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Abstract
Introduction: Heart disease is one of the most commonly known diseases around the world.
Aim: This study aims to investigate the status of sexual satisfaction with marital stress, matital
satisfaction and psychological symptoms of coronary artery bypass patients and their
relationship.
Method: This study is descriptive-correlational. The sample of this study was a group of 300
people who were selected in a targeted way among cabg heart patients who were referred to
Tehran Heart Hospital to participate in a rehabilitation program. Hudson Sexual Satisfaction,
Anrich 47, Tehran Stockholm Marital Stress and Dass 21 Questionnaires were used for data
collection. Pearson Descriptive and Correlative Statistics and spss-24 Multivariable Regression
were used for analysis.
Results: In the findings of this study, there was a reverse and significant correlation between
sexual satisfaction and depression, stress, anxiety and marital stress, but there was no significant
correlation between sexual satisfaction and marital satisfaction. The result of Multiple
Regression Analysis showed that marital satisfaction, marital stress, anxiety, depression and
stress structures can explain 0.01% of changes in sexual satisfaction.
Conclusion: It can be said that by controlling each of these components, other psychological
components will be affected.
Keywords: Sexual satisfaction, Marital satisfaction, Marital stress, Psychological symptoms,
Heart disease
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بررسی رابطه رضایت جنسی با استرس زناشویی ،رضایت زناشویی
و عالئم روانشناختی بیماران قلبی بای پس عروق کرونر
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تاریخ پذیرش مقاله9311/99/21 :

چکیده
مقدمه :بیماری قلبی یکی از رایجترین بیماریهای شناخته شده در کل جهان است.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایت جنسی با استرس زناشویی ،رضایت زناشویی و عالئم روانشناختی بیماران قلبی
بایپس عروق کرونر و رابطه بین آنها اجرا شد.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است .نمونه پژوهش حاضر شامل  300نفر که به شیوهی هدفمند از بین بیماران قلبی که
عمل قلب باز شده بودند و برای شرکت در برنامه توانبخشی به بیمارستان قلب تهران مراجعه کرده بودند ،انتخاب شدند .برای جمع
آوری دادهها از پرسشنامههای رضایت جنسی هادسون ،انریچ ،71استرس زناشویی استکهلم تهران و اضطراب ،استرس و افسردگی 29
استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره SPSS 27 ،استفاده شد.
یافتهها :یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر بین رضایت جنسی با افسردگی ،استرس ،اضطراب و استرس زناشویی همبستگی
معکوس و معنادار وجود دارد ،اما بین رضایت جنسی با رضایت زناشویی همبستگی معنادار مشاهده نشد .نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه نشان داد که سازه های رضایت زناشویی ،استرس زناشویی ،اضطراب ،افسردگی و استرس توانستند  %0/90از تغییرات رضایت
جنسی تبین کنند.
نتیجهگیری :میتوان گفت با کنترل هر یک از این مولفهها سایر مولفههای روانشناختی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
کلیدواژهها :رضایت جنسی ،رضایت زناشویی ،استرس زناشویی ،عالئم روانشناختی ،بیماری قلبی

