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چکیده
مقدمــه: مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه همزمــان بیــن تغییــرات در نشــانه های 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 1394 از دانشــگاه های دولتــی 
ــان،  ــا اســتفاده از پرسشــنامه های پریشــانی جنســی زن ــدا ب ــه شــیوه در دســترس انتخــاب شــدند. ابت ــران ب ته
پرسشــنامه افســردگی بــک و پرسشــنامه اضطــراب بــک ارزیابــی خــط پایــه صــورت گرفــت. ســپس بــه مــدت 14 
روز نشــانه های خلقــی واضطرابــی و عملکردجنســی آن-هــا بــه وســیله پرسشــنامه نشــانگان خلقــی واضطــراب و 
پرسشــنامه عملکــرد جنســی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت داده هــای حاصــل، بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

HLM7 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
ــی  ــت مهبل ــا ارگاســم )P = 0/001( و رطوب ــی بیشــتر، ب ــان، پریشــانی کل ــا: در بررســی رابطــه همزم یافته ه
کمتــر )P = 0/001( و فقــدان لــذت بیشــتر، بــا میــل کمتــر )P = 0/001( همــراه بــود. همچنیــن برانگیختگــی 

ــا برانگیختگــی جنســی )P = 0/001( و میــل کمتــر )P = 0/001( رابطــه داشــت. اضطرابــی ب
نتیجه گیــری: بــه طــور کلــی تغییــرات در نشــانه های افســردگی واضطــراب بــا نوســانات عملکــرد جنســی بــه 

صــورت روزانــه و بــه شــکل همزمــان همــراه اســت.
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مقدمه
ــرادی کــه از اضطــراب  ــادی نشــان می دهــد اف پژوهش هــای زی
و افســردگی رنــج می برنــد اختــال عملکــرد جنســی بیشــتری 
را تجربــه می کننــد و شــدت ایــن مشــکات جنســی بــا شــیوع 
کلــی اختــاالت خلقــی همــراه اســت ]1-3[. درحالی کــه بیشــتر 
ــرد  ــراب و عملک ــی و اضط ــارب خلق ــه تج ــر رابط ــا ب پژوهش ه
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 ]4, 5[.
ــه افســردگی  ــد ک ــن باورن ــر ای ــر پژوهشــگران ب ــی دیگ از طرف
منحصربه فــرد،  ماک هــای  داشــتن  عیــن  در  اضطــراب  و 
ــتی  ــوان به درس ــد و نمی ت ــز دارن ــی نی ــانی فراوان ــم همپوش باه
ــاالت  ــای اختصاصــی اضطــراب و افســردگی را در اخت جنبه ه
جنســی تشــخیص داد. در ایــن راســتا کالمبــچ و همــکاران ]6[ 
ــی  ــرای بررس ــی ب ــدل سه بخش ــکاران ]7[ از م ــون و هم واتس
ــردگی  ــراب و افس ــرد اضط ــترک و منحصربه ف ــای مش ویژگی ه
ایــن مــدل فراتشــخیصی،  اســتفاده کرده انــد. بــر طبــق 
و  کلــی  پریشــانی  نشــان دهندٔه  مشــترک  ویژگی هــای 

بــه عبارتــی عاطفــٔه منفــی اســت کــه شــامل بی خوابــی، 
و  می باشــد  ضعیــف  تمرکــز  و  تحریک پذیــری  بی قــراری، 
برانگیختگــی اضطرابــی ویژگــی منحصربه فــرد اضطــراب اســت 
کــه بــا بیــش برانگیختگــی فیزیولوژیکــی مثــل لــرزش دســت، 
ــذت  ــی و تنگــی نفــس همــراه اســت و فقــدان ل تنــش عضان
ویژگــی منحصربه فــرد افســردگی در ایــن مــدل در نظــر 
ــاط  ــن در ارتب ــت پایی ــٔه مثب ــه باعاطف ــت ک ــده اس گرفته ش
اســت. توجــه بــه تفــاوت بیــن صفــت و حالــت در ایــن مــدل از 
نــکات مهــم اســت. درحالی کــه منظــور از صفــت حالتــی نســبتاً 
ــور از  ــت، منظ ــاالت اس ــه اخت ــوط ب ــدگار و مرب ــدار و مان پای
حالــت، هیجانــات و عواطفــی اســت کــه نســبتاً متغیــر هســتند 
و در پاســخ های روزانــه افــراد تغییــر می کننــد و ثبــات و شــدت 
کمتــری را در مقایســه بــا حــاالت خلقــی نابهنجــار و پاتولــوژی 
دارنــد. بــر اســاس ایــن مــدل تحقیقــات اخیــر به جــای تمرکــز 
ــن  ــه بی ــر رابط ــی ب ــرد جنس ــات و عملک ــن صف ــه بی ــر رابط ب
حــاالت عاطفــی و عملکــرد جنســی متمرکــز گردیده انــد. ایــن 
بــدان دلیــل بــوده اســت کــه تحقیقاتــی کــه اهمیــت حــاالت 
عاطفــی را در عملکــرد جنســی نشــان می دهــد در مقایســه بــا 
تحقیقاتــی کــه رابطــٔه عملکــرد جنســی بــا صفــات عاطفــی را 
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ــدک اســت ]5, 6, 8[. ــد ان ــرار داده ان ــورد بررســی ق م
ــانه های  ــن نش ــاط بی ــٔه ارتب ــون درزمین ــه هم اکن ــع آنچ در واق
خلقــی و اضطــراب و تغییــر در ســطح عملکــرد جنســی مطــرح 
اســت، بررســی حــاالت به جــای صفــات اســت و ازجملــه 
ــه می شــود  ــه کار گرفت ــت حــاالت ب ــرای ثب ــه ب ــی ک روش های
ــت  ــه اس ــه ای و روزان ــای لحظ ــا و ثبت ه ــتفاده از گزارش ه اس
کــه به صــورت همزمــان نشــانه های خلقــی و اضطــراب و 
ــد.  ــری می کن ــی را اندازه گی ــرد جنس ــطح عملک ــر در س تغیی
ــود در  ــای موج ــتر پژوهش ه ــه بیش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد کــه  ــی اســتفاده کرده ان ــه بررســی حــاالت، از روش های زمین
ــورت  ــاالت را به ص ــنجش ح ــوان س ــند و ت ــدت می-باش بلندم

