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Abstract
Background and Objectives: Diabetes mellitus is a chronic disease that
is associated with sleep problems and sexual disorders. Among them,
self-efficacy is an important indicator for adaptation to disease in
diabetic patients, which helps them to discover and use their maximum
ability for disease management. This study was conducted with the aim
of determining the correlation between self-efficacy with sleep quality
and incidence of sexual dysfunction in patients with type 2 diabetes.
Methods: In this descriptive-correlational study, 200 patients with type
2 diabetes, were selected using purposeful sampling method from
Shahid Bahonar and Rajaei Hospitals of Karaj city. The data were
collected by a demographic characteristics questionnaire, the Diabetes
Management Self-Efficacy Scale (DMSES), Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI), the Female Sexual Function Index (FSFI), and the Male
Sexual Function Index (MSFI). The data were analyzed using Pearson
correlation coefficient.
Results: In this study, a positive significant correlation was observed
between self-efficacy and erectile function (p<0.002); correlation
coefficient of the self-efficacy predictor variable was 0.31, and there
was a significant correlation between self-efficacy and female sexual
function (p<0.001); correlation coefficient of self-efficacy predictor
variable was obtained 0.33. There was also a negative correlation
between self-efficacy and sleep quality (p<0.003); correlation
coefficient of the self-efficacy predictor variable and sleep quality was
-0.21, meaning that with one unit increase of sleep quality disturbance,
self-efficacy decreases 0.2.
Conclusion: Based on the results of this study, sexual dysfunction and
sleep disturbances are common in patients with type 2 diabetes, which
negatively affect their quality of life. Therefore, paying attention to
self-efficacy in health counseling for type 2 diabetic patients, can play
an important role in their sexual function and sleep quality.
Keywords: Diabetes mellitus type 2; Self efficacy; Sexual function;
Sleep hygiene.
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همبستگی بین خودکارآمدی با کیفیت خواب و شاخص عملکرد جنسی در بیماران دیابتی
نوع 2
مهدی قدرتی میرکوهی ،*1سمیرا حدادی ،2مهناز اکبری کامرانی

3

1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی

چکیده

و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران،

زمینه و هدف :دیابت ،بیماری مزمنی است که با عوارضی همچون مشکالت خواب و

ایران.

اختالالت جنسی همراه است .در این میان ،خودکارآمدی یک شاخص مهم در تطابق با بیماری

2گروه روانشناسی ،واحد قزوین ،دانشگاه

در افراد دیابتی است که به بیماران برای کشف و استفاده از حداکثر توانایی خود بهمنظور

آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.

مدیریت بیماری کمک میکند .این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین خودکارآمدی با کیفیت

3گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و
مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز،
کرج ،ایران.

خواب و بروز اختالل عملکرد جنسی در بیماران دیابتی نوع  2انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه به روش توصیفی  -همبستگی 200 ،بیمار دیابتی نوع  2با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند از بیمارستان های شهید باهنر و رجایی شهر کرج انتخاب شدند.
اطالعات با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک ،مقیاس خودکارآمدی در مدیریت
دیابت ،پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ ،ابزار عملکرد جنسی در زنان و مقیاس بینالمللی
عملکرد نعوظ جمعآوری شد .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند
یافتهها :در این مطالعه بین خودکارآمدی و عملکرد جنسی مردان ،همبستگی مثبت وجود

*

داشت؛ به عبارتی ،بین خودکارآمدی با اختالل نعوظ ،همبستگی معنیدار آماری مشاهده گردید
نویسنده مسئول مکاتبات:

مهدی قدرتی میرکوهی ،گروه
روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران،

( .)p<0/002ضریب همبستگی در متغیر پیشبین خودکارآمدی 0/31 ،بود و بین خودکارآمدی
با عملکرد جنسی زنان ،همبستگی معنیداری دیده شد ( .)p<0/001ضریب همبستگی در متغیر
پیشبین خودکارآمدی 0/33 ،به دست آمد .بین خودکارآمدی با کیفیت خواب نیز همبستگی
منفی بود؛ به عبارتی بین خودکارآمدی با کیفیت خواب ،همبستگی معکوس معنیداری وجود

ایران؛

داشت ( .)p<0/003ضریب همبستگی در متغیر پیشبین خودکارآمدی و کیفیت خواب
آدرس پست الکترونیکی:
mahdi.ghodrati@pnu.ac.ir
تاریخ دریافت95/9/11:

 -0/21بود؛ یعنی با افزایش یک واحد آشفتگی کیفیت خواب ،خودکارآمدی  0/2کاهش
مییافت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،در بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2اختالل عملکرد
جنسی و مشکالت خواب شایع بوده که بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی دارد .بنابراین ،توجه به

تاریخ پذیرش95/11/12:

