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 مقاله پژوهشی

   یجنس يتمندیرضا شیافزا بر یجنس عملکرد آموزش يکارآمد
  1395 قم شهر در يباردار دوران در نیزوج

  
  ٣يدهکرد يراسخ سعيد ،٢*رپورينادر من، ١زادهيه ناديمرض

 
  09/02/1397تاریخ پذیرش  16/11/196تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يآموزش عملکرد جنس ياثربخش ين پژوهش جهت بررسيا است لذا يياز نکات مهم در تکامل زناشو يهنجار در دوران باردار يعملکرد جنس: هدف و زمينهپيش
  انجام شده است. ين در دوران بارداريزوج يجنس يتمنديش رضايزان افزايبر م

هفته  ١٥و حداکثر ، ١٠ يحداقل سن باردار دييتأو با ، ورود و خروج يهات مالکيبا رعا، يبه روش تصادف، زن باردار ٤٠ يادر مطالعه مداخله: مواد و روش کار
 ASEXو  FSFIنامه با پرسش يعملکرد جنس يريگش قرار گرفتند. پس از اندازهيوارد پژوهش شدند. سپس در دو گروه کنترل و آزما يبا سونوگراف، يباردار

د ک و دو ماه بعي يابيا شد. ارزگروه مداخله اجر يبرا نيدر زوج يت جنسيفعال نحوه، يولوژيزيف، يآناتوم: شامل ي) برنامه آموزشيجنس منديرضايت(تجارب و 
، انسيل وارياز تحل، پژوهش حاضر يج آمارينتا يف شدند. جهت بررسيتعر دارمعني ٠٥/٠از  ترکمج در سطح يد. نتايها انجام گردنامه(سه دوره) با همان پرسش

  د.يمکرر استفاده گرد يريگاندازهو  T يآزمون آمار
 يجنس منديرضايتنمره کل ، ه بعد از آموزشياول يابيدر ارز، نداشت يدارمعنيدر دو گروه اختالف  يآموزش مداخلهاز  قبل ين عملکرد جنسيانگيم: هاافتهي

 يل جنسيم رطوبت و، يختگيبرانگ، تيزان اختالل در رضايم FSFI يهاحوزه يابيبود. در ارز دارمعني يآمار ازنظرکه ، شتر از گروه کنترل شديش بيدر گروه آزما
 نبود. دارمعنين تفاوت يا ASEXبود. اما در  دارمعنين اختالف يا، از گروه کنترل بود ترکمگروه مداخله  در

  اثربخش است. يدر باردار يجنس يتمنديش رضايدر افزا يآموزش عملکرد جنس، دهدين مطالعه نشان ميا: يريگجهينت
 ASEXنامه پرسش، FSFIنامه پرسش، يسعملکرد جن، يجنس يمندتيرضا، ياختالالت جنس: هاکليدواژه

  
 ۲۰۷-۲۱۷ ص، ۱۳۹۷ خرداد، ۱۰۴درپي پي، سومشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۲۱۵۳۱۸۰۲تلفن:  ،ينيبال يروانشناسگروه ،واحد قم يآزاد اسالمنشگاه دا قم،: آدرس مکاتبه

Email: Monirpoor1357@yahoo.Com 

  
  مقدمه
 سالم را ينست جيفعال، يگزارش سازمان بهداشت جهان بربنا

 فيتعر يعدم وجود اختالل عملکرد جنس عنوانبهتوان صرفاً ينم
، يروان، يعاطف، يجسم يک حالت آسودگي عنوانبهتوان ياما م، کرد

، است يجنس يو رفتارها يالت جنسيکه مربوط به تما يو اجتماع
ت هر انسان و يک بخش از شخصي يدر نظر گرفت. عملکرد جنس

 هاآن يدگت زنيفيدر ک يات شخصتأثيربا  يياشورابطه زن يسنگ بنا
ک ي، يدوران باردار هنجار در ين عملکرد جنسيباشد. همچنيم

 يريپذنقشک زن و شوهر به سمت يدر تکامل  يديکل يمرحله
  .)١( باشديم والدگاه يدر جا هاآن

                                                             
 قم يدانشگاه علوم پزشک ،ييکارشناس ماما -ران يواحد ساوه، ساوه، ا ي، دانشگاه آزاد اسالمينيبال يارشد روانشناس يکارشناس ١
  سنده مسئول)ي(نو رانيواحد قم، قم، ا ينشگاه آزاداسالم، داينيبال يسالمت روان، گروه روانشناس يتخصص يدکترا ٢
  رانيت مدرس تهران، اي، دانشگاه تربيستيارشد گروه آمار ز يکارشناس ٣

است که در آن زن و  يتيوضع ييو زناشو يجنس يمندتيرضا
ند گر داريت از همديو رضا يشتر مواقع احساس خوشبختيشوهر در ب
 ءارضا و گريکدياز  رش و درکيپذ، مراقبت، ق عالقه متقابليکه از طر

 ين سازگار کسانيشود. زوجيجاد ميا ياز جنسين ازجمله، ازهاين
ت يفيک ط واز نوع و سطح رواب، گر دارنديکديه توافق با هستند ک

خود  يمسائل مال يت دارند و برايرضا شاناوقات فراغت دنگذران
ن يدر روابط زوج يناسازگار ييکنند. از سويم يزيربرنامه يخوببه

و  يش به انحرافات اجتماعيگرا، يموجب اختالل در روابط اجتماع
  .)٢( شودين مين زوجيب يفرهنگ يهاارزش کاهش
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 دهکردي راسخي سعيد ،منيرپور نادر ،زادهنادي مرضيه
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را کسب  يفردمنحصربهخود تجارب  يزنان در طول زندگ
 يرو ن دو واقعه برياند. امان از آن جملهيو زا يکنند که حاملگيم

 دارد يگرفش تأثيرن يزوج يت زندگيفيز کيزن و ن يه ابعاد زندگيکل
)٣(.  

