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 1گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه آمار زيستي و اپيدميولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 3مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 4گروه سالمت روان ،معاونت بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

(دريافت مقاله -1400/10/1 :پذيرش مقاله)1401/2/12 :

چكيده
زمينه :اختالل عملكرد جنسي بر کيفيت زندگي و بسياری از مشكالت اجتماعي تأثيرگذار است ،مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع اختالل
عملكرد جنسي و ارزيابي اثر پيشگويي کنندگي برخي عوامل جمعيتشناختي مرتبط با آن ،در زنان سنين باروری شهر بوشهر انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر ،از نوع مقطعي است که بر روی  548زن متأهل  15تا  49سال ساکن شهر بوشهر به صورت آنالين انجام شد.
نمونهگيری بهصورت تصادفي طبقهبندی متناسب از بين تمامي ده مرکز جامع سالمت شهر بوشهر بود .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای
مشتمل بر مشخصات فردی و شاخص عملكرد جنسي زنان بود که عملكرد جنسي زنان را در شش حوزه ميسنجد .تحليل دادهها توسط
نرمافزار  SPSSويرايش  22با استفاده از آزمونهای کای -دو و مدل رگرسيون لجستيک انجام گرديد .سطح معنيداری برای تمام آزمونها کمتر
از  0/05در نظر گرفته شد.
جمعيتشناختي ،سطح تحصيالت ( ،)p>0/001سطح درآمد خانواده ( ،)p=0/014اختالف با همسر ( ،)p=0/001سابقه اختالل عملكرد جنسي
( )p>0/001و وضعيت عملكرد جنسي ( )p>0/001عوامل پيشگويي کننده معنادار اختالل عملكرد جنسي بودند.
نتيجهگيری :شيوع اختالل عملكرد جنسي در زنان متأهل شهر بوشهر نسبتاً باال ميباشد .از آنجا که وضعيت عملكرد جنسي پيشگوييکنندگي
قوی در بروز اختالل عملكرد جنسي است ،ميتوان از اين عامل جهت شناسايي افراد دارای اختالل عملكرد جنسي استفاده نمود .جهت
پيشگيری از اين اختالل ،نياز به بستر مناسب جهت تشخيص و درمان اختالالت جنسي در زنان است .طراحي و اجرای برنامههای مداخلهای
جهت بهبود عملكرد جنسي زناني که با همسر خود اختالف داشته و سطح درآمد ناکافي دارند ،ضروريست.
واژگان کليدی :اختالل عملكرد جنسي ،زنان ،سنين باروری ،اختالل ميل جنسي ،اختالل برانگيختگي
** بوشهر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
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احمدی و همكاران

در میان مراحل مختلف فرایند جنسی ،اختالل در

مقدمه
خواستگاه نیازهای جنسی از پایهایترین نیازها در یک

تمایل جنسی ۶از شایعترین اختالالت جنسی است که

ارتباط دو سویه است و نه تنها در گروه نیازهای

 1۰درصد زنان قبل از منوپوز و  25درصد زنان بعد از

طبیعی ،بلکه در زمره نیازهای معنوی و عرفانی دیده

منوپوز را تحت تأثیر قرار داده و به شدت با پیامدهای

شده است ( .)1هرگونه اختالل که منجر به ناهماهنگی
و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود ،اختالل

منفی در کیفیت زندگی همراه میباشد (.)12
عملکرد

میتواند

جنسی

متأثر

از

عوامل

در عملکرد جنسی را به همراه دارد ( )2که میتواند

زیستشناختی ،تعارضات درون فردی یا بین فردی،

یک یا چندین مرحله از فرایند جنسی شامل تمایل،1

مشکالت اجتماعی و یا ترکیبی از این عوامل باشد

تحریک جنسی ،2برانگیختگی ،3تهییج 4و اوج لذت

( .)13بنابراین فراوانی اختالالت جنسی تابع شرایط

جنسی 5را تحت تأثیر قرار میدهد (.)3

بیولوژیک از جمله سن ،سالمت جسمی ( 14و  )15و

مطالعات بر روی اختالل عملکرد جنسی در سراسر

شرایط محیطی بوده و با گذر زمان و تغییر در شرایط

دنیا شیوع باالی این اختالل در  3۰تا  5۰درصد زنان

اجتماعی ،فراوانی این اختالالت در جوامع ممکن

را نشان داده است ( .)4-9همچنین نتایج مطالعهای

است تغییر نماید ( 1۶ ،1و  .)17از طرفی شواهد نشان

مروری بین سالهای  19۶9تا  2۰۰۸شیوع اختالالت

داده که تشخیص ،درمان و آموزش جنسـی بـه

جنسی را در زنان حدود  4۰درصد گزارش نمود (.)4

زوجین ،نه تنها مانع بروز بسیاری از مشکالت فوق

با این وجود شیوع اختالل جنسی در مناطق مختلف

میگردد ،بلکه به بهبود کیفیت زندگی مشترك نیز

متفاوت است .بهطوری که در آمریکای شمالی 32

میانجامد ( 1۸و .)19

درصد ( ،)5برزیل  49درصد ( ،)۶اردن  45/۶درصد

لذا با توجه به تأثیر اختالل عملکرد جنسی بر کیفیت

( ،)7مصر  ۶۸/9درصد ( )۸و نیجریه  71درصد ( )9از

زندگی ،جدایی زوجین و بسیاری از مشکالت اجتماعی،

زنان نوعی از اختالل عملکرد جنسی را تجربه کردهاند

ضروریست فراوانی اختالالت عملکرد جنسی در جوامع

( .)1۰در مطالعه وحدانینیا و همکاران ،در کهگیلویه و

مختلف در شرایط زمانی گوناگون مورد سنجش قرار

بویر احمد 51 ،درصد از زنان باالی  15سال ،حداقل

گرفته و افراد در معرض خطر این اختالالت شناسایی

یکی از انواع اختالالت جنسی را تجربه کرده بودند

شوند تا با شناسایی فراوانی این مشکل و افراد در معرض

عملکرد جنسی بین سالهای  13۸۰تا  1394در چند

انجام داد .با این وجود در اکثر مطالعات پیشین ،اختالالت

استان ایران و از جمله بوشهر صورت گرفت؛ شیوع

عملکرد جنسی در زنان سنین یائسگی ( 2۰ ،12و  )21و

کلی اختالل عملکرد جنسی در زنان  43/9درصد و در

یا بانوان دارای بیماریهای مزمن ( )22-24بررسی شده

زنان بوشهری  37/7درصد گزارش شد (.)1۰

است ،همچنین در مطالعه متا آنالیزی که بر روی مقاالت
منتشر شده تا فروردین سال  139۶در زمینه اختالل
1

Desire
Libido
3 Arousal
4 Excitement
5 Orgasmic
2
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( .)11بر اساس مطالعه متاآنالیزی که در زمینه اختالل

خطر بتوان برنامهریزی و مداخالت آموزشی مناسب

سال بيست و پنجم /شماره  /2خرداد و تير 1401

 /116طب جنوب

است تنها  7مطالعه مورد تحلیل قرار گرفته و در این

اختالالت هورمونی و دیابت به گزارش خود فرد و یا

مطالعه ضرورت انجام مطالعات بیشتر در این زمینه مورد

ثبت شده در سامانه سیب ،عدم بارداری و شیردهی

تأکید قرار گرفته است ( .)25لذا با توجه به اینکه

(منظور داشتن فرزند زیر  ۶ماه که با شیر مادر تغذیه

مطالعات انجام شده در مورد اختالل عملکرد جنسی در

شود) ،داشتن گوشی همراه هوشمند و اپلیکیشن واتساپ

بانوان سنین باروری بوشهر اندك و مربوط به بیش از 5

و تمایل به شرکت در مطالعه و معیارهای خروج از

سال گذشته میباشد ضروریست با تعیین فراوانی این

مطالعه تکمیل ناقص پرسشنامه بود.

