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چکیده
مقدمه :امروزه سالمت زنان یائسه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است .عملکرد جنسی بخش مهمی از زندگی زنان بوده و تغییر در آن
که بهویژه و بیشتر در دوران یائسگی اتفاق میافتد ،میتواند تأثیر زیادی بر سالمت آنها بگذارد .از سوی دیگر ،یائسگی خود با تغییرات
سالمتی متعددی همچون اضطراب ،افسردگی ،تغییرات میل جنسی ،خشکی واژن و غیره همراه میباشد .در این ارتباط ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعهکننده به مراکز بهداشتی– درمانی شهرستان تربت
حیدریه در سال  2310صورت گرفت.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی– مقطعی میباشد که در آن  144نفر از زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی
شهرستان تربت حیدریه بهصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای گردآوری دادهها عبارت بودند از :پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک ،پرسشنامه عملکرد جنسی زنان ( )FSFI: Female Sexual Function Indexو پرسشنامه افسردگی و اضطراب
 Zigmondو .)HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale( Snaith
یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که  71/0درصد از زنان یائسه شرکتکننده در پژوهش عملکرد جنسی مطلوبی نداشتند .از
سوی دیگر بین عملکرد جنسی و اضطراب و افسردگی ارتباط آماری معناداری وجود داشت؛ بهطوری که هرچه میزان افسردگی و
اضطراب بیشتر بود ،عملکرد جنسی نامطلوبتر میگشت (.)P>4/40
نتیجهگیری :براساس نتایج مشاهده شد که کمتر از نیمی از زنان عملکرد جنسی مطلوبی داشتند .همچنین مشخص گردید که
افسردگی و اضطراب رابطه مستقیمی با اختالالت عملکرد جنسی دارند؛ در نتیجه یک برنامه ریزی منسجم در جهت ارتقای کیفیت و
سالمت زندگی زنان یائسه مورد نیاز میباشد.
کلمات کلیدی :اضطراب ،افسردگی ،عملکرد جنسی ،یائسگی
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بررسی ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه

مقدمه
یائسگی بخشی طبیعی از چرخه زندگی زنان است که
در اواسط و یا اواخر میانسالی اتفاق میافتد ( .)2سازمان

دوران یائسگی میباشد و احتماالً دیگر عالئم روانی همانند
اضطراب توسط خلق و خوی افسرده تشدید میشوند (.)1

جهانی بهداشت ،یائسگی را قطع واقعی قاعدگی به مدت

شیوع اضطراب در جمعیت زنان بین  0تا  20درصد

 21ماه به دلیل ازدسترفتن فعالیت فولیکولهای تخمدان

بیان شده است .بین وقوع اضطراب و شروع افسردگی در

میداند .میانگین سنی یائسگی در حدود  04-01سالگی

دوران یائسگی رابطه مثبتی وجود دارد؛ بدینمعنا که

تخمین زده شده است ( .)1دوران یائسگی یکی از

حدود  14تا  04درصد از افرادی که اضطرابهای شدیدی

مهمترین مراحل زندگی هر انسان در مسیر رشد و تکامل

را در این دوران تجربه میکنند دچار افسردگی میشوند

میباشد که گذشته از جنبههای مفید و ارزشمند آن،

()1؛ اما دالیل این اختالالت خلقی را نمیتوان تنها به خود

مجموعهای از تغییرات را نیز ایجاد میکند ( )3که شامل:

وضعیت یائسگی نسبت داد .در واقع ،این اختالالت

گرگرفتگی ،تعریق و خشکی واژن است که همگی آنها به

میتوانند بهطور ثانویه به نشانههای دیگری چون آشفتگی

شکل مستقیم بر کیفیت زندگی و سالمت روان زنان تأثیر

خواب ،بیاختیاری ادرار ،تغییرات شناختی ،شکایتهای

میگذارند ( .)0افراد یائسه از مشکالت بیشمار روانی از

بدنی ،کاهش کیفیت زندگی و اختالالت جنسی مربوط

جمله افسردگی ،اضطراب ،استرس ،کاهش تمرکز،

شوند ( .)24اختالالت روحی و روانی تأثیر زیادی بر

تحریکپذیری و خستگی مفرط و پیشرونده که منجر به

عملکرد جنسی دارند و پژوهشهای زیادی ارتباط معنادار

تأخیر در عملکرد فعالیتهای روزانه میشود شکایت دارند

بین اختالل عملکرد جنسی و افسردگی و اضطراب را نشان

( .)0نشانههای یائسگی ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی

دادهاند ( .) 22سازمان جهانی بهداشت اختالل عملکرد

زنان در دوران یائسگی داشته و چه به لحاظ فیزیولوژیکی

جنسی را هر شکلی از اختالل که در آن فرد نتواند در یک

و چه به لحاظ روانی و اجتماعی میتوانند کیفیت زندگی

رابطه جنسی مورد دلخواه خود شرکت کند در نظر

زنان را تحت تأثیر قرار دهند (.)6

میگیرد ( .)21تمایل ،تهییج ،ارگاسم و احساس رضایت و

افسردگی یک بیماری روانی عودکننده است که سبب

راحتی که به دنبال آن میآید ،چهار مرحله تشکیلدهنده

بروز ناتوانی جسمی شده و وقوع مرگ و میر را افزایش

عملکرد جنسی هستند و بر همین اساس اختالل در

می دهد .افسردگی و اضطراب از جمله اختالالت شایع

عملکرد جنسی شامل :اختالل در میل جنسی ،اختالل در

دوران یائسگی هستند .مطابق با گزارشی حدود  00درصد

تهییج جنسی ،اختالل در ارگاسم و درد حین نزدیکی

از زنان یائسه مبتال به افسردگی میباشند و  14درصد از

میباشد (.)23

آنها در دورهای از زندگی خود افسردگی را تجربه کردهاند

مطالعات بسیاری در مورد شیوع اختالل عملکرد

( .)7در پژوهشی بیان گردید که  02درصد از زنان در

جنسی در زنان انجام شده است .در سال 1441

دوران یائسگی و طی کمتر از شش ماه دچار افسردگی

اعالم کرد که شیوع اختالل عملکرد جنسی در ایالت

شدند و  11درصد از آنها افسردگی را بهعنوان یک مشکل

متحده حدود  03/2درصد میباشد ( .)20در ایران نیز در

جدی مطرح نمودند؛ بنابراین افسردگی صرفنظر از عامل

پژوهشی که در ارتباط با  1616زن  14تا  64سال انجام

ایجادکننده آن ،یکی از مشکالت شاخص سالمتی زنان در

شد ،اختالل در ارگاسم  37درصد ،اختالل در میل جنسی
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 30درصد و درد حین نزدیکی  16/7درصد گزارش گردید

بهداشتی -درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 2310

( .) 20در یکی از بزرگترین مطالعات مربوط به فعالیت

انجام دهیم.

جنسی زنان ،کاهش میل جنسی بهعنوان مشکل اصلی در
زنان  21تا  12سال معرفی شد و زنان  00تا  60سال
نسبت به زنان جوانتر یا مسنتر مشکالت جنسی بیشتری
داشتند (.)26

مواد و روشها
پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر طی مدت  21ماه در
سال  2310در شهرستان تربت حیدریه انجام شد .با