ــد ]4, 8[. ــق ندارن دقی
بــر  متکــی  اغلــب  بالینــی  عائــم  ارزیابــی  همچنیــن   
ــن  ــف آن ای ــه نقطه ضع ــت ک ــته نگر اس ــنامه های گذش پرسش
اســت کــه فراخوانــدن تجربیــات گذشــته ممکــن اســت دقیــق 
نباشــد و گزارش هــای گذشــته نگر ممکــن اســت کــه بــا عوامــل 
متفاوتــی تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد ]9[ و زمانــی کــه از گــزارش 
مقطعــی بــرای ثبــت عملکــرد جنســی اســتفاده می شــود 
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــی کــه به صــورت روزان ممکــن اســت اتفاقات
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 همین طــور در ســایر روزهــا 
ارزیابــی متفاوتــی از ســطح میــل خــود داشــته باشــد، بایــد در 
ــای  ــه گوی ــد ک ــزارش کن ــی را گ ــزارش هفتگــی خــود میزان گ
تمامــی تغییــرات میــل او در آن هفتــه بــوده اســت درحالی کــه 
ــه کــرده اســت  او در هــرروز ســطوح مختلفــی از میــل را تجرب
ــن  ــای ای ــد گوی ــی نمی توان ــزارش هفتگ ــورت گ ــن ص و در ای
تغییــرات باشــد و ایــن عــدم ثبــت دقیــق در نوســانات خلقــی 
نیــز صــادق اســت و باعــث می شــود کــه ارتبــاط دقیــق بیــن 
ایــن نوســانات خلقــی و تغییــرات در عملکــرد جنســی به شــکل 
غیردقیقــی بــه دســت آیــد و پایــدار نبــودن حــاالت عاطفــی و 
ــود  ــث می ش ــی در روز باع ــذر جنس ــانات زودگ ــن نوس همچنی
کــه گزارش هــای بلنــد مــدت نتوانــد پاســخگوی خوبــی بــرای 

ثبــت ایــن حــاالت باشــد ]5, 6[.
نوســانات  همزمانــی  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  بااین حــال، 
ــر  ــای زی ــودن فراینده ــان ب ــی و یکس ــرات خلق ــی، تغیی جنس
بنایــی عملکــرد جنســی بــا عائــم خلقــی و اضطــراب و 
ــای  ــاالت به ج ــی ح ــر بررس ــی ب ــی کنون ــد آسیب شناس تأکی
صفــات ]6[، در عمــده پژوهش هــا مشــاهده می شــود کــه 
تأکیــد بیشــتری بــر صفــات وجــود دارد ]1[ و مطالعــات 
اندکــی درزمینــٔه حــاالت نیــز وجــود دارد کــه در ایــن معــدود 

مطالعــات از گزارش هــای هفتگــی و ماهانــه بــرای نشــان دادن 
همزمانــی اســتفاده شــده اســت کــه گویــای نــوع رابطــٔه دقیــق 
ــی و  ــع اجتماع ــز، موان ــران نی ــات ای ــت ]5, 6[. در مطالع نیس
ــن  ــق ای ــرآورد دقی ــا، ب ــا و کج فهمی ه ــود تابوه ــی، وج فرهنگ
ــد و باعــث می شــود کــه تفاوت هــای  اختــال را دشــوار می کن
ــه  ــر جامع ــم ب ــنت های حاک ــی و س ــی و فرهنگ ــژادی، قوم ن
ــذارد.  ــر بگ ــراد تأثی ــن اف ــال در بی ــن اخت ــای ای ــر گزارش ه ب
درنتیجــه، بــا توجــه بــه همبــودی بــاالی اضطــراب و افســردگی 
ــانگان  ــی نش ــت بررس ــخیصی جه ــه فراتش ــت نظری و ارجحی
خلقــی بــرای پــی بــردن بــه جنبه هــای 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، مطالعــٔه کنونــی 
ــن حــاالت  ــا بی ــد آی ــه دریاب ــن مســئله اســت ک ــال ای ــه دنب ب
اضطــراب و افســردگی و تغییــر در مؤلفه هــای عملکــرد جنســی 
ــود دارد و  ــه وج ــان رابط ــان روز( در زن ــه )در هم ــور روزان به ط
ــاس  ــر اس ــی ب ــور اختصاص ــد به ط ــاالت می توانن ــن ح ــا ای آی
ــک از  ــا کدام ی ــه ب ــد ک ــخص نماین ــخیصی مش ــه فراتش نظری
مؤلفه هــای عملکــرد جنســی شــامل میــل، برانگیختگــی، 
رطوبــت مهبلــی، ارگاســم و درد به طــور روزانــه ارتبــاط دارنــد؟

روش کار
ــش  ــٔه پژوه ــت. نمون ــتگی اس ــوع همبس ــر از ن ــه حاض مطالع
دربردارنــدٔه 120 زن متأهــل جــوان در ســنین 18 تــا 40 ســال 
اســت کــه از دانشــگاه های ســطح تهــران )دانشــگاه های تهــران، 
ــی( در  ــاهد وخوارزم ــی، ش ــه طباطبای ــتی، عام ــهید بهش ش
ســال 1394 بــا روش در دســترس انتخــاب شــدند کــه در حیــن 
انجــام پژوهــش بــه علــت ریــزش 91 نفــر باقــی مانــد. معیارهای 
ــل  ــای متأه ــتن آزمودنی ه ــرار داش ــامل ق ــه ش ــه مطالع ورود ب
ــات  ــل تحصی ــا 40 ســال، داشــتن حداق ــازه ســنی 18 ت در ب
ــامل  ــروج ش ــای خ ــود و معیاره ــمی ب ــامت جس ــم وس دیپل
ــا همســر بــه هــر دلیلــی، مصــرف داروهــای  زندگــی نکــردن ب
افســردگی و اضطــراب در طــی 6 مــاه گذشــته، بســتری شــدن 
ــیر  ــته، ش ــاه گذش ــناختی در 6 م ــاری روان ش ــت بیم ــه عل ب
دهــی، بــارداری )بــه علــت تأثیــرات هورمونــی در زنــان( وعــدم 
ــه علــت  ــازده زمانــی مــورد نظــر )ب تکمیــل پرسشــنامه ها در ب
بیمــاری ناگهانــی، عــدم تمایــل، قاعدگــی نامنظــم پیــش آمــده، 