اختالالت و شناسایی افراد در معرض خطر بتوان

به منظور دسترسی به نمونهها با مراجعه به هریک از

برنامههای آموزشی مناسبی برای گروه هدف طراحی و

ده مرکز خدمات جامع سالمت شهر بوشهر به روش

اجرا نمود .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع

نمونهگیری سهمیهای شرکت کنندگان انتخاب شدند به

اختالل عملکرد جنسی و شناسایی عوامل و متغیرهای

این صورت که لیستی از زنان واجد شرایط از هر یک

جمعیت شناختی مؤثر بر آن در زنان سنین باروری ( 15تا

از مراکز دریافت و سهم هر مرکز با توجه به جمعیت

 49سال) شهر بوشهر طراحی و اجرا گردید.

زنان  15تا  49سال تحت پوشش هر مرکز مشخص
شد ،بدلیل حساسیت موضوعی مسئله مورد مطالعه و
ساختار فرهنگی جامعه مورد مطالعه تخمین گردید که

مواد و روشها
مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی
است .جامعه آماری در این پژوهش زنان سنین باروری
متأهل  15تا  49سال ساکن شهر بوشهر میباشند .پس از
تصویب طرح و دریافت کد اخالق از کمیته اخالق
دانشگاه با شماره  ،IR.BPUMS.REC .1399 .۰4۶با
اخذ تأییدیه از معاونت پژوهشی دانشگاه ،مجوزهای الزم
جهت اجرای پژوهش دریافت گردید .حجم نمونه الزم
در این مطالعه بر اساس شیوع گزارش شدة اختالل
عملکرد جنسی زنان ( 31/2درصد) در بررسی ملی سال
 ،α=۰/۰5توان  ۸۰درصد و دقت برآورد  ،d=۰/۰۶بر

مرکز به میزان  ۶برابر سهم آن مرکز ،به روش آسان از
بین واجدین شرایط شرکت در مطالعه از سامانه سیب،
نمونه انتخاب شد .بدینترتیب با  3۰۶5فرد واجد
شرایط تماس حاصل گردید که از این تعداد  12۰۰نفر
با تماس تلفنی موافقت اولیه خود را برای شرکت در
مطالعه اعالم نمودند ولی علیرغم ارسال لینک به 12۰۰
نفر ،در نهایت  54۸نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند.
تماس تلفنی طی چهار هفته (صبح تا شب) توسط دو
کارشناس مامایی که آموزشهای الزم جهت چگونگی
برقراری ارتباط و ورود شرکت کنندگان به مطالعه را
دریافت کرده بودند انجام شد .در این تماس اهداف

4۶۸ ،

پژوهش ،روند و شیوه انجام کار به اطالع شرکت

نفر برآورد گردید ،که با احتساب میزان ریزش  1۰درصد

کنندگان رسانده شد ،و به سؤاالت و ابهامات مطرح

حداقل حجم نمونه نهایی  515نفر بهدست آمد.

شده پاسخ داده شد .به شرکت کنندگان اطمینان داده شد

معیارهای ورود در این مطالعه شامل تأهل و زندگی در

ال محرمانه بوده و
که کلیه اطالعات بصورت کام ً

کنار همسر ،عدم ابتال به بیماری قلبی -عروقی ،صرع،

پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه ارسال شده توسط

اساس فرمول

http://bpums.ac.ir
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 ،)1۰( 13۸4و با در نظر گرفتن سطح خطای نوع اول

میزان مشارکت بسیار پایین باشد ،به همین دلیل ،از هر
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ال داوطلبانه و آزاد میباشد .از اینرو
لینک برای افراد کام ً

تحریک روانی (با  4سؤال) ،رطوبت (با  4سؤال) ،ارگاسم

و بدلیل حساسیت مسئله مورد مطالعه ،محققین میزان

(با  3سؤال) ،رضایتمندی (با  3سؤال) و دیسپارونیا (با 3

مشارکت افراد در مطالعه را کمتر از  5۰درصد تخمین

سؤال) مورد سنجش قرار داد .در این پرسشنامه ،بجز

زده و به همین منظور لینک پرسشنامه برای  12۰۰نفر

سؤاالت میل جنسی و دو سؤال از  3سؤال مربوط به

که به تماس محقق پاسخ داده و رضایت شفاهی اولیة

حوزه رضایتمندی که با طیف لیکرت  5سطحی  1تا 5

خود برای شرکت در مطالعه اعالم نموده بودند ،ارسال

نمره دهی میشوند ،سایر سؤاالت نمرهای بین  ۰تا 5

شد .لینک پرسشنامة طراحی شده در سرویس پرس

دریافت میکنند ،بهطوری که نمره صفر در این پرسشنامه

الین در بستر اینترنت ،برای این افراد ( 12۰۰نفر) از

حاکی از عدم فعالیت جنسی فرد در طول  4هفته گذشته

طریق پیامرسان واتساپ ارسال گردیده و از آنها

میباشد .در مورد نحوه نمرهدهی ،طبق دستورالعمل طراح

درخواست گردید در صورت تمایل با انتخاب لینک

پرسشنامه ،نمرات هر حوزه از طریق جمع نمرات هر

ارسالی و مراجعه به صفحه وب پرسشنامه به سؤاالت

حوزه و ضرب آن در عدد فاکتور به دست آمد .تعداد

پاسخ دهند .فرایند جمعآوری دادهها و تکمیل نمونهها

سؤاالت ،عدد فاکتور (جهت همسانسازی بار نمرات هر

به مدت یک ماه بطول انجامید.

