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مقدمــه :مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه همزمــان بیــن تغییــرات در نشــانههای اضطــراب و افســردگی
بــا نوســانات در عملکــرد جنســی ،بــه شــکل ثبــت روزانــه انجــام شــده اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه کــه از نــوع همبســتگی اســت 120 ،زن متأهــل در ســال  1394از دانشــگاههای دولتــی
تهــران بــه شــیوه در دســترس انتخــاب شــدند .ابتــدا بــا اســتفاده از پرسشــنامههای پریشــانی جنســی زنــان،
پرسشــنامه افســردگی بــک و پرسشــنامه اضطــراب بــک ارزیابــی خــط پایــه صــورت گرفــت .ســپس بــه مــدت 14
روز نشــانههای خلقــی واضطرابــی و عملکردجنســی آن-هــا بــه وســیله پرسشــنامه نشــانگان خلقــی واضطــراب و
پرسشــنامه عملکــرد جنســی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت دادههــای حاصــل ،بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 HLM7مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :در بررســی رابطــه همزمــان ،پریشــانی کلــی بیشــتر ،بــا ارگاســم ( )P = 0/001و رطوبــت مهبلــی
کمتــر ( )P = 0/001و فقــدان لــذت بیشــتر ،بــا میــل کمتــر ( )P = 0/001همــراه بــود .همچنیــن برانگیختگــی
اضطرابــی بــا برانگیختگــی جنســی ( )P = 0/001و میــل کمتــر ( )P = 0/001رابطــه داشــت.
نتیجهگیــری :بــه طــور کلــی تغییــرات در نشــانههای افســردگی واضطــراب بــا نوســانات عملکــرد جنســی بــه
صــورت روزانــه و بــه شــکل همزمــان همــراه اســت.

پژوهشهــای زیــادی نشــان میدهــد افــرادی کــه از اضطــراب
و افســردگی رنــج میبرنــد اختــال عملکــرد جنســی بیشــتری
را تجربــه میکننــد و شــدت ایــن مشــکالت جنســی بــا شــیوع
کلــی اختــاالت خلقــی همــراه اســت [ .]3-1درحالیکــه بیشــتر
پژوهشهــا بــر رابطــه تجــارب خلقــی و اضطــراب و عملکــرد
جنســی زنــان در گســتره بالینــی متمرکز بــوده اســت ،تحقیقات
جدیــد مدعــی هســتند کــه بایســتی بــه فهــم مطابقــت و رابطــه
تجــارب خلقــی و اضطرابــی بهنجــار بــا عملکــرد جنســی در زنان
در زندگــی روزمــره توجــه بیشــتری معطــوف داشــت [.]5 ,4
از طرفــی دیگــر پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه افســردگی
و اضطــراب در عیــن داشــتن مالکهــای منحصربهفــرد،
باهــم همپوشــانی فراوانــی نیــز دارنــد و نمیتــوان بهدرســتی
جنبههــای اختصاصــی اضطــراب و افســردگی را در اختــاالت
جنســی تشــخیص داد .در ایــن راســتا کالمبــچ و همــکاران []6
واتســون و همــکاران [ ]7از مــدل سهبخشــی بــرای بررســی
ویژگیهــای مشــترک و منحصربهفــرد اضطــراب و افســردگی
اســتفاده کردهانــد .بــر طبــق ایــن مــدل فراتشــخیصی،
ویژگیهــای مشــترک نشــاندهندهٔ پریشــانی کلــی و

