دوره پانزدهم ،شماره بیست و سوم ،صفحه ،1-9 :هفته اول آبان 1991

IJOGI, Vol. 15, No. 23, pp. 1-9, October 2012

عملکرد جنسی زنان یائسه و برخی عوامل پیشگویی کننده آن:
مطالعه ای مبتنی بر جامعه در شهر ایالم 0931
دکتر سکینه محمد علیزاده چرندابی ،0نازنین رضائی ،*2دکتر سویل حکیمی،9
6

دکتر علی منتظری ،4دکتر شیوا خاتمی ،5دکتر پرویز کریمی
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استاد گروه اپیدمیولوژی ،پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران ،تهران ،ایران.
دانشجوی دکترای تخصصی سازماندهی و تغییر ،دانشگاه دولتی کلورادو ،کلورادو ،آمریکا.
متخصص کودکان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران.
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مقدمه :مطالعاتی در زمینه عملکرد جنسی زنان یائسه انجام گرفته است .علی رغم اهمیت تعیین عوامل پیشگویی کننده
عملکرد جنسی در کمک به انجام برنامه ریزی و مداخالت الزم در راستای ارتقاء سطح سالمت جنسی ،مطالعات در این زمینه
بسیار محدود است .مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد جنسی زنان یائسه و عوامل پیشگویی کننده آن در ایالم انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی -همبستگی در تیر  1331در شهر ایالم بر روی  411زن یائسه همسردار با محدوده سنی -53
 51سال که حداقل  12ماه و حداکثر  11سال از قطع قاعدگی آنان گذشته بود ،در  01خوشه انتخاب شده به صورت تصادفی،
انجام شد .عملکرد جنسی زنان از طریق مصاحبه در منزل توسط یک پرسشگر زن با استفاده از پرسشنامه مک کوی مورد
بررسی قرار گرفت .جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای فردی و باروری با عملکرد جنسی از آزمون های تی دانشجویی و
رگرسیون خطی در نرم افزار ( SPSSنسخه  )10استفاده شد p .کمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها )%13( 22 :اظهار داشتند رابطه جنسی در یک ماه گذشته نداشتند .میانگین  ±انحراف معیار امتیاز کلی عملکرد
جنسی  53 ± 23از محدوده امتیاز قابل کسب  1-111و امتیاز ابعاد عالقه مندی جنسی ،رضایتمندی ،لیز شدن ،ارگاسم و
موارد مرتبط با همسر به ترتیب  51 ± 33 ،52 ± 33 ،51± 26 ، 43 ± 22و  63 ± 23بود .بر اساس نتایج رگرسیون خطی
میانگین امتیاز کلی عملکرد جنسی افراد دارای عالئم وازوموتور ( ،)p<1/111بیاختیاری ادرار ( ،)p<1/111بیماری های
مزمن ( ،)p=1/11گروه سنی  55-53سال ( ،)p=1/11دارای سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی ( )p=1/14و افراد دارای درآمد
خانوار ناکافی ( )p=1/11به طور معنی داری پایین تر بود .عالئم وازوموتور و بی اختیاری ادراری و باال بودن سن با کلیه پنج بعد
و سایر عوامل با  4-3بعد از ابعاد عملکرد جنسی همبستگی معنیداری داشتند ( .)p<1/15مدت زمان از شروع قطع قاعدگی،
تحصیالت و شغل زن با هیچکدام از ابعاد عملکرد جنسی همبستگی معنیداری نداشت (.)p<1/15
نتیجهگیری :مشکالت جنسی از جمله نبود روابط جنسی شایع بود .وجود عالئم وازوموتور ،ابتالء به بیمااری هاای مازمن ،بای
اختیاری ادراری ،وجود سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی و عدم برخورداری از درآماد کاافی خاانوار از عوامال پیشاگویی کنناده
ضعف عملکرد جنسی زنان یائسه می باشند.
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( ،)15 ،14اصفهان ( )12 ،16و سبزوار ( )10که از نظر
موقعیت فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی نسبت به جامعه
مورد پژوهش در این مطالعه که شهری مرزی و با آداب و
رسوم سنتی است ،از شرایط متفاوتی برخوردارند ،انجام
شده است .با این حال بر اساس بررسی متون ،علی رغم
اهمیت تعیین عوامل پیشگویی کننده عملکرد جنسی در
کمک به انجام برنامه ریزی و مداخالت الزم در راستای
ارتقاء سطح سالمت جنسی ،به دلیل ارتباط مستقیمی
که بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی این گروه از
افراد جامعه وجود دارد ( ،)13 ،11 ،3مطالعه ای در این
زمینه بر روی زنان یائسه در ایران یافت نشد .بنابراین ،با
توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در این زمینه
و همچنین پایین تر بودن سن یائسگی در ایالم (42/2
سالگی) ( )21نسبت به مناطقی مانند تهران (43
سالگی) ( )21و جهان ( 51سالگی) ( )22 ،2و نیز
تأثیرپذیر بودن عملکرد جنسی از فرهنگ جامعه (،)2
مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد جنسی زنان یائسه
و عوامل مرتبط با آن در سطح شهر ایالم انجام شد.
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یائسگی یک واقعه طبیعی در زندگی زنان است که به
عنوان یکی از مسائل بهداشتی در طیف بهداشت باروری
از اهمیت ویژهای برخوردار است .این دوران به دلیل
ایجاد تغییرات جسمی و روانی ،مرحله پیچیده ای از
زندگی زنان را تشکیل می دهد ( .)1برخی از زنان در این
مرحله از زندگی خود دچار کاهش عملکرد جنسی شده
( )3 ،2و یکی از نگرانی های دوران یائسگی برای آنان
کاهش عملکرد جنسی است ( )4در حالی که برخی
دیگر از زنان یائسه به دلیل عدم ترس از بارداری و
افزایش مدت زمان زندگی مشترک ،احساس آرامش
بیشتری داشته و از لحاظ فعالیت جنسی ،این دوران را
بهترین دوران زندگی خود می دانند ( .)5 ،4در سال های
اخیر دست اندرکاران سالمت ،اقداماتی را در راستای ارتقاء
سطح سالمت زنان میانسال انجام داده اند ،اما به دالیلی
نظیر همزمانی بروز مشکالت جنسی این گروه با برخی
بیماری های شایع در این سنین و توجه بیشتر به
غربالگری و درمان این بیماری ها ( ،)0-6 ،4زندگی
جنسی زنان یائسه از نظر دور مانده و کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .بسیاری از زنان نیز به دلیل کم رویی و
خجالت ،در هنگام مراجعه به پزشک از بیان مشکالت
مربوط به مسائل جنسی خود امتناع می کنند (.)3
سیکل پاسخ های جنسی در زنان که شامل فازهای
انگیزش ،ثبات ،عالقه مندی ،ارگاسم و تحلیل می باشد
( ،)0تحت تأثیر عوامل متعدد روحی -روانی ،محیطی و
فیزیولوژیک (عوامل هورمونی ،عروقی ،عضالنی و عصبی)
قرار دارد و هر یک از مراحل آن میتواند تحت تأثیر سن،
بیماری ،مصرف دارو ،الکل ،مواد مخدر ،فرهنگ جامعه
ای که فرد در آن زندگی می کند و کیفیت روابط
زناشویی تغییر کند ( .)11اختالل در هر یک از فازهای
انگیزش ،ثبات ،عالقه مندی ،ارگاسم و تحلیل می تواند
منجر به بروز اختالالت جنسی در فرد شود (.)0
مطالعات متعددی در زمینه بررسی عملکرد جنسی زنان
یائسه در برخی کشورهای دنیا از جمله در  23کشور در
مناطقی از قاره های آسیا و اروپا ( ،)11ماریلند ( )12و
انگلستان ( )13انجام شده است .در ایران نیز مطالعاتی
در این زمینه در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران

