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Abstract 

 

Background and purpose: Sexual self-efficacy as one of the major issues of sexual health is 

influenced by various individual and interpersonal factors in different socio-cultural contexts. The aim of 

this study was to investigate sexual self-efficacy and related factors in reproductive-aged diabetic women. 

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 410 diabetic women 

attending endocrinology centers affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, 2019-2020. 

The participants were selected by simple random sampling. Data were collected using Vaziri sexual self-

efficacy questionnaire, the Female Sexual Function Index (FSFI), ENRICH Marital Satisfaction Scale, 

and Goldberg Big Five personality traits. Data were analyzed applying Independent t-test, ANOA, 

Pearson correlation coefficient, and Backward Stepwise Regression. 

Results: The mean score for sexual self-efficacy was 15.93±5.70 (95% CI: 15.37-16.48). Multiple 

linear regression showed that spouse's education (β= 1.27, P= 0.026), spouse's age (β= -0.09, P= 0.013), 

conscientiousness (β= 0.09, P= 0.014), occupation (β= -2.26, P= 0.022), satisfaction from socioeconomic 

class (β= 0.93, P= 0.024), sexual function (β= 0.23, P< 0.0001), marital satisfaction (β= 0.06, P< 0.0001), and 

taking antidepressants (β= -1.13, P= 0.051) explained 59% of the variance of sexual self-efficacy score. 

Conclusion: Various sociodemographic and socioeconomic factors affect the sexual self-

efficacy of diabetic women in reproductive age, so, it is necessary to use a multi-disciplinary approach in 

providing sexual health care services for these women. 
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 ـدرانـــازنـــي مــكـــزشـــوم پـــلـــگاه عشــــه دانــــلــمج

 (99-000)   0022شهریور    سال     022سي و یكم    شماره دوره 

 0022، شهریور  022دوره سي و یكم، شماره                                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                          022

 پژوهشی

 خودکارآمدی جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان دیابتی سنین باروری 
 

       1معصومه جباری

       2زهرا کاشی

        3سید نورالدین موسوی نسب

        4منیر السادات حسینی طبقدهی

 5زهره شاه حسینی

 چكیده
 -بسالرراای مراالا ف هران الی خودکارآمدی جنسی به عنوان یکی از عناصر مهم سالمم  جنسالید در و هدف: سابقه

خودکارآمالدی جنسالی بررسی ادف از مطالعه حاضر  باشد.اجرماعی تح  تاثیر مرغیراای هردی   بین هردی گوناگونی می
 باشد.میزنان دیابری سنین بار ری   عوامل مرتبط با آن در 

نار  094انجام شد. در این مطالعهد  نشمال ایرا در شهر ساری در 9911-9911در سال   مقطعیمطالعه  این ها:مواد و روش
مازندران کننده به مراکز غدد دانش اه علوم پزشکی ر ش تصادهی ساده از بین زنان دیابریک در سنین بار ری مراجعهبه 

رضای   جنسی زنان ر زندخودکارآمدی جنسی  زیرید عملکرد اای اا با پرسشنامهانرخاب شدند. گردآ ری داده
پیرسون    دANOAاای تی مسرقلد آزموناا با تحلیل دادهانجام شد.  گلدبرگ شخصی پنج عاملی زناشویی انریچ   

 انجام شد. رگرسیون خطی چندگانه پس ر نده

: هاصالله اممینالان  93/91-01/91) میان ین نمره خودکارآمدی جنسی  احداای مورد پالو ا در این مطالعه  ها:یافته
 دβ=73/9( تحصالیمف امسالرکاله مرغیراالای  چندگاناله پالس ر نالده نشالان داد بود. رگرسیون خطی 19/91±34/1درصد(11

471/4 =Pد) (41/4سن امسر- =β  499/4د =P د تیپ شخصی)- ظیاه مداری  (41/4 =β 490/4د =Pد شالغل) (71/7- =β د
477/4 =Pاقرصالالادی -مبقالاله اجرمالالاعیرضالالای  از  (د (19/4 =β  470/4د =P د عملکالالرد جنسالالی)(79/4=β4449/4 د> P د)

درصد از  اریانس  11(د P= 419/4د β= -99/9)   مصرف دار ی ضد اهسردگی (P< 4449/4د β= 41/4) رضای  زناشویی
 نمایند.نمره خودکارآمدی جنسی را تبیین می

ن بالار ری دیابری سالنیمبی بر خود کارآمدی جنسی زنان  -اجرماعی -که عوامل مرعدد جمعیریباتوجه به این استنتاج:
باشدد الزم اس  دربررسی سمم  جنسی این اهراد   ارائه خالدماف مالرتبط ازر یکالرد چندگاناله بالا مشالارک  بالین موثر می

 بخشی کمک گره .
 

 دیاب  سمم  جنسیدخودکارآمدی جنسید سنین بار رید  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
بار جهانی دیاب  به سرع  در حال اهزای  اس    

موری کاله داد بهر سنی را تح  تأثیر قرار میاهراد در ا
 تا 74راد در اه 7ی دیاب  نوع الود بار جهانالشبینی میشپی
 ه با الدر مقایس 7401ال س درنارون المیلی 171ال به الس 31

 

 :zshahhosseini@yahoo.com Email                  دانش اه علوم پزشکی مازندراند مرکز تحقیقاف سمم  جنسی   بار ری ساری: زهره شاه حسینی مولف مسئول:
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشا ره در مامایید کمیره تحقیقاف دانشجویید دانش اه علوم پزشکی مازندراند سارید ایران  .9

 د سارید ایرانی مازندراندانش اه علوم پزشکد گر ه داخلید مرکز تحقیقاف دیاب  داسراد .7
 د سارید ایراند دانش اه علوم پزشکی مازندرانپو اشکده اعریادد گر ه آمار حیاتید مرکز تحقیقاف علوم بهداشری ددانشیار. 9
 د گر ه مامایید  احد سارید دانش اه آزاد اسممید سارید ایراناسرادیار. 0
   مامایید مرکز تحقیقاف سمم  جنسی   بار رید دانش اه علوم پزشکی مازندراند سارید ایران گر ه سمم  بار ری دسرادا. 1

 :  73/0/9044تاریخ تصویب :               0/7/9044تاریخ ارجاع جه  اصمحاف :            94/9/9044 تاریخ دریاه 
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 و همکارانی معصومه جبار     