خودکارآمدی در مشاوره سالمت بیماران دیابتی نوع  2میتواند نقش مهمی در عملکرد جنسی و
کیفیت خواب آنان داشته باشد.
کلید واژهها :دیابت ملیتوس نوع 2؛ خودکارآمدی؛ عملکردجنسی؛ بهداشت خواب.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Ghodrati Mirkouhi M, Hadadi S, Akbari Kamrani M. Correlation between
self-efficacy with sleep quality and sexual function index in patients with type 2
]diabetes. Qom Univ Med Sci J 2018;12(4):31-41. [Full Text in Persian
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مقدمه

جنسی زنان دیابتی برابر  %78/7گزارش شد که شامل%58 :

دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن بوده که در حدود 285

مشکالت لوبریکاسیون %50 ،کاهش میل جنسی %50 ،مشکالت

میلیون نفر در دنیا به آن مبتال هستند و پیشبینی میشود تا سال

تحریک شدن %47/3 ،درد %32/7 ،شکایت از اختالل ارگاسم و

 2030این رقم به  439میلیون نفر برسد ( .)1در ایران نیز بیش از 3

 %42/7نارضایتی جنسی بود ( .)1خواب یک نیاز اساسی انسان

میلیون نفر به دیابت مبتال هستند ( .)2دیابت نوع  2در افراد باالی

بوده که برای حفظ و نگهداری انرژی ،وضعیت ظاهری و رفاه

 60سال ایرانی در سال  2012بیش از  %22گزارش شد ( .)3دیابت

جسمی الزم است ،همچنین بیخوابی موجب بروز اختالالت

یکی از شایعترین بیماریهای غیرواگیر قرن محسوب میشود .این

هورمونی ،رفتاری و جسمی شده و کیفیت زندگی فرد را نیز

بیماری نهتنها بهعنوان مهمترین عامل اختالالت

کاهش میدهد ( .)13بیماری میتواند کیفیت و کمّیت خواب را

قلبی – عروقی و نابینایی مطرح است؛ بلکه در بروز ناتوانیهای

تحت تأثیر قرار دهد و کیفیت خواب ضعیف سبب کیفیت پایین

جنسی و کیفیت خواب نیز نقش دارد (.)4

زندگی میشود .کیفیت نامناسب خواب در دیابت نوع  2بارز

ماهیت مزمن بیماری دیابت بر جسم ،روان و عملکرد فردی -

است و خوابهای آشفته بیشتر در دیابت نوع  2تکرار میشود

اجتماعی بیمار تأثیر میگذارد؛ بنابراین بررسی ابعاد مختلف

( .)14از طرف دیگر ،اختالل خواب با افزایش فعالیت اعصاب

سالمتی کیفیت زندگی در این بیماران از اهمیت ویژهای

سمپاتیک ،افزایش سطح کورتیزول در عصر و افزایش سطح

برخوردار است ( .)5حدود  %90دیابتیها دچار دیابت نوع 2

هورمون رشد منجر به افزایش مقاومت به انسولین و کاهش تحمل

هستند ( .)6فاکتورهای رفتاری و محیطی مانند افزایش وزن ،چاقی

گلوکز میگردد ( .)15تحقیقات پژوهشگران آمریکایی نشان

و ورزش ،از فاکتورهای اصلی دیابت نوع  2به شمار میآیند (.)7

میدهد افرادیکه کمتر از  6ساعت در شبانهروز میخوابند ،بیشتر

ریسک اختالل عملکرد جنسی در بیماران دیابتی به دلیل بروز

در معرض اختالالت غیرطبیعی قندخون و ابتال به دیابت نوع 2

مشکالت عصبی ،عروقی ،هورمونی و ابتال به بیماریهای مزمن

هستند .نتایج نشان داده است کسانیکه کمخوابی دارند ،با احتمال

دیگر مانند بیماری کلیه ،فشارخون و چربی افزایش مییابد (.)8

بیشتری دچار افزایش قندخون ناشتا و دیابت نوع  2میشوند (.)14

اختالل عملکرد جنسی ،شایعترین عارضه دیابت مربوط به جنس

بیماری دیابت ،یک بیماری خودمدیریتی است؛ زیرا  %99مراقبت

است ( .)9اختالل عملکرد جنسی در مردان دیابتی بهصورت

به عهده خود بیمار میباشد ( .)16خودکارآمدی میتواند فرد را به

کاهش لیبیدو ،اختالل عملکرد انزال ،نرمی نعوظ و در نهایت،

اتخاذ رفتارهای ارتقادهنده سالمت و ترک رفتارهای مضر برای

اختالل عملکرد جنسی است .در زنان دیابتی نیز این اختالل شامل

سالمت ،قادر سازد ( .)18خودکارآمدی در واقع باور و انتظار فرد

نارضایتی جنسی ،اختالل ارگاسم و لوبریکاسیون میباشد .این