روش کار
این مطالعه توصیفی -همبستگی در تیر ماه سال 1331
در شهر ایالم بر روی  411زن یائسه همسردار با محدوده
سنی  51-53سال که حداقل  12ماه و حداکثر  11سال
از قطع قاعدگی آنان گذشته بود ،انجام شد .معیارهای
عدم ورود به مطالعه شامل :افرادی که طی  3ماه گذشته
تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند ،بروز یائسگی در
افراد به دنبال جراحی (هیسترکتومی) ،سابقه ابتالء به
بیماری های مزمن (به جز بیماری های قلبی ،بی
اختیاری ادراری ،کمردرد) ،سابقه سکته قلبی یا مغزی
عارضه دار ،ابتالء به هر نوع بیماری روانی و همچنین
سابقه هر نوع استرس شدید روانی مانند وقوع حادثه یا از
دست دادن اعضاء درجه یک در طول  3ماه گذشته بود.
گزارش حاضر منتج از قسمتی از مطالعه ای می باشد که
در آن عالوه بر عملکرد جنسی ،کیفیت زندگی زنان
یائسه نیز مورد مطالعه قرار گرفته بود .با توجه به
پراکندگی بیشتر امتیازات کیفیت زندگی نسبت به
عملکرد جنسی ،با در نظر گرفتن میانگین= ،25/1انحراف
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معیار= 22/4و خطای معیار =  1/4مربوط به بعد سالمت
جسمانی کیفیت زندگی برگرفته از مطالعه منتظری و
همکاران ( )23و اثر طرح =  ،1/5تعداد نمونه مورد نیاز
در این مطالعه  411نفر برآورد شد .میزان اثر طرح با
توجه به انتخاب  5نفر از هر خوشه و ضریب ارتباط بین
خوشه ای (( 1/12 =1)ICCبرآورد شده از مطالعه
پایلوت) برآورد شد.
پس از کسب مجوز از کمیته اخالقی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز (شماره  5/4/2536مورخه ،)1331/13/31
نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد.
بدین ترتیب که با همکاری مرکز آمار ایران ،از بین زنانی
که در زمان سرشماری سال  ،1305سن  45-54سال
داشته و در حال حاضر مقیم شهر ایالم بودند 01 ،نفر به
طور تصادفی انتخاب شدند .آدرس پستی این افراد به
عنوان سرخوشه در نظر گرفته شد و در هر خوشه ،نمونه
گیری از سرخوشه شروع و از سمت راست آن تا زمان
دسترسی به  5زن یائسه حائز شرایط ادامه یافت.
داده ها از طریق مصاحبه با استفاده از پرسشنامه
استاندارد ،توسط یک پرسشگر زن گردآوری شد.
پرسشگر به درب منازل افراد مراجعه و پس از کسب
اطمینان از دارا بودن افراد از معیارهای ورود به مطالعه،
به آنان توضیح می داد که اطالعات آنها به صورت
محرمانه باقی خواهد ماند و آنان در صورت عدم تمایل
می توانند از مطالعه خارج شوند و پس از کسب
رضایتنامه کتبی از آنان ،اقدام به تکمیل پرسشنامه ها
نمود .در صورت عدم حضور فرد مورد مطالعه در منزل،
پرسشگر پس از دو بار مراجعه مکرر در ساعتی که
احتمال حضور فرد مورد مطالعه در منزل وجود داشت،
اقدام به تکمیل پرسشنامه فرد بعدی از همان خوشه
نمود .پرسشنامه های افراد بدون نام و شامل بخش
اطالعات فردی و بخش مربوط به ارزیابی عملکرد جنسی
زنان مککوی ( 2)MFSQبود.
اجازه نامه استفاده از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان ،که
برای اولین بار در ایران استفاده شد ،از طریق انجام
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مکاتبات الزم با موسسه تراست ( 3)Trustدریافت شد
(شماره  21112مورخه  .)2111/3/4پس از ترجمه
نسخه اصلی انگلیسی این پرسشنامه به فارسی و
برگردندان مجدد نسخه فارسی ترجمه شده به انگلیسی،4
نسخه انگلیسی برگردانده شده از فارسی با نسخه اصلی
انگلیسی توسط فرد سومی که مسلط به زبان انگلیسی
بود تطبیق داده شد ،همانگونه که در دستورالعمل توصیه
شده این مؤسسه ( )24نیز تأکید شده بود .پس از انجام
مراحل فوق ،عالوه بر انجام اعتبار صوری ،پرسشنامه
جهت انجام روایی با استفاده از اعتبار محتوا در اختیار
 11نفر از افراد صاحب نظر و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،شامل اساتید گروه مامایی،
سایکولوژیست و اورولوژیست قرار گرفت و پس از جمع
آوری نظرات و انجام اصالحات الزم ،جهت مطالعه مورد
استفاده قرار گرفت.
در این مطالعه ثبات بیرونی پرسشنامه با استفاده از آزمون
مجدد تعیین شد .به این صورت که حدود  31پرسشنامه
برای افراد گروه هدف تکمیل و پس از  11روز جهت
اطمینان از اینکه پرسشنامه ها به دقت تکمیل شده یا
خیر ،مجدداً برای همان افراد ،پرسشنامه ها تکمیل شد.
ثبات درونی ابعاد مختلف عملکرد جنسی که با استفاده از
آلفای کرونباخ محاسبه شد بین  1/32 -1/01بود.
این ابزار که عملکرد جنسی زنان را در طول یک ماه
گذشته مورد بررسی قرار می داد ،پس از ترجمه و تأیید
نهایی ،از طریق مصاحبه با کلیه زنان یائسه حائز شرایط
شرکت کننده در مطالعه ،تکمیل شد .پرسشنامه بررسی
عملکرد جنسی زنان مک کوی شامل  2بخش و 12
سؤال بود و در کل به بررسی  5جزء عملکرد جنسی
شامل :عالقه مندی جنسی ( 4سؤال) ،رضایت مندی (3
سؤال) ،لیز شدن واژن ( 3سؤال) ،ارگاسم ( 4سؤال) و
موارد مرتبط با همسر (بعدی از عملکرد جنسی است که
میزان امتیاز کسب شده در این بعد به وضعیت عملکرد
جنسی همسر و عدم وجود مشکل جنسی یا عوامل
مربوط به آن در همسر بستگی دارد) ( 3سؤال) می
پرداخت .هر سؤال شامل  5تا  2پاسخ و مانند امتیازدهی
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لیکرت از ( 1اصالً ،خیلی کم) تا ( 2بی نهایت زیاد)
تقسیم بندی شده بود .برخی سؤاالت شامل گزینه
"موردی ندارد ( "1)NAبود و بدین معنا بود که فرد در
طول این مدت ،فعالیت جنسی (شامل خود ارضایی،
نوازش ،معاشقه ،نزدیکی و امثال آن) نداشت ،که در

