
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
550

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 زندگي در زنان زناشويي و كيفيت بررسي رابطه اختالل عملكرد جنسي با رضايت

 داراي همسر معتاد شهر شيراز

 
 ∗محدثه منوچهري

 

ه و به ويژه همسر     اعتياد يك پديده شوم اجتماعي است كه اثرات مخربي بر فردِ معتاد و خانواد               :  مقدمه و هدف  
و همسر وي     معتاد  توان به اختالل در رابطه و عملكرد جنسي براي فردِ         از جمالت اثرات مخرب اعتياد مي     .  وي دارد 

اختالل در عملكرد جنسي نيز يكي از عوامل مهم در نارضايتي زناشويي و همچنين كاهش كيفيت                     .  اشاره كرد 
 رضايت  با  جنسي  عملكرد  اختالل  ش حاضر به دنبال تعيين رابطه      رود، بنابراين در پژوه   زندگي فرد به شمار مي     

 .  باشيممعتاد مي همسر داراي زنان در زندگي كيفيت و زناشويي

مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگي است، كه در آن از بين زنان داراي همسر معتاد كه جهت درمان                     :  روش
كنند، با روش   تياد خصوصي و دولتي شهر شيراز مراجعه مي         هاي ترك اع  همسرانشان، همراه با آنها به كلينيك      

هاي پژوهش با   جمع آوري داده  .  اند نفر به عنوان اعضاي نمونه انتخاب شده         170نمونه گيري در دسترس تعداد       
، پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه كيفيت زندگي           )FSFI(استفاده از شاخص عملكرد جنسي زنان        

 و  ميانگين(توصيفي    هايآماره  از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  جهت.  صورت گرفت )  فرم كوتاه ( جهاني   سازمان بهداشت 
 .شد ضريب همبستگي پيرسون و همچنين از تحليل رگرسيون استفاده و) استاندارد انحراف

ر بين  دهنده ارتباط منفي و معنادا        نشان )P>01/0(معناداري    ها در سطح   نتايج حاصل از تحليل داده      :  نتايج
اختالل عملكرد جنسي با رضايت زناشويي و كيفيت زندگي بود، به اين معني كه افزايش اختالل در عملكرد                         

همچنين مشخص شد   .  شودزندگي در زنان داراي همسر معتاد مي       جنسي موجب كاهش رضايت زناشويي و كيفيت      
 .  باشد را دارا ميبيني رضايت زناشويي و كيفيت زندگي كه اختالل عملكرد جنسي قابليت پيش

شود كه در مراكز ترك اعتياد همزمان با طي           با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پيشنهاد مي            :  بحث
هاي آموزشي در مورد مسائل جنسي نيز براي افراد معتاد و براي همسران آنها               مراحل فرايند بهبودي بيماران، دوره    

 .برگزار گردد

 .عملكرد جنسي، رضايت زناشويي، كيفيت زندگي، زنان داراي همسر معتاداختالل : هاهكليدواژ
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