مســافرت( بــود.
ایــن مطالعــه شــامل ارزیابــی خــط پایــه در ابتــدا و ســپس 14 
ــل از شــروع  ــه قب ــر اســت ک ــل ذک ــود. قاب ــه ب ــت روزان روز ثب
ــورد مؤلفه هــای عملکــرد جنســی  پرکــردن پرسشــنامه ها در م
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توضیحاتــی بــه آن هــا داده شــد تــا بــا تعریــف مؤلفه هــا 
ــدگان،  ــرکت کنن ــکاری ش ــب هم ــرای جل ــد و ب ــنا گردن آش
ــکات  ــوأالت و مش ــه س ــی ب ــخ گوی ــه پاس ــد ب ــا تعه ــه آن ه ب
ــات شــخصی  ــد از اتمــام روز 14، حفــظ اطاع جنسی شــان بع
ــا  ــدگان ب ــرکت کنن ــد وش ــول راز داری داده ش ــت اص و رعای
ــی  ــرای ارزیاب ــد. ب ــکاری کردن ــل در پژوهــش هم ــت کام رضای
ــردی،  ــات ف ــت آوردن اطاع ــه دس ــدف ب ــا ه ــه ب ــط پای خ
نشــانگان اضطــراب و افســردگی و پریشــانی جنســی در طــول 
ــر  ــاه گذشــته، پرسشــنامه های BAI ،BDI-II و FSDS-R ب م
روی نمونــه اجــرا شــد و ســپس ارزیابــی روزانــه بعــد از توضیــح 
دســتورالعمل آغــاز گردیــد کــه در آن شــرکت کننــدگان بایــد 
ــگی  ــاعات همیش ــدن در س ــد از بیدارش ــدت 14 روز بع ــه م ب
خــود، نشــانگان خلقــی واضطــراب و عملکرد جنســی خــود را در 
طــول 24 ســاعت گذشــته بــه وســیله پرکــردن پرسشــنامه های 
ــق شــبکه های  MASQ-D30 و FSFI-6، کــه هــر روز از طری
ــزارش  ــد گ ــال می ش ــک ارس ــر ی ــرای ه ــل ب ــی و ایمی اجتماع
می کردنــد، همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه قاعدگــی 
می توانــد در رونــد کار تأثیــر گــذار باشــد از افــراد خواســته شــد 
کــه یــک روز بعــد از تمــام شــدن قاعدگــی خــود شــروع بــه پــر 

ــرل شــود. ــر آن کنت ــا تأثی ــد ت ــردن پرسشــنامه ها کنن ک

ابزار مربوط به اندازه گیری خط پایه

)BDI-II( پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم

ــه  ــود ک ــک ب ــردگی ب ــنامه افس ــده پرسش ــری ش ــکل بازنگ ش
ــن  ــت. ای ــده اس ــردگی تدوین ش ــدت افس ــنجش ش ــت س جه
پرسشــنامه از 21 آیتــم تشکیل شــده کــه آزمودنــی بــرای 
ــدت  ــان دهندٔه ش ــه نش ــه ای را ک ــی از چهارگزین ــم یک هرآیت
عامــت افســردگی در مــورد خویــش اســت را برمی گزینــد. هــر 
آیتــم نمــره ای بیــن صفــر تــا 3 می گیــرد و بدیــن ترتیــب نمــره 
کل پرسشــنامه دامنــه ای از صفرتــا 63 دارد. بــک، اســتیر وبــران 
]10[ همســانی درونــی ایــن ابــزار را 0/73 تــا 0/92 بــا میانگیــن 
ــار  ــر بیم ــار 0/86 و غی ــروه بیم ــرای گ ــا ب ــب آلف 0/86 و ضری
0/81 گــزارش کرده انــد. همچنیــن دابســون و محمدخانــی 
ــرپایی و 0/93  ــاران س ــرای بیم ــا 0/92 را ب ــب آلف ]11[ ضری
ــک  ــه ی ــه فاصل ــی ب ــاز آزمای ــب ب ــجویان و ضری ــرای دانش را ب
هفتــه را 0/93 بدســت آوردنــد. محاســبٔه اعتبــار ســازه از طریــق 
ــنامه ای  ــا پرسش ــور ب ــنامه مذک ــٔه پرسش ــرا )رابط ــی همگ روای
ــد(  ــی می کن ــر را بررس ــر موردنظ ــابه متغی ــور مش ــه ط ــه ب ک
بــا پرسشــنامه HRSD-R بیشــترین همبســتگی )0/71( را بــا 

ــته اســت. BDI-II داش

)BAI( پرسشنامه اضطراب بک
یــک پرسشــنامه خــود گزارشــی اســت کــه بــرای اندازه گیــری 
ــان و بزرگســاالن تهیه شــده اســت.  شــدت اضطــراب در نوجوان
ایــن پرسشــنامه یــک مقیــاس 21 آیتمــی اســت. چهــار گزینــه 
هــر ســؤال در یــک طیــف چهاربخشــی از صفرتــا 3 نمره گــذاری 
می شــود. بنابرایــن نمــرٔه کل ایــن آزمــون در دامنــه ای از صفــر 
تــا 63 قــرار می گیــرد. بــک و همــکاران ]12[ همســانی درونــی 
ایــن مقیــاس را 0/93 و پایایــی بــاز آزمایــی آن را 0/75 و 
ــزارش  ــر گ ــا 0/76 متغی ــای آن از 0/30 ت ــتگی ماده ه همبس
ــای  ــی ویژگی-ه ــوی ]13[ در بررس ــی و موس ــد. کاویان کرده ان
ــی، ضریــب روایــی  روان ســنجی ایــن آزمــون در جمعیــت ایران
مــاک در حــدود 0/72 و ضریــب بــاز آزمایــی بــه فاصلــه یــک 

مــاه را 0/83 و آلفــای کرونبــاخ 0/92 را گــزارش کردنــد.

ــان  ــی زن ــانی جنس ــدٔه پریش ــر ش ــنامه تجدیدنظ پرسش
)FSDS-R (

ــرای  ایــن پرسشــنامه توســط دروگاتیــس و همــکاران ]14[ ب
ــی و  ــی طراح ــائل جنس ــا مس ــط ب ــانی مرتب ــی پریش ارزیاب
ــاس  ــه براس ــم دارد ک ــاس 13 آیت ــن مقی ــد. ای ــاخته ش س
ــذاری  ــا 4 نمره گ ــاس لیکــرت 5 درجــه ای، از صفرت ــک مقی ی
می شــود. نمــرٔه کل آن از جمــع نمــرٔه تمامــی آیتم هــا 
ــرار  ــا 52 ق ــٔه صفرت ــی در دامن ــرٔه کل ــد. نم ــت می آی ــه دس ب
می گیــرد. نمــرات باالتــر نشــان دهنده پریشــانی جنســی 
 )a ≥ 0/86( ــی ــانی درون ــاس همس ــن مقی ــت. ای ــتر اس بیش
را دارد ]14[. در   )0r=  /76( بازآزمــون آزمــون  پایایــی  و 
ایــران قســامی ضرایــب آلفــا آن را 0/94 و ضرایــب بازآزمایــی 
را 0/89 بدســت آورد. همچنیــن اعتبــار افتراقــی مقیــاس 
از طریــق تمایــز زنــان عــادی و زنــان دارای بدکارکــردی 
ــرد  ــنامه عملک ــا پرسش ــب ب ــرای مناس ــار واگ ــی واعتب جنس
ــزارش شــده اســت ]15[. ــوب گ ــان )FSFI( مطل جنســی زن

