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ABSTRACT
Introduction: Menopause is one of the stages of women's lives associated with
physical and mental changes. The purpose of this study was to compare sexual
intimacy, life satisfaction and coping strategies with postmenopausal and nonmenopausal women referring to health centers of Ahvaz Oil Industry.
Methods: The research method was a descriptive-analytical one. The sample of
this study was 200 postmenopausal and non-menopausal women who were selected
via available sampling method in 2016. These groups were from the visitors to the
petrochemical treatment centers who were matched by age, marital, economic and
social status as well as physical health. The tools consisted of self-report
questionnaire such as Bagarrozi intimacy needs questionnaire, life satisfaction
questionnaire, and a Lazarus coping strategies questionnaire. SPSS18 was used for
data analysis and the significance level was 0.05.
Results: The mean of sex intimacy score (P=0.001), life satisfaction (P=0.004),
emotional coping strategies (P=0.04), and problem-oriented coping strategies
(P=0.01) were significantly different in two groups.
Conclusion: After the onset of menopause, sexual intimacy and life satisfaction
are reduced and preferably, according to psychological and physical changes,
postmenopausal women use emotional-focused strategies to cope with stressful
conditions.
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مقايسة صميميت جنسي ،رضايت از زندگي و راهبردهاي مقابلهاي در زنان يائسه و غيريائسة
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي
سودابه بساکنژاد * ،1پريا عباده اهوازي ،2مهناز مهرابيزادة هنرمند
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دانشیار ،گروه روانشناسي ،دانشکدة علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
کارشناسارشد ،گروه روانشناسي بالیني ،دانشکدة علوم تربیتي ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
استاد ،گروه روانشناسي بالیني ،دانشکدة علوم تربیتي ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران

اطالعات مقاله

چکيده
مقدمه :يائسگي يکي از مراحل زندگي زنان است که با تغییرات جسمي و رواني همراه است .هدف
پژوهش حاضر مقايسة صمیمیت جنسي ،رضايت از زندگي و راهبردهاي مقابلهاي در زنان يائسه و غیريائسة
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي صنعت نفت اهواز بوده است.

نويسندة مسئول:

روشکار :روش اين پژوهش از نوع توصیفي ـ تحلیلي است و نمونة آن  200نفر از زنان يائسه و

سودابه بساکنژاد

غیريائسهاي بودهاند که بهروشِ نمونهگیري در دسترس ،در سال  95و از بین مراجعان به مراکز بهداشتي
ش جور کردن از نظر سن ،تأهل ،وضعیت
صنعت نفت اهواز انتخاب شدهاند .اين گروه از مراجعان بهرو ِ
اقتصادي ـ اجتماعي و سالمت جسمي همتا شدهاند .ابزارهاي خودگزارشي شامل پرسشنامة نیازهاي
صیمیت باگاروزي ،پرسشنامة رضايت از زندگي و پرسشنامة راهبردهاي مقابلهاي الزاروس بود .دادهها با
نرمافزار  SPSSنسخة  18و با سطح معنيداري  0/05تجزيهوتحلیل شد.

دانشیار ،گروه روانشناسي ،دانشکدة علوم
تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،اهواز ،ايران

پست الکترونيک:
soodabeh_bassak@yahoo.com
برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

يافتهها :بین میانگین نمرة صمیمت جنسي ( ،)P=0/001رضايت از زندگي ( ،)P=0/004راهبرد
مقابلهاي هیجانمدار ( )P = 0/04و مقابلهاي مسئلهمدار ( )P = 0/01در دو گروه تفاوت معنيداري به
دست آمد.
نتيجه گيري :پس از شروع دوران يائسگي ،صمیمیت جنسي و رضايت از زندگي کاهش مييابد و
زنان يائسه ،متناسب با تغییرات رواني و جسمي خود و براي مقابله با وضعیت استرسزا ،از راهبردهاي
هیجانمدار استفاده ميکنند.
کليدواژهها :صمیمیت جنسي ،رضايت از زندگي ،زنان يائسه ،زنان غیريائسه