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

98

صرفا تجربه یا عدم تجربه ارگاسم نیست .رابطه جنسی و
9

بیماری قلبی عروقی کرونر یک مشکل عمده بهداشت

اهمیت آن در زندگی زناشویی باالتر ازیک رابطه

عمومی در سراسر جهان است که منجر به مرگ مردان و

فیزیکی و جسمی است و نوعی انرژی است که افراد را

زنان زیادی شده است (هورن ،ساتن .)2090 ،2در بسیاری

بر میانگیزد تا عشق و عاطفه و صمیمیت را در بین خودبه

موارد ،جراحی بای پس عروق کرونر قلب تنها راه درمان

وجود بیاورند .این روابط در زندگی مشترك به همان

و افزایش طول عمر بیماران میباشد (سیاووشی و

میزانی که جنسی و جسمی است ،حسی میباشد .یکی از

همکاران ،)2092 ،که خود عمل جراحی عالوه بر

متغیرهای بسیار مهم و مؤثر در رضایت جنسی،کیفیت و

بهبودی ،موجب آسیبهایی میشود ،مانند انواع

چگونگی ارتباط زوجین با یکدیگر است .پژوهشها و

مشکالت روحـی و روانـی ،از قبیل اسـترس ،افسـردگی و

تحقیقات متعدد ،ارتباط معناداری بین رضایت جنسی و

اضـطراب که معموال بعد از عمل جراحی قلب برای

رضایت از تعامالت و ارتباطات زناشویی را به اثبات

بیماران اتفاق میافتد ،میباشد (تهرانی و همکاران،

رساندهاند (حجت پناهی و همکاران.)2093 ،

.)2092

در بیماری قلبی عروقی مشکالت جنسی شیوع باالیی

علی الرغم موثر بودن این درمان کماکان بیماران با

دارد که منجر به کاهش کیفیت زندگی بیماران میشود

مشکالت دیگری دست و پنجه نرم میکنندکه همین

(برن ،دورتی ،ام سی جی و مورفی .)2090 ،5عمدهترین

مشکالت خطر عود مجدد را در پی دارد؛ این مشکالت

مشکالت جنسی ،کاهش میل یا فقدان و یا اجتناب از

میتوانند عواملی همانند فشار روانی ،تعارضات بین فردی

فعالیت جنسی است که در نهایت منجر به نارضایتی

و رفتارهای خصومتآمیز که به بستری شدن مجدد بیمار

جنسی میشود (باقریان و همکاران .)2097 ،تمایالت،

ختم میشود ،باشند (آلبوس .)2090 ،3یکی دیگر از

کششها و کیفیت زندگی جنسی انسان به اندازهی اصل

عواملی که تحت تاثیر بیماری قلبی قرار می گیرد فعالیت

زیستن ،پربار و پیچیده است .فعالیت جنسی و جنسیت،

جنسی است .طبق مطالعات انجام شده یکی از نیازهای

بخش مهمی از زندگی زناشویی است (دیویس ،شاور،

آموزشی بیماران قلبی چگونگی فعالیت جنسی است

ویدمن ،ورنون ،فوتل و بتزی .)2002 ، 2نارضایتی از

(باقریان و همکاران .)2097 ،غریزه جنسی از نیازهای

رابطه جنسی ،میتواند به مشکالت عمیق در روابط

ذاتی انسان است .به طوری که مزلو 7این نیاز را در رده

زوجین و ایجاد تنفر از همسر ،دلخوری ،حسادت ،رقابت،

نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرار داده است.

حس انتقام و احساس عدم اعتماد به نفس منجر شود

رابطه جنسی یک الزام زیستی برای هر موجود زنده و بالغ

(هنرپروران و همکاران .)2090 ،یکی از متغیرهای بسیار

است .به گفته سازمان جهانی بهداشت ،رابطه جنسی بین

مهم در رضایت جنسی ،کیفیت زندگی و چگونگی

زوجین ،مترادف با مقاربت جنسی نیست و هدف آن

ارتباط زوجین با یکدیگر است .تحقیقات متعدد ارتباط
معناداری بین رضایت جنسی و رضایت از زندگی و

1

CHD
Heron, Sutton
3
Albus
4
Maslow
2

Byrne, Doherty, McGee, Murphy
Davis, Shaver, Widaman, Vernon, Follette, Beitz
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اثبات

سالمت روان بیماران مبتال به سرطان به این نتیجه دست

تعامالت

و

ارتباطات

زناشویی

را

به

رساندهاند(هنرپروران و همکاران .)2090 ،شدت اختالل

یافتند که بین سالمت روان و عملکرد جنسی رابطه وجود

عملکرد جنسی با بیماری قلبی رابطه دارد در واقع بین

دارد (شایان و همکاران .)2092 ،در تحقیق ترودل و
99

( )2090در مورد ارتباط بین رضایت

بیماریهای قلبی مشکالت تعوظ شدت پیدا میکند.