 020      0022، شهریور  022ه م، شمارمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 دوره سي و یك           

 پژوهشی

یالان در این ماهزای  یابد.  7493سال  در نار میلیون 071

به صورف جهانی در داه گذشره در  7 شیوع دیاب  نوع

 3/0جمعی  بزرگسالال تقریبالاد د  برابالر شالده اسال    از 

رسیده  7490درصد در سال  1/1به  9114درصد در سال 

د کشالوراای 7با اهزای  شیوع   بالار دیابال  نالوع  .اس 

. (9)ترین آسیب را خوااند دیدکم درآمد   مروسط بی 

دچالار دیابال  آشالکار  ناالرمیلیون  9در ایران نیز بی  از 

 74باشند که در صورف لحاظ نمودن نوع پنهالان آند می

رانالی مبالرم یالا مسالرعد ابالرم باله دیابال  درصد جمعی  ای

تعالداد بیمالاران  7494ر د تالا سالال باشند   انرظار مالیمی

یکی از  .(7)میلیون نار برسد 1دیابری در ایران به بی  از 

باشد. اخالرمل عوارض دیاب  اخرمل عملکرد جنسی می

عملکرد جنسی زناند اخرمل در تغییالراف هیزیولالوکیکی 

 ی پاسخ جنسالیر انی اس  که در مول ار مرحله از چرخه

توانالد ر  داالد   باعالی دیسالررم   مشالکمف بالین می

آسیب ر انی ناشی از بیماری دیابال     .(9)ز جی گردد

عر قی ناشالی  -عوارض امراه در کنار اخرمالف عصبی

از دیاب  با ایجالاد تغییالر در سالاخرار   عملکالرد دسالر اه 

 .(9)نمایالدسی زنان دیالابری را مخرالل مالیکنیرالد پاسخ جن

مطالعاف مخرلف شیوع اخرمل عملکرد جنسالی در زنالان 

. در (1د0)درصالالدگزارش کردنالالد 74-14دیالالابری را بالالین 

شیوع اخرمل عملکرد جنسالی در ای در مازندران مطالعه

 .(1)درصدگزارش شده اس  3/31زنان دیابری 

دادکه اخرمل مر ری بر مطالعاف موجود نشان می

 عملکرد جنسی   عدم رضای  زناشویی ناشی از آن ممکالن

اس  بر زندگی جنسی اهراد   از جمله بر خودکارآمدی 

. عالالدم قطعیالال  در (3-99)جنسالالی آنالالان تالالاثیرگزار باشالالد

رضای  زناشویی  خصوص ارتباط بین عملکرد جنسی  

با خودکارآمدی جنسی به سبب سایر عوامل هردی   بین 

هردی  اسالطه ای ماننالد سالند جالنسد تحصالیمفد نالوادد 

باشد اای شخصیری میمذابد تعاممف زناشویی   تیپ

 فصالورهاجرمالاعی بال -که در بسرراای مراا ف هران ی

 خودکارآمالدی جنسالی. (97-79)یابنالدمخرلای تظاار مالی

شامل با ر هرد به عملکرد جنسالی مالوثر   مناسالب بالرای 

دس  آ ردن رضای  جنسالی شریک جنسی   توانایی به

این عامل سبب کنرالرل هالرد بالر زنالدگی  .(1)باشد ی می

 .(91)گرددجنسی  توانمندی در رهراراای جنسی ایمن می

ای در اسررالیا نشان داد که اهراد جالوان نرایج مطالعه

با خودکارآمدی جنسالی بالاالترد هعالیال  جنسالی پرخطالر 

 توانالدچنین خودکارآمدی جنسی میام .(77)تری دارندکم

اای جنسی سالالم   باله رابطه جنسی لذف بخ د هعالی 

ی   سمم  کلی را سالبب دنبال آن ارتقای سمم  جنس

بالا توجاله باله لذا بهبالود خودکارآمالدی جنسالی  .(79)شود

االای مهالم بالرای ارتقالا  مرغیراای مرتبط بالا آن از مولااله

باله  .(70-71)شالودرهراراای سالم جنسی در نظر گرهره می

منظور بهبود خودکارآمدی جنسی زنان ضر ری اس  تا 

عوامل مرتبط در جوامع مخرلف   در شرایط مراا ف از 

 االایاای مزمن کاله مالدفنظر سمم    به  یوه در بیماری

 زیادی سمم  هرد   زندگی جنسی ا  را تح  تاثیر قالرار

االایی لاله بیمالاریاز جمدادد مورد بررسی قرار گیرد. می

توان که تاثیراف منای بر خودکارآمدی جنسی دارند می

 کاری تیر ئیالدبه سرمان پسراند مولریپل اسکلر زیسد کم

اای ما از . دانسره(73-94)اای نخاعی اشاره نمود  آسیب

خودکارآمالالدی جنسالالی زنالالان دیالالابری بالاله سالالبب کمبالالود 

تالر در اف انجام شدهد اندک اس    مطالعاف بی مطالع

تواند به شناخ  عوامالل مالرتبط   گسالررش این زمینه می

دانال  موجالالود کمالالک نمایالالد. مطالعالاله حاضالالر بالالا االالدف 

بررسی خودکارآمدی جنسی   عوامل مالرتبط بالا آن در 

 انجام پذیره .زنان دیابری سنین بار ری 
 

 مواد و روش ها
تحلیلالالی در زنالالان  -توصالالیای -ایالالن مطالعالاله مقطعالالی

دیابری سنین بار ری مراجعه کننده به مراکالز غالدد شالهر 

 انجام شد. 9911تا مهر  11ساری از اساند 
 

 حجم نمونه
به منظور تاسیر مناسب از یاهره اای مطالعالهد حجالم 

نمونه در مطالعالاف رگرسالیونی بالازای االر مرغیالر مسالرقل 
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 و عوامل مرتبط با آن... يجنس یخودکارآمد
 

 0022، شهریور  022دوره سي و یكم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       020

کاله بالا توجاله باله مرغیراالای  (99)باشالدنار مالی 94حداقل 

مبالالی   مرغیراالالای اصالاللی مطالعالالهد  -اجرمالالاعی-جمعیرالالی

 نار برآ رد گردید. 094تعداد 
 

 نمونه گیری
گیری در د  مرحله انجام پذیره . در ابردا بالا نمونه

نار نمونه برآ رد شده   بالا در نظالر گالرهرن  094توجه به 

جمعی  بیماران دیابری د  مرکز کلینیالک مصالطاویان   

رمع پزشکی باغبان دانش اه علالوم پزشالکی مازنالدران مج

در شهر سارید سهم نمونه ار مرکز مشخص شد. بالدین 

نار به کلینیالک  914نار به کلینیک باغبان    714ترتیب 

بالاله منظالالور دسالالریابی بالاله مصالالطاویان تخصالالیص داده شالالد. 