یافته ها
 25زن یائسه حائز شرایط ،تمایلی به شرکت در مطالعه
نداشتند ،بنابراین به جای آنها نفرات بعدی در هر خوشه
جایگزین شدند.
میانگین  ±انحراف معیار سنی زنان مورد مطالعه ± 2/0
 54/2سال بود 220 .نفر ( )%52از افراد بی سواد و تنها
 3نفر ( )%2/2از آنها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.
اکثر افراد ( )%34/2خانه دار بوده و حدود نیمی از آنان
( )%43/5درآمد خانوار خود را ناکافی ارزیابی کردند و
بیش از دو سوم آنان ( )%22از عالئم وازوموتور مربوط به
یائسگی شکایت داشتند 213 .نفر ( )%51مبتال به
بیماری های مزمن (قلبی ،دیابت و فشار خون) بوده و
 135نفر ( )%33بیاختیاری ادراری را گزارش کردند21 .
نفر ( )%5سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی را ذکر کردند.
 22نفر ( )%13/3از زنان مورد مطالعه ،طی یک ماه
گذشته رابطه جنسی نداشتند 31 .نفر ( )%2/5از آنها
یک بار 122 ،نفر ( )%31/5حدود  2-0بار در ماه و تنها
 4نفر ( )%1از افراد باالترین تعداد دفعات رابطه جنسی
یعنی  4یا  5بار در هفته را گزارش کردند (جدول .)1