زنان نقش  يجنس يهاتيو فعال يدر عملکرد جنس يباردار
است که  يروند يکند. عملکرد جنسيفا ميرا ا يار مهميبس

 ياهستميس، ن رفتاريکند. در اير ميمختلف بدن را درگ يهاارگان
شوند. منظور از عملکرد ير ميدرگ، نياندوکر، يعروق، کينورولوژ

، يجنس يختگيدن زن به برانگيرس ييتوانا، زنان يجنس
ذر است. گ منديرضايتجاد حس يا تيدرنهاارگاسم و ، ونيکاسيلوبر
 يو روان يجسم يو سالمت يبه تندرستمنجر  تيدرنهان مراحل ياز ا

  .)٤( شوديم ييزناشو يت زندگيفيش کيو افزا
توانند منجر به اجتناب يز مين نيزوج يهانگرشباورها و  يبرخ

ن اعتقاد وجود دارد يشوند. ا ين بارداريا مرد از مقاربت در حيزن و 
شتر حاصل يب، يدوران باردار يدر ط يت جنسيکه اجتناب از فعال

و  يت جنسيم فعالي. تحر)٥(است ياعتقاد، يک نگرش اجتماعي
ر ير تصوييتغ، يباردار در دوران ياحساس گناه در مورد روابط جنس

 يبرا يت کافيترس از کاهش احساس جذاب، از بدنش فرد يذهن
مان زودرس و دردناک يسقط و زا، نيب به جنيترس از آس، همسر

  .)٦, ٤(د ن رابطه هستنيدر ا يمنف يهانگرش ازجمله يکيبودن نزد
با فرد  يمردان از روابط جنس يمطالعات نشان داده که برخ

 يخود در دوران باردار يجنس يازهايارضاء ن يبرا يگريد
ارف نامتع يگر دچار روابط جنسيد يهمسرانشان استفاده کرده و برخ

  .)٧(اند ره شدهيمقاربت آنال و غ، استمناء، يهانسکس د صورتبه
از  ترس، ابت)يد، دييرويت، يقلب يهايماريب( يمشکالت جسم

، )١(ونيسه آمنيپاره شدن ک، مان زودرسيزا، ن (سقطيب به جنيآس
 يتثبايب، ترس، اضطراب، يانزواطلب، ي(افسردگ يمشکالت روان

ال که به دنب يجنس در روابطاحساسات) و اختالل  يدوگانگ، يعاطف
  .)٨( ندمؤثر ييزناشو يمندتيبر رضا، افتدياتفاق م يحاملگ

هنجار) در  ين بخش از آموزش (عملکرد جنسيا کهييازآنجا
از به کسب ين نيزوج، قرار گرفته است موردمطالعه ترکمران يا

 يمندتيرضا، ين آگاهينه را دارند تا با کسب اين زمياطالعات در ا
 يزاتنش يهاتيباشند موقع قادر هاآنتا ، )٨(ن حاصل شوديزوج

 .)٩( را پشت سر بگذارند يدوران باردار
 ين عملکرد جنسيب يدارمعنيدهد که رابطه يشان ممطالعات ن

ن وجود دارد. يزوج يجنس يمندتيبا رضا يهنجار در دوران باردار
 يهامدت سال، سن همسران، چون سن زنان يعوامل ياز طرف

                                                             
1 Female Sexual Function Index 

 يهابيآسو  يمرتبط با حاملگ يترس و نگران، داشتن شغل، ازدواج
  .)١٠(ذاراست گتأثيرند يفرا نيدر ا ينيجن ياحتمال

 ،يفرهنگ، ياجتماع، يمذهب يتوجه داشت باورها دين بايهمچن
ن يربا مشاو، افراد ياز بحث گسترده يد خرافيعقا، يسنت، ياقتصاد

شود ين امر سبب ميا، کنديم يريجلوگ ين بهداشتيو مراقب
  .)١١( ج گرددينامناسب را يتارهاغلط و رف يباورها
ل انجام شده يمادران باردار در اردب يکه بر رو يمطالعات يط
تالل اخ يوع بااليکه با توجه به ش، کنديه ميپژوهشگر توص، است

آموزش  يهادوره يبرگزار، يدر دوران باردار يعملکرد جنس
  .)١٢(ضرورت دارد  يدر دوران باردار، يبهداشت جنس

سال گذشته درباره  ١٠ يران طيکه در کشور ا يمطالعات
 يحاک، رفتهيصورت پذ يدر دوران باردار يالالت عملکرد جنساخت