ابزار ارزیابی روزانه

)MASQ-D30( پرسشنامه نشانه های خلقی و اضطراب

ــاه شــده  ــرم کوت ــم اســت و ف ــن پرسشــنامه شــامل 30 آیت  ای
ــر  ــط واردن ــه توس ــد ک ــی ]7[ آن می باش ــنامٔه 90 آیتم پرسش
وهمــکاران ]16[ تهیــه شــده اســت. ســه عامــل اصلــی کــه در 
پرسشــنامه MASQ-D30 ارزیابــی می شــود عبارت انــد از: 
پریشــانی کلــی )GD( بــه عنــوان ویژگــی مشــترک افســردگی 
و اضطــراب، فقــدان لــذت )AD( بــه عنــوان ویژگــی اختصاصــی 
ــه عنــوان ویژگــی  افســردگی و برانگیختگــی اضطرابــی )AA( ب
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اختصاصــی اضطــراب کــه در یــک لیکــرت پنــج درجــه ای )از بــه 
هیــچ وجــه = 1 تــا بســیار زیــاد = 5( قــرار می گیــرد و بــه هــر 
عامــل 10 آیتــم اختصــاص داده شــده اســت. همســانی درونــی 
آن در جمعیــت جــوان و نوجــوان از 0/85 تــا 0/92 بدســت آمده 
ــر و همــکاران ]16[ نیــز همســانی درونــی را  اســت ]17[. واردن
ــد و  ــا 0/93 بدســت آورده ان ــرای هــر 3 مقیــاس بیــن 0/87 ت ب
بــرای هــر مقیــاس اعتبــار همگــرا و واگــرای خوبــی را گــزارش 
ــاس  ــر مقی ــی در ســه زی ــاز آزمای ــب ب ــران ضری ــد. در ای کرده ان
AD ،GD و AA بــه ترتیــب 0/99، 0/98 و 0/98 بدســت آمــد
ضریــب آلفــا نیــز 0/91 بدســت آمــده اســت. اعتبــار همگــرای و 
واگــرا نیــز مــورد تأییــد بــود. ایــن پرسشــنامه جهــت ســنجش 

روزانــه تعدیــل گردیــد ]18[.

)6-FSFI( پرسشنامه عملکرد جنسی زنان

 ایــن مقیــاس توســط ایــزودوری و همکارانــش ]19[ براســاس 
نســخٔه اصلــی FSFI کــه 19 آیتــم دارد ایجــاد و اعتبــار 
ــی و  ــل جنس ــه می ــوط ب ــای مرب ــت. آیتم ه ــده اس ــی ش یاب
رضایــت جنســی براســاس یــک مقیــاس لیکرتــی 5 درجــه ای 
ــدگی،  ــه لیزش ــوط ب ــای مرب ــود و آیتم ه ــذاری می ش نمره-گ
برانگیختگــی، ارگاســم و درد براســاس یــک مقیــاس لیکــرت 6 
ــا جمــع کــردن  ــا 5 نمــره گــذاری می شــود. ب درجــه ای از 0 ت
ــرٔه  ــد. نم ــت می آی ــاس بدس ــرٔه کل مقی ــم نم ــا ه ــرات ب نم
ــر  ــر بیانگ ــرات باالت ــد و نم ــر می کن ــا 30 تغیی ــن 2 ت کل بی
 )a ≤0/78( عملکــرد جنســی بهتــر می باشــد. همســانی درونــی
و پایایــی آزمــون بــاز آزمــون )r =0/95( بدســت آمــد ]19[. در 
ایــران نیــز ضریــب بازآزمایــی ایــن پرسشــنامه 0/77 و ضریــب 
آلفــای آن نیــز بــر روی نمونــٔه بهنجــار 0/83 بــه دســت آمــده 
اســت. همچنیــن اعتبــار همگــرای آن بــا پرسشــنامه ســازگاری 
زناشــویی لــوک واالس 0/510 اســت کــه از اعتبــار همگــرای آن 
 DASS ــا پرسشــنامه حمایــت می کنــد و اعتبــار واگــرای آن ب
ــه  ــترس ب ــراب و اس ــردگی، اضط ــاس افس ــرده مقی ــه خ در س
همچنیــن  می باشــد.   -0/370 و   -0/270  ،-0/470 ترتیــب 
ــا عاطفــٔه منفــی  ــا پرسشــنامه پریشــانی جنســی 0/560- و ب ب
0/240- و بــا عاطفــٔه مثبــت 0/380 بــه دســت آمــد ]15[. ایــن 

ــد. ــل گردی ــه تعدی پرسشــنامه جهــت ســنجش روزان
ــا  ــل ب ــه و تحلی ــی، تجزی ــرات زمان ــرآورد تغیی ــور ب ــه منظ ب
ــدل  ــد. HLM )م ــام ش ــزار HLM7 انج ــرم اف ــتفاده از ن اس
سلســله مراتبــی خطــی( بــرای داده هایــی کــه بصــورت ســاختار 
سلســله مراتبــی می باشــد مناســب اســت کــه در ایــن پژوهــش 
ــت  ــل از ثب ــات حاص ــطح 1 )اطاع ــد از س ــا عبارت ان مرتبه ه
روزانــه( کــه در ســطح 2 )افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعه( 

آشــیان شــده اســت ]HLM .]21 ,20 اجــازه می دهــد کــه بــه 
ــراد بررســی  ــراد و درون اف ــن اف ــرات بی ــان تغیی صــورت همزم
ــد کیفیــت  ــی می توان ــن روش تحلیل ــن ترتیــب ای ــه ای شــود. ب
ــی،  ــانی جنس ــه در پریش ــط پای ــای خ ــی گزارش ه ــش بین پی
ــاط  ــدی و ارتب ــرد جنســی بع ــر عملک اضطــراب و افســردگی ب
همزمــان بیــن افســردگی و اضطــراب بــا پاســخ جنســی زنــان 
ــای  ــٔه داده ه ــن HLM در زمین ــر ای ــاوه ب ــد. ع را بررســی کن
ــدازه گیری هــای مکــرر  ــا ان از دســت رفتــه کــه در مطالعــات ب
زیــاد اســت بــه خوبــی عمــل می کنــد و از جملــه راهکارهــای 

ــت ]21[. ــرر اس ــای مک ــت اندازه گیری ه ــب جه مناس

یافته ها
ــال و  ــا 36 س ــن 18 ت ــنین بی ــش در س ــای پژوه آزمودنی ه
ــم )15/4%(، کارشناســی )%38/5(،  ــوق دیپل ــات ف ــا تحصی ب
ــم  ــت تســهیل در فه ــد. جه ــد )46/2%( بودن کارشناســی ارش
مؤلفه هــای مــورد نظــر یافته هــای هــر یــک جداگانــه گــزارش 