چنین مواردی در هنگام آنالیز ،نمره  1در نظر گرفته شد.
در صورت پاسخ ندادن به هر سؤال ،به جای آن از
میانگین مجموع امتیازات سؤاالت مربوط به آن بعد
استفاده شد .در نهایت ،امتیاز کلی عملکرد جنسی با
جمع نمرات کسب شده در ابعاد پنج گانه به دست آمد.
سپس امتیاز افراد در هر بعد و در کل در محدوده -111
 1محاسبه شد .امتیاز بیشتر ،نشان دهنده عملکرد
جنسی بهتر بود.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )10انجام شد .جهت تعیین ارتباط بین
متغیرهای فردی و باروری با عملکرد جنسی ابتدا از
آزمون تی دانشجویی استفاده شد و سپس متغیرهایی که
ارتباط معنیداری با عملکرد جنسی داشتند یا نزدیک به
مرز معنی داری بودند ،در آزمون رگرسیون خطی وارد
شدند .میزان  pکمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته
شد.

جدول  -0تعداد دفعات رابطه جنسی (تعداد=  411نفر)
دفعات رابطه جنسی (در ماه)

تعداد

درصد

اص ً
ال
یک بار
 2-3بار
 4-6بار
 2-0بار
 3-12بار
 13-16بار

22
31
65
63
122
33
4

13/3
2/4
16/3
12/3
31/4
0/3
1/.

 )22/0و پایین ترین آن مربوط به عالقه مندی جنسی
(به ترتیب  43/3و  )45/0از محدوده امتیاز قابل کسب
 1-111بود .شاخص های دیگر نمره کلی عملکرد
جنسی و ابعاد آن در جدول  2ارائه شده است.

میانگین نمره کلی عملکرد جنسی  ،53/3میانه آن 61/3
و امتیاز کسب شده آن بر اساس صدک ( )%25-%25در
محدوده ( )25/2-23/4بود .با در نظر گرفتن میانگین و
میانه ،باالترین امتیاز کسب شده در ابعاد عملکرد جنسی
مربوط به "موارد مرتبط با همسر" (به ترتیب  63/5و

1Not Applicable

4

ابعاد عملکرد جنسی

میانگین  ±انحراف معیار

میانه ()%25-%25

محدوده امتیاز کسب شده

عالقه مندی جنسی
ارگاسم (اوج لذت جنسی)
رضایتمندی جنسی
لیز شدن
موارد مرتبط با همسر
نمره کلی عملکرد جنسی

43/3 ± 22/2
51/6 ± 30/0
51/3 ± 26/1
52/0 ± 33/4
63/5 ± 23/1
53/3 ± 23/3

(45/0 )16/2-66/2
(62/5 )4/2-02/5
(61/1)33/3-22/2
(66/2 )22/2-03/3
(22/0 )45/0-34/4
(61/3 )25/2-23/4

1- 31/2
1- 111
1-00/3
1- 111
1- 111
1- 03/2

بدون گزارش بی اختیاری ادراری ،غیر مبتال به بیماری
های مزمن ،با درآمد تا حدودی کافی یا کافی ،عدم
گزارش سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی و دارای سن
 51-54سال بود ،که عالئم وازوموتور ،باالتر بودن سن و
بی اختیاری با کلیه پنج بعد و بقیه عوامل با  3-4بعد از
ابعاد عملکرد جنسی همبستگی معنیداری داشتند
( )p<1/15ولی همبستگی معنی داری بین مدت زمان از
قطع قاعدگی با هیچ یک از ابعاد عملکرد جنسی وجود
نداشت (( )p>1/15جدول .)3