ن با يو باال بردن سطح اطالعات زوج يآگاه ارائهاز آن است که 
م بهداشت و درمان يتوسط ت، يدر دوران باردار يآموزش يهادوره

  .)١٠( ن باشديزوج منديرضايتگذار بر تأثير يتواند گاميم
 زنان در يسالمت جنس يارتقا منظوربه يآموزش عملکرد جنس

، انآن يهايص نگرانيتشخ، هازوج يتوجه به بهداشت جنس، يباردار
ت يآموزش فعال، يها و بهبود عملکرد جنسين نگرانيکمک به رفع ا

  .)١٣( رديگيمانجام ، يدر باردار يجنس
 منديرضايتش يافزاآموزش بر  يکارآمدمطالعه حاضر در لذا 

 رد.يگيقرار م يموردبررس ين در بارداريزوج يعملکرد جنس
  

  مواد و روش کار
و  آزمونپيشبا طرح  يمه تجربيپژوهش حاضر مطالعه ن

ه مادران يشامل کل، يبا گروه کنترل است. جامعه آمار آزمونپس
 ييبه مرکز مشاوره و خدمات ماما ١٣٩٥است که در سال  يباردار
 حدوداًن زمان يدر ا ي. جامعه آماراندنمودهقم مراجعه  مهرشهرباران 

در مقاطع مختلف سن ، حامله يکنندهمراجعه ٢٠٠ک ماه يطول  در
هستند که به روش  يآزمودن ٤٠بودند. نمونه پژوهش شامل  يباردار
حداقل سن  دييتأو با ، ورود و خروج يهات مالکيبا رعا، يتصادف
انتخاب  يبا سونوگراف، يهفته باردار ١٥و حداکثر ، ١٠ يباردار

نفر)  ٢٠( رندهيگآموزشدر دو گروه  يدفتصا صورتبه هانمونهشدند. 
ن يح، است ذکرقابل. قرار گرفتندنفر)  ٢٠و گروه بدون آموزش (

ق خارج ياز تحق يل شخصيبه دال، گروه کنترل نفر ازپژوهش دو 
  افت.يادامه ، مادر باردار ٣٨با تعداد ، پژوهش جهيدرنتشدند. 

قرار  مورداستفاده، قين تحقيکه در ا موردنظر يهانامهپرسش
) و FSFI١( يعملکرد جنس ينامهپرسش: از اندعبارت، گرفت

ن يدر ا). ASEX٢(زنان  يجنس يمندتيو رضا يعملکرد جنس

2 Arizona Sexual Experience Scale 
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قرار  يموردبررس، ماههسه يک دورهيدر ، پژوهش مادران باردار
 يراب يت آگاهانه اخالقيهر دو گروه در ابتدا فرم رضا يگرفتند. برا
ک پر شد. سپس يدموگراف يهانامهپرسش ن پژوهش ويشرکت در ا

به هر دو گروه داده شد و هر دو ، FSFIو  ASEX يهانامهپرسش
 يهانامهک ماه و دو ماه بعد از اتمام آموزش با پرسشيبه مدت ، گروه

 يآموزش يهابه کالس رندهيگآموزششدند. گروه  يريگيپ يقبل
افت يموزش درآ ساعتهکي يهادوره يسه هفته ط يدعوت و در ط

 نحوه، يدستگاه تناسل يولوژيزيف، ينمودند. در جلسات آناتوم
 يآموزش داده شد. درباره يرات دوران باردارييو تغ يت جنسيفعال

ن در يزوج يريت قرارگين دوره و وضعيها در ااضطراب، هاترس
ر . دداده شدح يبا عکس و موالژ توض، يباردار يهنگام مقاربت در ط

در  CDهمراه ، پمفلت صورتبهاز آموزش  ياخالصهن جلسه يسوم
 اريدر اخت شد کهه يبه مادران داده شد و توص، يآموزش يک بستهي

مجدد ، اتمام آموزش بعد ازک و دو ماه يرد. سپس يهمسران قرار گ
ار آنان گذاشته شد. گروه کنترل در هنگام ياخت ها درنامهپرسش

، يباردار يهاراقبتافت ميو در ييمراجعه به دفتر کار ماما
ک و دو ماه يل نمودند و سپس يرا تکم ASEXو  FSFIنامه پرسش

است مادران گروه کنترل از  ذکرقابلتکرار شد.  مجدداً، بعد
افت نکرده بودند و يدر يدرباره عملکرد جنس يآموزش، پژوهشگر

 بود. يفرد يها و باورهابر اساس دانسته سؤاالتآنان به  يهاپاسخ
 ميل: بعد ٦در  افراد بررسي جهت سؤال ١٩شامل  FSFIنامه پرسش

، )سؤال ٤(لوبريکاسيون، )سؤال ٤جنسي ( تحريک، )سؤال ٢جنسي (
 ٣( مقاربت) و درد هنگام سؤال ٣مندي (تيرضا، )سؤال ٣( ارگاسم
 ييباال ييو روا يياينامه از پان پرسشيباشد. اي) مسؤال

کرونباخ  يق آلفايت اعتماد از طريب قابلي. ضر)١٤(برخورداراست
 سؤال ٥ز شامل ين ASEXنامه . پرسششده استگزارش  درصد٨٢