می شــود.
ــق  ــه از طری ــی روزان ــل جنس ــی می ــش بین ــه پی ــدا ب در ابت
نشــانه های اضطــراب و افســردگی )ویژگی هــای مشــترک و 
ــن فرضیــه  اختصاصــی( پرداختــه می شــود. قبــل از بررســی ای
ــل  ــا می ــط ب ــای مرتب ــر متغیره ــه تأثی ــود ک ــن ب ــد مطمئ بای
جنســی کنتــرل می شــود. بــه همیــن خاطــر رگرســیون میــل 
ــل  ــا می ــط ب ــک و مرتب ــای دموگرافی ــر روی متغیره جنســی ب
ــورد  ــده اند م ــری ش ــدازه گی ــه ان ــط پای ــه در خ ــی ک جنس
بررســی قــرار گرفــت تــا تأثیــر متغیرهــای همپــراش در پیــش 

ــرل شــود. ــه کنت ــل جنســی روزان ــی می بین
ــا در نظــر  ــد ســطحی ب ــدل رگرســیون چن ــد، م ــه بع در مرحل
گرفتــن متغیرهــای ســن، طــول مــدت ازدواج، و انــدازه گیرهــای 
خــط پایــه افســردگی، اضطــراب، و پریشــانی جنســی اجــرا شــد 
ــه  ــوق مشــخص اســت ک ــه جــدول ف ــا توجــه ب )جــدول 1(. ب
ســه متغیــر ســن )P= 0/05(، تعــداد ســال های ازدواج )0/001 
ــب رگرســیون معنــی  =P( و اضطــراب )P= 0/001( دارای ضرای
داری بــر روی میــل جنســی هســتند کــه تأثیــر ایــن متغیرهــا 
ــارت  ــه عب ــرل شــود. ب ــی کنت ــه رگرســیون اصل ــد در معادل بای
دیگــر، ایــن ســه متغیــر، متغیرهــای همپراشــی هســتند کــه در 
مــدل رگرســیونی همزمــان نقــش آن هــا بایــد کنتــرل شــود. بــا 
توجــه بــه نتایــج ضرایــب رگرســیونی گزارش شــده در جــدول 1 
مشــخص اســت کــه تمــام متغیرهــای کنتــرل دوبــاره دارای آثار 
ــدان  ــن فق ــل جنســی هســتند. همچنی ــر روی می ــی دار ب معن
ــور  ــه ط ــز ب ــی )P= 0/001( نی ــی اضطراب ــذت و برانگیختگ ل
همزمــان بــر میــل جنســی تأثیــر معنــی داری دارنــد. امــا متغیر 
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پریشانی کلی تأثیر معنی داری بر میل جنسی نداشت.
بــرای برانگیختگــی جنســی ابتــدا مــدل رگرســیونی دو ســطحی 
ــا  ــد. ب ــراش بدســت آم ــای همپ ــش متغیره ــت بررســی نق جه
توجــه بــه نتایــج گــزارش شــده نقــش متغیرهــای ســن )0/05 
=P(، پریشــانی )P= 0/001(، و اضطــراب )P= 0/05( بــه عنــوان 
متغیرهــای همپــراش بایــد در مــدل اصلــی رگرســیون کنتــرل 
ــای  ــده متغیره ــرل کنن ــش کنت ــن نق ــا در نظــر گرفت ــوند. ب ش
همپــراش در جــدول 2 مــدل رگرســیونی همزمــان برانگیختگــی 
جنســی بــر روی متغیرهــای همپــراش و ویژگی هــای اختصاصــی 
ــا  ــت. ب ــده اس ــزارش ش ــراب گ ــردگی و اضط ــترک افس و مش
ــای  ــه متغیره ــرد ک ــوان اســتنباط ک ــه جــدول 2 می ت توجــه ب
ســن، پریشــانی جنســی و اضطــراب خــط پایــه هنــوز هــم بــه 
ــی  ــی جنس ــی دار برانگیختگ ــده معن ــی کنن ــوان پیش بین عن
عمــل می کننــد. از بیــن متغیرهــای دارای انــدازه گیرهــای 
مکــرر )ویژگی هــای اختصاصــی و مشــترک( تنهــا برانگیختگــی 
اضطرابــی )P= 0/001( بــه عنــوان متغیــر پیــش بینــی کننــده 
معنــی دار توانســت برانگیختگــی جنســی را پیــش بینــی کنــد.

نکتــه مهمــی کــه وجــود دارد عامــت منفــی ضرایــب رگرســیون 
پیــش بینــی اســت. ایــن عامــت گویــای پیش بینــی معکــوس 
ایــن متغیرهــا بــر برانگیختگی جنســی اســت. بــرای مثــال، نتایج 
نشــان می دهــد کــه بــا بــاال رفتــن ســن برانگیختگــی جنســی در 
زنــان کمتــر می شــود. یــا هــر چــه برانگیختگــی اضطرابــی زنــان 
ــا  ــی آن ه ــی جنس ــد برانگیختگ ــتر باش ــی بیش ــه خاص در لحظ
کمتــر می شــود یــا وقتــی اضطــراب مــاه گذشــته زنــان بیشــتر 

ــر می شــود. می شــود برانگیختگــی جنســی آن هــا کمت
ــه  ــل، ب ــه اول تحلی ــی، در مرحل ــت مهبل ــی رطوب ــت بررس جه
ــت  ــیون رطوب ــراش در رگرس ــای همپ ــش متغیره ــی نق بررس
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 
3 بــه 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 
3 مشــخص اســت کــه متغیرهــای همپــراش ســن، افســردگی 
و پریشــانی جنســی خــط پایــه و همچنیــن پریشــانی کلــی بــر 

.)P=0/001( رطوبــت مهبلــی تأثیــر گــذار هســتند
ــراب در  ــانی و اضط ــن، پریش ــای س ــم متغیره ــٔه ارگاس در مؤلف
ــا  ــش آن ه ــه نق ــتند ک ــی هس ــای همپراش ــه متغیره ــط پای خ
ــا در نظــر  ــد در مــدل رگرســیونی همزمــان کنتــرل شــود. ب بای
گرفتــن نقــش ایــن متغیرهــا بــه عنــوان متغیرهــای همپــراش در 
مــدل رگرســیونی همزمــان نقــش ایــن متغیرهــا و ویژگی هــای 
همزمــان اختصاصــی و مشــترک بررســی شــدند )جــدول 4(. بــا 
توجــه بــه نتیجــه مــدل رگرســیونی همزمــان مشــخص اســت که 
متغیرهــای ســن )P= 0/05(، پریشــانی جنســی )P= 0/001( در 
خــط پایــه و همچنیــن پریشــانی کلــی )P= 0/001( بــه عنــوان 
ــد. ــل می کنن ــم عم ــی دار ارگاس ــای معن ــی کننده ه ــش بین پی

در مؤلفــه درد جنســی، تحصیــات، اضطــراب و افســردگی 
)P= 0/001 ( بــه عنــوان متغیرهــای همپــراش بایــد در معادلــه 
رگرســیون همزمــان کنتــرل شــوند. مــدل رگرســیونی همزمــان 
ــی درد  ــش بین ــه در پی ــت ک ــن اس ــای ای ــدول 5 گوی در ج
ــراب و  ــات، اضط ــراش )تحصی ــای همپ ــا متغیره ــی تنه جنس
افســردگی( توانســتند بــه پیــش بینــی معنــی دار آن بیانجامنــد 
ــردگی  ــراب و افس ــترک اضط ــی و مش ــای اختصاص و متغیره

ــد. ــرای درد جنســی نبودن ــی داری ب ــن معن ــش بی پی

جدول 1: مدل رگرسیون همزمان میل جنسی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
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β02 0/001**3/671-0/53920/1468-تعداد سالهای ازدواج

β03 0/001**0/04740/00776/140اضطراب خط پایه

GD0/00770/00721/0730/284، پریشانی کلی
AD-0/04990/0074-6/702**0/001، فقدان لذت

AA-0/04800/0092-5/176**0/001، برانگیختگی اضطرابی

*معنی داری در سطح 0/05.