یک از حوزهها) ،دامنة قابل کسب و نقطه برش هر حوزه

ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه پرسشنامهای دو

در جدول  1آورده شده است .نقطه برش برای کل ابزار و

بخشی بود .در بخش اول اطالعات و مشخصات فردی با

هر حوزه جهت تعیین اختالل عملکرد جنسی و

 24سؤال شامل سن فرد و همسر ،تحصیالت فرد و

کدگذاری افراد به عنوان مبتال به اختالل یا عدم اختالل

همسر ،شغل فرد و همسر ،دیدگاه فرد درباره وضعیت

استفاده گردید .بدین منظور ،جهت تشخیص اختالل

درآمد (کافی ،نسبت ًا کافی و ناکافی) ،سالهای گذشته از

عملکرد جنسی در کل کسب نمره کمتر از  2۸و برای

ازدواج ،تعداد فرزندان ،سابقه بیماریهای مزمن مرتبط با

تعیین اختالل در هریک از مراحل بهترتیب ،برای میل

اختالل جنسی (از جمله دیابت ،بیماری قلبی -عروقی،

جنسی نمره کمتر از  ،3/3تحریک روانی ،رطوبت و

صرع ،عفونت لگنی ،جراحیهای لگنی به گزارش خود

ارگاسم (اوج لذت) نمره کمتر از  3/4و رضایتمندی و

فرد) ،سابقه طالق در فرد و همسر ،سابقه اختالف با

درد نمره کمتر از  3/۸گویای وجود اختالل برای آن فرد

همسر ،سابقه ابتال به اختالالت جنسی ،روش پیشگیری

و بیشتر یا مساوی آن نقاط عدم وجود اختالل میباشد.

مصرف سیگار یا قلیان) ،فعالیت بدنی (عدم فعالیت بدنی،

تعداد

عدد

دامنه قابل

نقطه

سؤال

فاکتور

کسب

برش

میل

 2سؤال

۰/۶

1/2-۶

3/3

تحریک روانی

 4سؤال

۰/3

۰-۶

3/4

مورد سنجش قرار گرفت .بخش دوم پرسشنامه اختالل

رطوبت

 4سؤال

۰/3

۰-۶

3/4

عملکرد جنسی زنان 7با  19سؤال بود که عملکرد جنسی

اوج لذت جنسی

 3سؤال

۰/4

۰-۶

3/4

رضایتمندی

 3سؤال

۰/4

۰/۸-۶

3/۸

درد جنسی

 3سؤال

۰/4

۰-۶

3/۸

کل ابزار

 19سؤال

-

2-3۶

2۸

فعالیت بدنی در قالب فعالیت روزانه ،فعالیت بدنی
سنگین ،فعالیت بدنی سبک ،فعالیت کششی) و غیره.

زنان را در شش حوزه شامل میل جنسی (با  2سؤال)،
)Female Sexual Function Index (FSFI
http://bpums.ac.ir

7

حوزه عملكرد

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-12-06

از بارداری ،مصرف سیگار یا قلیان (مصرف یا عدم

جدول  )1مشخصات پرسشنامه اختالل عملكرد جنسي زنان

سال بيست و پنجم /شماره  /2خرداد و تير 1401

 /118طب جنوب

روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد جنسی در

داشتند که بیشتر آنها از روش سد کننده ( 175نفر

پژوهشهای متعدد مورد تأئید قرارگرفته (،14 ،13 ،1۰

معادل  5۰/2۸درصد) استفاده میکردند .اکثر افراد

 25و  )2۶و در مطالعه حیدری و همکاران ،ضریب

( 49۶نفر معادل  9۰/5درصد) با همسر و فرزندان

آلفای کرونباخ کل ابزار  ۰/۸5گزارش شده است (.)14

خود زندگی میکردند .تقریباً نزدیک به نیمی از زنان

در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ  ۰/۸7برآورد

شرکت کننده در این مطالعه ( 24۶نفر معادل 44/9

گردید .پس از تکمیل پرسشنامهها ،خروجی دادهها از

درصد) فعالیت بدنی نداشتند .عدم اختالف با همسر

سرویس پرس الین دریافت و تجزیه و تحلیل دادهها

توسط  42۸نفر ( 7۸/1درصد) از شرکت کنندگان

توسط نرمافزار آماری  SPSSویرایش  22با استفاده از

گزارش گردید .در این مطالعه  94نفر ( 17/2درصد)

آزمونهای کای -دو و مدل رگرسیون لجستیک انجام

سابقه اختالل عملکرد جنسی را در سال پیش گزارش

گردید سطح معنیداری برای تمام آزمونها کمتر از

نمودند .بیش از نیمی از افراد ( 3۰3نفر معادل  55/3د

 ۰/۰5در نظر گرفته شد.

رصد) درآمد خانواده را نسبتاً کافی میدانستند .از نظر
سابقه بیماری اکثر افراد ( 429نفر معادل  7۸/3درصد)

در مطالعه حاضر حجم نمونه  515نفر برآورد گردید

در  52۰نفر ( 94/9درصد) گزارش گردید .از کل زنان

ولی بدلیل حساسیت افراد نسبت به مسئله مورد

شرکت کننده در مطالعه  12نفر ( 2/2درصد) سابقه

مطالعه و آنالین بودن روش جمعآوری دادهها ،لینک

جدایی از همسر را ذکر نمودند و  2۸نفر ( 5/1درصد)

پرسشنامه برای بیش از دو برابر حجم نمونه الزم یعنی

از همسران زنان شرکت کننده در مطالعه ،سابقه جدایی

 12۰۰نفر ارسال و در نهایت  54۸نفر پرسشنامه را

داشتند.

بهصورت کامل تکمیل نمودند (میزان ریزش 54/4

یافتههای این مطالعه نشان داد ،که بطور کلی  2۶7نفر

درصد) .میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان

( 4۸/7درصد) حداقل در یک یا چند مرحله از مراحل

 32/۸±5/27بود .اکثر افراد ( 3۰۶نفر معادل 72/3

سیکل جنسی اختالل داشتهاند .از بین این افراد که

درصد) خانهدار بودند .همچنین اکثر شرکت کنندگان

حداقل در یکی از مراحل دارای اختالل عملکرد

( 219نفر معادل  4۰درصد) شغل همسر را کارمند

جنسی بودند 14۶ ،نفر ( 2۶/۶درصد) در مرحله میل

دولتی گزارش نمودند .سطح تحصیالت بیشتر نمونهها

جنسی 157 ،نفر ( 2۸/۶درصد) در مرحله

لیسانس و دیپلم بود (بهترتیب  193نفر معادل 35/2

برانگیختگی 7۰ ،نفر ( 12/۸درصد) در مرحله رطوبت،

درصد و  1۶۸نفر معادل  3۰/7درصد) و در مورد

 1۰3نفر ( 1۸/۸درصد) در ارگاسم 43۰ ،نفر (21/5

تحصیالت همسر بیشتر افراد سطح تحصیالت همسر

درصد) در رضایت جنسی اختالل داشتند و تعداد 9۰

را دیپلم ( 1۶3نفر معادل 29/7درصد) و لیسانس (1۶۰

نفر ( 1۶/4درصد) درد حین نزدیکی (دیسپارونیا) را

نفر معادل  29/2درصد) گزارش نمودند .از نظر تعداد

تجربه میکردند .بنابراین در این مطالعه بیشترین میزان

فرزند 221 ،نفر ( 4۰/3درصد) تک فرزند بودند .تعداد

اختالالت عملکرد جنسی به ترتیب مربوط به

 34۸نفر از افراد مورد مطالعه ،پیشگیری از بارداری

برانگیختگی و میل جنسی بود.