 ييروا، شدههيتهزنان  يجنس يمندتيعملکرد و رضا يجهت بررس
 دييأتو مورد  قرارگرفته يموردبررسران ينامه در ان پرسشيا ييايو پا
، يع فراوانياز توز يآمار تحليلوتجزيه يبرا. )١٥(است گرفته قرار

انس به کمک يل واريو تحل، انحراف استاندارد، نيانگيم، درصد
استفاده  t يو آزمون آمار ٣مکرر يريگاندازهو روش  SPSSافزارنرم

 يمندرضايتو  يعملکرد جنس يبر بررس عالوهن پژوهش يشد. در ا
ز ين ASEXوFSFI ينامهبه دو پرسش يدهپاسخ ينحوه، يجنس

 قرار گرفت.  يموردبررسمادران  توسط
 

  هاافتهي

 : رفتز صورت گيآنال، ر فرضيابتدا بر اساس سه ز
منظور : يمختلف آموزش در طول باردار يهااثر خالص دوره -١ 
است که شامل  يمختلف پژوهش در طول باردار يزمان يهادوره

  باشد.يماه پس از اتمام آموزش م ٢ماه و  ١، قبل از آموزش
ن دو گروه زنان باردار يمنظور اثر آموزش ب: اثر خالص آموزش -٢

  ست.ده و گروه کنترل ايآموزش د
  در دوره و گروه، مختلف آموزش يهادوره تأثير: ياثر تعامل -٣

با پرسشنامه  يجنس يکل منديرضايتسه يالف) مقا
FSFI 

 يمندتيرضا، شد کهمشخص  آمدهدستبهج يبا توجه به نتا
 ٠٥/٠ يدوره و گروه در سطح خطا يدر اثر تعامل يجنس يکل

در ، يکل يجنس يمندتيبر رضا گر آموزشيدانيببهاست.  دارمعني
اثر ، ني. همچناستاثرگذار بوده  يمختلف در طول باردار يهادوره

ن دو گروه يب يدارمعنياختالف  يعني، است دارمعنيآموزش  خالص
فقط ، يل جنسيوجود دارد. در حوزه م يجنس يکل يمندتيدر رضا

است.  دارمعني ٠٥/٠ يدوره و گروه در سطح خطا ياثر تعامل
 يمختلف باردار يهادر دوره يل جنسيزش بر مآمو ديگربيانبه

 ياثر گروه در سطح خطا يختگيبرانگ يدر حوزه. بوده است اثرگذار
ن دو گروه در يب يدارمعنياختالف  يعني، است دارمعني ٠٥/٠

وره د ياثر تعامل، رطوبت يدر حوزهوجود دارد.  يجنس يختگيبرانگ
 زانياثر آموزش بر م ديگربيانبهاست.  دارمعني pو گروه در سطح 

 يدارمعني صورتبه، يمختلف آموزش در باردار يهارطوبت در دوره
 در طولمختلف پژوهش  يهادر دوره، ارگاسم يدر حوزهوجود دارد. 

در  و گروهدوره  يآموزش و اثر تعامل اثر خالصن يهمچن يباردار
و دن يب يدارمعنياختالف  يعني، ستين دارمعني ٠٥/٠سطح خطا 

دوره و  يتعامل ت اثريرضا يدر حوزهرگاسم وجود ندارد. در ا، گروه
 يدارمعنياختالف  يعني، است دارمعني ٠٥/٠ يگروه در سطح خطا

 يدر حوزه وجود دارد. يجنس يمندتيزان رضايدر م، ن دو گروهيب
نشد.  دارمعنيمختلف پژوهش اختالف  يهادر دوره، زان درديم

ده و کنترل تفاوت يد ن گروه آموزشيب، آموزش اثر خالصن يهمچن
 ٠٥/٠ يز در سطح خطايدوره و گروه ن ياثر تعامل نداشت. يدارمعني
ن يانگيدر م دو گروهن يب يدارمعنياختالف  يعني، ستين دارمعني

بر  يآموزش عملکرد جنس تأثير ٢وجود ندارد. در نمودار ، زان درديم
 اثر آموزش ٣ يشماره در نمودار شده و يمختلف بررس يهاحوزه

ده ين ديزوج يجنس يکل يمندتيش رضايبرافزا يعملکرد جنس
  شود.يم

  
  