** معنی داری در سطح 0/001.
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جدول 2: مدل رگرسیون همزمان برانگیختگی جنسی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معنادارینسبت- tانحراف استانداردضریب بتااثر ثابت

 β000/001**2/02200/191210/575عرض از مبدأ
β01 0/042*2/068-0/17840/0862-سن

β02 0/001**4/052-0/02990/0074-پریشانی جنسی خط پایه
β03 0/018*0/01620/00672/404اضطراب خط پایه

GD0/00370/018740/1990/842، پریشانی کلی
AD-0/00770/0155-0/5020/616، فقدان لذت

AA-0/06560/0153-4/272**0/001، برانگیختگی اضطرابی
*معنی داری در سطح 0/05.

** معنی داری در سطح 0/001.

جدول 3: مدل رگرسیون همزمان رطوبت مهبلی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معنادارینسبت- tانحراف استانداردضریب بتااثر ثابت

0/001**1/64340/30825/331عرض از مبدأ
0/001**3/311-0/29150/0880-سن

0/001**5/991-0/04910/0081-پریشانی جنسی خط پایه
0/001**0/02840/00743/795افسردگی خط پایه
GD-0/06440/0162-3/978**0/001، پریشانی کلی

AD-0/00190/0163-0/1220/903، فقدان لذت
AA-0/03370/0197-1/7100/088، برانگیختگی اضطرابی

*معنی داری در سطح 0/05.

** معنی داری در سطح 0/001.

جدول 4: مدل رگرسیون همزمان ارگاسم بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معنادارینسبت- tانحراف استانداردضریب بتااثر ثابت
β01 0/016*2/464-0/23890/0969-سن

β02 0/001**3/390-0/02820/0083-پریشانی جنسی در خط پایه
β03 0/01270/00761/6720/098اضطراب در خط پایه

GD-0/05650/0160-3/515**0/001، پریشانی کلی
AA0/00730/01620/4520/652، برانگیختگی اضطرابی

AD-0/01900/0196-0/9700/334، فقدان لذت
* معنی داری در سطح 0/05.

** معنی داری در سطح 0/001

جدول 5: مدل رگرسیون همزمان دردجنسی بر روی ویژگی مشترک و اختصاصی با در نظر گرفتن نقش کنترل کننده متغیرهای همپراش
سطح معنادارینسبت- tانحراف استانداردضریب بتااثر ثابت

β00 0/001**1/44900/26855/395عرض از مبدأ
β01 0/004**2/924-0/18510/0633-تحصیالت

β02 0/001**3/383-0/02180/0064-اضطراب
β03 0/007**0/01630/00592/744افسردگی

GD-0/01230/0091-1/3470/178، پریشانی کلی
AA0/00360/00920/3970/691، برانگیختگی اضطرابی

TD-0/00470/0111-0/4210/647، فقدان لذت
* معنی داری در سطح 0/05.

** معنی داری در سطح 0/001.
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بحث
در مجمــوع می تــوان گفــت کــه بررســی همزمانــی نوســانات خلقــی 
ــر اســاس مــدل ســه  ــا تغییــرات در عملکــرد جنســی ب واضطرابــی ب
بخشــی واتســون و کارک بــه صــورت روزانــه نتایــج زیــر را در 

ــت. برداش
رابطــٔه همزمــان معنــی داری بیــن میــل جنســی بــا فقــدان لــذت و 
برانگیختگــی فیزیولوژیــک وجــود دارد. بــه صورتــی کــه نتایــج نشــان 
ــی  ــد زمان ــه می کنن ــری را تجرب ــی کمت ــل جنس ــان می ــد زن می ده
کــه فقــدان لــذت و برانگیختگــی فیزیولوژیــک بیشــتری را دارنــد. بــه 
ــی کــه رابطــٔه میــل جنســی و افســردگی را  ــی پژوهش های طــور کل
ــاالت  ــٔه ح ــم در زمین ــه ه ــای آن هســتند ک ــد، گوی بررســی کرده ان
)درون فــردی( و هــم صفــات )بین فــردی( و چه در مطالعــات همزمان 
و چــه زمانــی، میــل جنســی بــا افســردگی رابطــه دارد کــه تأییــدی 
ــر وجــود رابطــه همزمــان بیــن  ــج پژوهــش حاضــر مبنــی ب ــر نتای ب
میــل جنســی و فقــدان لــذت اســت کــه همســو بــا ســایر پژوهش هــا 
بیانگــر ایــن موضــوع می باشــد کــه رابطــٔه بیــن افســردگی و کاهــش 
میــل جنســی چــه زمانــی کــه بــه صــورت همزمــان و درون فــردی 
انــدازه گیــری شــود و چــه بــه صــورت صفــات کــه صرفــاً در مطالعات 