در بسیاری از مطالعات بیان شده است که مشکالت

استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه و با توجه به مطالعات

جنسی بهویژه کاهش میل جنسی با افزایش سن بیشتر

پیشین ( )20و نسبت افراد مبتال به اختالل عملکرد جنسی

میشو د .البته افزایش سن و تغییرات هورمونی تنها علت

در بین زنان یائسه و احتمال خطای  ،4/40حجم نمونه

بروز مشکالت جنسی نبوده و عواملی چون وضعیت سالمت

معادل  144نفر محاسبه گردید .معیارهای ورود به مطالعه

عمومی ،روانی و ذهنی و افسردگی و اضطراب نیز بر

شامل :داشتن رضایت کتبی ،ملیت ایرانی ،وجود یائسگی

عملکرد جنسی مربوط به افزایش سن و یائسگی اثرگذار

طبیعی (قطع قاعدگی به مدت یک سال) ،داشتن همسر و

میباشند ( .)27در این راستا در مطالعهای که در تایوان با

روابط جنسی با او بود .معیارهای خروج از پژوهش نیز

هدف بررسی ر ابطه بین افسردگی و اضطراب با اختالل

عبارت بودند از :یائسگی زودرس (یائسگی در سن کمتر از

عملکرد جنسی انجام شد ،گزارش گردید که زنان مضطرب

 04سال) ،یائسگی ناشی از جراحی ،ابتال به بیماریهایی

و افسرده  ،اختالل عملکرد جنسی شدیدی دارند (.)27

نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی ،هایپرلیپدمی،

همچنین ،عنوان شده است که درصد زیادی از زنانی که از

مشکالت تنفسی ،انواع سرطانها یا ناهنجاریها و یا

افسردگی متوسط تا شدید رنج میبرند و یا مضطرب

صدمات ناحیه تناسلی .دادهها توسط ابزارهای فرم

هستند ،عملکرد جنسی نامطلوبی دارند ( .)21با وجود

مشخصات دموگرافیک ،پرسشنامه اضطراب و افسردگی

شیوع باالی اختالل عملکرد جنسی در زنان یائسه ،بسیاری

بیمارستان  Zigmondو  Snaithو پرسشنامه عملکرد جنسی

از آنها به دالیل برخی از مسائل فرهنگی و مذهبی

زنان ( )FSFIجمعآوری شدند .پرسشنامه استاندارد عملکرد

مشکالت جنسی خود را بیان نمیکنند و یا به دنبال

جنسی زنان شامل  21سؤال است که شش بخش از

راهکارهای پزشکی جهت رفع آنها برنمیآیند؛ این درحالی

عملکرد جنسی (میل ،برانگیختگی ،لغزندگی ،ارگاسم،

است که اختالل در عملکرد جنسی بر سالمت جسمی،

رضایتمندی و درد حین مقاربت) را طی چهار هفته اخیر

روانی و اجتماعی و عملکرد جنسی آنها تأثیرگذار

ارزیابی میکند .نمره برش مناسب کل مقیاس برای

میباشد .از آنجایی که دوران یائسگی بخش مهمی از

تشخیص عملکرد جنسی  11تعیین شده است ( .)7حداقل

زندگی زنان را تشکیل می دهد و با افزایش امید به زندگی

نمره این پرسشنامه  1و حداکثر نمره آن  36میباشد.

و سالهای زندهماندن ،تقریباً یکسوم از زندگی زنان در

پرسشنامه اضطراب و افسردگی  Zigmondو  Snaithنیز

دوران یائسگی و پس از آن سپری میشود ،بر آن شدیم تا

شامل  20سؤال است که آیتمهای فرد میزان اضطراب و

مطالعهای را با هدف تعیین ارتباط بین عملکرد جنسی با

آیتمهای زوج میزان افسردگی را میسنجند .در این

افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعهکننده به مراکز

پرسشنامه به سؤاالت  1،0،7،1،21و  20از گزینههای
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 3،1،2و  0بهترتیب  4تا  3و به سؤاالت 22،24،1،6،0،3،2

درصد) از واحدهای پژوهش نیز در حد کفاف گزارش شد.