                                                             
3 Repeated measure 
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  کيگرافومد: )۱( جدول
  گروه کنترل  گروه آموزش    

  التيتحص
  %٥٦/٥  %٥  ييابتدا

  %٢٣/٣  %٤٥  متوسطه
  %١١/٦١  %٥٠  يدانشگاه

  يتعداد باردار
  %٦١  %٥٠  زانخست
  %٣٩  %٥٠  چندزا

  ينوع باردار
  %٩٠  %٨٥  خواسته

  %١٠  %١٥  تهناخواس

  ييبايمهم بودن ز
  %٦/٥٥  %١٠٠  بله

  %٤/٤٤  ٠  ريخ

  يت اقتصاديوضع
  %٦/٥٥  %٩٠  متوسط

  %٤/٤٤  %١٠  يعال
  

 ASEX و FSFIبا پرسشنامه  يجنس يکل منديرضايت سهيمقا: )۲(جدول 

با  Anovaج آزمون ينتا
 ير مکرر برايمقاد

دو گروه  يمقايسه
  آموزش و کنترل

 دوره اول دوره دوم  دوره سوم

انحراف ± نيانگيم    گروه  تعداد
  استاندارد

انحراف ± نيانگيم
  استاندارد

انحراف ± نيانگيم
  استاندارد

P =  0.04∗ 
  آموزش  ٢٠ ٥,٩٧± ٢٠,١٦ ٥,٢٩±٢٣,٦٣ ٥,٢٩±٢٣,٨٧

 منديرضايت
 کنترل  ١٨ ٥,٩٧±١٩,٩٠ ٧,٢٩±١٩,٠١ ٨,٠٣±١٨,٠٤

 ٠.٠١٤
∗
 ٠.٠٣١

∗
 ٠,٨٩٦ 

گروه آموزش و کنترل در  يکل يتمنديضار يمقايسه
  هر دوره

P=0.06 
  آموزش  ٢٠ ١٠,٣±٢,٧٩ ٠,٩٣±٣,٢٢ ٠,٩٥±٣,٧٧

 يل جنسيم
 کنترل  ١٨ ٠,٨٤±٣,١٦ ١,٠٣±٢,٧٠ ٠,٨٧±٢,٦٢

 ٠.٠٠١
∗
 ٠,٢٣٠  ٠,١١٣  

گروه آموزش و کنترل در هر  يل جنسيم يمقايسه
 دوره

P = 0.04∗ 
  آموزش   ١,٣٥±٣,٣٤ ١,٠٠±٤,١٤ ١,٣٠±٤,٠٣

 يختگيبرانگ
 کنترل   ١,٦٢±٣,٣١ ١,٤٢±٣,٠٦ ١,٦٣±٢,٩٨

 ٠.٠٣٤
∗

  ٠.٠١٠
∗
 .٠٩٥  

گروه آموزش و کنترل در هر  يختگيبرانگ يمقايسه
 دوره

P=0.16 
  آموزش   ١,٦٥±٣,٥٥ ١,٣٧±٤,٢٣ ١,٢٨±٤,٣٩

 رطوبت
 کنترل   ١,٤٥±٣,٨٠ ١,٦٨±٣,٢٣ ١,٩٣±٣,٣٥

 ٠,٦٣٣  ٠,٠٥٣  ٠,٠٥٦    
رطوبت گروه آموزش و کنترل  يمقايسه

 در هر دوره

P=0.91 
  آموزش   ١,٧٧±٣,٧٦ ١,٦٣±٤,١٨ ١,٤٩±٤,٢٧

 ارگاسم
 کنترل   ١,٦٤±٣,١٣ ٢,٠٨±٣,٢٨ ٢,٠٠±٣,٢٠

 ارگاسم گروه آموزش و کنترل در هر دوره يمقايسه  ٠,٢٦٩  ٠,١٥٠  ٠,٠٦٧ 

P =  يت جنسيرضا  آموزش   ٠,٧٨±٤,٤٤ ٠,٩٥±٤,٩٦ ٠,٨٧±٤,٨٦ ∗0.02
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با  Anovaج آزمون ينتا
 ير مکرر برايمقاد