مبنی بر ظرفیت تأثیرگذاری او بر پیامد مطلوب از طریق

اختالالت بهعلت مشکالت روانی ،هورمونی ،عصبی و عروقی

تالشهای فردی است که فرد با استفاده از ابزار خودکارآمدی بر

ایجاد میشود ( .)10مطالعات نشان دادهاند فاکتورهایی از قبیل

تغذیه و فعالیتهای بدنی در راستای کنترل قندخون نظارت داشته

رژیم غذایی ،خواب و درمان دارویی در اختالل نعوظ

و میتواند از بروز عوارض این بیماریها پیشگیری کند (.)19،18

تأثیرگذارند .براساس مطالعات انجامشده ،کمترین درصد شیوع

فعالیت جنسی سالم در سالمت روان مردان و زنان ،تشکیل و ثبات

اختالل نعوظ در بریتانیا و ایتالیا با  %35و باالترین میزان شیوع در

خانواده ،پیشگیری از اختالفات ،سوءتفاهم و فروپاشی روابط

ژاپن با  %90بوده است ( .)11در ایران نیز شیوع اختالل نعوظ در

زناشویی ،همچنین پیامد ناگوار آن نقش مهم و اساسی دارد (،)20

مردان دیابتی نوع  ،2حدود  %18/8تخمین زده شده که  %45آنان

لذا شناخت عوامل مؤثر در عملکرد جنسی در نحوه برنامهریزی

دچار ناتوانی نعوظ شدید %37 ،ناتوانی نعوظ متوسط و %18

مراقبت از بیماران دیابتی ،آموزش و پیگیری این بیماران ضروری

ناتوانی نعوظ خفیف داشتهاند ( .)8در مطالعه انجامشده در

است .این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین خودکارآمدی

بیمارستان امـام و کلینیک تـوبـای سـاری ،شیـوع اختالل عملکـرد

بیماران دیابتی نوع  2با کیفیت خواب و عملکرد جنسی آنان
صورت گرفت.
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روش بررسی

ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از:

این مطالعه به روش توصیفی  -همبستگی بر روی بیماران سرپایی

 -1پرسشنامه دموگرافیک :این پرسشنامه حاوی  11سؤال

دیابتی نوع ( 2تحت پوشش مرکز دیابت بیمارستان شهید باهنر و

شامل :سن ،وضعیت تأهل ،جنس ،تحصیالت ،میزان درآمد،

شهید رجایی شهر کرج) در سال  1394-1395انجام شد .نمونهها

وضعیت اقتصادی خانواده ،شغل ،سابقه ابتال به بیماری،

با توجه به داشتن بیماری دیابت نوع  2و تمایل به شرکت در

نوع و مدت بیماری ،بررسی آزمایشهای بیمار از نظر سطح

مطالعه ،به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .حداقل حجم

 FBS-FBS2-HBA1C-CR-HB-TG-CHOLESTEROLبود.

کافی برای تعداد  1700نفر از بیماران بیمارستانهای کرج ،با

 -2پرسشنامه کیفیت خواب :این پرسشنامه در سال 1989

استفاده از فرمول کوکران با درصد خطای  200 ،0/05نفر برآورد

توسط  Boyesو همکاران ساخته شد .این پرسشنامه در اصل

شد.

دارای  9گویه است ،اما بهدلیل اینکه سؤال  5خود شامل  10گویه

معیارهای ورود به مطالعه شامل :متأهل بودن ،داشتن حداقل  5سال

فرعی است؛ بنابراین کل پرسشنامه دارای  19آیتم شامل مواردی

سابقه ابتال به دیابت نوع  ،2تمایل به شرکت در مطالعه و داشتن

همچون کیفیت خواب (ذهن از نظرخود فرد) ،میزان خواب شبانه

سن باالی  35سال بود.

و کافی بودن خواب از نظر فرد میباشد .همچنین این ابزار

کسانیکه اخیراً تحت آموزشهای بهداشت جنسی قرار گرفته

مواردی مانند تأخیر درجه خواب رفتن بیش از  30دقیقه ،استفاده

بودند ،همچنین افراد دارای دیابت نوع یک ،مبتال به سرطان و

از داروهای خوابآور جهت به خواب رفتن ،بیدار شدن در

اختاللهای روانی ،از مطالعه حذف شدند.

نیمهشب بهعلت تکرر ادرار ،تنگینفس ،احساس سرما ،گرما و

در این مطالعه جهت جمعآوری دادهها ،پژوهشگر پس از کسب

بیدارشدن بهعلت احساس درد در هریک از اعضا را طی یکماه

مجوز رسمی و دریافت کد تأییدیه از کمیته اخالق پزشکی

گذشته مورد بررسی قرار داده و با مقیاس لیکرت  4درجهای از

دانشکده علوم پزشکی البرز ،به مرکز دیابت بیمارستانهای

صفر تا  3نمرهگذاری میشود.