بــه عبارتــی عاطفــهٔ منفــی اســت کــه شــامل بیخوابــی،
بیقــراری ،تحریکپذیــری و تمرکــز ضعیــف میباشــد و
برانگیختگــی اضطرابــی ویژگــی منحصربهفــرد اضطــراب اســت
کــه بــا بیــش برانگیختگــی فیزیولوژیکــی مثــل لــرزش دســت،
تنــش عضالنــی و تنگــی نفــس همــراه اســت و فقــدان لــذت
ویژگــی منحصربهفــرد افســردگی در ایــن مــدل در نظــر
گرفتهشــده اســت کــه باعاطفــهٔ مثبــت پاییــن در ارتبــاط
اســت .توجــه بــه تفــاوت بیــن صفــت و حالــت در ایــن مــدل از
نــکات مهــم اســت .درحالیکــه منظــور از صفــت حالتــی نســبتاً
پایــدار و مانــدگار و مربــوط بــه اختــاالت اســت ،منظــور از
حالــت ،هیجانــات و عواطفــی اســت کــه نســبتاً متغیــر هســتند
و در پاسـخهای روزانــه افــراد تغییــر میکننــد و ثبــات و شــدت
کمتــری را در مقایســه بــا حــاالت خلقــی نابهنجــار و پاتولــوژی
دارنــد .بــر اســاس ایــن مــدل تحقیقــات اخیــر بهجــای تمرکــز
بــر رابطــه بیــن صفــات و عملکــرد جنســی بــر رابطــه بیــن
حــاالت عاطفــی و عملکــرد جنســی متمرکــز گردیدهانــد .ایــن
بــدان دلیــل بــوده اســت کــه تحقیقاتــی کــه اهمیــت حــاالت
عاطفــی را در عملکــرد جنســی نشــان میدهــد در مقایســه بــا
تحقیقاتــی کــه رابط ـهٔ عملکــرد جنســی بــا صفــات عاطفــی را
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مــورد بررســی قــرار دادهانــد انــدک اســت [.]8 ,6 ,5
در واقــع آنچــه هماکنــون درزمینــهٔ ارتبــاط بیــن نشــانههای
خلقــی و اضطــراب و تغییــر در ســطح عملکــرد جنســی مطــرح
اســت ،بررســی حــاالت بهجــای صفــات اســت و ازجملــه
روشهایــی کــه بــرای ثبــت حــاالت بــه کار گرفتــه میشــود
اســتفاده از گزارشهــا و ثبتهــای لحظــهای و روزانــه اســت
کــه بهصــورت همزمــان نشــانههای خلقــی و اضطــراب و
تغییــر در ســطح عملکــرد جنســی را اندازهگیــری میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر پژوهشهــای موجــود در
زمینــه بررســی حــاالت ،از روشهایــی اســتفاده کردهانــد کــه
بلندمــدت می-باشــند و تــوان ســنجش حــاالت را بهصــورت
دقیــق ندارنــد [.]8 ,4
همچنیــن ارزیابــی عالئــم بالینــی اغلــب متکــی بــر
پرسشــنامههای گذشــتهنگر اســت کــه نقطهضعــف آن ایــن
اســت کــه فراخوانــدن تجربیــات گذشــته ممکــن اســت دقیــق
نباشــد و گزارشهــای گذشــتهنگر ممکــن اســت کــه بــا عوامــل
متفاوتــی تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد [ ]9و زمانــی کــه از گــزارش
مقطعــی بــرای ثبــت عملکــرد جنســی اســتفاده میشــود
ممکــن اســت اتفاقاتــی کــه بهصــورت روزانــه اتفــاق میافتــد
نادیــده گرفتــه شــود و نتیجــه پژوهــش را دچــار مشــکل کنــد.
بــرای نمونــه اگــر آزمودنــی در روز اول از میــل پایینــی برخوردار
باشــد و در روز دوم از میــل بــاال و همینطــور در ســایر روزهــا
ارزیابــی متفاوتــی از ســطح میــل خــود داشــته باشــد ،بایــد در
گــزارش هفتگــی خــود میزانــی را گــزارش کنــد کــه گویــای
تمامــی تغییــرات میــل او در آن هفتــه بــوده اســت درحالیکــه
او در هــرروز ســطوح مختلفــی از میــل را تجربــه کــرده اســت
و در ایــن صــورت گــزارش هفتگــی نمیتوانــد گویــای ایــن
تغییــرات باشــد و ایــن عــدم ثبــت دقیــق در نوســانات خلقــی
نیــز صــادق اســت و باعــث میشــود کــه ارتبــاط دقیــق بیــن
ایــن نوســانات خلقــی و تغییــرات در عملکــرد جنســی به شــکل
غیردقیقــی بــه دســت آیــد و پایــدار نبــودن حــاالت عاطفــی و
همچنیــن نوســانات زودگــذر جنســی در روز باعــث میشــود
کــه گزارشهــای بلنــد مــدت نتوانــد پاســخگوی خوبــی بــرای
ثبــت ایــن حــاالت باشــد [.]6 ,5
بااینحــال ،بــا توجــه بــه اهمیــت همزمانــی نوســانات
جنســی ،تغییــرات خلقــی و یکســان بــودن فرایندهــای زیــر
بنایــی عملکــرد جنســی بــا عالئــم خلقــی و اضطــراب و
تأکیــد آسیبشناســی کنونــی بــر بررســی حــاالت بهجــای
صفــات [ ،]6در عمــده پژوهشهــا مشــاهده میشــود کــه
تأکیــد بیشــتری بــر صفــات وجــود دارد [ ]1و مطالعــات
اندکــی درزمین ـ ٔه حــاالت نیــز وجــود دارد کــه در ایــن معــدود
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مطالعــات از گزارشهــای هفتگــی و ماهانــه بــرای نشــان دادن
همزمانــی اســتفاده شــده اســت کــه گویــای نــوع رابطـهٔ دقیــق
نیســت [ .]6 ,5در مطالعــات ایــران نیــز ،موانــع اجتماعــی و
فرهنگــی ،وجــود تابوهــا و کجفهمیهــا ،بــرآورد دقیــق ایــن
اختــال را دشــوار میکنــد و باعــث میشــود کــه تفاوتهــای
نــژادی ،قومــی و فرهنگــی و ســنتهای حاکــم بــر جامعــه
بــر گزارشهــای ایــن اختــال در بیــن افــراد تأثیــر بگــذارد.
درنتیجــه ،بــا توجــه بــه همبــودی بــاالی اضطــراب و افســردگی
و ارجحیــت نظریــه فراتشــخیصی جهــت بررســی نشــانگان
خلقــی بــرای پــی بــردن بــه جنبههــای مشــترک و اختصاصــی
اضطــراب وافســردگی و فقــدان مطالعــات در مــورد رابطــه بیــن
حــاالت افســردگی و اضطــراب بــر اســاس نظریــه فراتشــخیصی
و تغییــرات روزانــه عملکــرد جنســی در ایــران ،مطالعـهٔ کنونــی
بــه دنبــال ایــن مســئله اســت کــه دریابــد آیــا بیــن حــاالت
اضطــراب و افســردگی و تغییــر در مؤلفههــای عملکــرد جنســی
بهطــور روزانــه (در همــان روز) در زنــان رابطــه وجــود دارد و
آیــا ایــن حــاالت میتواننــد بهطــور اختصاصــی بــر اســاس
نظریــه فراتشــخیصی مشــخص نماینــد کــه بــا کدامیــک از
مؤلفههــای عملکــرد جنســی شــامل میــل ،برانگیختگــی،
رطوبــت مهبلــی ،ارگاســم و درد بهطــور روزانــه ارتبــاط دارنــد؟
روشکار

مطالعــه حاضــر از نــوع همبســتگی اســت .نمونــهٔ پژوهــش
دربردارنــدهٔ  120زن متأهــل جــوان در ســنین  18تــا  40ســال
اســت کــه از دانشــگاههای ســطح تهــران (دانشــگاههای تهــران،
شــهید بهشــتی ،عالمــه طباطبایــی ،شــاهد وخوارزمــی) در
ســال  1394بــا روش در دســترس انتخــاب شــدند کــه در حیــن
انجــام پژوهــش بــه علــت ریــزش  91نفــر باقــی مانــد .معیارهای
ورود بــه مطالعــه شــامل قــرار داشــتن آزمودنیهــای متأهــل
در بــازه ســنی  18تــا  40ســال ،داشــتن حداقــل تحصیــات
دیپلــم وســامت جســمی بــود و معیارهــای خــروج شــامل
زندگــی نکــردن بــا همســر بــه هــر دلیلــی ،مصــرف داروهــای
افســردگی و اضطــراب در طــی  6مــاه گذشــته ،بســتری شــدن
بــه علــت بیمــاری روانشــناختی در  6مــاه گذشــته ،شــیر
دهــی ،بــارداری (بــه علــت تأثیــرات هورمونــی در زنــان) وعــدم
تکمیــل پرسشــنامهها در بــازده زمانــی مــورد نظــر (بــه علــت
بیمــاری ناگهانــی ،عــدم تمایــل ،قاعدگــی نامنظــم پیــش آمــده،
مســافرت) بــود.
ایــن مطالعــه شــامل ارزیابــی خــط پایــه در ابتــدا و ســپس 14
روز ثبــت روزانــه بــود .قابــل ذکــر اســت کــه قبــل از شــروع
پرکــردن پرسشــنامهها در مــورد مؤلفههــای عملکــرد جنســی

ایزدی دهنوی و همکاران

توضیحاتــی بــه آنهــا داده شــد تــا بــا تعریــف مؤلفههــا پرسشنامه اضطراب بک ()BAI