دو گروه  يمقايسه
  آموزش و کنترل

 دوره اول دوره دوم  دوره سوم

انحراف ± نيانگيم    گروه  تعداد
  استاندارد

انحراف ± نيانگيم
  استاندارد

انحراف ± نيانگيم
  استاندارد

 کنترل   ١,٢٩±٤,٠٨ ١,٣٠±٤,٣٢ ١,٤٤±٣,٩٣

 ٠.٠٢٠
∗
 ٠,٣٢٩  ٠,١٠١    

گروه آموزش و  يت جنسيرضا يمقايسه
 کنترل در هر دوره

P=0.65 
  آموزش   ١,٥٠±٢,٧٢ ١,١٨±٢,٨٩ ١,٥١±٢,٣٧

 درد
 کنترل   ١,٤٠±٢,٦٠ ١,٤٩±٢,٣٥ ١,٥٢±٢,٦٠

 ٠,٨٠٢  ٠,٢٢٨  ٠,٦٥٢  
وزش و کنترل در گروه آم يکل يتمنديرضا يمقايسه

 هر دوره

P = 0.48 
  آموزش   ٢,٠٢±١٥,١ ٣,٣٣±١٤,٤ ٣,٣٣±١٤,٤

 Asex يتجارب جنس
 کنترل   ٤,٢٤±١٥,٣ ٣,٦٦±١٥,٣ ٥,٠٨±١٥,٦

 )Asex( يتجارب جنس يمقايسه  ٠,٨٣٣  ٠,٥٢٤  ٠,٣٨٧ 

  
 يباردار يکل يمندتيرضا در يجنس آموزش يهادوره تأثير: )۳( جدول

 يدارمعني Fآمار  ن توان دوميانگيم يدرجه آزاد منوع جمع توان دو  منبع

 ٣٨٨/٠ ٩٦٠/٠ ٧٨١/١٦ ٢ ٥٦٢/٣٣ تيفرض کرو  دوره

 ٣٧٨/٠ ٩٦٠/٠ ٢١٧/١٩ ٧٤٦/١ ٥٦٢/٣٣ ١سريگ هوسنيگر 

 ٣٨٣/٠ ٩٦٠/٠ ٨٦١/١٧ ٨٧٩/١ ٥٦٢/٣٣  ٢فلت -نيها 

 ٣٣٤/٠ ٩٦٠/٠ ٥٦٢/٣٣ ٠٠٠/١ ٥٦٢/٣٣  ٣نييمحدوده پا 

 دوره 

 گروه
 ٠١٢/٠ ٦٦١/٤ ٤٣٤/٨١ ٢ ٨٦٧/١٦٢ تيفرض کرو

 ٠١٧/٠ ٦٦١/٤ ١٥٦/٩٣ ٧٤٦/١ ٨٦٧/١٦٢ سريگ ن هوسيگر 

 ٠١٤/٠ ٦٦١/٤ ٦٧٤/٨٦ ٨٧٩/١ ٨٦٧/١٦٢ فلت-نيها 

 ٠٣٨/٠ ٦٦١/٤ ٨٦٧/١٦٢ ٠٠٠/١ ٨٦٧/١٦٢ نييمحدوده پا 

   ٤٧٢/١٧ ٧٢ ٩٧١/١٢٥٧ تيفرض کرو  خطا

   ٠٠٨/٢٠ ٨٧٢/٦٢ ٩٧١/١٢٥٧ سريگ ن هوسيگر 

   ٥٩٦/١٨ ٦٤٧/٦٧ ٩٧١/١٢٥٧ لتف-نيها 

   ٩٤٤/٣٤ ٠٠٠/٣٦ ٩٧١/١٢٥٧ نييمحدوده پا 

  

                                                             
1-Greenhouse-Geisser 

2-Huynh-Feldt 

3-Lower-bound 
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  و گروه کنترل دهيدآموزشن گروه يب يکل يجنس منديرضايتسه يمقا: )۱(نمودار 
  

 ASEXبا پرسشنامه  يجنس يمندتيرضا مقايسهب) 
 يجنس يمندتيزان رضايمربوط به م يصعود خط ١ نمودار در

مربوط به گروه کنترل ، يو خط نزول، دهيدآموزشدر گروه  يکل
 باشد.يم

اول به دوم و  ياز دوره يفيل توصيدر تحل ASEXپرسشنامه 
در گروه  يول دادهرو به بهبود نشان  يروند، گروه آموزش يسوم برا
 بدتر شده است. يعملکرد و تجارب جنس کنترل

، پژوهش مختلف آموزش در يهااثر دوره يل آمارياما در تحل
 يعني، ستين دارمعني ٠٥/٠ يدر سطح خطا، يباردار در طول

کسان است ي يمختلف باردار يهادر دوره يعملکرد و تجارب جنس
)٠٩/٠P=(مختلف  يهادر دوره يدارمعنين تفاوت ي. همچن

وجود ندارد  دو گروه نيب يدر عملکرد و تجارب جنس، پژوهش
)٦٧/٠P=(.  

  
  )ASEX( يملکرد و تجارب جنساز ع منديرضايت: )٤جدول (

 يدارمعني مقدار Fآمار  ن توانيانگيم يدرجه آزاد جمع نوع توان دوم منبع 

 گروه

 ٩٠٣/٠  ١٠٢/٠ ٥٩٤/٠ ٢ ١٨٨/١ تيفرض کرو

 ٨٩٤/٠ ١٠٢/٠ ٦٢٦/٠ ٨٩٨/١ ١٨٨/١ سريگ ن هوسيگر

 ٩٠٣/٠ ١٠٢/٠ ٥٩٤/٠ ٠٠٠/٢ ١٨٨/١ فلت-نيها

 ٧٥١/٠ ١٠٢/٠ ١٨٨/١ ٠٠٠/١  ١٨٨/١ نييمحدوده پا

  دسته گروه

 ٦٧٨/٠ ٣٩١/٠ ٢٧٨/٢ ٢ ٥٥٧/٤ تيفرض کرو

 ٦٦٧/٠ ٣٩١/٠ ٤٠١/٢ ٨٩٨/١ ٥٥٧/٤ سريگ ن هوسيگر

 ٦٧٨/٠ ٣٩١/٠ ٢٧٨/٢ ٠٠٠/٢ ٥٥٧/٤ فلت نيها

 ٥٣٦/٠ ٣٩١/٠ ٥٥٧/٤ ٠٠٠/١ ٥٥٧/٤ نييمحدوده پا

  خطا

   ٨٢٤/٥ ٧٢ ٣٥٦/٤١٩ تيفرض کرو

   ١٣٨/٦  ٣٢١/٦٨ ٣٥٦/٤١٩ سريگ ن هوسيگر

   ٨٢٤/٥ ٠٠٠/٧٢ ٣٥٦/٤١٩  فلت نيها

   ٦٤٩/١١ ٠٠٠/٣٦ ٣٥٦/٤١٩ نييمحدوده پا
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  )ASEX( يجنس و تجارباز عملکرد  يتمنديرضا: )٢نمودار (
  

گروه  يعملکرد جنس دهندهنشان، ٢نمودار در  ينزولخط 
 ٣در  گروه کنترل يعملکرد جنس يصعوددوره و خط  ٣در  آموزش
 يست و عملکرد و تجارب جنسين دارمعنياثر آموزش باشد. يدوره م
در  حالنيباابرابر است.  گروه کنترلبا  يآمار ازنظرآموزش گروه 