گولدفورب

شدت انسداد عروق کرونر ،خطرات در زندگی جنسی به

جنسی ،عملکرد زناشویی ،افسردگی و اضطراب؛ به این

چشم میخورد (الکرنین و الکرنین .)2001 ،1پژوهشها

نتیجه دست یافتند که بین هر کدام رضایت جنسی؛

نشان دادهاند که درمیان متغیرهای روانی -اجتماعی،

عملکرد زناشویی و اختالل اضطراب ،افسردگی رابطه

استرس حاد و مزمن از عمدهترین عوامل خطر برای بروز

وجود دارد و با کنترل هر کدام میتوان دیگری را نیز

و سیر بیماری کرونری قلب هستند (باربیبورات ،فلیکس،

بهبود بخشید .در پژوهشی دربارهی زنان مبتال به بیماری

دآزود ،کامبیرا ،ولچان ،مسکایتا ،دومن و مسکویتا،8

کرونری قلب و زنان سالم نشان دادند که استرس

 )2090و از طرفی دیگیاکامو 1و همکاران (،)2001

زناشویی هم در زنان مبتال به بیماری قلبی و هم در زنان

استرس را از شایعترین پیامدهای نامطلوب بیماریهای

سالم عالئم افسردگی رابطه دارند (شمسی پور و

عروق کرونر میدانند و معتقدند که این پیامدها در نهایت

همکاران .)2002 ،در تحقیقی توسط حجت پناه و

سیر این دسته از بیماریهای قلبی را بدتر و وخیمتر

همکاران ( )2093بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی

میسازند .استرس زناشویی به عنوان نوعی استرس روانی-

و رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد.

اجتماعی ،فرایند چند عاملی است که شامل تعارضات بین

این بیماری ،به دلیل ماهیت ناتوان کننده ،دارای پیامدهای

فردی در محیط خانوادگی ،راهبردهای مقابلهای ناکارآمد

فیزیکی ،روانی و اجتماعی متعددی است ،که سازگاری

و همراه با مجموعهای از پاسخهای عصبی -غددی،

ضعیف و نتایج این پیامدها میتوانند بر رضایت جنسی

عملکرد سیستم خودکار و قلبی -عروقی و نیز پاسخهای

مبتالیان تأثیر منفی بگذارد .عدم رضایت جنسی موجب

فیزیولوژیک به تنشهای روانی-اجتماعی است (رحیمیان

کاهش در سالمتی ،کاهش طول عمر ،عدم رضایت از

بوگر و همکاران .)2093 ،استرس روانشناختی در

زندگی و همچنین ،اختالل در رشد و تعالی زوجین و

خانواده ،عامل تسریع کننده ایسکمی میوکارد و آنژین در

گسستگی رابطه زناشویی و کاهش رضایت زناشویی

بیماران مبتال به بیماری کرونری تلقی شده است (وانگ،

میگردد (هیگنز و همکاران2099 ،؛ احمدی.)2093 ،

لئونوبر ،کیرکید ،اسوان ،اسچن گاسفون ،ترول و

بنابراین با توجه به حساس بودن نقش قلب در سالمت و

همکاران .)2001 ،90شایان و همکاران ( )2092در

اینکه قلب ادامه دهندهی حیات است و اهمیت عوامل

تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه عملکرد جنسی با

تأثیرگذار بر آن (عالئم روانشناختی ،استرسهای
زناشویی و رضایت زناشویی و رضایت جنسی) و همچنین

7

Lukkarinen & Lukkarinen
Barbirato, Félix, de Azevedo, Corrêa, de Nóbrega, Coimbra,
Volschan, Mesquita, Dohmann, and Mesquita
9
Digiacomo
10
Wang, Leineweber, Kirkeeide, Svane, Schenck-Gustafsson,
Theorell, and Orth-Gomér
8

با توجه به اینکه استرس زناشویی ،افسردگی ،اضطراب در
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Trudel, Goldfarb

11
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20

بین بیماران قلبی به شدت باالست در حالیکه رضایت

رضایت زناشویی انریچ 71 -و پرسشنامه اضطراب،

جنسی و رضایت زناشویی آنها در درجه پایین قرار دارد.

استرس و افسردگی  29استفاده شد.

به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

مقیاس استرس زناشویی استکهلم :92توسط اورث گومر و

رضایت جنسی با استرس زناشویی ،رضایت زناشویی و

همکاران ( )2000برای اندازهگیری استرس زناشویی در

عالئم روانشناختی بیماران قلبی بای پس عروق کرونر

زنان مبتال به بیماری قلبی ساخته شد .مقیاس اصلی دارای

صورت گرفت.