و  23از گزینههای  3،1،2و  0بهترتیب  4تا  3تعلق

عالوهبراین ،بررسی پرسشنامه عملکرد جنسی ()FSFI

میگیرد که نمرات  4تا  7نرمال 7 ،تا  22مرزی 22 ،تا 20

مشخص کرد که میانگین نمره کل عملکرد جنسی

متوسط و نمرات باالتر از  20شدید میباشند .جهت تعیین

( 11/03±0/12در دامنه  20/04تا  )30/64میباشد

روایی پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش از روش

(جدول  .)2شایان ذکر است که در بین حیطهها

روایی محتوا استفاده شد و پایایی آنها به روش همسانی

پایین ترین نمره متعلق به حیطه تمایل جنسی بود

درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( )r=4/11تعیین

( )1/16±2/22و باالترین نمره به حیطه رضایت جنسی

گردید .پس از تأیید پژوهش توسط کمیته اخالق با دریافت

( )0/04±2/40تعلق داشت .نمرات سایر حیطهها عبارت

معرفینامه رسمی از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و

بودند از :نمره برانگیختگی جنسی ( ،)3/10±2/30حیطه

پس از کسب اجازه از مسئوالن مراکز بهداشتی -درمانی،

لغزندگی ( ،)0/43±2/11حیطه ارگاسم ( )3/10±2/16و

نمونهگیری به شیوه در دسترس و پس از تکمیل رضایت

حیطه درد (( )0/41±2/36جدول .)1

کتبی از زنان یائسهای که براساس معیارهای ورود به

براساس بررسی نمره افسردگی ،میانگین نمره کلی

مطالعه واجد شرایط بوده و جهت دریافت مراقبتهای

برابر با  27/30±1/27و میانگین نمره کلی اضطراب

بهداشتی به مراکز بهداشتی -درمانی مراجعه کرده بودند

معادل  27/16±1/16بهدست آمد .مطابق با نتایج201 ،

انجام شد .الزم به ذکر میباشد که به تمامی افراد واجد

نفر ( 71/0درصد) از اضطراب شدید و  02نفر (14/0

شرایط اطمینان داده شد که کلیه اطالعات آنها محرمانه

درصد) از اضطراب متوسط رنج میبردند؛ درحالی که

بوده و در دسترس دیگران قرار داده نمیشود و نتایج

حدود  266نفر ( 13درصد) افسردگی شدید 33 ،نفر

بهصورت کلی بیان میگردد .در ادامه ،دادهها با استفاده از

( 26/00درصد) افسردگی متوسط و  2نفر ( 4/00درصد)

نرمافزار  SPSS 18و روشهای آماری توصیفی شامل:

افسردگی در حد مرزی داشتند (جدول  .)3باید

فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و آزمونهای تحلیلی

خاطرنشان ساخت که در بررسی ارتباط بین عملکرد

شامل :آزمون تی مستقل تحلیل شدند .سطح معناداری نیز

جنسی با افسردگی و اضطراب ارتباط مثبت و معناداری

کمتر از  4/40در نظر گرفته شد.

بهدست آمد .با انجام آزمون تی مستقل نیز مشخص
گردید که دو گروه مطلوب و نامطلوب عملکرد جنسی

نتایج
در مطالعه حاضر  144زن یائسه با میانگین سنی
 07/21±7/13سال و محدوده سنی  00تا  10سال شرکت

متفاوت و معنا داری از نظر ابتال به افسردگی و اضطراب
( )P=4/440 ،P=4/442دارند که این نمرات در افراد با
اختالل عملکرد جنسی بیشتر است (جدول .)0

نمودند .بیشترین توزیع سنی در محدوده  02تا  00سال
( 03/7درصد) بود .میانگین طول مدت یائسگی نیز

جدول  :5فراوانی عملکرد جنسی زنان یائسه
عملکرد جنسی

تعداد (درصد)

 7/14±7/44سال بهدست آمد .بر مبنای نتایج  276نفر

مطلوب

 17/0( 00درصد)

( 11درصد) خانهدار بودند و  267نفر ( 13/0درصد)

نامطلوب

 71/0( 200درصد)

کل

 244( 144درصد)

تحصیالت کمتر از دیپلم داشتند .درآمد  200نفر (71/0
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جدول  :2فراوانی حیطههای عملکرد جنسی زنان یائسه
مطلوب

نامطلوب

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تمایل

 1/0( 27درصد)

 12/0( 213درصد)

برانگیختگی

 24( 14درصد)

 14( 214درصد)

لغزندگی

 7( 20درصد)

 13( 216درصد)

ارگاسم

 14( 04درصد)

 14( 260درصد)

رضایت

 17/0( 00درصد)

 71/0( 200درصد)

حیطه عملکرد جنسی

جدول  :9فراوانی وضعیت افسردگی و اضطراب در زنان یائسه
افسردگی

اضطراب

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نرمال

4

4

مرزی

 4/0( 2درصد)

4

متوسط

 26/0( 33درصد)

 12/0( 02درصد)

شدید

 13( 266درصد)

 71/0( 201درصد)

کل

 244( 144درصد)