دوره  ٣آموزش در هر  در گروه ASEXکه  شوديمشکل مشاهده 
مختلف پژوهش در طول  يهااست. در دوره گروه کنترلبهتر از 

نشده مشاهده  ASEX در يآمار ازنظر يدارمعنياختالف ، يباردار
در  يتوان مشاهده کرد عملکرد و تجارب جنسيم حالنيباا. است

ن عملکرد يکه ا ياست در صورت يده رو به بهبوديزنان آموزش د
  ت.اسبا گذشت زمان بدترشدهدرگروه کنترل 

 
  گيرينتيجهبحث و 
 نيانگيم، شوديم مشاهده ٢جدول  در که يطور همان

 در و درصد٤٥حدود ، آموزش گروه در مادران متوسطه التيتحص
 التيتحص نيانگيم نيهمچن. باشديم درصد٣/٣٣ کنترل گروه

 کنترل گروه در و درصد٥٠آموزش  گروه در مادران يدانشگاه
 بدون زنان در التيتحص نيانگيم يعبارت به. است شده ذکر درصد٦١

 کهحالي در. است دهيد موزشآ زنان گروه از باالتر آموزش
 کنترل گروه از بهتر آموزش زنان گروه در، يجنس يمندتيرضا

 زانيم توانديم، يجنس عملکرد آموزش، که رسديم نظر به. باشديم
 بهبود ،ترکم التيتحص سطح با باردار زنان در را يجنس يمندتيرضا

 وهدرگر و درصد٨٥ آموزش گروه در خواسته يباردار نيانگيم. بخشد
 يباردار نيانگيم نيهمچن. است ذکرشده درصد٩/٨٨ کنترل

 درصد١/١١ کنترل ودرگروه درصد١٥ آموزش درگروه ناخواسته
 دو نيب، که دهديم نشان جينتا يامطالعه در. است آمده دستبه

 زنان در يجنس يمندتيرضا زانيم و يباردار يخواستگ ريمتغ
 نشان، گريد پژوهش در )١٠(دارد.  وجود يدارمعني ارتباط زانخست

 زا ترکم، ناخواسته يباردار با زنان در يجنس تيرضا، که شد داده
 .)١٦( است خواسته يباردار
، يجنس عملکرد آموزش، که شوديم مشاهده حاضر درمطالعه 

 يحاملگ با، باردار درزنان را يجنس اختالالت زانيم توانديم
، زانخست مادران درصد٥٠ آموزش درگروه. بخشد بهبود، ناخواسته

. کردنديم تجربه را، سوم يباردار درصد١٠و  دوم يباردار درصد٤٠
 يباردار درصد٢٧، زانخست درصد٦١، کنترل گروه در کهحاليدر

 مطالعه در. اندکرده تجربه را سوم يباردار درصد١/١١ و دوم
 زاچند زنان با نخستزا زنان در يجنس عملکرد درباره که ياسهيمقا

 ينسج عملکرد يکل ازيامت، که بود آن از ياکح جينتا، بود شده انجام
 .)١٧( استبوده چندزا مادران از شتريب زانخست زنان در

 با زانخست مادران گروه، رسديم نظر به، حاضر يمطالعه در
 از. بخشند بهبود را خود يجنس عملکرد، قادرند آموزش افتيدر

، وانتيم آموزش گروه در چندزا مادران شتريب تعداد به توجه با يطرف
 تجربه با مراهه چندزا زنان در يجنس عملکرد آموزش، گفت

 .باشد اثرگذار يجنس يمندتيرضا شيافزا در توانديم، ييچندزا
، آموزش گروه در مادران درصد١٠٠، شوديم مشاهده که همانطور

. هستند نگران، يباردار دوران در خود بدن ييبايز به نسبت
 در. باشدمي درصد٨/٧٧ کنترل گروه در زانيم نيا، کهحاليدر

 فرد يهنذ ريرتصوييتغ باعث، يکياتومآن راتييتغ يمتعدد مطالعات
 اختالل جاديا آن وبدنبال، همسر يبرا يجنس تيجذاب و کاهش
 زنان نکهيا با، رسديم نظر به ).١٨( شده است ثابت يجنس عملکرد

، تندهس يباردار دوران در بدنشان ييبايز نگران شتريب، آموزش گروه
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 يآگاه بردن وباال يباردار در کيآناتوم راتييتغ از يکاف آموزش اما
 طول در خود همسران ييبايز به نسبت مردان نگرش نوع از، آنان

 عملکرد زانيم و کاهش زنان در را هاينگران نيا، توانديم يباردار
 تيوضع نيزوج درصد٩٠، آموزش گروهدر. بخشد بهبود را يجنس

 در. اندکرده ذکر را يعال تيوضع رصدد١٠ و متوسط ياقتصاد
 ياقتصاد تيوضع نيزوج درصد٦/٥٥آموزش  بدون گروه در کهحالي

. دانکرده ذکر را يعال ياقتصاد تيوضع نيزوج درصد٤/٤٤ و متوسط
 و تيرضا با يدارمعني يرابطه، دهدکهيم نشان جينتا يامطالعه در