االای جامعاله اایی با پراکندگی مرناسب بالا  یوگالینمونه

باله تعالداد تخمینالی مراجعالان آماری مقرر شالد بالا توجاله 

ر زانه حداکثر د  نمونه  اجد شالرایط در االر ر ز  ارد 

با مراجعه ر زاناله باله مطالعه شوند. بنابراین در مرحله بعد 

مراکزد اهرادی که  اجد شرایط شرک  در مطالعه بودند 

از ر ی لیس  ر زانه  یزی  پزشک مشخص شدند. باله 

 طالعاله   ااالداف اجدین شرایط توضیحاف الزم در مورد م

آن داده شالالد   اسالالامی زنالالانی کالاله تمایالالل بالاله شالالرک  در 

گیری مطالعه داشرندد در یک باکس گذاشره شد   نمونه

)برای انرخاب  کشیبه ر ش تصادهی ساده بر مبنای قرعه

 کنندگان پس از پالر نمالودن هالرم. مشارک نار( انجام شد 7

 یاالاییصورف خوداهاا را بنامه آگااانهد پرسشنامهرضای 

  تکمیل نمودند.

 

   خر ج دمعیاراای  ر 
سالالال بالالا  01تالالا  91معیالالار  ر د شالالامل زنالالان مرااالالل 

دیاب  نوع د د سواد خوانالدن   نوشالرند سالابقه حالداقل 

 یکسال از تشخیص دیاب    رضای  به شرک  در مطالعاله

بود. معیاراای خر ج شامل زنان بالاردارد یائسالهد شالیردهد 

بال  )قطالع انالدامد مشالکمف عوارض پیشالرهره دیازنان با 

بینایید کلیوید قلبی(د زنان   یا امسرانشان با اخالرمالف 

ای از ایالن اخالرمالف )نیالاز باله ر انی شالدید   یالا سالابقه

مالالداخمف مبالالی   دار یالالی  یالالوه مالالثم بسالالرری شالالدند 

 اای مرعددد شوک درمانی( بود.مشا ره
 

 پرسشنامه اا
-در ایالالن مطالعالاله عالالم ه بالالر مرغیراالالای جمعیرالالی

مبی مرتبط با خودکارآمالدی جنسالی کاله در  -جرماعیا

 قالب هرم اممعاتی بررسی گردیدد برای سنج  مرغیراالای

رضای  زناشویی   تیالپ شخصالیری باله  عملکرد جنسید

 عنوان سایر مرغیراالای مالرتبط بالا خودکارآمالدی جنسالی

االای اخرصاصالی )مطابق بالا مرالون موجالود( از پرسشالنامه

 مرتبط اسرااده شد.

مبالی شالامل  -اجرمالاعی -اف جمعیرالیهرم اممع -

سواالتی مانند سند تحصیمفد شغلد سن ازد اجد تعداد 

 هرزنالالداند ر ش پیشالال یری از بالالاردارید تعالالداد ازد اجد

رضالای  از مبقاله  مول مدف ازد اجد نمایه تالوده بالدنید

االالای مالالول مالالدف دیابالال د بیمالالاری اقرصالالادی اجرمالالاعید

 د.بوجسمی امراه در زن   امسر  دار اای مصرهی 

حالا ی پرسشنامه خودکارآمالدی جنسالی  زیالری  -

ای از صالالار ) اصالالم گزینالاله 0سالالوال در یالالک میالالف  94

)کالامم صالحیح اسال ( بالود. دامناله  9صحیح نیسال ( تالا 

دانالده تر نشالاناس  که نمره بی  94نمراف بین صار تا 

خودکارآمدی جنسی بالاالتر اسال . پایالایی پرسشالنامه بالا 

   11/4ی کر نبالالا  گیالالری آلاالالااسالالرااده از ر ش انالالدازه

مالورد  19/4برا ن   ر ش گالاتمن  -نیمه کردن اسپیرمن

تعدادی از تحقیقاف  این پرسشنامه در .(97)باشدتایید می

 .(99د91)ایرانی اسرااده شده اس 

در مطالعه حاضرد ر ایی محرالوای کیاالی پرسشالنامه 

توسط گر ه مرخصصصان مورد بررسالی قالرار گرهال    

تغییراف جزئی مطابق با هرانال  ایرانالی اعمالال شالد. در 

 این راسرا به ابردای تمام سواالف پرسشنامه  زیری عبارف

پایالایی در  اضالاهه گردیالد. "ر ابط جنسی با امسرم در"

ااراله  7ناره از گر ه ادف در هاصله زمانی  74جمعیری 

   337/4مورد سنج  قرار گره دکه آلاالای کر نبالا  

از  دس  آمالد. در ایالن مطالعالههب 111/4ضریب اسپیرمن 
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 و همکارانی معصومه جبار     

 021      0022، شهریور  022ه م، شمارمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 دوره سي و یك           

 پژوهشی

نمره باال میان ین نمراف برای تاسیر نرایج اسرااده شد که 

 (.90)مدی جنسی باالتر اس بیان ر خودکارآ

پرسشالالنامه عملکالالرد جنسالالی ر زن کالاله عملکالالرد  -

حوزه میلد تحریک ر انید رموب د  1جنسی زنان را در 

 (.91)سالالنجدارگاسالالمد رضالالایرمندی   درد جنسالالی مالالی

باشالد. گذاری پرسشنامه بر اسام میف لیکالرف مالینمره

یا  9-1حوزهد نمراف  1اای بدین صورف که برای سوال

 1ظر گرهره شده اس . بالا جمالع کالردن نمالراف در ن 1-4

 دس  خوااد آمد. بر اسالامهحوزه با امد نمره کل مقیام ب

ااد حداکثر نمالره بالرای االر حالوزه ام  زن نمودن حوزه

تالر باشد که نمالره بالی می 91  برای کل مقیام  1برابر 

 جهال  تعیالین ر ایالیدانده عملکرد جنسی بهرر اس . نشان

ه ترجمالاله شالالده توسالالط گالالر ه محرالالوای کیاالالید پرسشالالنام

 مرخصصصان مورد بررسی قرارگره   تغییراف اعمال شالد.