)244( 144

فراوانی وضعیت

جدول  :4ارتباط بین عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه
مطلوب

نامطلوب

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

افسردگی

3/11±4/32

3/14±4/02

4/441

اضطراب

3/14±4/11

3/11±4/03

4/444

عملکرد جنسی

سطح معناداری

آزمون تی مستقل

بحث
مطالعه حاضر نشان داد که بین عملکرد جنسی و

باشند ( .)21در این ارتباط Yazdanpanahi ،و همکاران در

افسردگی و اضطراب در زنان یائسه ارتباط وجود دارد؛

پژوهشی نشان دادند که افسردگی با کاهش عملکرد جنسی

بهطوری که زنان یائسه دارای عملکرد جنسی پایین بهطور

و بروز اختالل در آن همراه است (.)26

معناداری افسردگی و اضطراب بیشتری دارند .یکی از

افسردگی ،اضطراب و هیجانات منفی منجر به

عوارض مهم دوران یائسگی ،اختالل در عملکرد جنسی

اختالالت جنسی میشوند و بین اختالل عملکرد جنسی و

است .در یک مطالعه کیفی مشخص گردید که زنان یائسه

مؤلفههای سالمت روان در زنان یائسه رابطه وجود دارد و

احساس پیری ،تغییر تصویر ذهنی نسبت به ظاهر خود،

بهترتیب  72و  61درصد از زنان یائسه دچار افسردگی و

احساس پایان زنانگی ،احساس ناتوانی و ناامیدی و

اضطراب میباشند ( .)14در این زمینه در مطالعهای که با

افسردگی و اضطراب را تجربه میکنند که تمامی این

هدف بررسی همبستگی بین اختالل عملکرد جنسی با

تجربیات میتوانند بر عملکرد جنسی تأثیر منفی داشته

افسردگی و اضطراب انجام شد ،ارتباط بین اختالل

36
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عملکرد جنسی و افسردگی و اضطراب مشخص گردید

ارتباطی بین اختال ل عملکرد جنسی زنان میانسال و یائسه

(.)12

با افسردگی مشاهده شد ( .)16همچنین در پژوهش

در مطالعه حاضر عالوهبراینکه تمام حیطههای عملکرد

 Chiversو همکاران از جمله ریسکفاکتورهای مهم در

جنسی شامل :تمایل ،برانگیختگی ،لغزندگی ،ارگاسم،

ارتباط با اختالل عملکرد جنسی در زنان از اضطراب و

رضایت جنسی و درد دچار اختالل بودند ،بین آنها با

افسردگی نام برده شد (.)17

افسردگی و اضطراب ارتباط معناداری بهدست آمد .در

از آنجایی که از جمله مهمترین فاکتورهای مداخالتی

مطالعه حاضر بیشترین اختالل همراه با افسردگی و

مؤثر بر اختالل عملکرد جنسی در دوران یائسگی ،افسردگی

اضطراب ،اختالل در لغزندگی یا لوبریکاسیون واژن و

و اضطراب است و در یک سیکل معیوب وجود اختالل

بیشترین اختالل گزارششده ،اختالل در تمایل جنسی بود.

عملکرد جنسی خود نیز افزایشدهنده میزان افسردگی و

در پژوهشی که توسط کبودی در سال  1443انجام شد،

اضطراب در زنان یائسه میباشد؛ به همین دلیل شناسایی

اختالالت پاسخهای جنسی "درد" و فاز "تمایل و

این زنان و ارجاع آنها به روانپزشک و مشاوران جهت

برانگیختگی" در  202زن یائسه  74درصد ( )12و در

انجام مداخالت الزم بهمنظور رفع افسردگی و اضطراب و

آمریکا  34درصد ( )11گزارش گردید .تفاوت قابل مالحظه

بهبود عملکرد جنسی و کیفیت زندگی آنها امری ضروری

بین ارقام بهدستآمده از کشور ما با کشورهای دیگر

محسوب میشود (.)10

میتواند متأثر از عوامل نژادی ،مذهبی ،فرهنگی و نگرشی

در ارتباط با محدودیت های این پژوهش میتوان به

باشد .در این راستا ،در مطالعه تاریوردی بین میانگین نمره

انجام مطالعه تنها در مراکز بهداشتی– درمانی دولتی

افسردگی و کاهش میل جنسی رابطه معناداری مشاهده

شهرستان تربت حیدریه و ازدست رفتن نمونه ها در مراکز

گردید (.)13

خصوصی و مطب ها و یا عدم مقایسه نتایج با زنان یائسه

در پژوهش  Bilerو همکاران در سال  1427نیز نشان

سالم و یا مبتال به سایر بیماری های سالمندی که زندگی

داده شد که زنان یائسه در خردهمقیاسهای بدعملکردی

جنسی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند دانست.

