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حمایت اجتماعی  با عملکرد جنسی زنان سنین باروری  بررسی ارتباط 
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 خالصه 
 مقدمه

هر گونه . دارد آنان زندگی بردن کیفیت باال و سالمتی احساس در مهمی نقش زنان در سالم عملکرد جنسی
تداخل کرده و منجر به ایجاد اختالالت جنسی  اختالل در یکی از این مراحل ممکن است با عملکرد جنسی فرد

تواند بر عملکرد جنسی های تعیین کننده سالمت اجتماعی است که میحمایت اجتماعی یکی از شاخص. شود
 .است گرفته انجام زنان با عملکرد جنسی حمایت اجتماعی تعیین ارتباط  هدف این مطالعه با. زنان تاثیرگذار باشد

 کار وشر
گانه سالمت شهر مشهد در زن سنین باروری از مراجعین به مراکز پنج 224شاهدی، بر  –بصورت مورد  این مطالعه

، حمایت اجتماعی دوک، مقیاس (FSFI)ها از طریق پرسشنامه عملکرد جنسی زنانداده. انجام گرفت 1324سال 
گردآوری  فیک و مامایی، همراه با پرسشنامه مشخصات دموگرا(DASS21)تعیین استرس، اضطراب و  افسردگی

آماری   افزار نرم از استفاده با آزمون کای دو، من ویتنی و رگرسیون خطی و با شده آوری جمع هایداده. شد
SPSS گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 24 نسخه. 
 نتایج

الل عملکرد بدون اخت)و در زنان گروه شاهد 32.5± 1.25(اختالل عملکرد جنسی)سن زنان در گروه مورد متوسط
نتایج نشانگر آن بود که بین عملکرد جنسی و حمایت اجتماعی اختالف معنی داری . بود 31.1±1.24( جنسی

 .درصد واریانس عملکرد جنسی را تبیین نمود 15همچنین مولفه حمایت اجتماعی (. p<0.05)وجود داشت
 جه گیریینت

های پژوهش و شیوع با توجه به یافته. و عملکرد جنسی بود های این مطالعه بیانگر ارتباط بین حمایت اجتماعییافته
  .باالی عملکرد جنسی زنان، مداخالت الزم جهت حمایت اجتماعی برای ارتقا عملکرد جنسی زنان ضروری است

 عملکرد جنسی، اختالل عملکرد جنسی، حمایت اجتماعی، زنان :کلمات کلیدی
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