مقدمه
يائسگي ،پديدة زيستشناختي پیچیدهاي است که از
عوامل فیزيولوژيک و اجتماعي -فرهنگي متفاوتي متأثر
ميشود و بهعنوان مرحلهاي از زندگي ،با تغییراتي نظیر به
پايان رسیدن قدرت باروري زنان همراه است ] .[1سازمان
بهداشت جهاني يائسگي را قطع واقعي قاعدگي به مدت 12
ماه ،به علت از دست رفتن فعالیت فولیکولهاي تخمدان
تعريف ميکند .مطالعات اپیدمیولوژيک نشان ميدهد قريب
به  65درصد زنان باالي  50سال نشانههاي شروع يائسگي را
تجربه ميکنند که با عالئم جسمي کاهش سطح استروژن،

مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان

گرگرفتگي ،تعريق شبانه ،عالئم اختالل ادراري تناسلي و
ناباروري و عالئم روانشناختي مانند تحريکپذيري ،اختالل
خلق ،اضطراب ،تنش ،کاهش اعتمادبهنفس ،بيثباتي عاطفي
و ضعف حافظه همراه است .اين ويژگيها ميتواند بر کار،
فعالیتهاي اجتماعي ،اوقات فراغت ،خواب ،ارتباط با ديگران،
و کیفیت زندگي آنها تأثیر بگذارد ] 79 .[2درصد زنان
يائسه با تغییر نقش جنسیتي و ناپديد شدن دوران عادت
ماهیانه دچار اضطراب شديدي شده و  40درصد مجبور به
استفاده از داروهاي آرامبخش و ضداضطرابي ميشوند ].[3
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مقالة پژوهشي