آشــنا گردنــد و بــرای جلــب همــکاری شــرکت کننــدگان،
بــه آنهــا تعهــد بــه پاســخ گویــی بــه ســوأالت و مشــکالت
جنسیشــان بعــد از اتمــام روز  ،14حفــظ اطالعــات شــخصی
و رعایــت اصــول راز داری داده شــد وشــرکت کننــدگان بــا
رضایــت کامــل در پژوهــش همــکاری کردنــد .بــرای ارزیابــی
خــط پایــه بــا هــدف بــه دســت آوردن اطالعــات فــردی،
نشــانگان اضطــراب و افســردگی و پریشــانی جنســی در طــول
مــاه گذشــته ،پرسشــنامههای  BAI ،BDI-IIو  FSDS-Rبــر
روی نمونــه اجــرا شــد و ســپس ارزیابــی روزانــه بعــد از توضیــح
دســتورالعمل آغــاز گردیــد کــه در آن شــرکت کننــدگان بایــد
بــه مــدت  14روز بعــد از بیدارشــدن در ســاعات همیشــگی
خــود ،نشــانگان خلقــی واضطــراب و عملکرد جنســی خــود را در
طــول  24ســاعت گذشــته بــه وســیله پرکــردن پرسشــنامههای
 MASQ-D30و  ،6-FSFIکــه هــر روز از طریــق شــبکههای
اجتماعــی و ایمیــل بــرای هــر یــک ارســال میشــد گــزارش
میکردنــد ،همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه قاعدگــی
میتوانــد در رونــد کار تأثیــر گــذار باشــد از افــراد خواســته شــد
کــه یــک روز بعــد از تمــام شــدن قاعدگــی خــود شــروع بــه پــر
کــردن پرسشــنامهها کننــد تــا تأثیــر آن کنتــرل شــود.

ابزار مربوط به اندازه گیری خط پایه
پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم ()BDI-II

شــکل بازنگــری شــده پرسشــنامه افســردگی بــک بــود کــه
جهــت ســنجش شــدت افســردگی تدوینشــده اســت .ایــن
پرسشــنامه از  21آیتــم تشکیلشــده کــه آزمودنــی بــرای
هرآیتــم یکــی از چهارگزینــهای را کــه نشــاندهندهٔ شــدت
عالمــت افســردگی در مــورد خویــش اســت را برمیگزینــد .هــر
آیتــم نمــرهای بیــن صفــر تــا  3میگیــرد و بدیــن ترتیــب نمــره
کل پرسشــنامه دامنـهای از صفرتــا  63دارد .بــک ،اســتیر وبــران
[ ]10همســانی درونــی ایــن ابــزار را  0/73تــا  0/92بــا میانگیــن
 0/86و ضریــب آلفــا بــرای گــروه بیمــار  0/86و غیــر بیمــار
 0/81گــزارش کردهانــد .همچنیــن دابســون و محمدخانــی
[ ]11ضریــب آلفــا  0/92را بــرای بیمــاران ســرپایی و 0/93
را بــرای دانشــجویان و ضریــب بــاز آزمایــی بــه فاصلــه یــک
هفتــه را  0/93بدســت آوردنــد .محاســبهٔ اعتبــار ســازه از طریــق
روایــی همگــرا (رابطــهٔ پرسشــنامه مذکــور بــا پرسشــنامهای
کــه بــه طــور مشــابه متغیــر موردنظــر را بررســی میکنــد)
بــا پرسشــنامه  HRSD-Rبیشــترین همبســتگی ( )0/71را بــا
 BDI-IIداشــته اســت.

یــک پرسشــنامه خــود گزارشــی اســت کــه بــرای اندازهگیــری
شــدت اضطــراب در نوجوانــان و بزرگســاالن تهیهشــده اســت.
ایــن پرسشــنامه یــک مقیــاس  21آیتمــی اســت .چهــار گزینــه
هــر ســؤال در یــک طیــف چهاربخشــی از صفرتــا  3نمرهگــذاری
میشــود .بنابرایــن نمــرهٔ کل ایــن آزمــون در دامنـهای از صفــر
تــا  63قــرار میگیــرد .بــک و همــکاران [ ]12همســانی درونــی
ایــن مقیــاس را  0/93و پایایــی بــاز آزمایــی آن را  0/75و
همبســتگی مادههــای آن از  0/30تــا  0/76متغیــر گــزارش
کردهانــد .کاویانــی و موســوی [ ]13در بررســی ویژگی-هــای
روانســنجی ایــن آزمــون در جمعیــت ایرانــی ،ضریــب روایــی
مــاک در حــدود  0/72و ضریــب بــاز آزمایــی بــه فاصلــه یــک
مــاه را  0/83و آلفــای کرونبــاخ  0/92را گــزارش کردنــد.
پرسشــنامه تجدیدنظــر شــدهٔ پریشــانی جنســی زنــان
( )FSDS-R

ایــن پرسشــنامه توســط دروگاتیــس و همــکاران [ ]14بــرای
ارزیابــی پریشــانی مرتبــط بــا مســائل جنســی طراحــی و
ســاخته شــد .ایــن مقیــاس  13آیتــم دارد کــه براســاس
یــک مقیــاس لیکــرت  5درجــهای ،از صفرتــا  4نمرهگــذاری
میشــود .نمــرهٔ کل آن از جمــع نمــرهٔ تمامــی آیتمهــا
بــه دســت میآیــد .نمــر ٔه کلــی در دامنــهٔ صفرتــا  52قــرار
میگیــرد .نمــرات باالتــر نشــاندهنده پریشــانی جنســی
بیشــتر اســت .ایــن مقیــاس همســانی درونــی ()a ≥ 0/86
و پایایــی آزمــون بازآزمــون ( )0r= /76را دارد [ .]14در
ایــران قســامی ضرایــب آلفــا آن را  0/94و ضرایــب بازآزمایــی
را  0/89بدســت آورد .همچنیــن اعتبــار افتراقــی مقیــاس
از طریــق تمایــز زنــان عــادی و زنــان دارای بدکارکــردی
جنســی واعتبــار واگــرای مناســب بــا پرسشــنامه عملکــرد
جنســی زنــان ( )FSFIمطلــوب گــزارش شــده اســت [.]15