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-12-06

يافتهها

به بیماری خاصی مبتال نبودند و عدم مصرف دخانیات

شيوع اختالل عملكرد جنسي و عوامل مؤثر بر آن در زنان سنين باروری 119 /

احمدی و همكاران

جدول  )2روابط بين ويژگيهای جمعيت شناختي کيفي با اختالل عملكرد جنسي و انواع شايع اختالل ،در زنان سنين باروری شهر بوشهر
ويژگي جمعيت شناختي
و سطوح آن

اختالل جنسي (کل)
تعداد (درصد)

pvalue

اختالل ميل جنسي
تعداد (درصد)

pvalue

اختالل برانگيختگي
تعداد (درصد)

دارد

ندارد

(45)7۰/3

(19)29/7

دیپلم

(۸۶)51/2

(۸2)4۸/۸

(3۸)22/۶

فوق دیپلم

(33)4۸/5

(35)51/5

(17)25

لیسانس

(75)3۸/9

(11۸)۶1/1

(43)22/3

(15۰)77/7

ارشد و باالتر

(2۸)5۰/9

(27)49/1

(21)3۸/2

(34)۶1/۸

زیر دیپلم

(4۸)۶7/۶

(23)32/4

(29)4۰/۸

(42)59/2

دیپلم

(۸9)54/۶

(74)45/4

(4۰)24/5

(123)75/5

(54)33/1

فوق دیپلم

(29)37/7

(4۸)۶2/3

(17)22/1

(۶۰)77/9

(14)1۸/2

لیسانس

(۶۸)42/5

(92)57/5

(37)23/1

(123)7۶/9

(39)24/4

(121)75/۶

ارشد و باالتر

(33)42/9

(44)57/1

(17)22/1

(۶۰)77/9

بیکار

(3۶)۶9./2

(1۶)3۰/۸

(23)44/2

(29)55/۸
(9۶)۶۶/2

زیر دیپلم

۰/۰۰1

تحصیالت

۰/۰۰1

تحصیالت همسر

دارد

ندارد

(27)42/2

(37)57/۸
(13۰)77/4

(53)31/5

(51)75

(2۰)29/4
(42)21/۸

(151)7۸/2

(17)3۰/9

(3۸)۶9/1

(33)4۶/5

(3۸)53/5
(1۰9)۶۶/9
(۶3)۸1/۸

۰/۰۰5

۰/۰41

دارد

ندارد

(25)39/1

(39)۶۰/9
(115)۶۸/5
(4۸)7۰/۶

شغل همسر
روش پیشگیری
قاعدگی
درآمد
همسر

(1۶)3۰/۸

(3۶)۶9/2

خدماتی

(7۶)52/4

(۶9)47/۶

(4۸)33/1

(97)۶۶/9

(49)33/۸

کارمند دولت

(99)45/2

(12۰)54/۸

(5۶)25/۶

(1۶3)74/4

(53)24/2

(1۶۶)75/۸

بخش-

(4۸)41/4

(۶۸)5۸/۶

(23)19/۸

(93)۸۰/2

(29)25/۰

(۸7)75/۰

دانشجو

(2)2۸/۶

(5)71/4

(1)14/3

(۶)۸5/7

(۰ )۰/۰

(7 )1۰۰/۰

چند شغلی

(۶)۶۶/7

(3)33/3

(2)22/2

(7)77/۸

(3)33/3

(۶)۶۶/7

عدم پیشگیری

(11۰)55/۰

(9۰)45/۰

(54)27/۰

(14۶)73/۰

(۶۸)34/۰

(132)۶۶/۰

کاندوم

(7۶)43/4

(9۰)5۶/۶

(45)25/7

(13۰)74/3

(45)25/7

(13۰)74/3

قرص

(27)57/4

(2۰)42/۶

(14)29/۸

(33)7۰/2

(15)31/9

(32)۶۸/1

IUD

(17)5۸/۶

(12)41/4

(1۰)34/5

(19)۶5/5

(9)31/۰

(2۰)۶9/۰

منقطع

(37)3۸/1

(۶۰)۶1/9

(23)23/7

(74)7۶/3

(2۰)2۰/۶

(77)79/4

منظم

(174)44/7

(215)55/3

(93)23/9

(29۶)7۶/1

1۰3)2۶/5

(2۸۶)73/5

نامنظم

(74)54/۸

(۶1)45/2

(42)31/1

(93)۶۸/9

(42)31/1

(93)۶۸/9

ناکافی

(۸1)۶3/۸

(45)3۶/2

(3۸)29/9

(۸9)7۰/1

(5۸)45/7

(۶9)54/3

نسبتاً کافی

(14۰)4۶/2

(1۶3)53/۸

(۸2)27/1

(221 )72/9

(75)24/۸

(22۸)75/2

کافی

(4۶)39/۰

(72)۶1/۰

(2۶)22/۰

(92)7۸/۰

(24)2۰/3

(94)79/7

دارد

(74)۶2/2

(45)37/۸

(3۶)3۰/3

(۸3)۶9/7

(45)37/۸

(74)۶2/2

ندارد

(193)45/۰

(23۶)55/۰

(11۰)25/۶

(319)74/4

(112)2۶/1

(317)73/9

(4۸)4۰/۰

(72)۶۰/۰

(9۸)22/9

(33۰)77/1

۰/۰۰9

۰/۰۶۸

۰/۰۰1

۰/۰17

خصوصی

بلی

(9۰)75/۰

(3۰)25/۰

خیر

(177)41/4

(251)5۸/۶

جنسی

اختالل

بلی

(۸2)۸7/2

(12)12/۸

خیر

(1۸5)4۰/7

(2۶9)59/3

یک بار در ماه

(29)۰7/9۶

(1)3/3

دوبار در ماه

45)۸1/۸

(1۰)1۸/2

۰/۰17

۰/۰4۶
>۰/۰۰1

۰/۰۰1
>۰/۰۰1
>۰/۰۰1
>۰/۰۰1

(4۶)4۸/9

(4۸ )51/1

(1۰۰)22/۰

(354)7۸/۰

(1۸)۶۰/۰

(12)4۰/۰

(27)49/1

(2۸)5۰/9

۰/797

۰/11۰

۰/33۶

۰/349
>۰/۰۰1
>۰/۰۰1
>۰/۰۰1

(۶2)51/7

(5۸)4۸/3

(95)22/2

(333)77/۸

(۶5)۶9/1

(29)3۰/9

(92)2۰/3

(3۶2)79/7

(2۶)۸۶/7

(4)13/3

(27)49/1

(2۸)5۰/9

فعالیت جنسی

هفته ای  1بار

(74)59/2

(5۰)4۰/۸

(44)35/2

(۸1)۶4/۸

(44)35/2

(۸1)۶4/۸

هفته ای دوبار

(7۶)44/2

(9۶)55/۸

(4۰)23/3

(132)7۶/7

(3۸)22/1

(134)77/9

هفته ای سه

(32)2۸/3

(۸1)71/7

(13)11/5

(1۰۰)۸۸/5

(1۸)15/9

(95)۸4/1

بیشتر از سه

(11)2۰/۸

(42)79/2

(4)7/5

(49)92/5

(4)7/5

(49)92/5

بار
بار در هفته
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۰/31۶
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بیماری اختالف با سابقه