سودابه بساکنژاد و همکاران 391

روش اين پژوهش توصیفي -تحلیلي و جامعة آماري آن
شامل کلیة زنان متأهل يائسه و غیريائسة مراجعهکننده به
مراکز بهداشتي و درماني شرکت نفت اهواز است .نمونة اين
پژوهش با حجم  200نفر ( 100زن يائسه و  100زن
غیريائسه) ،به روش نمونهگیريِ در دسترس انتخاب شد.
مالکهاي ورود به گروه يائسه شامل تأهل ،تشخیص يائسگي
براساس تشخیص متخصص زنان و زايمان (زناني يائسه
محسوب ميشوند که يک سال کامل عادت ماهیانه ندارند و
از عالئم اولیة بالیني يائسگي مانند گرگرفتگي شکايت
داشتهاند) ،نداشتن دورهاي از هورمون تراپي ،قرار داشتن در
دامنة سني  40تا  55سال و داشتن حداقل سطح سواد تا
کالس ششم بود .همچنین در گروه زنان غیريائسه مالک
ورود عبارت بود از :داشتن عادت ماهیانه طي يک سال
گذشته ،متأهل بودن ،داشتن حداقل سواد تا کالس ششم
ابتدايي و دامنة سني  40تا  49سال .آزمودنيها از بین
مراجعان به مراکز بهداشتي و درماني شرکت نفت اهواز
انتخاب شدند .اين دو گروه براساس مالکهاي ورود ،سن و
وضعیت اقتصادي  -اجتماعي همگن شدند .میانگین سن
زنان يائسه  50و زنان غیريائسه  46سال بود .نکات اخالق در
پژوهش نیز عبارت بود از :محرمانه بودن اطالعات
شرکتکنندگان و شرکت در پژوهش در صورت تمايل .اجازة
خروج از پژوهش در هر زمان که ميخواستند ،به آزمودنيها
دورة  26شمارة  – 6بهمن و اسفند 1397
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در بعضي از زنان يائسه ،تصوير بدني نیز دچار اختالل شده و
از ظاهر خود ناراضي هستند ] .[4اکثريت زنان يائسه نگران
تعادل زندگي اجتماعياند و احساس پیري ميکنند و دچار
اضطراب ،نگراني ،بیقراري و بیزاري از خود ميشوند.
افسردگي در دوران يائسگي افزايش مييابد که ممکن است
ناشي از کمبود استروژن در اين دوره باشد ] .[5پژوهشهاي
مختلف نشان ميدهد نگرش منفي زنان نسبت به يائسگي
واکنش آنها را نسبت به اين پديده تعیین ميکند؛ يعني
پس از بروز يائسگي به دلیل نگرش منفي حالت بهت ،ناباوري
و بيقراري را تجربه ميکنند و  16درصد زنان پس از يائسگي
در مواجهه با مشکالت خانوادگي خود را تنها احساس
ميکنند [ .[ 9-6يکي از مشکالت عمده در زنان يائسه،
کاهش سالمت جنسي و صمیمیت جنسي است .منظور از
صمیمیت جنسي ،صمیمیت ،نزديکي و رابطة شخصي
عاشقانه و هیجاني با شخص ديگر است که مستلزم شناخت
و درک عمیق از آن فرد براي بیان افکار و احساساتي است
که منشاء صمیمیت به شمار ميرود ] .[10يافتههاي
محققان نشان ميدهد زنان در مرحلة يائسگي با نگراني از
شرايط جنسي خود ،تالش ميکنند از رابطة جنسي
خودداري کنند و رابطة صمیمي با همسر خود را کاهش
دهند ،اما هرچه نگراني و ترس بیشتري نشان ميدهند،
احساس صمیمیت کمتري ميکنند ] .[11فعالیت جنسي
زنان بعد از  50سالگي و با شروع عالئم يائسگي کاهش
مييابد و میل به انزوا و ترس به بروز مشکالت ارتباط جنسي
با همسر منجر ميشود ] .[12از سوي ديگر رضايت از زندگي
به معني ارزيابي مثبت از کل زندگي و تمايلي است که افراد
براي تغییر زندگي و رضايت از گذشته ،آينده و افراد مهم
زندگي خود به آن نیاز دارند ] .[13مطالعه روي کیفیت
زندگي زنان کشور قطر نشان ميدهد سمپتومهاي يائسگي
اثر منفي روي رضايت زندگي آنها گذاشته و  24درصد
نمونهها از کاهش فعالیت جنسي و نارضايتي زناشويي
شکايت داشتهاند .همچنین زنان يائسهاي که از نگرش منفي
نسبت به کیفیت زندگي رنج ميبرند ،شکايتهاي جسمي
بیشتري گزارش ميدهند .بررسي کیفیت زندگي زنان يائسة
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي در شهر رياض عربستان
سعودي نشان داد ،ناتواني در کنترل عالئم يائسگي بر کیفیت
زندگي آنها تأثیر منفي داشته است [ .[ 16 ،15 ،14راهبرد
مقابله شامل افکار ،احساسات و اعمالي هستند که در

موقعیتهاي مختلف فرا خوانده ميشوند تا از فشارهاي رواني
بکاهند ] .[17يافتههاي محققان نشان ميدهد نوع پاسخ
دهي زنان به فشار رواني ميتواند بر افزايش عالئم رواني
يائسگي و احساس پیري اثر بگذارد و به بروز سبکهاي
مقابلهاي هیجاني و اجتنابي منجر شود؛ براي مثال زود از
کوره در ميروند ،قهر ميکنند ،موقعیتهاي نگرانکننده را
الينحل باقي ميگذارند و از آن اجتناب ميکنند و به مصرف
داروهاي آرامبخش وابسته ميشوند ]  . [20،19 ،18با
مروري بر مطالعات ميتوان دريافت در ايران به بررسي
سازههاي روانشناختي در زنان يائسه کمتر توجه شده است؛
بنابراين ،پژوهش کنوني در پي پاسخگويي به اين پرسش
است که بین صمیمیت جنسي ،رضايت از زندگي و
راهبردهاي مقابلهاي در زنان يائسه با زنان غیريائسة
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي صنعت نفت چه تفاوتي
وجود دارد؟

 392مقايسة صمیمیت جنسي ،رضايت از زندگي….