ابزار ارزیابی روزانه
پرسشنامه نشانههای خلقی و اضطراب ()MASQ-D30

ایــن پرسشــنامه شــامل  30آیتــم اســت و فــرم کوتــاه شــده
پرسشــنامهٔ  90آیتمــی [ ]7آن میباشــد کــه توســط واردنــر
وهمــکاران [ ]16تهیــه شــده اســت .ســه عامــل اصلــی کــه در
پرسشــنامه  MASQ-D30ارزیابــی میشــود عبارتانــد از:
پریشــانی کلــی ( )GDبــه عنــوان ویژگــی مشــترک افســردگی
و اضطــراب ،فقــدان لــذت ( )ADبــه عنــوان ویژگــی اختصاصــی
افســردگی و برانگیختگــی اضطرابــی ( )AAبــه عنــوان ویژگــی
229
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اختصاصــی اضطــراب کــه در یــک لیکــرت پنــج درجـهای (از بــه
هیــچ وجــه =  1تــا بســیار زیــاد =  )5قــرار میگیــرد و بــه هــر
عامــل  10آیتــم اختصــاص داده شــده اســت .همســانی درونــی
آن در جمعیــت جــوان و نوجــوان از  0/85تــا  0/92بدســت آمده
اســت [ .]17واردنــر و همــکاران [ ]16نیــز همســانی درونــی را
بــرای هــر  3مقیــاس بیــن  0/87تــا  0/93بدســت آوردهانــد و
بــرای هــر مقیــاس اعتبــار همگــرا و واگــرای خوبــی را گــزارش
کردهانــد .در ایــران ضریــب بــاز آزمایــی در ســه زیــر مقیــاس
 AD ،GDو  AAبــه ترتیــب  0/98 ،0/99و  0/98بدســت آمــد
ضریــب آلفــا نیــز  0/91بدســت آمــده اســت .اعتبــار همگــرای و
واگــرا نیــز مــورد تأییــد بــود .ایــن پرسشــنامه جهــت ســنجش
یافتهها
روزانــه تعدیــل گردیــد [.]18
آزمودنیهــای پژوهــش در ســنین بیــن  18تــا  36ســال و
پرسشنامه عملکرد جنسی زنان ()6-FSFI
بــا تحصیــات فــوق دیپلــم ( ،)%15/4کارشناســی (،)%38/5
ایــن مقیــاس توســط ایــزودوری و همکارانــش [ ]19براســاس کارشناســی ارشــد ( )%46/2بودنــد .جهــت تســهیل در فهــم
نســخهٔ اصلــی  FSFIکــه  19آیتــم دارد ایجــاد و اعتبــار مؤلفههــای مــورد نظــر یافتههــای هــر یــک جداگانــه گــزارش
یابــی شــده اســت .آیتمهــای مربــوط بــه میــل جنســی و میشــود.
رضایــت جنســی براســاس یــک مقیــاس لیکرتــی  5درج ـهای در ابتــدا بــه پیــش بینــی میــل جنســی روزانــه از طریــق
نمره-گــذاری میشــود و آیتمهــای مربــوط بــه لیزشــدگی ،نشــانههای اضطــراب و افســردگی (ویژگیهــای مشــترک و
برانگیختگــی ،ارگاســم و درد براســاس یــک مقیــاس لیکــرت  6اختصاصــی) پرداختــه میشــود .قبــل از بررســی ایــن فرضیــه
درج ـهای از  0تــا  5نمــره گــذاری میشــود .بــا جمــع کــردن بایــد مطمئــن بــود کــه تأثیــر متغیرهــای مرتبــط بــا میــل
نمــرات بــا هــم نمــرهٔ کل مقیــاس بدســت میآیــد .نمــرهٔ جنســی کنتــرل میشــود .بــه همیــن خاطــر رگرســیون میــل
کل بیــن  2تــا  30تغییــر میکنــد و نمــرات باالتــر بیانگــر جنســی بــر روی متغیرهــای دموگرافیــک و مرتبــط بــا میــل
عملکــرد جنســی بهتــر میباشــد .همســانی درونــی ( )a ≤0/78جنســی کــه در خــط پایــه انــدازه گیــری شــدهاند مــورد
و پایایــی آزمــون بــاز آزمــون ( )r =0/95بدســت آمــد [ .]19در بررســی قــرار گرفــت تــا تأثیــر متغیرهــای همپــراش در پیــش
ایــران نیــز ضریــب بازآزمایــی ایــن پرسشــنامه  0/77و ضریــب بینــی میــل جنســی روزانــه کنتــرل شــود.
آلفــای آن نیــز بــر روی نمون ـهٔ بهنجــار  0/83بــه دســت آمــده در مرحلــه بعــد ،مــدل رگرســیون چنــد ســطحی بــا در نظــر
اســت .همچنیــن اعتبــار همگــرای آن بــا پرسشــنامه ســازگاری گرفتــن متغیرهــای ســن ،طــول مــدت ازدواج ،و انــدازه گیرهــای
زناشــویی لــوک واالس  0/510اســت کــه از اعتبــار همگــرای آن خــط پایــه افســردگی ،اضطــراب ،و پریشــانی جنســی اجــرا شــد
حمایــت میکنــد و اعتبــار واگــرای آن بــا پرسشــنامه ( DASSجــدول  .)1بــا توجــه بــه جــدول فــوق مشــخص اســت کــه
در ســه خــرده مقیــاس افســردگی ،اضطــراب و اســترس بــه ســه متغیــر ســن ( ،)P= 0/05تعــداد ســالهای ازدواج (0/001
ترتیــب  -0/270 ،-0/470و  -0/370میباشــد .همچنیــن = )Pو اضطــراب ( )P= 0/001دارای ضرایــب رگرســیون معنــی
بــا پرسشــنامه پریشــانی جنســی  -0/560و بــا عاطف ـهٔ منفــی داری بــر روی میــل جنســی هســتند کــه تأثیــر ایــن متغیرهــا
 -0/240و بــا عاطفـهٔ مثبــت  0/380بــه دســت آمــد [ .]15ایــن بایــد در معادلــه رگرســیون اصلــی کنتــرل شــود .بــه عبــارت
دیگــر ،ایــن ســه متغیــر ،متغیرهــای همپراشــی هســتند کــه در
پرسشــنامه جهــت ســنجش روزانــه تعدیــل گردیــد.
بــه منظــور بــرآورد تغییــرات زمانــی ،تجزیــه و تحلیــل بــا مــدل رگرســیونی همزمــان نقــش آنهــا بایــد کنتــرل شــود .بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  HLM7انجــام شــد( HLM .مــدل توجــه بــه نتایــج ضرایــب رگرســیونی گزارش شــده در جــدول 1
سلســله مراتبــی خطــی) بــرای دادههایــی کــه بصــورت ســاختار مشــخص اســت کــه تمــام متغیرهــای کنتــرل دوبــاره دارای آثار
سلســله مراتبــی میباشــد مناســب اســت کــه در ایــن پژوهــش معنــی دار بــر روی میــل جنســی هســتند .همچنیــن فقــدان
مرتبههــا عبارتانــد از ســطح ( 1اطالعــات حاصــل از ثبــت لــذت و برانگیختگــی اضطرابــی ( )P= 0/001نیــز بــه طــور
روزانــه) کــه در ســطح ( 2افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعه) همزمــان بــر میــل جنســی تأثیــر معنــی داری دارنــد .امــا متغیر
آشــیان شــده اســت [ HLM .]21 ,20اجــازه میدهــد کــه بــه
صــورت همزمــان تغییــرات بیــن افــراد و درون افــراد بررســی
شــود .بــه ایــن ترتیــب ایــن روش تحلیلــی میتوانــد کیفیــت
پیــش بینــی گزارشهــای خــط پایــه در پریشــانی جنســی،
اضطــراب و افســردگی بــر عملکــرد جنســی بعــدی و ارتبــاط
همزمــان بیــن افســردگی و اضطــراب بــا پاســخ جنســی زنــان
را بررســی کنــد .عــاوه بــر ایــن  HLMدر زمینــهٔ دادههــای
از دســت رفتــه کــه در مطالعــات بــا انــدازه گیریهــای مکــرر
زیــاد اســت بــه خوبــی عمــل میکنــد و از جملــه راهکارهــای
مناســب جهــت اندازهگیریهــای مکــرر اســت [.]21
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پریشانی کلی تأثیر معنی داری بر میل جنسی نداشت.
بــرای برانگیختگــی جنســی ابتــدا مــدل رگرســیونی دو ســطحی
جهــت بررســی نقــش متغیرهــای همپــراش بدســت آمــد .بــا
توجــه بــه نتایــج گــزارش شــده نقــش متغیرهــای ســن (0/05
= ،)Pپریشــانی ( ،)P= 0/001و اضطــراب ( )P= 0/05بــه عنــوان
متغیرهــای همپــراش بایــد در مــدل اصلــی رگرســیون کنتــرل
شــوند .بــا در نظــر گرفتــن نقــش کنتــرل کننــده متغیرهــای
همپــراش در جــدول  2مــدل رگرســیونی همزمــان برانگیختگــی
جنســی بــر روی متغیرهــای همپــراش و ویژگیهــای اختصاصــی
و مشــترک افســردگی و اضطــراب گــزارش شــده اســت .بــا
توجــه بــه جــدول  2میتــوان اســتنباط کــرد کــه متغیرهــای
ســن ،پریشــانی جنســی و اضطــراب خــط پایــه هنــوز هــم بــه
عنــوان پیشبینــی کننــده معنــی دار برانگیختگــی جنســی
عمــل میکننــد .از بیــن متغیرهــای دارای انــدازه گیرهــای
مکــرر (ویژگیهــای اختصاصــی و مشــترک) تنهــا برانگیختگــی
اضطرابــی ( )P= 0/001بــه عنــوان متغیــر پیــش بینــی کننــده
معنــی دار توانســت برانگیختگــی جنســی را پیــش بینــی کنــد.
نکتــه مهمــی کــه وجــود دارد عالمــت منفــی ضرایــب رگرســیون
پیــش بینــی اســت .ایــن عالمــت گویــای پیشبینــی معکــوس
ایــن متغیرهــا بــر برانگیختگی جنســی اســت .بــرای مثــال ،نتایج
نشــان میدهــد کــه بــا بــاال رفتــن ســن برانگیختگــی جنســی در
زنــان کمتــر میشــود .یــا هــر چــه برانگیختگــی اضطرابــی زنــان
در لحظــه خاصــی بیشــتر باشــد برانگیختگــی جنســی آنهــا
کمتــر میشــود یــا وقتــی اضطــراب مــاه گذشــته زنــان بیشــتر
میشــود برانگیختگــی جنســی آنهــا کمتــر میشــود.
جهــت بررســی رطوبــت مهبلــی ،در مرحلــه اول تحلیــل ،بــه
بررســی نقــش متغیرهــای همپــراش در رگرســیون رطوبــت
مهبلــی پرداختــه شــد .بــا توجــه بــه گــزارش ارائــه شــده نقــش

