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نقش عالئم افسردگی و اضطراب ناشی از کرونا در رضایت جنسی: اثر 
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 چکیده

شناختی زیادی در  دنبال آن، قرار گرفتن افراد در شرایط قرنطینه، تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و روان شیوع ویروس کرونا و به

آن کیفیت روابط زوجی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش افسردگی و اضطراب ناشی از  ترین مهمداشت، که یکی از  پی

در این پژوهش،  شناسی روشرضایت جنسی، با توجه به نقش تعدیل گر رابطه زوجین انجام شد. روش:  بینی پیشکرونا در 

زوج ساکن غرب تهران به  181ک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، . بدین منظور، طی یباشد میتوصیفی از نوع همبستگی 

کیفیت روابط زوجی، رضایت جنسی و اضطراب و افسردگی ناشی از کرونا مورد  ازنظرتصادفی انتخاب و  گیری نمونه ی شیوه

کیفیت روابط زوجین از پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی هادسون، پرسشنامه  ها دادهآوری  ارزیابی قرار گرفتند. در جمع

(RQ( پرسشنامه اضطراب کرونا و مقیاس افسردگی اضطراب استرس ،)DASSاستفاده شده است برای تجزیه ) ها  وتحلیل داده

استفاده شد.  12نسخه  SPSSافزار  کننده با کاربرد نرم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل تعدیل

 -04/1(، >11/1P) -22/1پیرسون نشان داد افسردگی و اضطراب کرونا به ترتیب با ضرایب  ها: نتایج همبستگی یافته

(11/1P<،)  47/1و کیفیت رابطه زوجین با ضریب (11/1P< با رضایت جنسی زوجین رابطه دارند. همچنین این متغیرها با )

کننده نشان داد  ( نتایج تحلیل تعدیل>11/1P) دار رضایت جنسی زوجین بودند بینی معنی قادر به پیش =F 40/17مقدار 

توان نتیجه گرفت با  بنابراین می .تواند اثر منفی افسردگی و اضطراب کرونا را بر رضایت جنسی تعدیل کند رابطه زوجین می

دنبال آن  بهیابد و  ارتقای کیفیت رابطه زوجین، توانایی مقابله در برابر پیامدهای اضطراب و افسردگی ناشی از کرونا افزایش می

های ارتقای کیفیت روابط زناشویی در  یابد. بنابراین باید به آموزش برنامه مشکالتی همچون نارضایتی جنسی آنان کاهش می

 مقابله با اضطراب و افسردگی و مشکالت وابسته به کرونا توجه شود. 
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