بر اساس آزمون تک متغیره ارتباط معنی داری بین شغل
و سطح تحصیالت با امتیاز هیچ یک از ابعاد عملکرد
جنسی وجود نداشت ( .)p>1/15بنابراین این متغیرها در
مدل رگرسیون وارد نشدند .آنالیز رگرسیون خطی نشان
داد میانگین امتیاز کلی عملکرد جنسی زنان دارای عالئم
وازوموتور ( ،)p>1/111بی اختیاری ادراری (،)p>1/111
مبتال به بیماری های مزمن ( )p=1/11با درآمد ناکافی
خانوار ( ،)p=1/11سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی
( )p=1/14و دارای سن  55-53سال ( ،)p=1/11به ترتیب
به طور معنی داری کمتر از زنان بدون عالئم وازوموتور،

جدول  -9عوامل پیشگویی کننده باال بودن امتیاز ابعاد مختلف عملکرد جنسی زنان یائسه (تعداد=  411نفر)
مشخصات

ابعاد عملکرد جنسی
عالقه مندی جنسی

لیز شدن

رضایتمندی

موارد مرتبط با همسر

ارگاسم

نمره کلی عملکرد
جنسی

سن  51-54سال (مرجع)55-53 :
(β )%35CI
سطح معنی داری

(15/1تا 0/0 )2/6
1/116

( 13/2تا 2/4 )1/2
1/121

( 21/2تا 12/3 )5/1
1/111

( 21/تا 2/2)5/1
1/111

( 21/1تا 11/1 )2/2
1/115

( 16/3تا 3/5 )2/0
1/116

( 11/4تا 5/5 )1/6
1/122

( 11/3تا 4/0 )-1/3
1/125

( 11/5تا 6/2 )1/0
1/124

( 16/3تا 3/3 )2/3
1/116

( 12/2تا 6/3 )1/6
1/111

عدم ابتالء به بیماری مزمن (مرجع :ابتالء به بیماری مزمن)
(β )%35CI
سطح معنی داری

( 11/3تا 2/1 )2/1
1/115

نبود عالئم وازوموتور (مرجع :وجود عالئم وازوموتور)
(β )%35CI
سطح معنی داری

( 13/4تا 13/3 )0/4
>1/111

( 15/4تا 11/1 )4/5
>1/111

( 21/4تا 14/5 )2/2
>1/111

( 16/2تا 11/0)4/0
>1/111

( 22/4تا 13/6 )11/0
>1/111

( 21/1تا 14/1 )0/2
>1/111

( 21/2تا 14/1 )2/6
>1/111

( 16/4تا 11/2)4/3
>1/111

( 21/2تا 14/2 )6/2
>1/111

( 16/0تا 11/2 )5/4
>1/111

عدم ابتالء به بیاختیاری ادراری (مرجع :ابتالء به بیاختیاری ادرای)
(β )%35CI
سطح معنی داری

( 15/0تا 11/5 )5/2
>1/111

( 11/0تا 5/5 )1/2
1/141

درآمد خانوار تاحدودی کافی و کافی (مرجع :ناکافی)
(β )%35CI

( 11/0تا 5/3)1/1

( 3/3تا 4/4)-1/5

( 11/0تا 5/2 )1/4

( 12/2تا 2/3)2/1

( 12/2تا 11/3)3/3

( 12/2تا 6/3)1/6

سطح معنی داری

1/110

1/126

1/163

1/112

1/114

1/111

( 24/2تا12/1 )1/11

( 31/3تا 15/5)-1/2

( 24/2تا 12/2 )1/0

1/154

1/132

نداشتن سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی (مرجع :سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی)
(β )%35CI

( 23/4تا 12/3 )1/2

سطح معنی داری

1/131

( 22/2تا  25/2( 11/6)-1/5تا 11/3 )-2/5
1/141

1/110

1/151

گذشت مدت زمان کمتر از  5سال از قطع قاعدگی (مرجع :گذشت مدت زمات  ≤5سال از قطع قاعدگی)
(β )%35CI

( 6/1تا 1/2 )-6/4

( 2/3تا 1/1)-5/5

( 0/1تا 1/2 )2/6

( 3/1تا 2/3 )-4/5

( 12/2تا 3/4)-5/5

( 0/1تا 1/4 )-5/3

سطح معنی داری

1/354

1/234

1/356

1/511

1/455

1/602

Adjusted R2

1/10

1/11

1/15

1/15

1/10

1/10
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جدول  -2امتیاز عملکرد جنسی زنان یائسه بر حسب ابعاد مختلف از محدوده امتیاز قابل کسب ( 1-011تعداد =  411نفر)