جنسی بهترتیب در اختالل میل جنسی ،اختالل ارگاسمی،

همچنین ،عدم بررسی رابطه علی و پیشگوییکننده های

اختالل انگیختگی جنسی و اختالل درد جنسی ،بیشترین

عملکرد جنسی در زنان یائسه از محدودیت های دیگر

تا کمترین درصد را به خود اختصاص دادند (.)14

پژوهش حاضر می باشد؛ از این رو توصیه میشود در

عالوهبراین Cabral ،و همکاران در مطالعهای گزارش

مطالعات آتی به این موارد پرداخته شود تا درک بهتری از

کردند که افسردگی و اضطراب اثر منفی بر عملکرد

عملکرد جنسی در زنان یائسه و ارتباط آن با اختالالت

جنسی دارند ( .)10نتایج پژوهش مژده و همکاران نیز

روحی و روانی آن ها مانند افسردگی و اضطراب بهدست

نشان داد که بین افسردگی و کاهش تمایالت جنسی و

آید.

ارگاسم در زنان ارتباط وجود دارد که این مهم با نتایج
مطالعه  Laiدر سال  1422مبنی بر اینکه کاهش میل

نتیجهگیری

جنسی و ارگاسم از مشکالت شایع زنان افسرده میباشد،

بر مبنای نتایج ،کمتر از نیمی از زنان یائسه عملکرد

همسویی دارد ( .)10در مطالعه  Holguinو همکاران نیز

جنسی مطلوبی داشتند .از سوی دیگر ،افسردگی و
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.محرمانهبودن اطالعات به آنها ارائه گردیده است

اضطراب در زنان یائسه رابطه مستقیمی با اختالالت
عملکرد جنسی داشت؛ در نتیجه یک برنامهریزی منسجم

تضاد منافع

در جهت ارتقای کیفیت و سالمت زندگی زنان یائسه مورد

.نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی با یکدیگر ندارند

.نیاز میباشد

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر حاصل طرح تحقیقاتی با کد

حمایت مالی
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی تربتIR.THUMS.REC.1395.5

.علوم پزشکی تربت حیدریه انجام شده است

حیدریه میباشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی آن

مالحظات اخالقی

 بدینوسیله از همکاری و مساعدت.دانشگاه انجام شده است
معاونت محترم پژوهشی و بهداشتی و همچنین از کادر

.کلیه اصول اخالقی در این پژوهش رعایت شده است

 درمانی شهرستان و واحدهای پژوهش-مراکز بهداشتی

شایان ذکر میباشد که فرم رضایت آگاهانه توسط

.تشکر و قدردانی میشود
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Abstract
Introduction: Nowadays, health of women following menopause is considered as a critical issue.
Sexual function is an important part of life and the relevant changes in women that occur mostly
during menopause can have a huge impact on their health. However, menopause is associated with
several symptoms, including anxiety, depression, alterations in libido, and dryness of vagina.
Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between sexual function with
depression and anxiety in postmenopausal women, who referred to the health centers of Torbat
Heydarieh, Iran in 2016.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 200 women, who
referred to the health centers of Torbat Heydarieh. The participants were selected through
convenience sampling method. The data collection tools included questionnaires for the demographic
data, Female Sexual Function Index (FSFI), and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) by
Zigmond and Snaith.
Results: The findings of this study showed that 72.5% of the subjects did not have a satisfactory
sexual performance. Moreover, there was a significant relationship between the sexual function with
depression and anxiety. It was found that the greater the degree of depression and anxiety, the sexual
performance was more unfavorable (P<0.05).
Conclusion: According to the results of present study, only less than half of the women had optimal
sexual performance. On the other hand, a direct relationship was shown between anxiety and
depression with sexual dysfunctions. Consequently, a coherent plan seems to be required for
improving the health and quality of life in women post-menopause.
Keywords: Anxiety, Depression, Menopause, Sexual function
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