 91سوال است که بهصورت صفر ویک نمرهگذاری
میشود .حداقل نمرۀ این مقیاس صفر و حداکثر نمره آن

روش

 21است .در نسخه ایرانی از مقیاس لیکرت استفاده می-

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که در

شود ،در نهایت فرم  92سوالی مقیاس تهیه شد به صورت

قالب پیش بینی اجرا میشود .نمونه پژوهش حاضر به

پنج گزینۀ (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،بسیار کم) به

صورت هدفمند انتخاب شدند .نمونه از بین بیماران قلبی

ترتیب 9و  5 ،7 ،3 ،2نمره گذاری شد .نمرۀ هر آزمودنی

که جراحی عمل قلب باز شده بودند و برای شرکت در

را از ( 27حداقل) تا ( 920حداکثر) مشخص میشود.

برنامه توانبخشی به بیمارستان قلب تهران مراجعه کرده

ضریب همبستگی مقیاس زناشویی استکهلم -تهران 0/18

بودند انتخاب شدند .به دلیل اینکه در بیمارستان قلب،

محاسبه شد که در سطح  p=0/009معنیدار بود (شمسی

بازتوانی به صورت دورهای اجرا میشد و معموال در هر

پورو همکاران .)9115 ،آلفای کرونباخ در پژوهش

دوره میانگین  950بیمار شرکت داشتند ،بنابراین با

حاضر برابر است با .0/18

هماهنگی بیمارستان ،همهی افراد شرکت کننده در دو

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون 25 :گویه دارد .در سال

دوره به عنوان نمونه در نظرگرفته شد که مجموعا 300

 9189توسط هادسون -هریسون و کروسکاپ برای

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد .پاسخ

معیار ورود به تحقیق شامل :متاهل بودن ،داشتن رضایت

آزمودنی به هر ماده آزمون در سطح یک مقیاس 1

جهت شرکت در پژوهش ،داشتن بیماری قلبی و درمان

درجهای بین  0تا  2مشخص میشود و در مجموع نمره

از نوع عمل جراحی قلب باز و نداشتن مشکالت شناختی

آزمودنیها در کل تست بین  0تا  950در نوسان است.

بود.

همچنین پارهای از مادههای مقیاس ،نمرهگذاری معکوس

معیار خروج شامل :تجرد ،عدم رضایت و تمایل برای

دارد .نمرهگذاری معکوس شامل سواالت ،8 ،1 ،2 ،5 ،7

ادامه روند پژوهش ،درمان های دیگر قلبی.

 27 ،20 ،98 ،95 ،97 ،93 ،99و  25میباشد .نمره باال در
این مقیاس منعکسکننده رضایت جنسی است .ثبات

ابزار

درونی این مقیاس توسط طراحان محاسبه و آلفای

برای جمع آوری دادهها از پرسشنامههای رضایت جنسی

کرونباخ آن  0/19بدست آمد (روشنی و همکاران،

هادسون و استرس زناشویی استکهلم تهران و پرسشنامه
SMSS
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 .)2097در پژوهش حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد

اضطراب و  25-91برای استرس نشانه داشتن مشکالت در

که آلفا برابر با  0/87به دست آمد.

سطح متوسط میباشد .کسب نمره  21-29برای

پرسشنامهی رضایتمندی زناشویی انریچ :توسط اولسون،

افسردگی 91-95 ،برای اضطراب و  33-22برای استرس

دراکمـن ( )9118و فـورنیر( )9181سـاخته شـــده

نشانه داشتن هر یک از این مشکالت در سطح شدید

اســـت .نسخه اصالی دارای  995ســـوال و  92مقیــاس

میباشد و کسب نمره  28و باالتر برای افسردگی 20 ،و

که روی مقیاس  5درجهای لیکرت از  9-5نمرهگذاری

باالتر برای اضطراب و  37و باالتر برای استرس نشانه

میشـود که در این پژوهش از فـرم  71سوالی این

داشتن مشکالت در سطح خیلی شدید میباشد (صاحبی و

پرسشنامه توسط سلیمانیان ( )9313تهیه شـده و پایـایی آن

همکاران ،)2005 ،پایایی آزمون در این پژوهش با آلفای

بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ 0/15گزارش

کرونباخ محاسبه شده که  0/19بدست آمد.