پرسشنامة نيازهاي صيميت باگاروزي
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در اين فرمول  kتعداد سؤاالت و  siانحراف استاندارد
امتیاز کل پرسشها است.
پرسشنامة رضايت از زندگي
اين مقیاس براي سنجش رضايت کلي فرد از زندگي تهیه
شده است 5 .ماده دارد که هفت گزينة کامال موافقم ( )1تا
کامال مخالفم ( )7را شامل ميشود .مقیاس رضايت از زندگي،
مجلة علمي دانشکدة پرستاري و مامايي همدان

پرسشنامة راهبردهاي مقابلهاي الزاروس
اين پرسشنامه بر مبناي نظرية تنیدگي بنا شده است.
در اين نظريه تفسیر و برآورد ما از رويدادها اهمیت بیشتري
از خود رويدادها دارند .پرسشنامه شامل  66سؤال8 ،
زيرمقیاس و  2خوشه راهبردهاي مقابلهاي مسئلهمدار و
هیجانمدار ميشود ] .[17تحلیل عاملي مؤلفههاي اين
پرسشنامه نشان داده است همة مقیاسهاي اين آزمون در
 2خوشة اصلي روشهاي رويارويي هیجانمدار (مقابله،
رويارويي ،دوريجويي ،خويشتنداري و گريز -اجتناب) و
مسئلهمحور (جستجوي اجتماعي ،مسئولیتپذيري ،حل
مدبرانة مسئله و باز برآورد مثبت) قرار ميگیرند ] .[17هر
گزاره چهار گزينه (هرگز ،گاهي ،اغلب ،همیشه) دارد که در
مقیاس لیکرت ،از صفر تا  3نمرهگذاري ميشود .همچنین
براي اتدازهگیري هريک از روشهاي رويارويي 5 ،تا  8ماده
در نظر گرفته شده است .ضريب پايايي اين پرسشنامه را با
کمک ضريب آلفاي کرونباخ ،روي  310فرد ديابتي  0/79به
دست آوردهاند ] .[23ضريب روايي اين آزمون روي  50نفر
از نوجوانان معتاد برابر با  0/82به دست آمده است ].[24
ضريب پايايي اين پرسشنامه در پژوهش کنوني به روش
آلفاي کرونباخ براي سبک مقابلة هیجانمدار  0/85و سبک
مقابلة مسئلهمدار  0/87است.
پس از برگرداندن پرسشنامهها و جمعآوري دادهها
تجزيه و تحلیل آماري به عمل آمد و براي مقابله با تورش از
روش جفت کردن يا  matchingاستفاده شد که طي آن،
گروهها ي يائسه و غیريائسه از نظر سن ،وضعیت اقتصادي -
اجتماعي ،سالمت جسماني و رواني و سطح تحصیالت جفت
شده بودند .شرکتکنندگان کارکنان زن صنعت نفت اهواز
بودند که براي معاينات ماهیانه به مراکز درماني صنعت نفت
مراجعه ميکردند .دادهها با استفاده از آمار توصیفي (میانگین
و انحرافمعیار) و آمار استنباطي (تحلیل واريانس تکمتغیره
و چندمتغیره) و با نرمافزار  SPSSنسخة  ،18در سطح
معنيداري کمتر از  0/05انجام شد.
دورة  26شمارة  – 6بهمن و اسفند 1397
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اين پرسشنامه  41سؤال دارد و نیازهاي صمیمیت زوج
و ابعاد آن را ميسنجد که شامل نیازهاي عاطفي ،روان
شناختي ،عقالني ،جنسي ،جسماني ،معنوي ،زيباشناختي و
اجتماعي ـ تفريحي ميشود .در اين پرسشنامه براي هريک
از ابعاد صمیمیت  5سؤال ارزيابي در نظر گرفته شده است و
در طیفي ده گزينهاي از ( 1ابدا اين نیاز در من وجود ندارد)
تا ( 10کامال اين نیاز در من وجود دارد) ،درجهبندي شده
است ] .[10در اين پژوهش از خردهمقیاس صمیمیت جنسي
براي سنجش نیاز به صمیمیت جنسي استفاده شد .اين
پرسشنامه سؤاالت کم و همساني دروني بااليي دارد که از
جمالت ساده و آساني براي آزمودنيهاي با سطح سواد
متوسط استفاده کرده است .پايايي اين پرسشنامه با استفاده
از ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر با  0/82و
براي خردهمقیاس صمیمت جنسي برابر با  0/91گزارش شده
است .همچنین ضريب روايي اين خردهمقیاس از طريق
ضريب همبستگي با پرسشنامة صمیمیت زناشويي روي 30
زوج برابر  0/65است ]  .[21در پژوهش کنوني پايايي اين
خردهمقیاس به روش آلفاي کرونباخ برابر با  0/87به دست
آمد .آلفاي کرونباخ را اولین بار لي کرونباخ ،روانشناس
آمريکايي ،در سال  1951براي تعیین قابلیت اعتماد
آزمونهاي آموزشي و روانشناسي بسط داد که مقاديري بین
صفر و يک را اختیار ميکند .سازگاري دروني آلفاي کرونباخ
به معناي اين است که تا چه حدي تمام اجزا در يک آزمون،
مفهوم يکساني را بیان ميکنند و نشاندهندة ارتباط دروني
اين اجزا است .فرمول محاسبة آلفاي کرونباخ به شرح زير
است:

] [ DOI: 10.30699/sjhnmf.26.6.389

داده ميشد .در اين پژوهش از سه ابزار روانشناختي استفاده
شد:

به جاي تمرکز بر هیجانات منفي ،جنبههاي مثبت تجارب
افراد را اندازهگیري ميکند .ضريب پايايي بازآزمايي مقیاس
با فاصلة زماني دو هفته  0/83و ضريب روايي همگراي اين
پرسشنامه با مقیاس بهزيستي روانشناختي  0/43گزارش
شده است ] .[22در پژوهش کنوني پايايي به روش آلفاي
کرونباخ برابر  0/82به دست آمد.
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جدول شمارة  1يافتههاي توصیفي مربوط به متغیرهاي
پژوهش را نشان ميدهد .همچنین جدولهاي شمارة  2و 3
بهترتیب نتايج آزمون معناداري تحلیل واريانس تکمتغیري
نمرة صمیمیت جنسي و رضايت از زندگي را در دو گروه
نشان ميدهد.

جدول شمارة  .1ميانگينهاي دو گروه يائسه و غيريائسه
گروه

غيريائسه

يائسه
میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

صمیمت جنسي

6/215

1/002

16/328

0/948

رضايت از زندگي

7/590

1/647

18/050

1/256

مقابلة هیجانمدار
مقابلة مسالهمدار
نمرة کل سبکهاي مقابلة کل

46/760
42/280
88/040

7/191
9/402
9/012

40/000
49/520
89/520

10/089
8/863
9/650

جدول شمارة  .2نتايج تحليل واريانس تکمتغيري نمرة صميميت جنسي
متغير وابسته

مجموع مربعات

درجة آزادي

ميانگين مربعات

F

P

اثرتعاملي

صمیمیت جنسي

4005/321

1

4005/321

332/915

0/001

گروه

صمیمیت جنسي

159/748

1

159/748

74/008

0/001

خطا

صمیمیت جنسي

10008/112

198

102/123

جدول شمارة  .3نتايج تحليل واريانس تکمتغيري نمرة رضايت از زندگي
متغير وابسته

مجموع مربعات

اثرتعاملي

رضايت از زندگي

3259/549

1

گروه

رضايت از زندگي

120/361

1

120/361

خطا

رضايت از زندگي

9612/020

198

98/081
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درجة آزادي

ميانگين مربعات

F

P

3259/549

111/516

0/0001

65/874

0/004
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میانگین و انحرافمعیار صمیمیت جنسي در افراد يائسه
 )± 1/002( 6/215و غیريــائســــه ،)±0/948( 16/328
رضـــايت از زندگي در افراد يائســـه  )±1/647( 7/590و
غیر يائســـه  ،)±1/256( 18/050م یانگین و انحرافمع یار
مقابلة هیجانمدار در گروه افراد يائ سه )±7/191( 46/760
و غیريائســـه  )±10/089( 41/000بوده اســـت .میانگین و
انحرافمعیار مقابلة مســئلهمدار در گروه افراد يائســه 42/280
( )± 9/402و غیريائسه  )± 8/863( 49/520است.
همانطور که جدول شـــمارة  2نشـــان ميدهد ،بین
میانگین نمرة صـمیمیت جنسـي ( )F=74/008در دو گروه