دانشگاهی البرز کرج مراجعه و پس از توضیح در مورد هدف

طریقه نمرهدهی بدین صورت است :نبود مشکل خواب

تحقیق ،سؤاالت پرسشنامه را به روش مصاحبه فردی تکمیل کرد،

(نمره صفر) ،مشکل خواب متوسط (نمره  ،)1مشکل خواب جدی

سپس اطالعات مربوط به آزمایش از پرونده بیماران استخراج

(نمره  )2و مشکل خواب بسیار جدی (نمره .)3

گردید .بهمنظور رعایت اخالق پژوهشی و حقوق آزمودنیها ،هم

این ابزار در مطالعه ایزدی در سال  1388به روش آزمون مجدد

بهصورت شفاهی (قبل از اجرا) وهم بهصورت کتبی (باالی

 r=0/80گزارش گردید (.)21

پرسشنامه) ،به داوطلبان اطمینان داده شد اطالعات درخواستی در

 -3مقیاس خودکارآمدی در مدیریت دیابت :این مقیاس

پرسشنامهها ،صرفاً بهمنظور اهداف پژوهشی بوده و بجز تعیین

در سال  1999توسط Vanderو همکاران ساخته شد .این پرسشنامه

جنسیت ،نیازی به ذکر نام ،نام خانوادگی و دیگر مشخصات فردی

شامل  19سؤال است که توانایی بیمار را در رعایت رژیم غذایی،

نیست .جمعآوری اطالعات  6روز در هفته و در زمان مشخص به

میزان فعالیت بدن و اندازهگیری قند خون میسنجد .سؤاالت در

SPSS

طیف لیکرتی  11درجهای از "اصالً نمیتوانم" ،نمره صفر تا

نسخه  ،20جداول توزیع فراوانی ،میانگین±انحراف معیار (جهت

"حتماً نمیتوانم" نمره  ،10نمرهگذاری شدهاند .دامنه نمرات بین

توصیف دادهها) و ضریب همبستگی پیرسون (برای تحلیل دادهها)

 0-190قرار میگیرد .یافتههای تحلیل پایایی نشان داد هر چهار

تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری 0/05 ،در نظر گرفته شد.

عامل ،از ضریب همسانی درونی و بازآزمایی قابلقبول و معنیدار

مدت  3ماه انجام شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری

در طول زمان برخوردارند .همچنین هر چهار خردهمقیاس و کل
پرسشنامه دارای ضریب همسانی درونی قابلقبولی هستند .این
نتایج با یافتههای پژوهـش  McDowellو همکـاران (سـال ،)2005
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و ( Wakelinسال  )2002همخوانی داشت.

دامنه نمرات بین  5-25امتیاز بوده و نمره کمتر از  ،21نشاندهنده

یافتههای پایایی درونی ،مؤید این اصل روانسنجی است که با

ناتوانی در نعوظ است .در نهایت ،براساس امتیاز کسبشده از

افزایش تعداد سؤالها ،مقدار آلفای کرونباخ افزایش مییابد؛

مقیاس ،افراد در چهار طبقه ناتوانی نعوظ شدید ( 5تا  ،)10ناتوانی

بدین معنی که آلفای کرونباخ کل مقیاس از خردهمقیاسهای آن

نعوظ متوسط ( 11تا  ،)15ناتوانی نعوظ خفیف ( 16تا  )20و

بیشتر است ( .)r=0/8این یافتهها با نتایج مطالعه ( Vueinسال

دارای وضعیت طبیعی ( 21تا  )25طبقهبندی میشوند .ضریب

 )2006همسو بود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت نسخه ایرانی

پایایی این مقیاس در مطالعه  0/96 ،Benerمیباشد ( .)24در

 DMSESاز مؤلفههای روانسنجی مطلوبی برخوردار است (.)22

مطالعه حاضر به جهت پایایی  4پرسشنامه ،از روش بازآزمایی

 -4ابزار عملکرد جنسی در زنان :این ابزار چندبُعدی

مجدد استفاده گردید که به این منظور ،پرسشنامهها در دو مرحله

اولینبار توسط  Rozenو همکاران در سال  2000ساخته شد.

به فاصله  10روز در اختیار  10نفر از بیماران مبتال به دیابت نوع 2

 FSFIابزاری است که در ابعاد بینالمللی مورد استفاده قرار

قرار گرفت و همبستگی حاصل از دو آزمون برای مقیاس

میگیرد .این پرسشنامه  19سؤالی است و عملکرد جنسی زنان را

خودکارآمدی در مدیریت دیابت 0/84 ،و برای ابزار عملکرد

در ابعاد تمایالت جنسی ( 2مورد) ،تحریک جنسی ( 4مورد)،

جنسی در زنان ،0/77 ،برای مقیاس بینالمللی عملکرد نعوظ،

مرطوب شدن ( 4مورد) ،ارگاسم ( 3مورد) ،رضایتمندی ( 3مورد)

 0/87و برای کیفیت خواب 0/81 ،محاسبه شد.