مهمترین عامل پیشگویی کننده کاهش عملکرد جنسی،
وجود عالئم وازوموتور بود که بیشترین تأثیر را روی
 دکتر سکینه محمد علیزاده چرندابی و همکاران

مشخص کردند که  %22از زنان یائسه صرفاً به دلیل
جلب رضایت همسر در فعالیت های جنسی شرکت
داشتند و خود تمایلی به شرکت در این فعالیت ها
نداشتند ( .)2این در حالی است که در مطالعه لیبلوم و
همکار ( )1305در آمریکا %62 ،از زنان معتقد بودند که
تمایالت جنسی پس از یائسگی افزایش می یابد (.)25
نیسار و همکار ( )2111اظهار داشتند که زنان یائسه
متعلق به جوامع سنتی اغلب تمایل دارند که در این
دوران به مراقبت از فرزندان ،نوه ها و انجام فرائض
مذهبی و دینی بپردازند و شرکت در فعالیت های جنسی
برای آنان در اولویت های بعدی قرار دارد ( ،)26که این
نتایج با نتایج به دست آمده از برخی جوامع پیشرفته
متفاوت بود (.)22 ،13
در مطالعه حاضر باالترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد
موارد مرتبط با همسر بود که این نتیجه مشابه نتایج
مطالعه بر روی  411زن استرالیائی  45-55ساله ( )5بود
ولی با نتایج مطالعه گاتبریه و همکاران ( )20در استرالیا
همخوانی نداشت .در این مطالعه کمترین امتیاز کسب
شده ،مربوط به بعد موارد مرتبط با همسر بود ،به گونه
ای که اختالل در این بعد بیش از  %51کاهش امتیاز
عملکرد جنسی دوران یائسگی را به خود اختصاص داد.
مطالعه حاضر نشان دهنده پایین بودن عملکرد جنسی
در افراد  55-53ساله در مقایسه با  51-54ساله بود که
این نتیجه با نتایج اغلب مطالعات در این زمینه همسو
می باشد ( .)13 ،12 ،5 ،3 ،2مطالعه مروری پاالسیوس و
همکاران ( )2113نشان داد که عملکرد جنسی به شدت
تحت تأثیر افزایش سن قرار دارد ،به گونه ای که میزان
اختالالت جنسی از  %11در زنان  43ساله به  %22در
زنان  51-65ساله افزایش یافت ( .)3مطالعه سیلواالرا و
همکاران ( )2113نیز نشان داد که در زنان  31ساله در
مقایسه با زنان  61ساله اختالل در بعد عالقه مندی
جنسی از  %5/2به  ،%32/2اختالل در بعد لیز شدن از
 %12/5به  ،%51/2موارد مرتبط با همسر از  %23/2به
 %32/2و ارگاسم از  %22/2به  %52/3افزایش یافت .با
افزایش سن ،پاسخ های جنسی و عالقه مندی جنسی،
همچنین تعداد دفعات انجام مقاربت در دوران یائسگی
کاهش می یابد ،در نتیجه عملکرد جنسی زنان دچار

ارگاسم ]( 22/4تا  ،[:13/6 )%35CI 11/0و پس از آن
به ترتیب روی لیز شدن ]( 21/4تا )%35CI 2/2
 [:14/5و عالقه مندی جنسی ]( 13/4تا )%35CI 0/4
 [:13/3داشت.
بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون خطی ،کلیه متغیرهای
تأثیرگذار بر عملکرد جنسی به طور کلی می توانند حدود
 %10از واریانس ایجاد شده در امتیاز کلی عملکرد
جنسی %10 ،امتیاز بعد عالقه مندی جنسی %10 ،امتیاز
بعد ارگاسم %11 ،امتیاز بعد رضایتمندی %15 ،امتیاز لیز
شدن و  %15امتیاز بعد موارد مرتبط با همسر عملکرد
جنسی زنان یائسه را توضیح دهند (جدول .)3

بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،حدود یک پنجم زنان مورد
پژوهش عدم وجود رابطه جنسی را گزارش نمودند.
میانگین امتیاز کلی عملکرد جنسی زنان یائسه کمی
بیش از نصف امتیاز قابل کسب ( )53/3بود .به جز بعد
موارد مرتبط با همسر ( )63/5و بعد عالقه مندی جنسی
( )43/3که به ترتیب باالترین و کمترین میانگین امتیاز
کسب شده را در بین ابعاد عملکرد جنسی داشتند ،امتیاز
سه بعد دیگر (ارگاسم ،رضایتمندی و لیز شدن) تقریباً
مشابه (حدود  )51بود .وجود عالئم وازوموتور مربوط به
یائسگی ،بی اختیاری ادراری و باالتر بودن سن در همه
ابعاد و ابتالء به بیماری های مزمن ،عدم کفایت درآمد
خانوار و داشتن سابقه طالق یا مرگ همسر قبلی در 4-3
بعد از عوامل پیشگویی کننده پایین بودن امتیاز عملکرد
جنسی در زنان یائسه بودند.
در یک بررسی جهانی بر روی زنان  41-01ساله با
میانگین سنی  54سال ( ،)11همچنین در بررسی های
انجام گرفته در اصفهان (16و  )12و یک مطالعه در
تهران ( )14نیز شایع ترین مشکل جنسی مربوط به بعد
عالقه مندی جنسی گزارش شد که با نتایج مطالعه
حاضر در زمینه پایین بودن امتیاز عالقه مندی جنسی
نسبت به چهار بعد دیگر عملکرد جنسی همخوانی
داشت .سیلواالرا و همکاران طی یک مطالعه مروری
6