شده است (امیری و همکاران.)2090 ،

پس از جمع آوری دادهها با استفاده از آمار

پرسشنامه اضطراب ،استرس و افسردگی :این پرسشنامه

توصیفی(فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد) و

شامل  29سوال در زمینه افسردگی ،اضطراب و استرس

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره همزمان با

میباشد .نحوه نمرهگذاری (از گزینه درمورد من صدق

استفاده از نرم افزار  spss 27دادهها تجزیه و تحلیل شد.

نمیکند= صفر تا گزینه کامال صدق میکند= یک)
کسب نمره  1-0برای افسردگی 1-0 ،برای اضطراب و

یافته ها

 97-0برای استرس ،نشانه نداشتن هر یک از این

در پژوهش حاضر تعداد آقایان  957نفر و  %78/3شرکت

مشکالت در فرد است .کسب نمره  93-90برای

کنندگان خانم بودند .میزان تحصیالت شرکت کنندگان

افسردگی 8-1 ،برای اضطراب و  98-95برای استرس

به ترتیب بیسواد  ،%92/3ابتدایی  12 ، %78/3نفر دارای

نشانه داشتن هر یک از مشکالت در سطح خفیف

مدرك دیپلم و  %22/3در مقطع لیسانس قرار داشتند و در

میباشد .کسب نمره  20-97برای افسردگی 97-90 ،برای

نهایت  %2/1فوق لیسانس بودند.

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد ( سن ،رضایت زناشویی ،عالئم روانشناختی ،استرس زناشویی)
متغییرها

میانگین

انحراف استاندارد

سن

22

2/23

رضایت زناشویی

995

97/27

استرس زناشویی

81/17

7/31

رضایت جنسی

33/78

0/921

افسردگی

91/75

0/032

اضطراب

91/75

0/081

استرس

92/12

0/998
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براساس جدول  9میانگین سنی شرکت کنندگان  22سال

شامل میشد .میزان اضطراب در حد متوسط دارای یک

با انحراف استاندارد  ،2/23میانگین رضایت زناشویی 995

نفر فراوانی و  211نفر یعنی  %11/1اضطراب شدید

و استرس زناشویی ،رضایت جنسی ،افسردگی هر کدام به

داشتند .استرس شرکت کنندگان در حد عادی ،%2

ترتیب  91/75 ،33/78 ،81/17همچنین اضطراب با

خفیف  %52و متوسط  %72بود .میزان افسردگی در بین

میانگین  91/75و انحراف  ،0/081میانگین استرس 92/12

شرکت کنندگان به گونهای بود که هر  300نفر دارای

میباشد.

افسردگی متوسط بودند .بررسی وضعیت رضایت جنسی

در بین شرکت کنندگان  %29/1نارضایتی زناشویی شدید

بیمار نشان میدهد که هر  300نفر رضایت جنسی کم

داشتند ،عدم رضایت با فراوانی  ،995یعنی  %38/3را

داشتند.

جدول  2همبستگی بین متغیرهای رضایت جنسی ،عالئم روانشناختی و استرس زناشویی ،رضایت زناشویی
رضایت جنسی

متغیرها

سطح معناداری

دامنه

استرس زناشویی

0/019

-0/907

رضایت زناشویی

0/28

0/023

افسردگی

0/031

-0/929

استرس

0/003

-0/921

اضطراب

0/002

-0/951

براساس جدول  2بین استرس زناشویی و رضایت جنسی

بین میزان افسردگی و رضایت جنسی همبستگی معکوس

همبستگی معکوس و معنادار وجود دارد در سطح (دو

و معنادار وجود دارد در سطح (دو دامنه ،دامنه= ،-0/929

دامنه ،حجم نمونه=  ،300دامنه=  ،-0/907سطح

سطح= ،0/031حجم نمونه=  )300معکوس بودن بدین

معناداری=  )0/019یعنی با افزایش رضایت جنسی،

معناست که با افزایش افسردگی رضایت جنسی بیماران

استرس زناشویی کاهش مییابد.