و درد ( 3مورد) بررسی میکند .نمرات در نظرگرفتهشده برای
هرسؤال شامل :بُعد میل جنسی ( 1تا  ،)5ابعاد تحریک یا

یافتهها

برانگیختگی جنسی ،رطوبت مهبلی ،ارگاسم ،رضایت جنسی و

از بین  200بیمار مبتال به دیابت 101 ،زن در میانگین سنی

درد (صفر تا  )5میباشد .مجموع نمرات هر بُعد با محاسبه ضریب
شامل :ضریب تمایالت جنسی ( ،)0/6برانگیختگی جنسی (،)0/3
رطوبت مهبلی ( ،)0/3ارگاسم ( ،)0/3رضایت جنسی ( )0/4و درد
( )0/4به دست میآید .دامنه بُعد تمایالت جنسی 1/2–6 ،امتیاز و
سایر ابعاد 0-6 ،امتیاز و دامنه نمره کل اختالل عملکرد جنسی،

 52/3±8/8سال و  99مرد در میانگین سنی  54/9±7/5سال قرار
داشتند که  %23/5تحصیالت دانشگاهی و  %76/5زیردیپلم بودند.
میانگین مدت بیماری  9/4±5/7بود که بیش از نیمی از بیماران،
 %56/5کمتر از  10سال از بیماریشان میگذشت .میانگین تعداد
فرزند ا 3±2/برآورد شد .بیشتر بیماران ( )%38دارای چربی خون

 1/2-36امتیاز است .کسب نمره باالتر ،بیانگر کارکرد بهتر جنسی

باال بودند و  %32/5به غیر از دیابت ،بیماری دیگری نداشتند

است .نقاط برش برای تمایالت جنسی ( ،)2/1برانگیختگی جنسی

(جدول شماره  .)1از بین متغیرهای مورد مطالعه ،سن باالی 60

( ،)2/8رطوبت مهبلی ( ،)2/8ارگاسم ( ،)2/6رضایت جنسی (،)3

سال و کمتر از  49سال با عملکرد جنسی در زنان و مردان،

درد ( )3و برای نمره کل شاخص عملکرد جنسی ( )28میباشد.

همبستگی معنیداری داشت ( ،)p<0/001که ضریب همبستگی در

روایی و پایایی نسخه فارسی این ابزار توسط محمدی (سال )1387

مردان  -0/55و در زنان  -0/61به دست آمد؛ این بدین معنا است

فخری (سال  )1390و قاسمینیا (سال  )2013تأیید شده است

که با افزایش سن ،عملکرد جنسی کاهش مییابد .عملکرد جنسی

(.)23( )r=0/8

با متغیر مدت بیماری نیز همبستگی معنیداری نشان داد

 -5مقیاس بینالمللی عملکرد نعوظ :این مقیاس شامل 5

( ،)p<0/001که ضریب همبستگی در مردان -0/34 ،و در زنان،

سؤال است که پاسخهای آن براساس  5نقطهای لیکرت از 1-5

 -0/37به دست آمد؛ یعنی با افزایش مدت بیماری ،عملکرد

امتیاز درجهبندی شده است.

جنسی کاهش نشان داد.
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جدول شماره  :1مشخصات جمعیتشناختی و برخی اطالعات مربوط به مبتالیان دیابت نوع  2در بیمارستان شهید باهنر و شهید رجایی کرج ،سال 1394
متغیر
سن (سال)

جنس
تعداد فرزند

تحصیالت

بیماریهای مزمن

مدت بیماری

طبقات

تعداد

درصد

کمتر از 40

11

5/ 5

40-49

55

27/5

50-59

67

33/5

بیشتر از 60

67

33/5

مرد

99

49/5

زن

101

50/5

بدون فرزند

19

9/ 5

یک یا دو فرزند

74

37

سه یا چهار فرزند

60

30

پنج یا بیشتر

47

23/5

بیسواد

35

17/5

ابتدایی

43

21/5

راهنمایی

29

14/5

متوسطه

46

23

دانشگاهی

47

23/5

هیچ

65

32/5

فشارخون

35

17/5

چربی

76

38

کلیه

5

2/ 5

قلبی

14

7

سایر

5

2/ 5

کمتراز  10سال

113

56/5

 10-14سال

50

25

 15-19سال

24

12

 20سال وبیشتر

13

6/ 5

میانگین نمره خودکارآمدی در مردان 143/7±2 ،و در زنان،

 %91/9مردان مبتال به دیابت نوع  ،2اختالل نعوظ داشتند که از

 147/8±24/8به دست آمد.

میان آنها %44/4 ،اختالل نعوظ با شدت زیاد %23/2 ،اختالل

میانگین نمره اختالل در نعوظ  11/7±5/7بود.

نعوظ با شدت متوسط و  %24/2اختالل نعوظ با شدت خفیف
داشتند (جدول شماره .)2
جدول شماره  :2طبقهبندی اختالل نعوظ
فراوانی

درصد

شدید

44

44/4

طبقهبندی
متوسط

23

23/2

خفیف

24

24/2

طبیعی
کل

36

8
99
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نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی آماری معنیدار

نتایج آزمون ،همبستگی آماری معنیداری بین خودکارآمدی

بین خودکارآمدی ( )p <0/002با اختالل نعوظ در مردان مبتال به

( )p<0/003با کیفیت خواب در مبتالیان به دیابت نوع  2نشان داد

دیابت نوع  2را نشان داد که ضریب همبستگی  0/31به دست آمد.

