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گری اضطراب بر اختالالت عملکرد های والدین با واسطهبررسی و تحلیل سبک

جنسی زنان مطالعه موردی تمامی زنان متأهل ساکن در شهر رامهرمز در سال 

8931 
 

 2، فاطمه ساقی8فرامرز کشکولی

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد روانشناسی،استادیار گروه  1

 ، بوشهر، ایراناسالمی آزاد دانشگاهشد روانشناسی بالینی، واحد بوشهر، کارشناسی ار 1

 

 چکیده

تمایالت و دغدغه های جنسی موضوعی است که اهمیت درک آن واقع بینانه است و نادیده گرفتن آن از امور غیرممکن به 

جود دارد و متناسب با آن رشد و شکوفا حساب می آید زیرا که این موضوع همانند سایر غریزه های انسان از آغاز تولد کودک و

گری اضطراب بر اختالالت عملکرد جنسی زنان های والدین با واسطهپژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل سبک .می شود

 -این پژوهش از نوع توصیفی .انجام شده است 1331مطالعه موردی تمامی زنان متأهل ساکن در شهر رامهرمز در سال 

(، 1111( روزن و همکاران )FSFIبزار گردآوری اطالعات متشکل از پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان )همبستگی است. ا

(، بک و استیر BAI(، پرسشنامه سنجش اضطراب بک )1397( بامریند )PSIهای فرزندپروری ) است. پرسشنامه شیوه

ی کرونباخ برای پرسشنامه شاخص عملکرد ( آلفا1339، بک، استیر و براون )(BDI-II) (، پرسشنامه افسردگی بک1331)

، سبک مستبدانه 71/1گیرانه  های فرزندپروری سبک سهل، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک77/1(، FSFIجنسی زنان )

محاسبه گردید. نتایج  11/1و برای پرسشنامه افسردی بک  11/1برای پرسشنامه اضطراب بک  77/1و سبک مقتدرانه  93/1

Rگیر اضطراب و افسردگی بر اختالالت جنسی زنان موثر است. مقدار  های فرزندپروری والدین با واسطهبکنشان داد س
نشان  2

های فرزندپروری والدین با واسطه گری اضطراب و درصد ورایانس اختالالت جنسی زنان توسط متغیر سبک 19داد که 

اختالالت جنسی هنوز مدل کاملی در جهت بهبود یا رفع  افسردگی قابل تبیین است. با وجود تحقیقات گسترده در خصوص

باعث  تواند میهای فرزندپروی توجه به شیوه اختالالت وجود ندارد و این عامل یکی از عوامل از هم پاشیدن خانوادهاست.
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نسی در زنان کاهش اضطراب و افسردگی و در نتیجه کاهش اختالالت جنسی زنان گردد. نتایج نشان داد که اختالل عملکرد ج

 تحت تأثیر خود فرد، روابط اولیه، روانی، مشکالت طبی و وضعیت هورمونی است. تواند میموضوعی شایع است که 

 

گیرانه، سبک مستبدانه، اختالالت عملکرد  های فرزندپروری والدین، سبک مقتدرانه، سبک سهل سبکهای کلیدی:  واژه
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