] [ DOI: 10.30699/sjhnmf.26.6.389

يافتهها

تفاوت معناداري به دســت آمده اســت ( )P= 0/ 001که با
توجه به میانگین نمرات ،استنباط ميشود صمیمیت جنسي
در افراد غیريائسه بیشتر از افراد يائسه است.
جدول شـــمارة  3نشـــان ميدهد بین میانگین نمرة
رضــــا يت از ز ندگي ( )F= 65/874در دو گروه ت فاوت
معناداري به دســت آمده اســت ( ،)P=0/004که با توجه به
میانگین نمرات ،استنباط مي شود رضايت از زندگي در افراد
غیريائسه بیشتر از افراد يائسه است.
جدول شمارة  ،4نتايج آزمون معناداري تحلیل واريانس
چندمتغیريِ نمرات سبکهاي مقابلهاي در دو گروه را نشان
ميدهد .در اين جدول بین میانگین نمرة مقابلة م سئلهمدار
( )F=42/421در ســـطح مع ناداري ( )P=0/01و م قاب لة
هی جان مدار ( )F=24/140در دو گروه ت فاوت مع ناداري به
دســـت آمده اســـت )  )P= 0/04که با توجه به میانگین
نمرات ،افراد يائســـه بیشـــتر از افراد غیريائســـه از راهبرد
هیجانمدار استفاده ميکنند.
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متغير وابسته
اثرتعاملي
گروه
خطا