اختالل می شود که همین امر می تواند عامل مهمی در
جهت کاهش عملکرد جنسی در زنان یائسه باشد (.)23
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،امتیاز عملکرد جنسی در
زنانی که  5سال یا بیشتر از زمان قطع قاعدگی آنان می
گذشت ،به طور معنیداری پایین تر از سایر زنان بود ،اما
در آنالیز رگرسیون تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود
نداشت .این نتایج با نتایج مطالعه بیگی و همکاران در
اصفهان ( )12همخوانی داشت .همچنین در مطالعه
گاتبری و همکاران ( )2114که  3سال به طول انجامید،
مشخص شد که با دور شدن از زمان شروع یائسگی،
احتماالً به دلیل تشدید کاهش هورمون های جنسی،
اختالالت جنسی از  %42به  %00افزایش می یابد (.)20
نتایج یک مطالعه مروری ( )2113نیز نشان داد که
عملکرد کلی جنسی از  %00در سال اول پس از یائسگی
به  %34پس از گذشت  0سال از شروع یائسگی کاهش
می یابد ( .)2اما مطالعه بلومل و همکاران ( )2111نشان
داد که با گذشت  5سال از آغاز یائسگی ،عملکرد جنسی
افزایش می یابد و علت آن را کاهش شدت عالئم و دور
شدن از شرایط حاد دوران بروز یائسگی بیان کردند
( .)13علت این تناقض ممکن است ناشی از نگرش
مثبتی باشد که زنان در برخی از جوامع با دور شدن از
زمان قطع قاعدگی نسبت به یائسگی به دست می آورند
(.)31
نتایج مطالعه حاضر نشان داد زنانی که از سطح درآمد
خانوار کافی برخوردار بودند ،امتیاز عملکرد جنسی در
آنان به طور معنی داری باالتر بود که با نتایج مطالعه
آدیس و همکاران ( )2116و بیگی و همکاران ()2110
همخوانی داشت ( .)13اما در مطالعه تامیک و همکاران
( )2116در ماریلند آمریکا ،سطح درآمد خانوار از عوامل
پیشگویی کننده عملکرد جنسی در زنان میانسال نبود
(.)12
نتایج حاصل از آنالیز خطی مطالعه حاضر نشان داد که
وجود عالئم وازوموتور مربوط به یائسگی ،مهمترین عامل
پیشگویی کننده کاهش عملکرد جنسی در زنان یائسه
است .از نظر تامیک و همکاران ( ،)2116وجود عالئم
وازوموتور ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد
جنسی است اما به عنوان یکی از عوامل پیشگویی کننده
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کاهش عملکرد جنسی محسوب نمی شود ( .)12در
حالی که نتایج مطالعه بلومل و همکاران ( )2111نشان
دهنده وجود عالئم وازوموتور به عنوان یکی از عوامل
مهم پیشگویی کننده پایین بودن عملکرد جنسی در
زنان یائسه بود ( .)13بروز عالئم وازوموتور احتماالً با
تأثیر بر کیفیت خواب و ایجاد ترس ناشی از بروز این
عالئم در زمان برقراری رابطه جنسی می تواند باعث
کاهش عملکرد جنسی در زنان یائسه شود (.)6
ابتالء به بیماری های مزمن (بیماری های قلبی ،دیابت و
فشارخون) و همچنین بی اختیاری ادراری (به علت
شیوع باالی آن به طور مجزا از سایر بیماری ها وارد مدل
رگرسیون شد) به عنوان عوامل مهم پیشگویی کننده
کاهش عملکرد جنسی در این مطالعه مشخص شدند.
نتایج برخی دیگر از مطالعات نیز چنین ارتباطی را نشان
میدهند ( .)31 ،10 ،3نتایج مطالعه مروری پالسیوس و
همکاران ( )2113نشان داد که  %42/1از زنان مبتال به
فشارخون از مشکالت مربوط به عملکرد جنسی رنج می
برند ،در حالی که این میزان در زنان سالم و طبیعی تنها
 %13/4بود .این شاخص در مورد افراد مبتال به دیابت
 %25در مقابل  %31/6در زنان سالم بود .ابتالء به بیماری
قلبی نیز می تواند به دلیل ایجاد تشویش و اضطراب،
درد ،تنگی نفس و ترس از مرگ ،کاهش عملکرد جنسی
را به دنبال داشته باشد ( .)3علت احتمالی کاهش
عملکرد جنسی در موارد بی اختیاری ادرای هم ممکن
است این باشد که زنانی از مشکالت ناشی از شل شدن
ارگان های لگنی رنج میبرند و دارای عضالت ضعیفی
هستند به دلیل ترس از خروج ادرار به سختی میتوانند
ارگاسم را تحمل نمایند (.)33 ،32
بر اساس نتایج مطالعه حاضر سابقه طالق یا مرگ همسر
قبلی یکی از عوامل پیشگویی کننده پایین بودن عملکرد
جنسی در ابعاد عالقه مندی ،رضایتمندی و موارد مرتبط
با همسر بود .لوکاز و همکاران ( )2112نیز نشان دادند
که سابقه طالق با کاهش عملکرد جنسی در بعد
رضایتمندی همراه است (.)33
در مطالعه حاضر ،علی رغم باالتر بودن امتیاز عملکرد
جنسی زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار ،بر اساس
نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون ،شغل زنان یائسه

