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 در افسردگی و اضطراب گری واسطه با سرشت ابعاد و والدین هایسبک نقش

  متاهل زنان جنسی عملکرد اختالالت تبیین
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 چکیده

گری اضطراب و افسردگی در تبیین اختالالت  های والدین و ابعاد سرشت با واسطههدف از این تحقیق بررسی نقش سبک

است. ابزار گردآوری اطالعات متشکل از پرسشنامه  همبستگی -توصیفی عملکرد جنسی زنان متاهل است. این پژوهش از نوع

بامریند ( PSI) های فرزندپروری است. پرسشنامه شیوه(، 2111روزن و همکاران ) (FSFIد جنسی زنان )شاخص عملکر

(، 1661بک و استیر )(، BAI(، پرسشنامه سنجش اضطراب بک )1697( کلونینجر )TCIپرسشنامه سرشت )(، 1677)

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان  ایکرونباخ بر آلفای (1667، بک، استیر و براون )(BDI-II)پرسشنامه افسردگی بک 

(FSFI،) 77/1 ،و سبک  76/1، سبک مستبدانه 71/1گیرانه  های فرزندپروری سبک سهلآلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک

و برای پرسشنامه  91/1برای پرسشنامه اضطراب بک  99/1برای پرسشنامه سرشت ضریب آلفای کرونباخ  77/1مقتدرانه 

گیر اضطراب و افسردگی  های فرزندپروری والدین با واسطهنتایج نشان داد سرشت و سبکمحاسبه گردید.  91/1افسردی بک 

Rبر اختالالت جنسی زنان موثر است. مقدار 
درصد ورایانس اختالالت جنسی زنان توسط متغیرهای سرشت  17نشان داد که  2

ی قابل تبیین است. با وجود تحقیقات گسترده در خصوص های فرزندپروری والدین با واسطه گری اضطراب و افسردگو سبک

اختالالت جنسی هنوز مدل کاملی در جهت بهبود یا رفع اختالالت وجود ندارد و این عامل یکی از عوامل از هم پاشیدن 

الالت تواند باعث کاهش اضطراب و افسردگی و در نتیجه کاهش اخت های فرزندپروی میتوجه به سرشت و شیوه خانوادهاست.

 جنسی زنان گردد. 
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