در مرحله بعد پرسشنامه جه  بررسی قابلی  خوانالدن   

نار از مراجعین به کلنیک جنسی تکمیل شد  74ههم بین 

بالا اسالرااده از ابالزار پایالایی  .  تغییراف جزئی اعمال شالد

پالذیری    شاخص تکراری 34/4ضریب آلاای کر نبا  

 .(91)تایید شد 11/4

 سالوالی کاله 91پرسشنامه رضای  زناشویی انریچ  -

نمره گذاری آن بر اسام میف لیکرف پنج درجه ای از 

( در تغییر 1( تا کامم مخالام )نمره 9کامم مواهقم )نمره 

باشالد در تغییالر مالی 931تالا  91باشد. دامنه نمراف بین می

تالر که نمراف باالتر نشالاندانده رضالای  زناشالویی بالی 

پالس از ترجماله ایالن ابالزار در هرانال   .(91د93)باشالدمالی

ایرانید ر ایی محروای کیای آن توسط چهار مرخصالص 

پایالایی نسالالخه  چنالینخالانواده تصالحیح   تاییالد شالد. االم

  31/4هارسی ایالن پرسشالنامه بالا ضالریب آلاالا کر نبالا  

 .(91)دباشمورد تایید می 14/4شاخص تکرارپذیری 

پرسشنامه پنج عاملی شخصالی  گلالدبرگ شالامل  -

تیپ شخصیری  1گویه برای بررسی   ارزیابی کردن  14

ر د. این پالنج تیالپ بالا عنالا ین ثبالاف در اهراد به کار می

پالذیری ایجانید بر ن گرایید گشودگی به تجربهد تواهق

اا براسام مقیالام شود. گویه   ظیاه مداری معرهی می

( تالالا 9عمالالدتا نادرسالال  )نمالالره ای از لیکالالرف پالالنج درجالاله

شود   نمره بالاالتر بندی می( درجه1عمدتا درس  )نمره 

مولاهد نشان ر غالب بودن آن شخصی  در هرد  1در بین 

 9911این پرسشنامه توسالط خرمالایی در سالال  .(04)اس 

اس  ر ایی این ابزار با اسرااده از تحلیالل  اعرباریابی شده

االالای اصالاللی امالالراه بالالا چالالرخ  عالالاملی بالاله ر ش مولاالاله

 اریمالالاکس   پایالالایی آن بالالا اسالالرااده از ضالالریب آلاالالا 

 .(09)(تایید شد10/4تا 17/4کر نبا  )

 

 ممحظاف اخمقی
ضیح در مورد مالر  اخذ رضای  کربی آگااانهد تو

  ااالالداف آند اممینالالان از محرمانالاله مانالالدن اممعالالاف 

آ ری شالدهد کسالب کالد اخالم  از دانشال اه علالوم جمع

( IR.MAZUMS.REC.1398.6026) پزشکی مازندران

در ایالن مطالعاله باله از جمله ممحظاف اخمقالی بالود کاله 

 اا توجه شد.آن

 

 تجزیه   تحلیل
 مالورد 74نسالخه  PSPPاهزار اا با اسرااده از نرمداده

در توصیف مرغیراالای . تجزیه تحلیل آماری قرار گره 

  برای    انحراف معیار از شاخص آماری میان ین کمی

اای آماری تعالداد   توصیف مرغیراای کیای از شاخص

بالالرای گالالزارش میالالان ین نمالالره  درصالالد اسالالرااده شالالد.

خودکارآمدی جنسی بر حسب عوامل مرتبط د  حالالری 

برای عوامل مالرتبط ساله حالالری از آنالالیز از تی مسرقل   

برای سالنج  ارتبالاط بالین  اریانس یکرااه اسرااده شد. 

د  مرغیر کمی از ضریب امبسر ی پیرسون اسرااده شد. 

امچنین برای بررسی ارتباط مرغیراالای مسالرقل بالا مرغیالر 

)خالالالود کارآمالالالدی جنسالالالی( در مرحلالالاله ا ل از  اصالالاللی

 ندگانالهرگرسیون خطالی سالاده   سالپس از رگرسالیون چ

multiple linear regression  اسرااده شالد کاله بالا توجاله 

 بالاله زیالالاد بالالودن تعالالداد مرغیراالالای مسالالرقلد ر ش پالالس 

سالطح ( مورد اسالرااده قالرار گرهال . Backward) ر نده

 در نظر گرهره شد. 41/4اا داری در کلیه آزمونمعنی
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 و عوامل مرتبط با آن... يجنس یخودکارآمد
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 یافته ها
میان ین   انحراف معیار سن زنان   امسرانشالان باله 

به عم ه  سال بود. 90/03 ±99/1   19/09±11/1ترتیب 

مالول مالدف ابالرم باله  این که میالان ین   انحالراف معیالار

 9-73سال گزارش شالد کاله در دامناله  17/3±0/1دیاب  

اای جمعیرید اجرماعی   سال در تغییر بود. سایر  یوگی

نشالان داده  9کننالدگان در جالد ل شالماره مبی مشارک 

رآمدی جنسالید رضالای  میان ین کلی نمره خودکاشد. 

 د19/91 ±34/1ترتیالالب هزناشالالویی   عملکالالرد جنسالالی بالال

 گزارش شد. 41/1±19/77   39/991 91/79±

 
در زنالان  یوگی االای جمعیرالید اجرمالاعی   مبالی  :1جدول شماره 

به مراکز غالدد شالهر سالاری سالال دیابری سنین بار ری مراجعه کننده 

  = تعداد(094) 9911 -9911
 

 عداد)درصد(ت سطو  مرغیر عوامل

 (1/01)919 پایین تر از دیپلم تحصیمف خانم جمعیری

 (7/99)971 دیپلم   هو  دیپلم

 لیسانس   باالتر
 

 19(7/77) 

 (1/91)911 پایین تر از دیپلم تحصیمف امسر

 (9/91)900 دیپلم   هو  دیپلم

 لیسانس   باالتر
 

943(9/71) 

 (9/01)913 94بیشرر از  شاخص توده بدنی

 (9/91)900 94   71بین 

 71کمرر از 

 

11(1/91) 