(23)9.29

(54)7۰/1
۰/215

pvalue

سال بيست و پنجم /شماره  /2خرداد و تير 1401

 /120طب جنوب

تحصیالت فرد ( ،)p=۰/۰۰1سطح تحصیالت همسر

نامنظم داشتند اختالل عملکرد جنسی را بیشتر تجربه

( ،)p=۰/۰۰1روش پیشگیری ( ،)p=۰/۰17شغل همسر

میکردند و فراوانی اختالل بهترتیب در استفاده

( ،)p=۰/۰۰9سطح درآمد خانواده ( ،)p>۰/۰۰1سابقه

کنندگان از  ،IUDقرصهای پیشگیری و افرادی که

بیماری ( ،)p>۰/۰۰1نظم قاعدگی (،)p=۰/۰4۶

روشی برای پیشگیری نداشتند بیش از سایرین بود.

اختالف با همسر ( )p>۰/۰۰1و سابقه اختالل عملکرد

عواملی از جمله تعداد فرزند ،مصرف دخانیات و

جنسی ( )p>۰/۰۰1رابطه داشت .اطالعات مربوط به

میزان فعالیت بدنی با اختالل عملکرد جنسی و

روابط بین متغیرهای جمعیت شناختی کیفی با اختالل

هیچیک از انواع آن در ارتباط نبود و سابقه جدایی تنها

عملکرد جنسی و انواعی از اختالالت جنسی که در

با رضایت از عملکرد جنسی در ارتباط بود

این مطالعه بیشترین فراوانی را داشتهاند (برانگیختگی

( )p=۰/۰1۰و افرادی که خودشان سابقه جدایی

و میل جنسی) در جدول  1آورده شده است .از بین

داشتند رضایت کمتری از عملکرد جنسی داشتند

متغیرهای مورد مطالعه تحصیالت همسر ،داشتن

(جدول .)2

اختالف با همسر و سابقه اختالل عملکرد جنسی با

از نظر روابط بین متغیرهای جمعیت شناختی کمی با

همة انواع اختالالت ( ۶نوع اختالل مورد بررسی) در

اختالل عملکرد جنسی و انواع آن نتایج نشان داد که

ارتباط بودند بهطوری که افرادی که سطح تحصیالت

سن همسر با اختالل عملکرد و همة انواع اختالل

همسرشان زیر دیپلم بود ،با همسرشان اختالف داشتند

ارتباط آماری معنادار داشت و با افزایش سن همسر

و یا در گذشته اختالل عملکرد جنسی داشتند همة

اختالل عملکرد جنسی افزایش مییافت .سن فرد تنها

انواع اختالالت را تجربه میکردند .سطح درآمد

با اختالل در میل جنسی ارتباط آماری معنادار داشت

خانواده نیز با کلیة انواع اختالالت بجز اختالل در میل

( )p=۰/۰۰2و با افزایش سن اختالل میل جنسی

جنسی ( )p=۰/3۶۶در ارتباط بود و افرادی که سطح

افزایش مییافت .روابط بین متغیرهای جمعیت

درآمد خانواده را ناکافی میدانستند انواع بیشتری از

شناختی کمی با اختالل عملکرد جنسی و انواعی از

اختالالت را تجربه میکردند .نظم قاعدگی و نوع

اختالالت جنسی که در این مطالعه بیشترین فراوانی را

روش پیشگیری مورد استفاده تنها با اختالل عملکرد

داشتهاند در جدول  3آورده شده است.

جدول  )3روابط بين ويژگيهای جمعيتشناختي کمي با اختالل عملكرد جنسي و انواع شايع اختالل در زنان سنين باروری شهر بوشهر
ويژگي
جمعيت
شناختي

اختالل جنسي (کل)
ميانگين ±انحراف معيار
ندارد
دارد

pvalue

اختالل ميل جنسي
ميانگين ±انحراف معيار
ندارد
دارد

pvalue

اختالل برانگيختگي
ميانگين ±انحراف معيار
ندارد
دارد

pvalue

سن
سن همسر

32/5۰±۸/27
37/7۶±۸/79

31/37±7/1۰
3۶/19±/7/1۰

۰/۰۸7
۰/۰22

33/74±۸/5
3۸/۶3±۸/۶2

31/27±7/29
±735/3۶/۶۸

۰/۰۰2
۰/۰۰5

32/93±۸/1۸
3۸/29±۸/11

31/52±7/4۸
3۶/42±7/9۰

۰/۰۶4
۰/۰13

مدت ازدواج

1۰/92±7/95

9/۶3±۶/74

۰/۰41

11/۸±۸/1۸

9/7۰±۶/99

۰/۰۰3

11/3۸±7/۸3

9/۸1±7/15

۰/۰1۸

24/9±7/۸۸

۸/2۰±۶/59

۰/115

1۰/17±۸/2۰

۸/2۰±۶/۸1

۰/۰17

9/92±7/92

۸/24±۶/94

۰/۰31

7/4۶±/۶/۶3

۶/۰۰±۶/52

۰/۰۶9

۸/57 ±۶/۸3

۶/۰7±۶/41

۰/۰۰7

7/۶4 ± ۶/45

± ۶ /۶5
۶/32

۰/124

سن اولین
فرزند
سن آخرین
فرزند
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در این مطالعه ،اختالل عملکرد جنسی با سطح

جنسی (نمره کل) ارتباط داشتند و افرادی که قاعدگی
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احمدی و همكاران

بین تعداد دفعات رابطه جنسی با داشتن اختالل عملکرد

بیشتر فعالیت جنسی در هفته دارند نسبت به افرادی که

جنسی رابطه وجود داشت ( )p<۰/۰۰1و  9۶/7درصد

در ماه تنها یکبار فعالیت جنسی دارند 9۸ ،درصد کمتر

افرادی که یکبار در ماه رابطة جنسی داشتند و ۸1/۸

است ( .)OR=۰/۰2 ،P>۰/۰۰1بر اساس این یافتهها

درصد افرادی که دوبار در ماه رابطة جنسی داشتند،

داشتن سابقة اختالل عملکرد جنسی در گذشته شانس

اختالل عمکلرد جنسی داشتند .کمترین میزان اختالل

بروز اختالل را تقریب ًا  ۶/5برابر میکند (،P>۰/۰۰1

جنسی ( 25/9درصد) در افرادی دیده شد که  3بار یا

 .)OR=۶/5۸از نظر سطح تحصیالت با افزایش

بیشتر در هفته رابطه جنسی داشتند.