متغیرهــای ســن ،پریشــانی و افســردگی خــط پایــه بــه عنــوان
متغیرهــای همپــراش بایــد در مــدل رگرســیون همزمــان کنترل
شــوند .بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن نقــش متغیرهــای همپراش
در مــدل رگرســیونی همزمــان معادلــه گــزارش شــده در جــدول
 3بــه نقــش همزمــان متغیرهــای همپــراش و متغیرهــای
اختصاصــی و اشــتراکی اضطــراب و افســردگی در رطوبــت مهبلی
پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه نتایــج گــزارش شــده در جــدول
 3مشــخص اســت کــه متغیرهــای همپــراش ســن ،افســردگی
و پریشــانی جنســی خــط پایــه و همچنیــن پریشــانی کلــی بــر
رطوبــت مهبلــی تأثیــر گــذار هســتند (.)P=0/001
در مؤلفــهٔ ارگاســم متغیرهــای ســن ،پریشــانی و اضطــراب در
خــط پایــه متغیرهــای همپراشــی هســتند کــه نقــش آنهــا
بایــد در مــدل رگرســیونی همزمــان کنتــرل شــود .بــا در نظــر
گرفتــن نقــش ایــن متغیرهــا بــه عنــوان متغیرهــای همپــراش در
مــدل رگرســیونی همزمــان نقــش ایــن متغیرهــا و ویژگیهــای
همزمــان اختصاصــی و مشــترک بررســی شــدند (جــدول  .)4بــا
توجــه بــه نتیجــه مــدل رگرســیونی همزمــان مشــخص اســت که
متغیرهــای ســن ( ،)P= 0/05پریشــانی جنســی ( )P= 0/001در
خــط پایــه و همچنیــن پریشــانی کلــی ( )P= 0/001بــه عنــوان
پیــش بینــی کنندههــای معنــی دار ارگاســم عمــل میکننــد.
در مؤلفــه درد جنســی ،تحصیــات ،اضطــراب و افســردگی
( ) P= 0/001بــه عنــوان متغیرهــای همپــراش بایــد در معادلــه
رگرســیون همزمــان کنتــرل شــوند .مــدل رگرســیونی همزمــان
در جــدول  5گویــای ایــن اســت کــه در پیــش بینــی درد
جنســی تنهــا متغیرهــای همپــراش (تحصیــات ،اضطــراب و
افســردگی) توانســتند بــه پیــش بینــی معنــی دار آن بیانجامنــد
و متغیرهــای اختصاصــی و مشــترک اضطــراب و افســردگی
پیــش بیــن معنــی داری بــرای درد جنســی نبودنــد.