ميانگين مربعات

F

P

مجموع مربعات

مقابلة هیجانمدار

94091/220

1

94091/220

683/827

0/0001

مقابلة مسالهمدار

117128/000

1

117128/000

787/054

0/0001

مقابلة هیجانمدار

129/220

1

129/220

24/140

0/049

مقابلة مسالهمدار

621/720

1

621/720

42/421

0/019

مقابلة هیجانمدار

6604/560

198

67/393

مقابلة مسالهمدار

7143/280

198

72/890

بحث
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و  Chedrauiو همکاران ( )2009و  Dadipurو همکاران
( )1395همخواني دارد و نشان ميدهد مشکالت اين مرحله
از زندگي ،موجب نارضايتي از زندگي ميشود .عواملي مانند
تحلیل شرايط جسماني زنان بعد از يائسگي ،کاهش تمايالت
جنسي بهدلیل تغییر شرايط جسمي و تغییر نوع رابطه با
همسر ميتواند کیفیت زندگي زنان يائسه را تغییر دهد و
آمادگي ورود به اين مرحله از زندگي را براي آنها دشوار
سازد .با تغییر نگرش به زندگي و پذيرش يائسگي بهبود
نسبي در آنها ظاهر ميشود .همچنین زناني که متناسب با
شرايطي جسماني و رواني و نوع نگرش به يائسگي از
شیوههاي پاسخدهي به فشار رواني هیجانمدار استفاده
ميکنند ،بیشتر با نارضايتي از زندگي ،شکايتهاي متعدد
جسماني و خلق افسرده مواجه ميشوند ] .[28-26نتايج
پژوهش نشان ميدهد زنان يائسه از مقابلههاي هیجانمدار
استفاده ميکنند و اين نتايج با يافتههاي  Yazdkhastiو
همکاران ( )1394و  Mushtaqو  )1393( Ashaiهمسو
است .راهبرد هیجانمدار سبک اجتنابي و هیجاني با فشار
رواني است .در چنین راهبردي فرد تالش ميکند به جاي
پذيرش مشکل ،از آن فرار کند ،واکنش اضطرابي و افسردگي
نشان دهد يا به مصرف داروهاي طبي مختلف و مصرف
خوراکيهاي نامناسب روي آورد .اين امر به تشديد مشکالت
جسماني و روانشناختي زنان يائسه منجر ميشود؛ آنها به
جاي حل مشکالت جسمي روزمرة يائسگي ،از آن اجتناب
ميکنند و همین امر شرايط گذر از اين مرحلة طبیعي را
براي آنها دشوارتر خواهد کرد .شرايط جسمي آنها زمینه
را براي وابستگي دارويي ايجاد ميکند و شیوة مقابلهاي
هیجانمدار محسوب ميشود و ناتواني آنها را در حل
مشکالت نشان ميدهد ].[ 19 ،18
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هدف اين پژوهش مقايسة صمیمیت جنسي ،رضايت از
زندگي و راهبردهاي مقابلهاي در زنان يائسه و غیريائسة
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي صنعت نفت اهواز بود.
يائسگي با عالئم جسمي و روانشناختي همراه است [.]2
يافتههاي تحقیقاتي مختلف ،کاهش صمیمیت جنسي،
رضايت از زندگي و تغییر در راهبردهاي مقابلهاي را از جمله
شکايتهاي شايع روانشناختي در زنان يائسه گزارش
ميکنند ]  .]21 ،14 ،10براساس يافتههاي پژوهش حاضر،
زنان يائسه نسبت به زنان غیريائسه صمیمیت جنسي کمتري
دارند و يافتهها بیانگر تفاوت معنيدار در صمیمت جنسي
بین اين دو گروه بوده است .اين يافته با نتايج يافتههاي
پژوهشهاي  Ussherو همکاران ( Tomas )2015و همکاران
( )2014و  Al Dughaitherو همکاران ( )2015همسو بوده
است [.[16 ،12 ،11
يائسگي با مرحلة پايان دورة باروري و شروع تحلیل
رفتگي جسمي همراه است .زنان يائسه احساس ميکنند با
تحلیل فعالیت تخمدان نميتوانند از فعالیت جنسي لذت
ببرند Jamshidi Manesh .و Behboodi Moghadam
( )2011توصیف ميکنند زنان ايراني يائسگي را مرحلهاي
طبیعي در زندگي خود ميدانند ،اما رويارويي با اين پديده
به نگرش آنها بستگي دارد .با توجه به کاهش فعالیت جنسي
و تجربة فرايندهاي فیزيولوژيکي جديد ،ممکن است عملکرد
روزمرة آنها دستخوش تغییر شود .يافتههاي کنوني بیان
ميکند صمیمیت جنسي در دوران يائسگي کاهش مييابد و
زنان در اين دوره عالقهمندي خود را براي رابطة صمیمانة
جنسي از دست ميدهند ] .[25يافتههاي پژوهش کنوني
تفاوت رضايت از زندگي را در زنان يائسه و غیريائسه نشان
ميدهد .اين يافته با يافتههاي  Kakkarو همکاران ()2007

درجة آزادي

] [ DOI: 10.30699/sjhnmf.26.6.389

جدول شمارة  .4نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نمرات سبکهاي مقابلهاي

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 9:31 +0430 on Friday April 19th 2019

[ DOI: 10.30699/sjhnmf.26.6.389 ]

395 سودابه بساکنژاد و همکاران

 بهتر است براي بررسي هرکدام از.يائسگي بیشتر توجه شود
متغیرهاي روانشناختي از مصاحبة بالیني هم براي علتيابي
.استفاده شود

سپاسگزاري
اين مقاله برگرفته از پاياننامة کارشناسيارشد
. است95/9/29  مورخ39 روانشناسي بالیني با کد اخالق
نويسندگان بر خود الزم ميدانند از تمامي کارکنان و
مراجعان به درمانگاه صنعت نفت اهواز که در اجراي صادقانة
. قدرداني کنند،اين پژوهش محققان را ياري کردند

تعارض در منافع
بین نويسندگان هیچگونه تعارضي در منافع وجود ندارد
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