که ضریب همبستگی  -0/21به دست آمد؛ یعنی با افزایش

میانگین نمره کیفیت خواب در مردان 7/6±4/7 ،و در زنان،

خودکارآمدی ،نمره کیفیت خواب کاهش یافت و به عبارتی،

 8/1±4/8بود.

کیفیت خواب بهتر شد (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی و عملکرد جنسی
شاخص

خودکارآمدی

عملکرد جنسی مردان

-

r=0/31

خودکارآمدی

p<0/002
r=0/33

عملکرد جنسی زنان

-

p<0/001
r=0-/21

کیفیت خواب

-

p<0/003

میانگین نمره شاخص عملکرد جنسی زنان14/6±9/4 ،

جنسی کمتـر از  30/2داشتند (جدول شماره .)4

(دامنه  )1/2-36برآورد شد و  %100زنان ،شاخص عملکرد
جدول شماره  :4نمره شاخص عملکرد جنسی
تعداد

حداکثر نمره

حداقل نمره

میانگین±انحراف معیار

عملکرد جنسی مردان

99

24/0

5/ 0

11/7±5/7

میل جنسی

101

6/ 0

0/ 0

2/5 ±1/2

برانگیختگی

101

6/ 0

0/ 0

2/4±1/7

رطوبت

101

5/ 4

0/ 0

2/2±1/5

ارگاسم

100

6/ 0

0/ 0

2/3±1/5

رضایتمندی

99

6/ 0

0/ 0

2/5±1/9

درد

99

6/ 0

0/ 0

2/5±1/9

عملکردجنسی زنان

99

30/2

0/ 0

14/6±9/4

شاخص

 %61/4کاهش تمایالت جنسی %66/3 ،کاهش برانگیختگی

همبستگی 0/33 ،تعیین گردید .همچنین ،همبستگی آماری

جنسی %77/2 ،کاهش رطوبت مهبلی %73/3 ،نارسایی به ارگاسم،

معنیدار بین خودکارآمدی با تمایالت جنسی0/37 ،؛ برانگیختگی

 %72/3نارضایتی جنسی و  %72/3درد در حین مقاربت را تجربه

جنسی0/33 ،؛ رضایتمندی جنسی 0/35 ،و درد 0/35 ،به دست

کرده بودند .نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی آماری

آمد .بین رطوبت مهبلی ( )0/18و ارگاسم ( ،)0/26همبستگی

معنیداری بین خودکارآمدی ( )p<0/001با اختالل عملکرد

معنیدار آماری مشاهده نشد (جدول شماره .)5

جـنسـی در زنـان مبتـال بـه دیـابـت نـوع  2نشـان داد کـه ضـریـب
جدول شماره  :5فراوانی اختالل جنسی در ابعاد مختلف و همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی و عملکرد جنسی زنان
شاخص

درصد

خودکارآمدی زنان

میل جنسی

61/4

p=0/000،r=0/37

برانگیختگی جنسی

66/3

p=0/001،r=0/33

رطوبت مهبلی

77/2

p=0/077،r=0/18

ارگاسم

73/3

p=0/010،r=0/26

رضایتمندی جنسی

72/3

p=0/000،r=0/35

درد

72/3

p=0/000،r=0/35
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بحث

نیتریک اکساید و ریلکسیشن نارسای عروق ماهیچه صاف باعث

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین خودکارآمدی با

اختالل در نعوظ میگردد ( .)7در زنان نیز دیابت با کاهش

کیفیت خواب و بروز اختالل عملکرد جنسی در بیماران دیابتی

هیدراتاسیون غشاهای موکوسی بدن مانند واژن سبب کاهش

نوع  2انجام شد ،نتایج نشان داد امکان پیشبینی همبستگی بین

لغزندهسازی در حین مقاربت و بروز دیسپارونیا میشود.

اختالل عملکرد جنسی و مشکالت خواب به شکل مثبت براساس

هایپرگالیسمی خطر عفونتهای تناسلی و ادراری زنان را افزایش

خودکارآمدی وجود دارد.