جدول  :1مدل رگرسیون همزمان میل جنسی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
ضریب بتا

انحراف استاندارد

نسبتt -

سطح معناداری

اثر ثابت
عرض از مبدأ β00

4/1447

0/2706

15/36

**0/001

سن β01

-0/2891

0/1268

-2/279

*0/05

تعداد سالهای ازدواج β02

-0/5392

0/1468

-3/671

**0/001

اضطراب خط پایه β03

0/0474

0/0077

6/140

**0/001

 ،GDپریشانی کلی

0/0077

0/0072

1/073

0/284

 ،ADفقدان لذت

-0/0499

0/0074

-6/702

**0/001

 ،AAبرانگیختگی اضطرابی

-0/0480

0/0092

-5/176

**0/001

*معنی داری در سطح .0/05
** معنی داری در سطح .0/001
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جدول  :2مدل رگرسیون همزمان برانگیختگی جنسی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معناداری
نسبتt -
انحراف استاندارد
ضریب بتا
اثر ثابت
**0/001
10/575
0/1912
2/0220
عرض از مبدأβ00
*0/042
-2/068
0/0862
-0/1784
سن β01
0/0074
-0/0299
پریشانی جنسی خط پایه β02
**0/001
-4/052

اضطراب خط پایه β03
 ،GDپریشانی کلی
 ،ADفقدان لذت
 ،AAبرانگیختگی اضطرابی

*معنی داری در سطح .0/05

0/0162
0/0037
-0/0077
-0/0656

0/0067
0/01874
0/0155
0/0153

2/404
0/199
-0/502
-4/272

*0/018
0/842
0/616
**0/001

** معنی داری در سطح .0/001
جدول  :3مدل رگرسیون همزمان رطوبت مهبلی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معناداری
نسبتt -
انحراف استاندارد
ضریب بتا
اثر ثابت
**0/001
5/331
0/3082
1/6434
عرض از مبدأ
**0/001
-3/311
0/0880
-0/2915
سن
**0/001
-5/991
0/0081
-0/0491
پریشانی جنسی خط پایه
**0/001
3/795
0/0074
0/0284
افسردگی خط پایه
**0/001
-3/978
0/0162
-0/0644
 ،GDپریشانی کلی
0/903
-0/122
0/0163
-0/0019
 ،ADفقدان لذت
0/088
-1/710
0/0197
-0/0337
 ،AAبرانگیختگی اضطرابی
*معنی داری در سطح .0/05
** معنی داری در سطح .0/001
جدول  :4مدل رگرسیون همزمان ارگاسم بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معناداری
نسبتt -
انحراف استاندارد
ضریب بتا
اثر ثابت
*0/016
-2/464
0/0969
-0/2389
سن β01
**0/001
-3/390
0/0083
-0/0282
پریشانی جنسی در خط پایه β02
0/098
1/672
0/0076
0/0127
اضطراب در خط پایه β03
**0/001
-3/515
0/0160
-0/0565
 ،GDپریشانی کلی
0/652
0/452
0/0162
0/0073
 ،AAبرانگیختگی اضطرابی
0/334
-0/970
0/0196
-0/0190
 ،ADفقدان لذت
* معنی داری در سطح .0/05
** معنی داری در سطح 0/001
جدول  :5مدل رگرسیون همزمان دردجنسی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معناداری
نسبتt -
انحراف استاندارد
ضریب بتا
اثر ثابت
**0/001
5/395
0/2685
1/4490
عرض از مبدأ β00
**0/004
-2/924
0/0633
-0/1851
تحصیالت β01
**0/001
-3/383
0/0064
-0/0218
اضطراب β02
**0/007
2/744
0/0059
0/0163
افسردگی β03
0/178
-1/347
0/0091
-0/0123
 ،GDپریشانی کلی
0/397
0/0092
0/0036
 ،AAبرانگیختگی اضطرابی
0/691

 ،TDفقدان لذت

* معنی داری در سطح .0/05
** معنی داری در سطح .0/001
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-0/0047

0/0111

-0/421

0/647

ایزدی دهنوی و همکاران
بحث
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه بررســی همزمانــی نوســانات خلقــی
واضطرابــی بــا تغییــرات در عملکــرد جنســی بــر اســاس مــدل ســه
بخشــی واتســون و کالرک بــه صــورت روزانــه نتایــج زیــر را در
برداشــت.
رابط ـهٔ همزمــان معنــی داری بیــن میــل جنســی بــا فقــدان لــذت و
برانگیختگــی فیزیولوژیــک وجــود دارد .بــه صورتــی کــه نتایــج نشــان
میدهــد زنــان میــل جنســی کمتــری را تجربــه میکننــد زمانــی
کــه فقــدان لــذت و برانگیختگــی فیزیولوژیــک بیشــتری را دارنــد .بــه
طــور کلــی پژوهشهایــی کــه رابط ـهٔ میــل جنســی و افســردگی را
بررســی کردهانــد ،گویــای آن هســتند کــه هــم در زمینــهٔ حــاالت
(درون فــردی) و هــم صفــات (بین فــردی) و چه در مطالعــات همزمان
و چــه زمانــی ،میــل جنســی بــا افســردگی رابطــه دارد کــه تأییــدی
بــر نتایــج پژوهــش حاضــر مبنــی بــر وجــود رابطــه همزمــان بیــن
میــل جنســی و فقــدان لــذت اســت کــه همســو بــا ســایر پژوهشهــا
بیانگــر ایــن موضــوع میباشــد کــه رابطـ ٔه بیــن افســردگی و کاهــش
میــل جنســی چــه زمانــی کــه بــه صــورت همزمــان و درون فــردی
انــدازه گیــری شــود و چــه بــه صــورت صفــات کــه صرفـاً در مطالعات
گذشــته نگــر بررســی شــدهاند رابطــهٔ قویــی میباشــد [.]8 ,6 ,4
همچنیــن بــر اســاس ایــن پژوهــش رابطــ ٔه همزمــان معنــی داری
بیــن برانگیختگــی جنســی بــا برانگیختگــی فیزیولوژیــک وجــود
دارد بــه شــکلی کــه زنــان برانگیختگــی جنســی کمتــری را تجربــه
میکننــد زمانــی کــه برانگیختگــی اضطرابــی آنهــا باالاســت .در
زمینــ ٔه ارتبــاط بیــن برانگیختگــی جنســی و افســردگی ،در زنــان
شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد برانگیختگــی جنســی در
زمــان افســردگی کاهــش مییابــد کــه البتــه ایــن شــواهد محــدود
اســت و رابطـهٔ ایــن اختــال عملکــرد جنســی بــا افســردگی در زنــان
چنــدان مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت [ .]2در مطالعـ ٔه کالمبــچ
و همــکاران [ ]8نشــان داده شــد کــه فقــدان لــذت پیشبینــی
کننــد ٔه برانگیختگــی جنســی کمتــری میباشــد .نتایــج پژوهــش
کالمبــچ و فیــای [ ]5حاکــی از همزمانــی عاطفـ ٔه منفــی (پریشــانی
کلــی ،افســردگی واضطــراب) بــا برانگیختگــی جنســی اســت .بــه
طــور کلــی مطالعــات مذکــور کــه بــه همزمانــی بیــن نشــانههای
عاطفــی و عملکــرد جنســی پرداختهانــد همســو بــا پژوهــش حاضــر
بیانگــر رابطــهٔ همزمــان بیــن برانگیختگــی جنســی و افســردگی
هســتند .پژوهشهایــی کــه بــه بررســی رابطــه برانگیختگــی جنســی
و برانگیختگــی اضطرابــی بــه شــکل همزمــان پرداختهانــد ،هماننــد
پژوهــش حاضــر بیانگــر رابط ـهٔ بیــن ایــن دو مؤلفــه میباشــند [,5
 ]6در حالــی کــه ایــن رابطــه در پژوهشهایــی کــه صرفــاً صفــات
را ســنجیدهاند مشــاهده نشــده اســت [ ]4و منحصــرا ً مربــوط بــه
همزمانــی بیــن برانگیختگــی جنســی و اضطرابــی میباشــد کــه