 دکتر سکینه محمد علیزاده چرندابی و همکاران

درج نام افراد در پرسشنامه این محدودیت تا حدود
زیادی کنترل شود .از نقاط قوت این مطالعه حجم نمونه
مناسب ،استفاده از پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی
مککوی برای اولین بار در ایران و انجام مطالعه در سطح
شهری با ویژگی های بیان شده (برخورداری از سطح
اقتصادی اجتماعی نسبتاً پایین) بود که تاکنون چنین
مطالعه ای نه تنها در ایالم ،بلکه در شهری با شرایط
مشابه نیز انجام نشده بود.

از عوامل پیشگویی کننده عملکرد جنسی به شمار نمی
رفت .نتایج به دست آمده از مطالعه ای بر روی  046زن
 41-61ساله در ایالت ماریلند آمریکا ( ،)12همچنین
مطالعه ای بر روی  2113زن  41-63ساله انگلیسی
( )13نیز تأیید کننده نتایج مطالعه حاضر بود.
علی رغم اینکه زنان باسواد امتیاز عملکرد جنسی باالتری
را نسبت به زنان بی سواد کسب کردند ،اما این تفاوت از
نظر آماری معنی دار نبود ( .)p<1/15نتایج دو مطالعه
در انگلستان ( )34 ،13و مطالعه ای در آمریکا ()12
نشان داد که با افزایش سطح تحصیالت عملکرد جنسی
زنان کاهش می یابد ،اما نتایج مطالعه ای در اصفهان
نشان دهنده ارتباط مستقیم میان سطح تحصیالت و
عملکرد جنسی بود ( .)12علت تفاوت در نتایج به دست
آمده احتماالً به دلیل وجود تفاوت در سطح تحصیلی
افراد مورد مطالعه بوده باشد .در مطالعه حاضر سطح
تحصیالت دو سوم افراد باسواد تنها در سطح ابتدایی بود.
در این مطالعه انجام بررسی های تخصصی جهت مشخص
نمودن وجود بیماری ها به ویژه بیماری های روانی امکان
پذیر نبود و برای مشخص نمودن آنها تنها به گزارش خود
شرکت کنندگان اکتفا شد .ممکن است برخی بیماری ها
به ویژه اختالالت شخصیتی از این طریق قابل شناسایی
نباشد .در ضمن حساسیت موضوع مورد بررسی و مجبور
بودن به تکمیل پرسشنامهها از طریق مصاحبه به دلیل
بی سواد یا کم سواد بودن اغلب شرکت کنندگان ممکن
است بر نتایج تحقیق تأثیرگذار بوده باشد .سعی شد با
انجام مصاحبه در محیط خصوصی و مطمئن نمودن افراد
از محرمانه نگهداشتن داده های جمع آوری شده و عدم

نتیجه گیری
مشکالت جنسی از جمله نداشتن روابط جنسی در زنان
میانسال  51-53ساله همسردار نسبتاً شایع میباشد.
وجود عالئم وازوموتور ،ابتالء به بیماری های مزمن ،بی
اختیاری ادراری ،وجود سابقه طالق یا مرگ همسر
قبلی ،عدم برخورداری از درآمد کافی خانوار و باال بودن
سن از عوامل پیشگویی کننده ضعف عملکرد کلی
جنسی زنان یائسه میباشند.

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی خانم نازنین
رضایی می باشد .بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی
تبریز به خاطر تصویب علمی و اخالقی طرح و تأمین
هزینه های مالی آن ،مسئولین حوزه معاونت بهداشتی
استان ایالم به خاطر همکاری و هماهنگی الزم و کلیه
زوجینی که در این مطالعه شرکت داشتند ،تشکر و
قدردانی می شود.
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