 (0/91)19 کارمند شغل خانم اجرماعی

 (1/31)973 خانه دار

 سایر
 

74(1/0) 

 (0/00)917 اصم اقرصادی -مبقه اجرماعیرضای  از 

 (7/19)794 تا حد دی

 کامم

 

91(0/0) 

 (39)719 ندارد *بیماری  شناخره شده امسر مبی

 دارد
 

991(71) 

 (3/39)947 خیر مصرف دار اا ی ضد هشارخون

 بلی
 

941(9/71) 

 (1/13)914 خیر مصرف دار ی ضد اهسردگی 

 بلی
 

14(7/97) 

 (9/01)911 خیر مصرف سایر دار اا

 (1/10)771 بلی

 

 ر شدهدیاب د قلبید تیر ئیدد هشارخون د بدخیمی   ترکیبی از بیماری اای ذک *

 

االای در این مطالعه به منظور تاسیر مناسب تر یاهراله

پو ا    به منظور کنررل اثالراف امپوشالانی مرغیراالای 

مورد بررسی ابردا رگرسیون خطی ساده بر اسام عوامل 

جمعیرید اجرماعی   مبی به صورف جداگانه انجام شد. 

مرغیراالای سالن خالانمد نرایج نشان داد از عوامل جمعیری: 

تحصالیمف امسالرد شالاخص تالوده بالدنی    سالن امسالرد

اای شخصالیری  ظیااله مالداری   ثبالاف ایجالانید از تیپ

عوامل اجرماعی: مرغیراای شغل خانمد رضای  زناشویی 

مرغیراالای بیمالاری   از عوامالل مبالی:   عملکرد جنسالی 

شالالناخره شالالده امسالالرد مصالالرف دار ی ضداهسالالردگی 

)هلوکسیرین(د مصرف دار اای ضد هشارخون   مصرف 

)مانند دار ی پایین آ رنالده چربالی خالون    ر دار ااسای

دار ی قلبالالی پر پالالانولول( دارای ارتبالالاط معنالالی داری بالالا 

 (.7شماره  جد ل) خودکارآمدی جنسی بودند

سایر مرغیراا ماننالد تعالداد هرزنالداند تعالداد دهعالاف 

 سالالابقه نابالالار رید ر ش پیشالال یری  ازد اج زن   امسالالرد

خالدر توسالط زن   از باردارید مصالرف الکالل   مالواد م

امسرد تعدد ز جاف امسر در زمان مطالعهد تحصالیمف 

 زند شاخص تالوده بالدنید مالول مالدف بیمالاری دیابال د 

 نالالالوع درمالالالان دیابالالال    سالالالن ازد اج در ایالالالن مرحلالالاله 

دار آمالاری بالا نمالره خودکارآمالدی جنسالی ارتباط معنی

 (.<P 41/4نداشرند )

ه ر این مطالعه با  ر د تمالامی مرغیراالا بالدر نهای  د

راای المرغیال ون خطی چندگاناله پالس ر نالدهالمدل رگرسی

باقی مانده در مدل شامل: تحصیمف امسرد سن امسالرد 

مبقاله د رضای  از خانم   ظیاه مدارید شغل -شخصی 

د عملکرد جنسید رضای  زناشالویی اقرصادی -اجرماعی

بودند کاله  مصرف دار ی ضد اهسردگی )هلوکسیرین(  

ارآمالالدی جنسالالی را درصالالد از  اریالالانس نمالالره خودک 11

 (.9تبیین کرد )جد ل شماره 
 

 بحث
مطالعه حاضر با ادف تعیین خودکارآمدی جنسالی 

زنان دیابری سنین بار ری   عوامل مرتبط با آن بالر ر ی 

زن دیابری سنین بار ری مراجعه کننده به د  مرکالز  094

 غدد شهرسران ساری انجام شد.
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 و همکارانی معصومه جبار     

 021      0022، شهریور  022ه م، شمارمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                 دوره سي و یك           

 پژوهشی

 9911 -9911 دبه مراکز غدد شهر سالاریزنان دیابری مراجعه کننده آمدی جنسی ارتباط عوامل جمعیرید اجرماعی   مبی با خودکار :2شماره  جدول

 = تعداد(094)
 

 2R سطح معنی داری SE ضریب رگرسیونی مرغیر عوامل

 497/4 41/4 -91/4 - سن خانم جمعیری 

= 4/91, 

adjusted =4/91, 

R= 17/4  

 447/4 40/4 91/4- لیو- سن امسر

   رهرنس کمرر از دیپلم تحصیمف امسر

 997/4 10/4 11/4 دیپلم   هو  دیپلم

 لیسانس   باالتر
 

14/9 10/4 449/4 

   رهرنس 94بیشرر از  شاخص توده بدنی 

 411/4 14/4 19/4 94تا  71بین 

 71کمرر از 
 

41/9 11/4 949/4 

  447/4 41/4 91/4 -  ظیاه مداری -شخصی  

 - ثباف ایجانی -شخصی 

 

99/4 49/4 449/4> 

   رهرنس کارمند شغل خانم اجرماعی
=  4/19, 

adjusted =4/14, 

R= 39/4  

 449/4 11/4 11/9- خانه دار

 رسای
 

-17/9 41/9 <449/4 

 449/4> 49/4 43/4 - رضای  زناشویی

 عملکرد جنسی

 

- 99/4 47/4 <449/4 

 449/4>  رهرنس ندارد *بیماری شناخره شده امسر مبی

= 4/91,  

adjusted =4/91,  

R= 00/4  

 14/4 09/7- دارد

 449/4  رهرنس خیر مصرف دار ی ضد اهسردگی

 17/4 11/7- بلی

 494/4  رهرنس خیر مصرف دار ی ضد هشارخون

 17/4 19/9- بلی

 447/4  رهرنس خیر **مصرف سایر دار اا

 11/4 39/9- بلی

 

 دیاب د قلبید تیر ئیدد هشارخوند بدخیمی   ترکیبی از بیماری اای ذکر شده : *
 گی  ضد هشارخون)مانند دار ی پایین آ رنده چربی خون   دار ی قلبی پر پانولول(اهسرد ضدبه غیر از دار اای : ** 

 

 

به مراکالز غالدد شالهر زنان دیابری مراجعه کننده بررسی اثر امزمان ارتباط عوامل جمعیرید اجرماعی   مبی با خودکارآمدی جنسی  : 3 جدول شماره