تحصیالت ،اختالل عملکرد جنسی کاهش مییافت

جهت تعیین متغیرهای پیشگوکنندة اختالل عملکرد

بهطوری که افراد با تحصیالت لیسانس نسبت به افراد

جنسی ،از مدل رگرسیون لجستیک پیشرو با حضور تمام

دارای تحصیالت زیر دیپلم  73درصد شانس کمتری

متغیرهایی که در تحلیلهای اولیه با اختالل عملکرد

برای اختالل عملکرد جنسی داشتند (،P>۰/۰۰1

جنسی رابطه داشتند شامل سطح تحصیالت فرد و

 )OR=۰/27با این وجود تجربة اختالل عملکرد جنسی

همسر ،سن همسر ،طول مدت ازدواج ،روش پیشگیری،

در افراد با تحصیالت فوق لیسانس و باالتر نسبت به افراد

شغل همسر ،سطح درآمد خانواده ،سابقه بیماری ،نظم

با تحصیالت زیر دیپلم تفاوت معناداری نداشت

قاعدگی ،اختالف با همسر ،وضعیت عملکرد جنسی و

( .)OR=۰/43 ،P=۰/۰۶9همچنین افرادی که با همسر

سابقه اختالل عملکرد جنسی وارد مدل شد .یافتههای

خود اختالف داشتند ،نسبت به افرادی که با همسر خود

رگرسیون لجستیک پیشرو نشان داد که متغیرهای؛ درآمد

اختالف نداشتند 2/۶ ،برابر شانس اختالل عملکرد جنسی

خانواده ( ،)P=۰/۰21اختالف با همسر (،)P=۰/۰۰1

داشتند ( .)OR=2/۶۰ ،P=۰/۰۰1داشتن درآمد ناکافی در

سطح تحصیالت ( ،)P=۰/۰13سابقه اختالل جنسی

خانواده نیز پیشگویی کنندة بروز اختالل عملکرد جنسی

( )p<۰/۰۰1و عملکرد جنسی ( )p<۰/۰۰1پیشگویی

بود .سایر یافتههای مربوط به عوامل پیشگویی کننده

کننده اختالل عملکرد جنسی میباشند ،بهطوری که

اختالل عملکرد جنسی ،در جدول  4آمده است.

شانس اختالل عملکرد جنسی در افرادی که سه بار یا
جدول  )4ضرايب و شاخصهای رگرسيوني مربوط به متغيرهای پيشگويي کنندة اختالل عملكرد جنسي
در زنان سنين باروری شهر بوشهر

نسبتاً کافی نسبت به ناکافی

-۰/۶۸

۶/3۸

۰/51

۰/3۰-۰/۸۶

۰/۰12

کافی نسبت به ناکافی

-۰/۸۰

5/9۶

۰/45

۰/24-۰/۸5

۰/۰15

۰/95

1۰/79

2/۶۰

1/47-4/59

۰/۰۰1

-1/۰2
-۰/۸4
-1/3۰
-۰/۸4
-1/44
-2/3۸
-2/99

7/3۰
3/۶۸
12/32
3/32
1/۶7
4/97
7/93

۰/3۶
۰/43
۰/27
۰/43
۰/24
۰/۰9
۰/۰5

۰/17-۰/7۶
۰/1۸-1/۰2
۰/13-۰/5۶
۰/1۸-1/۰7
۰/۰3-2/11
۰/۰1-۰/75
۰/۰۰۶-۰/4۰

۰/۰۰7
۰/۰55
>۰/۰۰1
۰/۰۶9
۰/197
۰/۰2۶
۰/۰۰5

-3/۸4

13/۰3

۰/۰2

۰/۰۰3-۰/17

>۰/۰۰1

1/۸۸

2۶/25

۶/5۸

3/2۰ - 13/52

>۰/۰۰1

متغير و سطوح
درآمد خانواده

داشتن اختالف با همسر
دیپلم نسبت به زیر دیپلم
فوق دیپلم نسبت به زیر دیپلم
سطح تحصیالت
لیسانس نسبت به زیر دیپلم
فوق لیسانس و باالتر به زیر دیپلم
دوبار در ماه نسبت به یکبار در ماه
یکبار در هفته نسبت به یکبار در ماه
عملکرد جنسی
دوبار در هفته نسبت به یکبار در ماه
سه بار یا بیشتر در هفته نسبت
به یکبار در ماه
سابقه اختالل جنسی در گذشته
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ضريب
رگرسيوني

شاخص والد

نسبت
شانس

فاصله اطمينان %95
نسبت شانس

P-value

 /122طب جنوب

بحث

سال بيست و پنجم /شماره  /2خرداد و تير 1401

و میل جنسی ( 2۶/۶درصد) بود .فراوانی اختالالت در

نتایج این پژوهش که با هدف تعیین شیوع اختالل

مراحل سیکل جنسی در مطالعات متعدد بهطور کامالً

عملکرد جنسی و عوامل جمعیتشناختی مرتبط با آن

متفاوتی گزارش شده است .در ایران در شهر ساری

در زنان سنین باروری انجام شد نشان داد که حدود

اختالل درد جنسی ( ،)27در کهگیلویه و بویراحمد و

نیمی از افرد مورد مطالعه ( 4۸/7درصد) دچار اختالل

سبزوار اختالل در میل جنسی ( 2۸و  ،)29همچنین در

در عملکرد جنسی بودند که بیشترین مشکل در مرحله

آلمان اختالل در میل و برانگیختگی جنسی ( ،)3۰در

میل جنسی و برانگیختگی بود .در این مطالعه ،اختالل

استرالیا اختالل در مرحله ارگاسم و بر انگیختگی ()31

عملکرد جنسی با سطح تحصیالت فرد و همسر ،سن

و در مالزی درد هنگام مقاربت یا دیسپارونیا ()32

همسر ،روش پیشگیری ،شغل همسر ،سطح درآمد

بهعنوان بیشترین اختالل جنسی در بین زنان مورد

خانواده ،سابقه بیماری ،نظم قاعدگی ،اختالف با

مطالعه گزارش شده است .این نتایج گویای این است

همسر ،وضعیت عملکرد جنسی و سابقه اختالل

که اختالل عمکلرد جنسی در مناطق مختلف متفاوت

عملکرد جنسی رابطه داشت .از بین متغیرهای مرتبط با

بوده و تابع شرایط خاص فرهنگی -اجتماعی ،تفاوت

اختالل عملکرد جنسی؛ متغیرهای سابقه اختالل

جمعیتی و درك فرهنگی متفاوت از چگونگی مسائل

عملکرد جنسی ،وضعیت عملکرد جنسی ،سطح

جنسی میباشد.