ــی می باشــد ]4, 6, 8[. ــر بررســی شــده اند رابطــٔه قوی گذشــته نگ
ــی داری  ــان معن ــٔه همزم ــش رابط ــن پژوه ــاس ای ــر اس ــن ب همچنی
ــود  ــک وج ــی فیزیولوژی ــا برانگیختگ ــی ب ــی جنس ــن برانگیختگ بی
دارد بــه شــکلی کــه زنــان برانگیختگــی جنســی کمتــری را تجربــه 
ــت. در  ــا باالاس ــی آن ه ــی اضطراب ــه برانگیختگ ــی ک ــد زمان می کنن
ــان  ــردگی، در زن ــی و افس ــی جنس ــن برانگیختگ ــاط بی ــٔه ارتب زمین
شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد برانگیختگــی جنســی در 
ــد کــه البتــه ایــن شــواهد محــدود  زمــان افســردگی کاهــش می یاب
اســت و رابطــٔه ایــن اختــال عملکــرد جنســی بــا افســردگی در زنــان 
چنــدان مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت ]2[. در مطالعــٔه کالمبــچ 
ــی  ــذت پیش بین ــدان ل ــه فق ــد ک ــان داده ش ــکاران ]8[ نش و هم
ــش  ــج پژوه ــد. نتای ــری می باش ــی کمت ــی جنس ــدٔه برانگیختگ کنن
کالمبــچ و فیــای ]5[ حاکــی از همزمانــی عاطفــٔه منفــی )پریشــانی 
ــه  ــت. ب ــی اس ــی جنس ــا برانگیختگ ــراب( ب ــردگی واضط ــی، افس کل
ــانه های  ــن نش ــی بی ــه همزمان ــه ب ــور ک ــات مذک ــی مطالع ــور کل ط
عاطفــی و عملکــرد جنســی پرداخته انــد همســو بــا پژوهــش حاضــر 
ــردگی  ــی و افس ــی جنس ــن برانگیختگ ــان بی ــٔه همزم ــر رابط بیانگ
هســتند. پژوهش هایــی کــه بــه بررســی رابطــه برانگیختگــی جنســی 
ــد، هماننــد  ــه شــکل همزمــان پرداخته ان ــی ب و برانگیختگــی اضطراب
ــن دو مؤلفــه می باشــند ]5,  پژوهــش حاضــر بیانگــر رابطــٔه بیــن ای
ــات  ــاً صف ــه صرف ــی ک ــن رابطــه در پژوهش های ــه ای ــی ک 6[ در حال
ــه  ــوط ب ــراً مرب ــت ]4[ و منحص ــده اس ــاهده نش ــنجیده اند مش را س
ــه  ــد ک ــی می باش ــی و اضطراب ــی جنس ــن برانگیختگ ــی بی همزمان

ــد. ــان دادن آن نبوده ان ــه نش ــادر ب ــر ق ــته نگ ــات گذش مطالع
ــان  ــن پژوهــش رابطــٔه همزم ــز در ای ــی نی ــت مهبل ــه رطوب در زمین
معنــی داری بیــن رطوبــت مهبلــی و پریشــانی کلــی وجــود دارد. بــه 
ــد  ــه می کنن ــری را تجرب ــی کمت ــت مهبل ــان رطوب ــه زن ــی ک صورت
ــاط  ــٔه ارتب ــاد اســت. در زمین ــا زی ــی آن ه ــانی کل ــه پریش ــی ک زمان
ــه  ــه ب ــی ک ــی در مطالعات ــت مهبل ــی و رطوب ــانگان عاطف ــن نش بی
ــه  ــی رابط ــت مهبل ــا رطوب ــراب ب ــد اضط ــات پرداخته ان ــی صف بررس
ــی  ــز برانگیختگ ــه نی ــت روزان ــات ثب ــن در مطالع دارد ]4[ همچنی
ــور  ــه ط ــر ب ــی کمت ــت مهبل ــا رطوب ــی ب ــٔه منف ــی و عاطف اضطراب
همزمــان ارتبــاط دارد. در مطالعــٔه حاضــر پریشــانی کلــی بــا رطوبــت 
مهبلــی در ارتبــاط بــود کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه پریشــانی کلــی 
در بــر گیرنــدٔه ویژگی هــای اضطرابــی و عاطفــٔه منفــی نیــز اســت بــا 

پژوهش هــای پیشــین همســو می باشــد.
ــان معنــی داری بیــن ارگاســم و پریشــانی   همچنیــن رابطــٔه همزم
ــان ارگاســم  ــه شــکلی کــه زن کلــی در ایــن پژوهــش وجــود دارد. ب
ــا  ــی آن ه ــانی کل ــه پریش ــی ک ــد زمان ــه می-کنن ــری را تجرب کمت
ــا ارتبــاط بیــن ارگاســم و پریشــانی کلــی  ــر اســت. در رابطــه ب باالت
مطالعاتــی کــه بــه ثبــت روزانــه تغییــرات عاطفی و نوســانات جنســی 
پرداخته انــد نشــان می دهنــد کــه زنــان ارگاســم کمتــری را تجربــه 
ــت ]5[ و  ــر اس ــا باالت ــی آن ه ــه منف ــه عاطف ــی ک ــد زمان می کنن
ــا مشــکات بیشــتر در ارگاســم همــراه اســت ]6[  پریشــانی کلــی ب
کــه نتایــج پژوهــش حاضــر نیــز تأییــد کننــدٔه ســایر پژوهش هــا در 
زمینــه همزمانــی می-باشــد. ســایر پژوهش هایــی کــه از روش هــای 
ــان  ــوان نش ــد ت ــتفاده کرده ان ــاط اس ــان دادن ارتب ــرای نش ــر ب دیگ

ــته اند. ــه را نداش ــن رابط دادن ای
در پایــان ایــن مطالعــه رابطــٔه همزمانــی بیــن درد جنســی و 
ــن  ــه ای ــد ک ــت نیام ــه دس ــی ب ــترک و اختصاص ــای مش ویژگی ه
نتیجــه حاکــی از رد فرضیــه رابطــه همزمــان درد جنســی و تغییــرات 
در نشــانگان اضطرابــی وافســردگی اســت. در حالــی کــه پژوهش هــا 
نشــان می دهــد کــه برانگیختگــی اضطرابــی و عاطفــٔه منفــی رابطــٔه 
معنــاداری بــا درد جنســی بیشــتر بــه صــورت همزمــان دارد ]5, 6[.
ــم  ــی ک ــل جنس ــن می ــای بی ــک همزمانی ه ــدگاه فیزیولوژی از دی
ــا فقــدان لــذت ناشــی از فعالیــت دوپامیــن در نظــر گرفتــه شــده  ب
ــوژی  ــردگی و نوروبیول ــذت و افس ــدان ل ــه فق ــی ک ــه صورت ــت ب اس
ــه  ــم رفت ــتند و روی ه ــاط هس ــر در ارتب ــا یکدیگ ــی ب ــل جنس می
ــم،  ــل جنســی ک ــق افســرده و می ــه خل ــکان وجــود دارد ک ــن ام ای
پاتالــوژی مشــابهی داشــته باشــند. همچنیــن فعــال شــدن سیســتم 
برانگیختگــی  را در اضطــراب،  نقــش مهمــی  عصبــی خــودکار 
ــد ]22, 23[.  ــازی می کن ــلی ب ــت تناس ــون آل ــان خ ــی وجری جنس
ــا  ــر مشــترک ی ــک خط ــن اســت ی ــن سیســتم ممک ــال در ای اخت
عامــل واســطه ای بیــن تــرس، اضطــراب و مشــکات جنســی باشــد، 
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بنابرایــن یــک مکانیــزم زیــر بنایــی کــه ممکــن اســت رابطــه بیــن 
ــال در  ــد، اخت ــان ده ــی را نش ــرد جنس ــال عملک ــراب و اخت اضط
ــرد  ــی کــه یــک ف سیســتم عصبــی خــودکار اســت. در نتیجــه زمان
ــن اســت  ــد ممک ــه می کن ــک را تجرب ــی فیزیولوژی ــش برانگیختگ بی