 = تعداد(094) 9911 -9911 دساری
 

 سطح معنی داری SE ضریب رگرسیونی مرغیر عوامل

   رهرنس کمرر از دیپلم تحصیمف امسر جمعیری

 997/4   01/4 39/4 دیپلم   هو  دیپلم

 لیسانس   باالتر
 

73/9 13/4 620/6 

   رهرنس 94بیشرر از  شاخص توده بدنی 

 419/4 09/4 31/4 94 تا 71بین 

 71کمرر از 
 

14/4 19/4 994/4 

 613/6 49/4 -41/4 - سن امسر

 610/6 40/4 41/4 -  ظیاه مداری-شخصی 

 خانم  سن

 

- 41/4- 41/4 979/4 

   رهرنس کارمند شغل اجرماعی

 911/4 11/4 -19/4 خانه دار

 622/6 11/4 -71/7 سایر

   رهرنس اصم اقرصادی -از مبقه اجرماعیرضای  

 620/6 09/4 19/4 تا حد دی

 914/4 11/4 71/9 کامم

 <661/6 47/4 79/4 - عملکرد جنسی

 - رضای  زناشویی
 

41/4 49/4 661/6> 

   رهرنس خیر دار ی ضد اهسردگی مبی

 419/4 11/4 -99/9 بله

 

= 4/11,          adjusted =4/11,        R=4/33 
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با توجه به جسرجو در منابع در دسالررم   باله سالبب 

نبود مطالعه مشابهی در زمینه خودکارآمدی جنسی زنالان 

اای مطالعه حاضر با سالایر مطالعالاف دیابرید مقایسه یاهره

 که موضوع خودکارآمدی جنسی زنان غیر دیابری   سالایر

اندد ی نمودهاای سمم  جنسی زنان دیابری را بررسجنبه

انجام پذیره . امید اس  نرالایج مطالعاله هعلالی بسالرری را 

 برای مقایسه مطالعالاف مخرلالف در آینالده هالراام سالازد.

میالالان ین نمالالره خودکارآمالالدی جنسالالی زنالالان دیالالابرید 

درصالالد از نمالالره کالالل  14دانالالده کسالالب در حالالد د نشالالان

باشالد کاله در پرسشنامه خودکارآمدی جنسی  زیری می

االای تر شالاخصباشد که نمره پایینیراسرای مطالعاتی م

 سالالمم  جنسالالی را در زنالالان دیالالابری نسالالب  بالاله سالالایر 

بر اسالام آزمالون رگرسالیون  (.01د1-0)دادزنان نشان می

خطالالی چندگانالاله پالالس ر نالالده از عوامالالل مالالرتبط بالالا نمالالره 

تالوان باله عوامالل خودکارآمدی جنسی زنالان دیالابری مالی

 صالیریسن   تحصیمف امسر   تیپ شخجمعیری از جمله: 

 مدارید عوامل اجرماعی مانند: شغل خانمد رضالای  ظیاه

اقرصادید عملکرد جنسالی   رضالای   -از مبقه اجرماعی

زناشالالویی   عوامالالل مبالالی ماننالالد مصالالرف دار ی ضالالد 

 .اهسردگی اشاره کرد

 بین سن امسر با خودکارآمدی جنسیدر این مطالعه 

مالوری داری  جالود داشال . بالهیمعنزنان دیابری ارتباط 

با اهزای  سن امسالران خودکارآمالدی جنسالی زنالان که 

زاده   اثالرمراالا ف بالا نرالایج مطالعاله کاا  یاهره اسال . 

ی که حاکی از اهزای  خودکارآمدی جنس (07)امکاران

د در این مطالعهباشدد زنان امزمان با اهزای  سن آنان می

یاهال   ارتبامی بین خودکارآمدی جنسی با سالن بیمالاران

ای دی ر نشان داده شده اس  کاله در مطالعهگرچه  نشد.

ممکالن اسال   خودکارآمدی جنسی زنان با اهزای  سالن

زنالالان پالالس از مواجهالاله بالالا بسالالیاری از کالالاا  یابالالدد زیالالرا 

اعرماد به ناس شالده   باله مالر ر  ااد دچار کاا موقعی 

االالا تحالال  تالالاثیر قالالرار خوااالالد زمالالان خودکارآمالالدی آن

دلیالالل توانالالد بالالهمالالیعالالدم امخالالوانی نرالالایج  .(14)گرهالال 

االای سالنی مراالا ف گر ه اای هران ی اجرماعی  تاا ف

رسد زنان در جوامالع چه بنظر میمورد مطالعه باشد. چنان

تمالایمف جنسالی محاهظه کار شرقی از بیان احساسالاف   

جنسالی امرنالاع  خود   ذکر خودکارآمالدی در موضالوعاف

قالبح اجرمالاعی بیالان ایالن  دلیله رزند که این امرناع بمی

 گردد.ترد تشدید میاحساساف در اهراد مسن

در مطاله حاضر نمره خودکارآمالدی جنسالی زنالانی 

 اا دارای مدرک لیسانس   یالا بالاالتر بودنالدکه امسران آن

رسد اهراد دارای تحصیمف تر بوده اس . به نظر میبی 

بالالاالترد درک بهرالالری نسالالب  بالاله خودکارآمالالدی جنسالالی 

اای اجرماعید ن داشره   باعی ارتقای حمای امسرانشا

خالالانوادگی   عالالامای در دسالالریابی بالاله سالالطح مطلالالوب 

شالالود. برخالالی مطالعالالاف خودکارآمالالدی امسرانشالالان مالالی

امچنین نشان دادند که تحصیمف امسر باعی دخالال  

گیالالری موضالالوعاف مالالرتبط بالالا تالالر آنالالان در تصالالمیمبالالی 

سالران شود. چرا که امسمم  زنان   توانمندی آنان می

تحصیل کرده دارای آگااید اعرماد به ناس   مشارک  

تری نسب  به سایرین در موضوعاف مرتبط اسرند   بی 

تری جه  رهع نیازاای امسرانشان در نریجه تمش بی 

 .(07-00)دانداا انجام می  توانمندی آن

پ شخصالالیری در ایالالن مطالعالاله مشالالخص شالالد کالاله تیالال

 مسالرقیمدار مداری نیز با خودکارآمدی ارتباط معنی ظیاه

دلیل هقدان مطالعاله مشالابه امکالان مقایساله ایالن هداش . ب

نریجه با سالایر مطالعالاف  جالود نالدارد   نرالایج مطالعالاف 

 اای شخصیری   سمم  جنسالیموجود در خصوص تیپ

 باشالد کاله نیالاز باله تکالرارزنان با نرایج مراا تی امراه می

رساند. اما در مجموع باله تر را در آینده میمطالعاف بی 

کاله اهالراد بالا خصوصالیاف رسد بالا توجاله باله ایالننظر می

تالوان گاال  کاله کنندد میشخصیری مخرلای ازد اج می

رابطه زناشویی پیوندی بین د  شخصی  مراالا ف اسال . 