مطالعــات گذشــته نگــر قــادر بــه نشــان دادن آن نبودهانــد.
در زمینــه رطوبــت مهبلــی نیــز در ایــن پژوهــش رابطــهٔ همزمــان
معنــی داری بیــن رطوبــت مهبلــی و پریشــانی کلــی وجــود دارد .بــه
صورتــی کــه زنــان رطوبــت مهبلــی کمتــری را تجربــه میکننــد
زمانــی کــه پریشــانی کلــی آنهــا زیــاد اســت .در زمینــهٔ ارتبــاط
بیــن نشــانگان عاطفــی و رطوبــت مهبلــی در مطالعاتــی کــه بــه
بررســی صفــات پرداختهانــد اضطــراب بــا رطوبــت مهبلــی رابطــه
دارد [ ]4همچنیــن در مطالعــات ثبــت روزانــه نیــز برانگیختگــی
اضطرابــی و عاطفــ ٔه منفــی بــا رطوبــت مهبلــی کمتــر بــه طــور
همزمــان ارتبــاط دارد .در مطالعـهٔ حاضــر پریشــانی کلــی بــا رطوبــت
مهبلــی در ارتبــاط بــود کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه پریشــانی کلــی
در بــر گیرنــدهٔ ویژگیهــای اضطرابــی و عاطفـهٔ منفــی نیــز اســت بــا
پژوهشهــای پیشــین همســو میباشــد.
همچنیــن رابط ـهٔ همزمــان معنــی داری بیــن ارگاســم و پریشــانی
کلــی در ایــن پژوهــش وجــود دارد .بــه شــکلی کــه زنــان ارگاســم
کمتــری را تجربــه می-کننــد زمانــی کــه پریشــانی کلــی آنهــا
باالتــر اســت .در رابطــه بــا ارتبــاط بیــن ارگاســم و پریشــانی کلــی
مطالعاتــی کــه بــه ثبــت روزانــه تغییــرات عاطفی و نوســانات جنســی
پرداختهانــد نشــان میدهنــد کــه زنــان ارگاســم کمتــری را تجربــه
میکننــد زمانــی کــه عاطفــه منفــی آنهــا باالتــر اســت [ ]5و
پریشــانی کلــی بــا مشــکالت بیشــتر در ارگاســم همــراه اســت []6
کــه نتایــج پژوهــش حاضــر نیــز تأییــد کننــد ٔه ســایر پژوهشهــا در
زمینــه همزمانــی می-باشــد .ســایر پژوهشهایــی کــه از روشهــای
دیگــر بــرای نشــان دادن ارتبــاط اســتفاده کردهانــد تــوان نشــان
دادن ایــن رابطــه را نداشــتهاند.
در پایــان ایــن مطالعــه رابطــهٔ همزمانــی بیــن درد جنســی و
ویژگیهــای مشــترک و اختصاصــی بــه دســت نیامــد کــه ایــن
نتیجــه حاکــی از رد فرضیــه رابطــه همزمــان درد جنســی و تغییــرات
در نشــانگان اضطرابــی وافســردگی اســت .در حالــی کــه پژوهشهــا
نشــان میدهــد کــه برانگیختگــی اضطرابــی و عاطف ـ ٔه منفــی رابط ـهٔ
معنــاداری بــا درد جنســی بیشــتر بــه صــورت همزمــان دارد [.]6 ,5
از دیــدگاه فیزیولوژیــک همزمانیهــای بیــن میــل جنســی کــم
بــا فقــدان لــذت ناشــی از فعالیــت دوپامیــن در نظــر گرفتــه شــده
اســت بــه صورتــی کــه فقــدان لــذت و افســردگی و نوروبیولــوژی
میــل جنســی بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند و روی هــم رفتــه
ایــن امــکان وجــود دارد کــه خلــق افســرده و میــل جنســی کــم،
پاتالــوژی مشــابهی داشــته باشــند .همچنیــن فعــال شــدن سیســتم
عصبــی خــودکار نقــش مهمــی را در اضطــراب ،برانگیختگــی
جنســی وجریــان خــون آلــت تناســلی بــازی میکنــد [.]23 ,22
اختــال در ایــن سیســتم ممکــن اســت یــک خطــر مشــترک یــا
عامــل واســطهای بیــن تــرس ،اضطــراب و مشــکالت جنســی باشــد،
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بنابرایــن یــک مکانیــزم زیــر بنایــی کــه ممکــن اســت رابطــه بیــن
اضطــراب و اختــال عملکــرد جنســی را نشــان دهــد ،اختــال در
سیســتم عصبــی خــودکار اســت .در نتیجــه زمانــی کــه یــک فــرد
بیــش برانگیختگــی فیزیولوژیــک را تجربــه میکنــد ممکــن اســت
افزایــش تــرس و مشــکالت جنســی را هــم تجربــه کنــد [.]5
از طرفــی نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه درمــان ذهــن آگاهــی
بــه عنــوان یــک گزینــه مناســب بــرای زنــان بــا طیــف گســتردهای
از اختــال عملکــرد جنســی از جملــه ،میــل ،برانگیختگــی جنســی
و درد جنســی اســت .قابــل توجــه اســت کــه نتایــج همچنیــن
نشــان میدهــد کــه ذهــن آگاهــی باعــث کاهــش افــکار ناکارمــد و
برانگیختگــی فیزیولوژیــک نیــز میشــود [ ]25 ,24عــاوه بــر ایــن
درمانــی مثــل ریلکســیش نیــز کــه برانگیختگــی اضطرابــی را کاهــش
میدهــد بــرای درمــان برانگیختگــی جنســی و درد جنســی نیــز
توصیــه شــده اســت کــه در نتیجــه حاکــی از همزمانــی مؤلفههــای
مذکــور اســت [.]6
نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش محــدود یــه دانشــجویان زن متأهــل
جــوان در بــازه ســنی  18تــا  40ســال بــوده اســت و دامنــه ســنی
کامــل ،مــردان و ســایر قشــرهای جامعــه را در برنمیگیــرد.
پرسشــنامهای کــه صرفـاً جهــت ســنجش روزانــه عملکــرد جنســی و
نشــانههای خلقــی باشــد وجــود نــدارد و در نتیجــه پرسشــنامههای
موجــود جهــت ثبــت روزانــه تعدیــل گردیــد کــه ممکــن اســت
مشــکالتی داشــته باشــد .همچنیــن عــدم بررســی تأثیــرات قومــی
و فرهنگــی در آزمودنیهــا ،عــدم توجــه بــه برخــی از متغیرهــای
مربــوط بــه عملکــرد جنســی و نشــانههای خلقــی واضطرابــی
(رضایــت زناشــویی ،خودپنــداره جنســی و ،)...محــدود بــودن روزهای
