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جتماعی با عملکرد جنسی در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز سالمت شهر مشهد ارتباط سالمت ابررسی 

 1383در سال 

 3، نگار اصغری پور3*، سید رضا مظلوم 2، زهرا کامیابی نیا 1نویسندگان: صدیقه اظهری

 -kamyabiniaz921@mums.ac.ir. مشهد مامایی پرستاری دانشکده مامایی ارشد کارشناسی دانشجوی. نویسنده اول .1

09155750108. 

 نویسنده مسئول. مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران.  .2

مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهد. مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد. گروه آموزشی پرستاری   .3

 . پرستاری مامایی مشهد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایرانداخلی جراحی دانشکده 

استادیار روانشناسی بالینی. مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری بیمارستان ابن سینا. دانشکده علوم پزشکی مشهد.   .4

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد. ایران.

شود. عوامل مختلفی   زن و جز مهمی از سالمت وی در طول زندگی محسوب می  روابط جنسی از اجزای اساسی زندگی هر     سابقه و هدف: 

شاید مهم       می ست. بعد اجتماعی،  سالمت اجتماعی ا شد. یکی از این موارد، بعد  سی زنان تاثیر گذار با رین  تترین و جامعتواند بر عملکرد جن

اجتماعی با   سـالمت  تعیین ارتباط  هدف کرد. لذا این مطالعه باتوان سـالمت زنان را بررسـی   های مختلفی باشـد، که می بعد از میان جنبه

  .است گرفته انجام زنان جنسی عملکرد

ــورت مورد ها: مواد و روش ــاهدی، بر  –این مطالعه بص ــی و  142زن) 234ش نفر درگروه بدون   142نفر در گروه با اختالل عملکرد جنس

ها از طریق انجام گرفت. داده 1394گانه ســالمت شــهر مشــهد در ســال راکز پنجاختالل عملکرد جنســی( ســنین باروری از مراجعین به م

(، پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز، پرسشنامه خشنودی زناشویی، مقیاس تعیین استرس، اضطراب          FSFIپرسشنامه عملکرد جنسی زنان)   

با آزمون دقیق کای   شده آوری جمع های. دادهگردآوری شد (، همراه با پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و ماماییDASS21و  افسردگی) 

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 21 نسخه SPSSآماری   افزار نرم از استفاده دو، من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون خطی و با

رد  اعی( در گروه با اختالل عملکنتایج نشان داد سالمت اجتماعی و ابعاد آن)همبستگی، مشارکت، انسجام، شکوفایی وپذیرش اجتم ها:یافته

 (.  >p 1.11جنسی با گروه بدون اختالل عملکرد جنسی تفاوت معنی داری وجود دارد)

 های این مطالعه بیانگر ارتباط  بین سالمت اجتماعی با عملکرد جنسی زنان است. گیری: یافتهنتیجه 

 سالمت اجتماعی، عملکرد جنسی ، زنان های کلیدی:واژه
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