از مرف دی رد اهراد تمایل دارند خصوصیاف رهرالاری   

شریک زندگی خود تحمیل کننالد.  عملکردی خود را به

تواند یالک هشالار ر انالی در اا میبنابراین د شخصی  آن

 .(01)اا باشدر ابط زناشویی آن
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 پژوهشی

ای که در زرند کرمان در رابطاله بالا تالاثیر در مطالعه

االالای شخصالیری بالالر عملکالرد جنسالالی انجالام شالالد  یوگالی

اای شخصالیری دیالده ای بین عملکرد جنسی   تیپرابطه

نرایج یک مطالعه مر ری در مورد رابطه  .(01)نشده اس 

اای شخصیری   زندگی زناشالویی نشالان داد یبین  یوگ

 که ز جین دارای تیپ شخصیری ر ان رنجوری از رضالای 

که ز جین با تیالپ زناشویی پایینی برخوردارندد در حالی

شخصیری  ظیاه مداری از رابطه زناشویی خود رضالای  

االالای شخصالالیری در کالاله  یوگالالیجابیشالالرری دارنالالد. از آن

اا بالرای توان از آندد میمول زمان به نسب  پایدار اسرن

اای مخرلف زندگید بینی رهراراای هرد در موقعی پی 

 االایازجمله ر ابط زناشویی اسرااده کرد. بررسی  یوگی

تالر در توانالد باعالی شالناخ  بالی شخصیری ز جین مالی

اای شخصیری مربوط به رضای  زناشالویی مورد  یوگی

داالدد ضعیف که خطر جالدایی   مالم  را اهالزای  مالی

اای شخصیری که با یک توان  یوگیود   امچنین میش

تر مرتبط اسرند را تر   با ثبافرابطه زناشویی بهررد سالم

 .(03)ارتقا  داد

تالالر بالالودن االالای ایالالن مطالعالاله مبنالالی بالالر کالالمیاهرالاله

خودکارآمدی جنسی در زنان تح  درمان بالا دار االای 

ضداهسالالردگی تاییدکننالالده مطالعالاله مالالر ری در زمینالاله 

ایالن نرالایج در  .(01)باشالدخودکارآمدی جنسی زنان مالی

داالد اهسالردگی   اضالطراب کنار مطالعاتی که نشان مالی

باعی خودپنالداری جنسالی پالایین   اخالرمالف عملکالرد 

تواند تاییدی بر این موضوع باشد می د(19)شودجنسی می

ری بالالا خودکارآمالالدی جنسالالی کالاله در ارزیالالابی زنالالان دیالالاب

نامطلوب بهرر اس  به سمم  ر ان   از جمله اهسردگی 

در آنان توجه شالود   از سالوی دی الر در زنالان بالا سالطح 

سمم  ر ان نامناسب به اخرمالف سالمم  جنسالی   از 

جمله خودکارآمدی جنسی آنان توجه نمود. در مطالعاله 

حاضالالر زنالالان بالالا عملکالالرد جنسالالی مطلالالوب دارای نمالالره 

د. کالاله در ایالالن الری بودنالالالی باالتالالالدی جنسالالالکارآمالالخود

باشالد کاله راسرا با مطالعه عطریان   امکاران امسالو مالی

خودکارآمالالدی جنسالالی زنالالان مرااالالل سالالنین بالالار ری بالالا 

االای آن رابطاله عملکرد جنسی   برخی از خرده مقیالام

ای توسط ار چند در مطالعه (.17)داری داردیمثب    معن

نی داری بین خودکارآمدی ضیایی   امکاران ارتباط مع

اس  مکن م. (19)نداش  جود جنسی   عملکرد جنسی 

اای بین این د  مطالعه به  این عل  باشد که تاا ف یاهره

زن مرااالل بالا  31 خودکارآمالدی جنسالی در مطالعه هو 

چهار سوال ارزیابی شده اسال  در حالالی کاله در مطالعاله 

سالالوالی  زیالالری   امکالالاران بالالر  94کنالالونی از پرسشالالنامه 

رسد برای نظر میهبنابراین ب .(19)زن انجام شد 094ر ی 

ارتقائ خودکارآمدی جنسی زناند ارتقاد تقوی    حاظ 

عملکرد جنسی از جمله مواردی اس  که باید در مراکز 

داندگان خدماف سمم  جنسالی بهداشری از سوی ارائه

 دلیل ماای  توصیای مطالعههمورد توجه قرار گیرد. گرچه ب

باید از ارتباط د سویه خودکارآمالدی جنسالی   حاضرد ن

توانالد عملکرد جنسی زنان غاهل شد که به نوبه خود مالی

آ ر این نکره باشد که اجزا  مخرلف زندگی جنسالی پیام

صورف جالامع مالورد هزنان باید در یک ن اه کل ن ر   ب

ای بالا ارزیابی قرار گیرند   انجام ار گونه برنامه مداخلاله

ز  از زنالدگی جنسالی زنالان بالد ن ادف ارتقا  یالک جال

لحاظ نمودن اجزا  بهم پیوسره دی ر با موهقی  چنالدانی 

 .(10)امراه نخوااد بود

اای ایالن مطالعاله نشالان دانالده ایالن اسال  کاله یاهره

خودکارآمالالدی جنسالالی در زنالالان دیالالابری از تغییالالراف در 

رسالد کاله . باله نظالر مالیپالذیردرضای  زناشویی تاثیر می

جنسی   چه باله رضای  زناشویی چه به صورف رضای 

صورف رضای  عالامای   ایجالانی نشالان دانالده درک 

دکارآمدی جنسی اهراد اس  گرچه خودکارآمالدی خو

جنسالالی االالم سالالهم قابالالل تالالوجهی در رضالالای  زناشالالویی 

بالالا توجالاله بالاله نرالالایج هالالو  رابطالاله بالالین  (11د11د01)دارد

ی  زناشالالویی د  مرهالاله خودکارآمالالدی جنسالالی   رضالالا

االا بالرای اهالزای  د اسالرااده از برخالی ر شباشد. لالذامی

یی بهرر   خودکارآمدی جنسی زنان برای زندگی زناشو

در نریجه د ام زندگی خانوادگی در جامعه ضالر ری باله 

 رسد.نظر می
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 و عوامل مرتبط با آن... يجنس یخودکارآمد
 