تحصیالت فرد ،اختالف با همسر و درآمد خانواده

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شرایط خاص سنی در

پیشگویی کنندة اختالل عملکرد جنسی بودند.

افراد مورد مطالعه و همسران آنها با اختالل عملکرد

از نظر فراوانی اختالل عملکرد جنسی نتایج مطالعات

جنسی رابطه معناداری دارد و با افزایش سن اختالل

مختلف حاکی از آن است که فراوانی اختالل عملکرد

در میل جنسی افزایش مییابد .همچنین سن همسر با

جنسی در شهرها و مناطق مختلف بسیار متفاوت

همه انواع اختالالت در ارتباط بود .مطالعات مشابه

میباشد بهطوری که افشاری و همکاران در اهواز

وریت ( )Veritéدر کالیفرنیا ( )33و سایان ()Cayan

اختالل عملکرد جنسی را در  5۶/۸درصد (،)15

و همکاران در ترکیه نیز مؤید یافتههای این پژوهش

بلوریان و همکاران در سبزوار در  ۶3/2درصد (،)13
در 19/2درصد ( )17این اختالل را گزارش نمودند.

مشخص گردید که افزایش سن همسر بر عملکرد
جنسی زنان تأثیر معناداری دارد ( .)15لذا به نظر

همچنین مطالعات انجام شده بر روی فراوانی

میرسد افزایش سن عامل تهدید کنندهای در روابط

اختالالت جنسی توسط اسالن ( )Aslanدر ترکیه و

زناشویی تلقی گردد چرا که با افزایش سن نیازهای

پاریش ( )Parishدر چین فراوانی این اختالل را

جنسی تفاوت چشمگیری پیدا میکند و در نتیجه بر

بهترتیب  29/۶و  35درصد گزارش دادند ( 1۸و .)19

عملکرد جنسی تأثیرگذار است.

در این مطالعه بیشترین فراوانی اختالالت جنسی

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع اختالل

بهترتیب مربوط به مرحلة برانگیختگی ( 2۸/۶درصد)

عملکرد جنسی در زنانی که از سطح تحصیل کمتری
برخواردار بودند بیشتر است و هر چه سطح
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مزینانی در تهران در  31درصد ( ،)1۶باکویی در بابل

است ( ،)34همچنین در مطالعه افشاری و همکاران نیز
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عملکرد جنسی کاهش مییافت .نتایج مطالعه

تأئید میکند ( 3۸و .)39

وحدانینیا و محرابی و همکان نیز در راستای یافتههای

در مطالعه بلوریان و افشاری سالهای گذشته از

مطالعه حاضر است ( 11و  .)35با این وجود در

ازدواج بر عملکرد جنسی زنان تأثیرگذار بود که با

افرادی که سطح تحصیالت فوق لیسانس و باالتر

مطالعه حاضر همسو بود ( 13و  ،)15بهطوری که با

داشتند اختالل عملکرد جنسی افزایش مییافت که این

افزایش سالهای ازدواج اختالل عملکرد جنسی و

میتواند به دلیل درگیریها و مشغلههای فکری و

همچنین برانگیختگی و میل جنسی کاهش مییافت که

شغلی ایشان باشد با این وجود مطالعهای در این راستا

این عامل میتواند به دلیل کاهش دفعات فعالیت

یافت نشد که نیاز به مطالعات بیشتر جهت

جنسی باشد ( ،)15در تأئید این ادعا ،یافتههای مطالعه

آسیبشناسی دارد.

فعلی نشان داد که بین تعداد دفعات فعالیت جنسی و

از دیگر یافتههای مطالعه حاضر ارتباط معنیدار

اختالل عملکرد ارتباط وجود داشت و وضعیت

اختالف با همسر با اختالل عملکرد جنسی بود.

عملکرد جنسی و تعداد دفعات رابطة جنسی،

میرغفوروند در مطالعه خود یکی از مهمترین پیشگویی

پیشگویی کنندة اختالل عملکرد جنسی میباشد که این

کنندههای عملکرد جنسی را رضایت از همسر میداند

یافته همراستا با یافتههای مطالعه صفرینژاد و همچنین

( .)3۶یافتههای مطالعات لو ( )Louو صفرینژاد و

کلوزمن ( )Klusmannاست ( 37و  ،)4۰البته به دلیل

همکاران نیز همراستا با مطالعه حاضر است ()37

مقطعی بودن مطالعه نمیتوان رابطه علت معلولی را در

همچنین هارتمن ( )Hartmannدر مطالعه خود به

این رابطه بیان نمود و این نیازمند مطالعات طولی

طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد جنسی

میباشد.

از جمله چگونگی ارتباط بین زوجین و تجارب

یافتههای این مطالعه ارتباط معناداری بین روش

زندگی زناشویی اشاره دارد که تأئید کنندة یافتههای

پیشگیری با اختالل عملکرد جنسی نشان داد بهطوری

مطالعه حاضر است (.)3۰

که افراد دارای روش پیشگیری  IUDو قرصهای

سابقه اختالل عملکرد جنسی از دیگر پیشگویی

پیشگیری بیش از سایرین اختالل جنسی را تجربه

کنندههای اختالل عملکرد جنسی زنان مورد بررسی در

میکردند .با این وجود روش پیشگیری پیشگویی

این مطالعه بود .افرادی که سابقهای از اختالالت

کنندة اختالل عملکرد جنسی نبود .یافتههای مطالعه

جنسی در گذشته داشتند بیشتر دچار اختالل عملکرد

افشاری و ربیعیپور نیز هم راستا با یافته مطالعه حاضر

جنسی بودند .بدون شک افرادی که سابقهای از اختالل

بود .به طوریکه در مطالعه ربیعیپور روشهای

عملکرد جنسی را تجربه کرده باشند با توجه به مسائل

هورمونی (آمپولهای ترکیبی) با بیشترین اختالل همراه

و محدودیتهای تشخیص و درمان اختالالت جنسی

بوده است ( .)15این در حالیست که روشهای

زنان و عدم درمان به موقع و مناسب زمینهای قوی

هورمونی بهطور شناخته شدهای با اختالل عملکرد

برای بروز مجدد اختالل در مراحل بعد ،بهویژه در

جنسی همراه هستند ( )2۸اما در مطالعه اسالن ( )1۸و

سنین باالتر را به همراه دارند .مطالعات لی هریت

حسینی و همکاران ( )27ارتباط معناداری بین
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روشهای پیشگیری از بارداری و اختالل جنسی

مطالعات بیشتر میباشد.

گزارش نگردیده است که این تناقض را میتوان به

در این مطالعه مصرف دخانیات نیز ارتباط معناداری با

دلیل تفاوت در جامعه مورد پژوهش و فرهنگ حاکم

اختالل عملکرد جنسی نداشت ،در حالیکه در مطالعه

بر جوامع دانست که عالوه بر تأثیر بر اختالل عملکرد

اوکسوز ( )Oksuzدر ترکیه مصرف دخانیات از جمله

جنسی ،بر نوع و نحوة استفاده از روشهای پیشگیری

عوامل تأثیرگذار بر عملکرد جنسی زنان گزارش

تأثیرگذار میباشد.