داده که این مورد به افزایش دیس پارونیا در زنان دیابتی منجر

در سایر تحقیقات نیز هرچند این یافته با همسانی باالیی دیده نشده

میگردد ( .)7این یافته با نتایج مطالعه  Basokو

است ،اما داشتن تجارب مثبت (افکار مثبت ،احساسهای خوب و

همخوانی داشت ( .)30،29دیابت با ایجاد اختالالت هورمونی،

لذتبخش) بهعنوان سبکهای خودکارآمدی در بیماران دیابتی

عروقی ،عصبی و روانی  -اجتماعی بر عملکرد جنسی زنان اثر

نوع  ،2پیشبینیکننده عملکرد جنسی مطلوب بوده است

منفی میگذارد ( .)29همچنین دیابت موجب تغییر در سطح

( .)25-27در مطالعه حاضر ،یافتهایکه بتوان به شکل مستقیم نتایج

اندروژن ،استروژن و هورمونهای جنسی متصل به گلوبین شده

را با آن مقایسه کرد ،یافت نشد Wu .و همکاران گزارش کردند

که این امر اثر نامطلوبی بر عملکرد جنسی میگذارد ()30؛

احساس خودکارآمدی نقش مهمی در پایبندی به رفتارهای

بنابراین ،با داشتن خودکارآمدی باال میتوان اثرات منفی دیابت،

خودمراقبتی و کنترل بهتر دیابت نوع  2دارد .در واقع ،شناخت و

یعنی کاهش عملکرد جنسی در زنان و مردان ،همچنین کاهش

پرورش خودکارآمدی با مؤلفههای آن ،میتواند یک راهبرد مؤثر

کیفیت خواب را مورد هدف قرار داد و اصالح کرد .بهنظر

بر افزایش احساس کارآیی و اثربخشی در بیماران دیابتی باشد و

میرسد خودکارآمدی بهعنوان یک توانایی روانشناختی میتواند

بهعنوان ضربهگیر در برابر بیماری دیابت عمل کند ( .)28یافتههای

با تأثیرگذاری بر مشکالت سالمت و بیماریهای مزمنی همچون

پژوهش حاضر در کنار نتایج حاصل از مطالعات بالینی دیگر،

دیابت نوع  ،2عوارض آن را به حداقل برساند.

شواهد بیشتری از ارتباط نزدیک تأثیر خودکارآمدی در انجام

ارتقای خودکارآمدی ،امید به زندگی را افزایش داده و رفتارهای

رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع  2را نشان میدهد .به

سالمتی را تعدیل میکند ( .)31خودکارآمدی باال در بیماران مبتال

عبارتی ،با افزایش خودکارآمدی ،توان مقابله با بیماریهای مزمن

به دیابت نوع  2با تنظیم برنامه غذایی ،اجرای یک برنامه ورزشی

ازجمله دیابت افزایش یافته و عوارضی چون مشکالت خواب و

منظم و امر مراقبت از خود همراه است ( .)32کمتحرکی نیز

افت عملکرد جنسی کاهش مییابد .در مطالعه حاضر بیماری

میتواند منجر به بروز دیابت ،پرفشارخونی و چاقی گردد که همه

دیابت نوع  2بر عملکرد جنسی تأثیر منفی داشت و با افزایش

این بیماریها کاهش میل جنسی و اختاللهای جنسی را در پی

خودکارآمدی ،عملکرد جنسی بهبود مییافت .در واقع احساس

خواهد داشت .همچنین نتیجه یک تحقیق نشان داد  %80مردان و

خودکارآمدی عالوه بر تأثیر مثبت بر مدیریت دیابت و تبعیت از

 %60زنانیکه دستکم هفتهای  2-3بار در یک برنامه ورزشی

دستورات پزشکی برای بهبودی دیابت ،میتواند باعث کاهش

شرکت میکنند ،میل جنسیشان بیشتر از حد میانگین است (.)33

عوارض ناشی از دیابت مانند افزایش مشکالت خواب و کاهش

در مطالعه حاضر بیماری دیابت بر کیفیت خواب تأثیر منفی داشت

عملکرد جنسی سالم شود .داشتن روابط جنسی سالم و ایمن منجر

و با افزایش همبستگی خودکارآمدی با کیفیت خواب ،کاهش

به افزایش خشنودی و رضایت از زندگی در زوجین شده و این نیز

تأثیر منفی در بیماران دیابتی نوع  2مشاهده شد.

متقابل بر روی بهبود کیفیت خواب و افزایش خودکارآمدی

 Zhuو همکاران بیان داشتند بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2درصد

تأثیرگذار است .در تحقیقات نشان داده شده است در مردان،

اختالل خواب باالیی دارند که تأثیر منفی روی کنترل قند خون

هایپرگالیسمی با تغییر در عروق آلت ،کاهش گردش خون،

میگذارد ( Lou .)34و همکاران نیز نشان دادند در بیماران مبتال به

نـاتـوانـی سلـولهـای آنـدوتـلـیــال و در نـتیـجـه کـاهـش تـولیـد

دیابت نوع  ،2خواب نامطلوب رایج بـوده کـه رابطـه معکـوسی بـا
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کیفیت زندگی دارد ( Rafalson .)4وهمکاران نیز عنوان کردند