 0022، شهریور  022دوره سي و یكم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                       021

االالالای ایالالالن مطالعالالالهد ارتبالالالاط بالالالین از سالالالایر یاهرالالاله

خودکارآمدی جنسی با مرغیراای شغل خانم   رضالای  

االای باشد. زنالان بالا شالغلاقرصادی می-از مبقه اجرماعی

اای دی ر نسب  به شغل کارمندی نمره کارگری   شغل

 تری داشالرند. مطالعالاف موجالودرآمدی جنسی پایینخودکا

در زمینه خودکارآمدی جنسی زنان تاکنون گزارشالی از 

ارتباط بالین خودکارآمالدی جنسالی   مرغیراالای شالغل   

اند اما به نظر  ضعی  اقرصادی اجرماعی را منرشر ننموده

تالر   مبقاله رسد که زنان کارگر دارای توان مالی کممی

ایین بوده   ممکن اس  ایالن زنالان اجرماعی   اقرصادی پ

تر نسب  به مشکمف جنسالی   دارای اممینان   با ر کم

اای جنسی خود باشند. گرچه باید یادآ ر شالد توانمندی

که تنها شاغل بودن زنان در سمم  اجرماعی   سالمم  

باشد بلکه نوع شالغلد شالرایط شالغلی   عمومی موثر نمی

سالزایی دارد. هثیر بپیامداای شغلی بر سمم  اجرماعی تا

شالالغل االالایی بالالا رده   منزلالال  اجرمالالاعی پالالایین   دارای 

دسالالرمزد نامناسالالب انرظالالاراف زنالالان را بالالرآ رده نکالالرده   

االای کارمنالدی دارای امنی  شغلی پایینی نسب  به شغل

د لذا از االر گوناله اقالدامی بایالد بالرای بهبالو .(13)باشدمی

شرایط شغلی زنان   به تبالع آنالان ارتقالا  خودکارآمالدی 

 جنسی زنان بهره جس .

از نقاط قوف این مطالعه این اس  که مطالعه حاضر 

بر اسام جسرجو در منالابع در دسالررمد تنهالا مطالعاله در 

 خصوص خودکارآمدی جنسی زنان دیابری سالنین بالار ری

 االای مالا در موضالوع سالمم تواند بر دانسالرهبود که می

جنسی این زنان بیازاید. ام چنین از رگرسیون لجسریک 

  چند مرغیره در تحلیل آماری اسرااده شد   با توجاله باله 

ارتباط اخرمل عملکرد جنسی با خودکارآمالدی جنسالی 

اممع از خودکارآمدی جنسی زنان دیابری این امکان را 

نماید تا بالا رهالع عوامالل مالرتبط برالوان موجالب هراام می

سالی ارآمدی جنسالی   بهبالود عملکالرد جنارتقای خودک

 زنان دیابری سنین بار ری شد.

اای این مطالعه این کاله ا ال باله دلیالل از محد دی 

مقطعی بودن این مطالعهد تعیالین ر ابالط علال    معلالولی 

بین خودکارآمدی جنسی با عوامل جمعیریداجرمالاعی   

 غیالرممکن (Temporality Bias) تورش علیرالی دلیلمبی به

 (Information Bias)  م این کاله تالورش اممعالافاس . د

به دلیل حسام بودن ماای  سواالف در حالوزه سالمم  

جنسی به  یوه در مرن جوامع محاهظه کار کشوراای در 

حال توسعه که در آن محد دی  هران ی ممکالن اسال  

مالالانع از اهشالالای  اقعیالال  ر ابالالط بالالین ز جالالین شالالودد 

اگرچاله باله پذیر اس . برای کالاا  ایالن تالورشد امکان

االا کنندگان در خصالوص محرماناله بالودن دادهمشارک 

اممینان داده شدد با این  جودد نرایج ممکن اس  مسرعد 

( Social desirability Bias) تورش مطلوبی  اجرمالاعی

 باشند. سوم ایالن کاله نرالایج ایالن مطالعاله قابالل تعمالیم باله 

زنالالانی کالاله تحالال  پوشالال  مراکالالز غالالدد دانشالال اه علالالوم 

اند   نیز زنان با عوارض پیشالرهره ن نبودهپزشکی مازندرا

 باشد.دیاب د نمی

داد که عوامل مالرتبط بالا نرایج این بررسی نشان می

 خودکارآمدی جنسی در زنان دیابری سنین بار ری شامل:

عوامل جمعیرید اجرماعی   مبی اس  که نق  برخی از 

 آنان مانند رضای  زناشویی   عملکرد جنسی در سایر زنالان

اای شان داده شده اس    برخی از عوامل مانند تیپنیز ن

شخصیری در مطالعه حاضر بررسی شده اس  که نیاز باله 

 اایگرچه دانسرهداد. تر درآینده را نشان میمطالعاف بی 

ما از موضوع خودکارآمدی جنسی زنان دیابری به سالبب 

باشالد  لالیکن بالا تعداد محد د مطالعاف بسیار اندک مالی

 مهم خودکارآمدی جنسی درسمم  جنسیدتوجه به نق  

توانالد یالک اسالرراتوی اهزای  خودکارآمدی جنسی مالی

برای جلوگیری از اخرمل در زندگی جنسی زنان دیابری 

سنین بار ری باشد   این اهزای  خودکارآمدی ممکالن 

اای مقابله بالا مشالکمف   حرالی رهراراالای اس  مهارف

لالالالذا  خالالالودمراقبری زنالالالان دیالالالابری را اهالالالزای  داالالالد.

تواننالالد بالالا کمالالک دانالالدگان خالالدماف سالالمم  مالالیارائالاله

مبرنی برر یکالرد چندگاناله   بالا مشالارک  اای اسرراتوی

جه  ارتقا  سطح خودکارآمدی جنسی زنان بین بخشی 

 دیابری گامی موثر بردارند.
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