گردید ( )45که این مغایرت میتواند به دلیل نوع و

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که سطح درآمد

میزان مصرف دخانیات باشد ولی متأسفانه در این

خانوار ارتباط معناداری با اختالل در تمام مراحل

مطالعه به این جزئیات توجه نشد.

جنسی داشته و پیشگویی کنندة اختالل عملکرد جنسی

این مطالعه نیز همچون سایر مطالعات محدودیتهایی

میباشد و هر چه سطح درآمد خانواده باالتر بود

داشت ،از جمله اینکه یافتههای این مطالعه به صورت

اختالل عملکرد جنسی کمتری گزارش گردید که

خودگزارشی جمعآوری شد که افراد میتوانند

مطالعه شاهواری و همکاران نیز تأئید کنندة یافته

مشکالت خود را بیش برآورد یا کم برآورد نمایند.

حاضر است ( .)41به عبارتی نداشتن دغدغة اقتصادی

همچنین به دلیل مقطعی بودن مطالعه نمیتوان روابط

و آرامش خاطر عامل مهمی در کاهش اختالل عملکرد

علت و معلولی را تبیین نمود بعالوه چون افراد فاقد

جنسی در تمامی مراحل فعالیت جنسی میباشد.

گوشی هوشمند شانس شرکت در پژوهش را نداشتند

در مطالعه حاضر ارتباط معناداری میان فعالیت بدنی و

و نیز نمونهگیری به شیوه در دسترس ،تعمیمپذیری

اختالل عملکرد جنسی مشاهده نشد که با مطالعه

نتایج به کل جامعه هدف ضعیف میباشد .از نقاط

جلیلیان و همکاران در کرمانشاه همراستا بود ( .)42اما

قوت این مطالعه جمعآوری اطالعات بهصورت آنالین

در مطالعه کابرال ( )PUL Cabralدر برزیل فعالیت

و با روش نمونهگیری تصادفی بود که به دلیل

فیزیکی با بهبود عملکرد جنسی همراه بود (.)43

غیرحضوری بودن ،افراد احساس راحتی بیشتری کرده

همچنین مطالعه استنتون ( )Stantonدر آمریکا

و بهتر میتوانستند مشکالت خود را در هنگام تکمیل

نشاندهندة تأثیرات مثبت فعالیت بدنی بر عملکرد

پرسشنامه انعکاس نمایند.

جنسی زنان بود .به طوریکه مداخالت ورزشی برای
میشد ( .)44علت این تناقض در یافتهها را میتوان به

با توجه به یافتههای پژوهش حاضرکه بیانگر شیوع

دلیل کم بودن تعداد بانوانی که فعالیت بدنی مناسب

باالی اختالل عملکرد جنسی در زنان مورد مطالعه

دارند در مطالعه اخیر و در فرهنگ ایرانی دانست به

است و همچنین با توجه به ارتباط بین برخی

طوریکه بیش از نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه

ویژگیهای جمعیتشناختی با انواع اختالل عملکرد

کنونی فعالیت بدنی نداشته و یا تنها در قالب

جنسی ،که از جمله مهمترین آنها سابقه اختالل

فعالیتهای روزمره فعالیت داشتند .لذا جهت بررسی

جنسی در گذشته ،رضایت از همسر ،وضعیت عملکرد

اثرات فعالیت بدنی بر اختالل عملکرد جنسی نیاز به

جنسی و میزان درآمد خانواده است ،میتوان
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دو عامل جهت شناسایی افراد دارای اختالل عملکرد

نتیجهگیری کرد که با فرهنگسازی و ایجاد بستر

.جنسی استفاده نمود

اجتماعی مناسب زمینة تشخیص و درمان اختالالت
جنسی زنان و درمان به موقع و مناسب ایشان را مهیا

سپاس و قدرداني

 همچنین با توجه به اینکه دیدگاه بانوان از همسر،نمود

این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش

خود عامل بسیار مهمی در بروز اختالالت جنسی

بهداشت و ارتقاء سالمت مصوب شورای پژوهشی و

است بهطوری که زنانی که از همسرانشان ناراضی بوده

تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

و همسران ایشان وضعیت اقتصادی اجتماعی نامناسب

 لذا به این وسیله پژوهشگران از.پزشکی بوشهر میباشد

دارند اعم از افرادی که شوهران بیکار یا با شغلهای

این معاونت و همچنین کلیه بانوان محترم شرکت

ترکیبی دارند و میزان درآمد خانواده ناکافی میباشد

کننده در این مطالعه که با دقت و حوصله فراوان در

 لذا با شناسایی،این اختالالت را بیشتر تجربه مینمایند

تکمیل پرسشنامهها همکاری الزم را مبذول داشتند

 باید آموزشهایی جهت بهبود،این عوامل خطر

.تشکر و قدردانی میکنند

عملکرد جنسی این بانوان از طریق روشهای معمول
از جمله آموزش تکنیکهای گذران وقت با همسر و

تضاد منافع

تصویرسازی مطلوب حین روابط جنسی را به ایشان

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان مقاله

 همچنین با توجه به پیشگویی کنندگی.آموزش داد

.بیان نشده است

قوی وضعیت عملکرد جنسی و سابقه اختالل عملکرد
جنسی در بروز اختالل عملکرد جنسی میتوان از این
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Abstract
Background: Sexual dysfunction affects quality of life, and many social problems; therefore, the aim of
this study was to determine the prevalence of sexual dysfunction and some related demographic factors in
women of reproductive age in Bushehr.
Materials and Methods: The present study is a cross-sectional study that was conducted online on 548
married women aged 15 to 49 living in Bushehr. Sampling was based on random stratification among all
ten health centers of Bushehr city. Data were collected using a demographics checklist and the Female
Sexual Function Index for assessing the participants’ sexual performance in six domains. Data analysis
was done by SPSS software version 22 using Chi-square and logistic regression. The significance level for
all tests was less than 0.05.
Results: In this study 267 persons of 548 participants (48.7%) experienced sexual dysfunction. The results
showed that 48.7% of women. Among the demographic variables, level of education (p<0.001), level of
family income (p=0.014), dissatisfaction with the spouse (p=0.005), history of sexual dysfunction
(p<0.001) and sexual function status (p<0.001) were the predictors of sexual dysfunction.
Conclusion: Prevalence of sexual dysfunction in married women in Bushehr is relatively high. Since
sexual function status is a strong predictor of sexual dysfunction, it can be used to identify people with
sexual dysfunction. The diagnosis and treatment of female sexual disorders should be facilitated in order
to prevent such disorders. It is necessary that interventions be designed and implemented to improve
sexual function in women who have disputes with their husbands or have an insufficient income.
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