در تحقیق حاضر ،فراهم کردن تأییدات پژوهشی در ارتباط با

اختالل قند خون در افرادیکه خواب شبانه کمتری دارند 3 ،برابر

همبستگی خودکارآمدی با اختالل عملکرد جنسی و کیفیت

افراد ،با مدت خواب شبانه طبیعی است ( .)35در مطالعه  Korenو

خواب در بیماران دیابتی نوع  2از نتایج مهم بود .همچنین در این

همکاران (سال  )2011مشاهده گردید کاهش طول مدت خواب

مطالعه ،امکان دسترسی به بیماران دیابتی نوع یک در حجم نمونه

با افزایش سطح هموگلوبین گلیکوزیله بیماران رابطه دارد (.)36

مورد نظر میسر نبود و از آنجاییکه امکان بروز چنین عوارضی در

شایان ذکر است تفاوتهای مهمی میان نگرش و باور افراد،

دیابت نوع یک نیز وجود دارد ،لذا توصیه میشود همبستگی

علیرغم شباهتهای موجود در آنها دیده میشود .این تفاوتها

خودکارآمدی با مشکالت خواب و عملکرد جنسی در بیماران

شامل درست انجام ندادن رفتارهای خودمراقبتی ازجمله

دیابتی نوع یک نیز انجام گیرد تا وضوح بیشتری به یافتههای این

پایبندنبودن به رعایت رژیم غذایی ،تحرک و تبعیت از درمان در

پژوهش ببخشد .همچنین یافتههای این مطالعه تنها قابلتعمیم به

پاسخگویی به خودکارآمدی است.

بیماران دیابتی نوع  2بود و سایر بیماران را شامل نمیشد .از دیگر

یافتههای این پژوهش نشان داد خودکارآمدی میتواند در بیماران

محدودیتهای این مطالعه میتوان به نداشتن گروه کنترل،

دیابتی نوع  2نقش داشته و روند اختالل عملکرد جنسی و

جمعآوری اطالعات بهطور مقطعی و عدم بررسی رفتارهای افراد،

مشکالت خواب را پیشبینی کند؛ البته این یافته به تکرارپذیری

از قبیل رعایت رژیم غذایی و ورزش بهعنوان روشی عینی و دقیق

بیشتر نیاز دارد .بنابراین خودکارآمدی عامل مهمی در رضایتمندی

بهجای بهکارگیری پرسشنامه اشاره کرد .لذا پیشنهاد میشود

جنسی مطلوبتر و بهبود کیفیت خواب در بیماران دیابتی نوع 2

مطالعات دیگری پیرامون مقایسه بیماران دیابتی نوع  2و گروههای

است .خودکارآمدی در مدیریت دیابت نوع  2منجر به کاهش

سالم ،همچنین بررسی ارتباط خودکارآمدی با دیگر جنبههای مهم

مشکالت عملکرد جنسی ،کاهش مشکالت خواب و پیشگیری از

زندگی در این بیماران انجام گیرد.

بروز آسیبهای روانی و عاطفی در اثر دیابت نوع  2میشود.
همچنین کاهش تعارضات ،بهبود روابط و رسیدن به رضایتمندی

نتیجهگیری

در زناشویی ،برای دوام و قوام خانواده با خودکارآمدی در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماری دیابت نوع  2بر عملکرد

مدیریت دیابت صورت میگیرد و خودکارآمدی باعث میگردد

جنسی و کیفیت خواب تأثیر داشته و خودکارآمدی نیز در

کنارآمدن با بیماری دیابت آسانتر شده و عوارض ناشی از دیابت

مدیریت دیابت به انتظارات افراد در زمینه تواناییشان برای عمل

مانند مشکالت خواب و عملکرد جنسی کاهش یابد .دراین

در موقعیتهای آینده در زمینه عملکرد جنسی و کیفیت خواب

پژوهش ،عملکرد جنسی در بیماران دیابتی نوع  2با سن و مدت

تأثیرگذار است .همچنین همسبتگی معنیداری بین خودکارآمدی

ابتال به بیماری ،ارتباط معنیداری داشت .این یافته با نتایج مطالعه

با کیفیت خواب و عملکردجنسی در افراد مبتال به دیابت نوع 2

 Telesو همکاران Lindau ،و همکاران و Geirssonو همکاران

وجود دارد.

که نشان دادند افزایش سن موجب تغییر در عروق آلت ،کاهش
گردش خون ،کاهش آندروژن و در نتیجه افزایش اختالل نعوظ

تشکر و قدردانی

در این بیماران میشود ،همسو بود ( .)37-39شواهد نشان میدهد

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دانشجویی در مقطع کارشناسی

افزایش سن و مدت بیماری نیز بر عملکرد جنسی تأثیر میگذارد

ارشد (با کد اخالقی  )ABZUMS.REC.1394.94از دانشگاه

که تا حدودی طبیعی است ،اما در مجموع ،بهنظر میرسد بین

علوم پزشکی البرز میباشد .در پایان از همکاری کارکنان و

خودکارآمدی ،اختالل عملکرد جنسی و کیفیت خواب،

بیماران دیابتی مراجعهکننده به بیمارستان شهید باهنر و رجایی

همبستگی آشکار ثابت شده است.

کرج قدردانی و تشکر مینماییم.
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