحقیقات پیشین به این نتیجه رسیده بود که عملکرد جنسی با افسردگی،
اضطراب و استرس ( ،)4-6 ،9 ،11 ،13نگرانی ( )7و خودکارامدی جنسی پدایین
( )8ارتباط معنیداری دارد و عوامل روانشناختی متعددی در ایجاد بددکاریهای
جنسی مؤثر است ( .)10همچنین ،نمره پایین در خودپنداره جنسی و نمره باال در
اضطراب جنسی ،به طور معنیداری پیشبینیکننده فعالیت جنسی پایین میباشد
( )9و زنانی که در ارتباط جنسی خود مشکل دارند ،سطح پایینتری از بهزیسدتی
روانشناختی را تجربه میکنند (.)17 ،18

t

مقدار P

شهرام وزیری و همکار

 ضرايب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد برای نشانگان مشکالت رفتاری با خودکارامدی جنسی.5 جدول
P مقدار

t

0/001
0/001
0/470

-6/11
-4/46
-2/00

β
-0/397
-0/327
-0/146

B خطای استاندارد

0/76
0/85
0/70

سپاسگزاری
 تشکر و عددردانی،از تمام دانشجویانی که در انجام این تحقیق مشارکت نمودند
.به عمل میآید

ضريب رگرسیون
-4/61
-3/80
-1/39

متغیر
افسردگی
افسردگی
روانپریشی

مدل
1
2

از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان بده نموندههای در دسدترس
 با توجه به احتمال ت ثیر مشکالت رفتاری بر عملکرد جنسدی و تد ثیر.اشاره کرد
 پیشدنهاد میشدود کده در،بدکارکردی جنسدی بدر نشدانگان مشدکالت رواندی
پژوهشهای آینده اثر پیشبینیکننده بدکارکردی جنسی بر پدید آمدن نشانگان
.اختالالت و مشکالت رفتاری مورد توجه عرار گیرد
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Aim and Background: Behavioral problems can affect sexual behavior. Therefore, this study aimed to predict
sexual function and female sexual self-efficacy based on the components of behavioral problems.
Methods and Materials: In this descriptive-analytical design study, 210 married women students aged 18 to 50
years in Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tarbiat Modares University, and University of Tehran, Iran,
were selected using availability sampling method. The data were collected using the Female Sexual Function Index
(FSFI), Vaziri-Lotfi Sexual Self Efficacy Questionnaire, (SSEQ) and Symptoms Checklist-90 revised (SCL-90-R),
and were analyzed using Pearson correlation statistical method and Stepwise regression analysis.
Findings: There was a negative and significant relationship between the general index of symptoms and the
components of physical complaints, obsession, individual sensitivity, depression, anxiety, aggression, phobia,
paranoia, and psychosis with sexual function and sexual self-efficacy (P < 0.05 for all). Among the studied
components, depression, physical complaints, and psychosis were able to predict sexual function and sexual selfefficacy in women. In total, physical complaints explained 9.25% of the variance and sexual variability in women,
and depression and psychosis predicted 17.4% of variance and variability in female sexual self-efficacy.
Conclusions: Signs of behavioral problems have a significant role in predicting sexual function and sexual selfefficacy in women. Considering signs of behavioral problems in diagnosing and treating sexual problems, can
provide effective diagnosis and treatment.
Keywords: Sexual activities, Sex characteristics, Self-efficacy, Behavioral problems
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