ــد ]5[. ــه کن ــم تجرب ــی را ه ــکات جنس ــرس و مش ــش ت افزای
از طرفــی نتایــج مطالعــات نشــان می دهــد کــه درمــان ذهــن آگاهــی 
ــا طیــف گســترده ای  ــان ب ــرای زن ــه عنــوان یــک گزینــه مناســب ب ب
ــل، برانگیختگــی جنســی  ــه، می ــال عملکــرد جنســی از جمل از اخت
و درد جنســی اســت. قابــل توجــه اســت کــه نتایــج همچنیــن 
ــد و  ــکار ناکارم نشــان می دهــد کــه ذهــن آگاهــی باعــث کاهــش اف
ــن  ــر ای ــاوه ب ــود ]24, 25[ ع ــز می ش ــک نی ــی فیزیولوژی برانگیختگ
درمانــی مثــل ریلکســیش نیــز کــه برانگیختگــی اضطرابــی را کاهــش 
ــز  ــی نی ــی و درد جنس ــی جنس ــان برانگیختگ ــرای درم ــد ب می ده
ــی مؤلفه هــای  ــه شــده اســت کــه در نتیجــه حاکــی از همزمان توصی

ــور اســت ]6[. مذک
ــه دانشــجویان زن متأهــل  ــن پژوهــش محــدود ی ــه آمــاری ای  نمون
ــازه ســنی 18 تــا 40 ســال بــوده اســت و دامنــه ســنی  جــوان در ب
برنمی گیــرد.  در  را  جامعــه  قشــرهای  ســایر  و  مــردان  کامــل، 
پرسشــنامه ای کــه صرفــاً جهــت ســنجش روزانــه عملکــرد جنســی و 
نشــانه های خلقــی باشــد وجــود نــدارد و در نتیجــه پرسشــنامه های 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــل گردی ــه تعدی ــت روزان ــت ثب ــود جه موج
ــرات قومــی  مشــکاتی داشــته باشــد. همچنیــن عــدم بررســی تأثی
ــای  ــی از متغیره ــه برخ ــه ب ــدم توج ــا، ع ــی در آزمودنی ه و فرهنگ
مربــوط بــه عملکــرد جنســی و نشــانه های خلقــی واضطرابــی 
)رضایــت زناشــویی، خودپنــداره جنســی و...(، محــدود بــودن روزهای 
بررســی روزانــه وعــدم بررســی تأثیــرات هورمونــی و نوروبیولوژیکــی 
ــود در  ــه می ش ــه توصی ــت ک ــه اس ــن مطالع ــای ای از محدودیت ه

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــای آت پژوهش ه

نتیجه گیری
در  تغییــرات  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  ایــن  یافته هــای 
ــه طــور همزمــان اتفــاق  نشــانه های عاطفــی و پاســخ های جنســی ب
می افتــد. البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه مشــکات جنســی 
ــردگی  ــد و افس ــراب باش ــردگی و اضط ــانه های افس ــی از نش تظاهرات
ــکات  ــی از مش ــه تظاهرات ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــز ب ــراب نی واضط
ــانه های  ــه نش ــود ک ــرض می ش ــب ف ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی باش جنس
ــت  ــن اس ــی ممک ــرد جنس ــال عملک ــردگی و اخت ــراب وافس اضط
ــع در  ــد. در واق ــان باش ــی یکس ــای زیربنای ــدٔه فراینده ــان دهن نش
ــه ای از  ــترس زا، او درج ــل اس ــک عام ــا ی ــک زن ب ــه شــدن ی مواج

ــد و  ــه می کن ــراب تجرب ــردگی و اضط ــانگان افس ــرات را در نش تغیی
ــز  ــناختی نی ــی و ش ــی، فیزیولوژیک ــرات نوروبیولژیک ــن تغیی همچنی
اتفــاق می افتــد کــه بــه طــور همزمــان تغییراتــی در پاســخ جنســی 
ــل  ــع آســیب شناســی پیــش فرضــی و عوام ــد. در واق ایجــاد می کن
ــرای افســردگی، اضطــراب و اختــاالت جنســی  محافظــت کننــده ب
ــرای  ــت ب ــی وظرفی ــانه های عاطف ــت و نش ــاوت اس ــراد متف ــن اف بی
پاســخ جنســی زن ممکــن اســت تظاهراتــی از فرایندهــای خــودکار 
ــا  و نوروبیولوژیــک، شــناختی وفرایندهــای خــودکار مشــابه باشــد. ب
ایــن حــال ایــن موضــوع بــا رابطــٔه علــت و معلولــی کــه در گذشــته 
در مــورد آن بحــث شــده ناســازگار نیســت، بــه صورتــی کــه اضطراب 
و افســردگی می توانــد منجــر بــه اختــال عملکــرد جنســی شــود و 

ــا بالعکــس. ی
ــه  ــد ب ــش می توان ــن پژوه ــده از ای ــت آم ــه دس ــج ب ــن نتای همچنی
ــی  ــت و منف ــای مثب ــه رفتاره ــه چگون ــد ک ــان ده ــن نش متخصصی
ــر روی عملکــرد جنســی آن-هــا و بالعکــس تأثیــر گــذار  زوجیــن ب
اســت. بــرای مثــال تغییــرات در عملکــرد جنســی یــک زن بــه صورت 
منفــی می توانــد 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 عائــم خلقــی می تــوان بــه زوجیــن 
ــن  ــا همچنی ــرد و ی ــک ک ــر کم ــی بهت ــرد جنس ــتن عملک در داش
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــکل مثب ــه ش ــی زن ب ــرد جنس ــر عملک ــا تغیی ب

ــد. ــق ش ــش خل ــاهد افزای ــوان ش ــه می ت ــای مربوط درمان ه
از طرفــی اســتفاده از درمان هایــی کــه اثــر مثبــت بــر روی اختــاالت 
خلقــی و اضطرابــی و مشــکات جنســی بــه صــورت همزمــان دارنــد 
ــان  ــه درم ــد ک ــوع باش ــن موض ــدٔه ای ــان دهن ــت نش ــن اس ممک
اختــاالت جنســی بــا ایــن روش می توانــد بــه طــور همزمــان افــکار 
ناکارمــد و برانگیختگــی فیزیولوژیــک را کاهــش دهــد و بــر عکس. در 
واقــع اســتفاده از روش هــای همزمــان نشــان می دهــد کــه کاهــش 
نشــانه های در یــک حــوزه بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه بهبــود در 
حــوزٔه دیگــری از عملکــرد نیــز می شــود و در واقــع ایــن همزمانــی 
ــه  ــه و پژوهش هــای مشــابه ب ــن مطالع ــر اســاس ای ــده ب بدســت آم

شــکل دهــی طــرح درمــان کمــک مــی کنــد.
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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.
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