قلبی کاهش مییابد.

همچنین بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی در این

در مورد همبستگی بین اضطراب و رضایت جنسی در این

پژوهش همبستگی در سطح (دودامنه ،حجم نمونه= ،300

پژوهش ،همبستگی معکوس و معنادار در سطح (دو

دامنه=  ،0/023سطح معناداری=  )0/28مشاهده نشد.

دامنه ،حجم نمونه= ،300دامنه= ،-0/921سطح معناداری=
 )0/003مشاهده شد.

جدول  3تحلیل رگرسیون همزمان متغیرهای پژوهش
مدل

مجموع

درجه

میانگین

ضریب

سطح

ضریب

ضریب تعیین

رگرسیون

مجذورات

آزادی

مجذورات

اطمینان(فیشر)

معناداری

تعیین

تعمیم یافته

رگرسیون

71/25

5

1/85

2/01

0/02

0/03

0/09

باقیمانده

9389/22

217

7/21
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باتوجه به نتایج تحلیل واریانس و شاخصهای آماری

از جمله مشکالت روانشناختی که بیماران قلبی با آن

رگرسیون متغیرهای پیش بین بر میزان رضایت جنسی،

روبرو هستند افسردگی است که مانع مداوای بیماری

مقدار Fبدست آمده برای پنج متغیر استرس زناشویی،

میشود زیرا افسردگی باعث میشود بیمار انگیزهای برای

افسردگی ،اضطراب ،استرس و رضایت زناشویی معنادار

ادامه درمان نداشته باشد (بهرامیان و همکاران ،)2008 ،در

بود ,ضریب اطمینان=  ،2/01سطح معناداری<)0/09

کنار افسردگی ،اضطراب ناشی از عمل جراحی قلب را

از طرفی بین متغیرهای رضایت زناشویی ،استرس

نمیتوان نادیده گرفت .عمل جراحی قلب باز ،یکی از

زناشویی ،استرس ،اضطراب و افسردگی با رضایت جنسی

اضطراب انگیزترین وقایعی است که ممکن است در

رابطه معنی دار دیده میشود (ضریب تعیین=  )0/03و این

زندگی هر فردی اتفاق بیافتد (سال ،آلرد وبیرز،)2090 ،97

متغیرها قادرند در مجموع (ضریب تعیین تعمیم یافته=

نتایج مطالعات نیز نشان داده که میزان بروز اضطراب قبل

 )0/09از رضایت جنسی را تبین کنند.

و بعد از عمل جراحی به ترتیب از  37به  27/1میرسد
(کرانیک ،ویرز ،لوگر ،هرزوگ ،بوهر و الرت.)2001 ،95

بحث
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت جنسی با
استرس زناشویی ،رضایت زناشویی و عالئم روانشناختی
بیماران قلبی صورت گرفت .براساس یافتههای بدست
آمده از این پژوهش بین رضایت جنسی و استرس
زناشویی و عالیم روانشناختی رابطه معنادار و معکوس
وجود دارد یعنی با افزایش رضایت جنسی هرکدام از
مولفههای دیگر کاهش مییابند ،اما بین رضایت جنسی و
رضایت زناشویی در این پژوهش همبستگی معناداری
مشاهده نشد .نتیجه این پژوهش با تحقیق حجت پناه
درمورد رابطه بین رضایت جنسی با رضایت زناشویی
ناهماهنگ است .همچنین با پژوهش شایان و همکاران
( )9315در مورد رابطه بین عملکرد جنسی با سالمت
روان همسو است و با تحقیق ترودل و همکاران در مورد
رابطه بین رضایت جنسی با زناشویی ناهماهنگ و رابطه با
افسردگی و اضطراب