بررســی روزانــه وعــدم بررســی تأثیــرات هورمونــی و نوروبیولوژیکــی
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه اســت کــه توصیــه میشــود در
پژوهشهــای آتــی درنظــر گرفتــه شــود.
نتیجه گیری
یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه تغییــرات در
نشــانههای عاطفــی و پاس ـخهای جنســی بــه طــور همزمــان اتفــاق
میافتــد .البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مشــکالت جنســی
تظاهراتــی از نشــانههای افســردگی و اضطــراب باشــد و افســردگی
واضطــراب نیــز بــه نظــر نمیرســد کــه تظاهراتــی از مشــکالت
جنســی باشــد .بــه ایــن ترتیــب فــرض میشــود کــه نشــانههای
اضطــراب وافســردگی و اختــال عملکــرد جنســی ممکــن اســت
نشــان دهنــد ٔه فرایندهــای زیربنایــی یکســان باشــد .در واقــع در
مواجــه شــدن یــک زن بــا یــک عامــل اســترس زا ،او درجــهای از
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تغییــرات را در نشــانگان افســردگی و اضطــراب تجربــه میکنــد و
همچنیــن تغییــرات نوروبیولژیکــی ،فیزیولوژیکــی و شــناختی نیــز
اتفــاق میافتــد کــه بــه طــور همزمــان تغییراتــی در پاســخ جنســی
ایجــاد میکنــد .در واقــع آســیب شناســی پیــش فرضــی و عوامــل
محافظــت کننــده بــرای افســردگی ،اضطــراب و اختــاالت جنســی
بیــن افــراد متفــاوت اســت و نشــانههای عاطفــی وظرفیــت بــرای
پاســخ جنســی زن ممکــن اســت تظاهراتــی از فرایندهــای خــودکار
و نوروبیولوژیــک ،شــناختی وفرایندهــای خــودکار مشــابه باشــد .بــا
ایــن حــال ایــن موضــوع بــا رابطـهٔ علــت و معلولــی کــه در گذشــته
در مــورد آن بحــث شــده ناســازگار نیســت ،بــه صورتــی کــه اضطراب
و افســردگی میتوانــد منجــر بــه اختــال عملکــرد جنســی شــود و
یــا بالعکــس.
همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش میتوانــد بــه
متخصصیــن نشــان دهــد کــه چگونــه رفتارهــای مثبــت و منفــی
زوجیــن بــر روی عملکــرد جنســی آن-هــا و بالعکــس تأثیــر گــذار
اســت .بــرای مثــال تغییــرات در عملکــرد جنســی یــک زن بــه صورت
منفــی میتوانــد منجــر بــه تغییراتــی بــه شــکل همزمــان در خلــق
او گــردد و یــا تغییــر در عملکــرد را در روز بعــد پیــش بینــی کنــد و
در نتیجــه بــا کمــک بــه بهبــود عالئــم خلقــی میتــوان بــه زوجیــن
در داشــتن عملکــرد جنســی بهتــر کمــک کــرد و یــا همچنیــن
بــا تغییــر عملکــرد جنســی زن بــه شــکل مثبــت بــا اســتفاده از
درمانهــای مربوطــه میتــوان شــاهد افزایــش خلــق شــد.
از طرفــی اســتفاده از درمانهایــی کــه اثــر مثبــت بــر روی اختــاالت
خلقــی و اضطرابــی و مشــکالت جنســی بــه صــورت همزمــان دارنــد
ممکــن اســت نشــان دهنــدهٔ ایــن موضــوع باشــد کــه درمــان
اختــاالت جنســی بــا ایــن روش میتوانــد بــه طــور همزمــان افــکار
ناکارمــد و برانگیختگــی فیزیولوژیــک را کاهــش دهــد و بــر عکس .در
واقــع اســتفاده از روشهــای همزمــان نشــان میدهــد کــه کاهــش
نشــانههای در یــک حــوزه بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه بهبــود در
حــوزهٔ دیگــری از عملکــرد نیــز میشــود و در واقــع ایــن همزمانــی
بدســت آمــده بــر اســاس ایــن مطالعــه و پژوهشهــای مشــابه بــه
شــکل دهــی طــرح درمــان کمــک مــی کنــد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روان
شناســی دانشــگاه شــاهد بــا شــماره تصویــب  2280321میباشــد،
از مشــاوران و بانوانــی کــه در راســتای انجــام ایــن پژوهــش یــاری
رســان بودنــد تشــکر و قدردانــی میشــود .ضمنــاً تضــاد منافعــی
وجــود نداشــت.
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Abstract
Introduction: The present study aimed to examine changes in depression and anxiety
symptoms and their correspondence to ﬂuctuations in sexual dysfunction with daily diary
approach.
Methods: The present study was of the correlation type, conducted in 2015. To investigate
this study, at first, 120 young married women from the University of Tehran were selected
in a manner available nationwide. First, using female sexual distress inventory, Beck
depression inventory and Beck anxiety inventory, the baseline was conducted. Then,
for 14 days, mood and anxiety symptoms and sexual function by the mood and anxiety
symptoms questionnaire and female sexual function index were evaluated and finally, data
were obtained and analyzed by HLM7.
Results: In the study of simultaneous relation, there was more general distress, with less
orgasm (P = 0.001), vaginal lubrication (P = 0.001), and anhedonia, with less desire (P =
0.001). Also, anxious arousal was associated with less sexual arousal (P = 0.001) and desire
(P = 0.001).
Conclusions: In general, simultaneous changes in symptoms of depression and anxiety
with changes in sexual function were associated.