همخوانی دارد (ترودل و

گولدفارب.)2090 ،93

این اضطراب و افسردگی با کارکرد جسمانی ،ناتوانی و
کیفیت زندگی بیماران قلبی مزمن رابطه دارد (چین ،لی و
وو .)2099 ،92براساس نتایج بدست آمده وجود استرس،
افسردگی و اضطراب منجر به پایین بودن کیفیت زندگی
بیماران قلبی شده است ،از آنجایی که فعالیت جنسی
نقش مهمی در وضعیت کیفیت زندگی دارد و تیم
درمانی تنها بر پایه حفظ و ادامه زندگی بیماران تمرکز
میکنند و به عملکرد جنسی بیماران کمتر توجه میکنند،
از طرفی اســترس باعــث افزایــش میــزان افســردگی،
اختـالالت اضطرابــی و اشــکال مشــکالت روانپزشکی
میشوند (لنجر ،شلتن ،ریچ ،بارتا ،جانسن ماالرد و
ماسکوس .)2097 ،91اضطــراب و اســترس میتوانـنـد
تأثیــر فیزیولوژیــک مســتقیم بــر عملکــرد سیســتم
ایمنــی داشــته باشــد و بــا کاهــش مقاومــت بــدن،
فــرد را مســتعد تشــدید بیمــاری جســمانی و روانــی
کننــد و از ایـن طریـق میتوانـند عملکـرد روز مـره و
14
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Krannich, Weyers, Lueger, Herzog, Bohrer, Elert
16
Chien, Lee,Wu
17
Lengacher, Shelton, Reich, Barta, Johnson-Mallard, Moscose
15

Trudel, Goldfarb
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اجتماعـی ایـن افـراد را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .عمده

نتیجهگیری

مسـائل و مشـکالتی کـه بطـور معمول کیفیـت زندگـی و

بیشتر بیماران قلبی از وجود افسردگی ،اضطراب ،استرس

عملکـرد جنسـی بیماران را تحـت تأثیــر قــرار میدهــد

و استرسهای زناشویی و عدم رضایت جنسی و زناشویی

شــامل آثــار روانــی و عاطفــی ناشــی از ابتـلـا بــه

رنج میبرند ،از آنجایی که در این پژوهش بین تک تک

بیمــاری و اقدامــات تشــخیصی و درمانــی ،اســترس و

مولفههای روانشناختی با رضایت جنسی همبستگی وجود

 ...اســت کـه ایـن اسـترسهای روانـی و رفتـار مراقبـت

داشت بهتر است ،در زمینه مسائل جنسی و روابط

دهنـدگان از عواملـی هسـتند کـه بـر کارکـرد جنسـی

زناشویی و عالئم روانشناختی به بیماران قلبی شـناخت و

بیمـاران تأثیـر میگـذارد .رضایت جنسی ،با افزایش

آگاهــی داده شود .در ایـن بیمـاران الزم اسـت وضعیـت

صمیمیت بین زوجها ،افزایش رضایت آنها از یکدیگر و

عملکـرد جنسـی و نـوع تغییـرات ایجـاد شـده مــورد

در نتیجه افزایش سالمت روان آنها میشود (یو ،بارتل-

بررســی قــرار گرفتــه و مشــاوره بــا بیمــار و همســر او

هارینگ ،دی و جانگما .)2097 ،98با توجه به اینکه در

در زمینـه نحـوه مشـکالت و ابـراز احساسـات انجـام

این پژوهش بین رضایت زناشویی و رضایت جنسی

شـود و همچنین آموزشهای در زمینهی کاهش عالئم

رابطهای مشاهده نشد اما در سایر تحقیقات همبستگی بین

روانشناختی داده شود تـا از فشـارروانـی آنـان کاسـته

این دو مولفه به اثبات رسیده است .رضایت زناشویی و

شـود و رونـد بهبـودی بیمـاری سـریعتر اتفاق بیافتد.

رضایت جنسی بر کیفیت ومیزان سالمت روان و میزان
لذت جنسی تاثیر میگذارد (یو و همکاران.)2097 ،

سپاسگزاری

رضایت زناشویی از روابط زوجین تاثیر میپذیرد و تاثیر

از کلیهی پرسنل بیمارستان قلب تهران و همچنین بیماران

پذیری به نوبه خود منجر به مشکالتی در روابط وآسیب

قلبی که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند تشکر و

به پایههای زندگی و در نهایت کاهش رضایت جنسی

قدردانی مینماییم.

میشود.
اضطراب عملکرد و ترس از مرگ نقش برجستهای و
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