 نيب در يجنس اختالل ) با=٠٠١/٠p( خانواده درآمد از تيارض عدم
 باردار زنان در منديضايتر زانيم که يطوربه. دارد وجود باردار زنان

 رسديم نظر به، حاضر پژوهش در. )١٦(است باالتر مناسب درآمد با
 ازترکم، آموزش گروه در، يعال ياقتصاد تيوضع نيانگيم نکهيا با

 يبهتر ياقتصاد تيوضع از کنترل گروه و است کنترل گروه
 يمال تيوضع با آموزش گروه در يجنس عملکرد اام، برخوردارند

 عملکرد آموزش که گرفت جهينت توانيم لذا. است بهتر متوسط
، نيزوج در يجسمان يعاطف ارتباط يبرقرار ينحوه و يجنس
 شيافزا باعث توانديم يروان يهاتيحما در همسران يآگاه شيوافزا
 تيوضع کهيطوربه. شود يجنس يمندتيورضا ييزناشو تيرضا

  .دکن دايپ ييزناشو يمندتيرضا در يرنگتر کم نقش ياقتصاد
، افتي دست جهينت نيا به محقق، زين مشابه يامطالعه در

 ،بودند برخودار پزشک اي ماما مشورت از يباردار طول در که يمادران
، بودند نکرده افتيدر يآموزش گونههيچ که يمادران به نسبت

 نشان، زين مشابه مطالعه جهينت .)١٠( داشتند يباالتر يمندتيرضا
، يحاملگ سن باالرفتن با يجنس ليم اختالل زانيم که داديم

 آموزش، حاضر پژوهش در رسديم نظر به. )١٢( ابدييم شيافزا
 رمؤث، يجنس ليم اختالل کاهش در استتوانسته يجنس عملکرد

 در اختالل يفراوان، از يحاک جيتان، يامطالعه در. گردد واقع
 ازنظر البته هک بود يباردار سن رفتن باال با شنيکيولوبر يختگيبرانگ
، رسديم نظر به، حاضر پژوهش در. )١٢( است نبوده دارمعني يآمار

 در، يروان-يعاطف ارتباط يبرقرار ينحوه و يجنس عملکرد آموزش
 دهيد آموزش گروه در را يختگيبرانگ زانيم، است توانسته، نيزوج

 اننش جينتا يقيتحق در. دهد شيزااف آموزش بدون گروه به نسبت
. است متفاوت يباردار يط در يجنس يهاپاسخ يالگو دهديم

 کاهش به رو يروند FSFI نمره يباردار سوم يمهيدرن کهطوريبه
 که، رطوبت زانيم رسديم نظر به حاضر يمطالعه در. )١٩( دارد

 يهاسکال مناسب ياجرا با، باشديم FSFI  يافاکتوره از يکي

 پژوهش در. است داشته بهبود به رو يروند، يجنس عملکرد آموزش
. است هافتي دست حاضر قيتحق، مشابه جينتا به محقق، يزيآنال متا
 نديرس از تيرضا عدم و ارگاسم اختالل، کنديم عنوان که يطوربه
 زين نمردا و ابدييم شيافزا زنان در، يحاملگ شرفتيپ با، ارگاسم به
 به دنينرس و نعوظ حفظ عدم، همسرانشان يباردار سن باالرفتن با

  .)۱۶( کننديم تجربه را يشتريب ارگاسم
 نمرات نيانگيم زانيم، دهدکهيم نشان جينتا، يپژوهش در

 يجنس عملکرد آموزش افتيدر از پس، زنان در يجنس يمندتيرضا
 راندو در يروان طيشرا و يولوژيزيف، کيآناتوم راتييتغ از يآگاه و

 مشابه يپژوهش در. )٢٠(استداشته شيافزا به رو يندرو، يباردار
 و يجنس يمندتيرضا کاهش نيب دارمعني ازارتباط يحاک جينتا

 سهيک زودرس يوپارگ سقط از باترس همراه مقاربت بودن دردناک
 از درد، زين حاضر يمطالعه در رسديم نظر به. )٢١(استبوده آب

 مؤثر آن يرو بر ترکم يجنس عملکرد آموزش که است يعوامل
 پژوهش نيا در کننده شرکت انمادر رسديم نظر به. استبوده

 پاسخ بهتر ASEX ينامهپرسش به نسبت را FSFI ينامهپرسش
 سؤاالت نوع تفاوت به مربوط شتريب است ممکن امر نيا. اندداده

 FSFI نامهپرسش در، يعبارت به. باشد نامهپرسش دو هر در مندرج

 قتد با مادران و شده است مطرح يشتريب اتيجزئ انيب با سؤاالت
، که است شده باعث امر نيا ديشا. اندداده پاسخ سؤاالت به يشتريب

 نامهپرسش يجنس  عملکرد يهاحوزه  در، يجنس يمندتيرضا

FSFI به نسبت ASEX گردد دارمعني.  
 با، يجنس عملکرد آموزش که شد مشخص پژوهش نيا در
 يعبارتبه. دارد يدارمعني يرابطه، نيزوج يجنس اختالالت کاهش
 شتريب آموزش گروه به نسبت کنترل گروه در يجنس عملکرد اختالل

عملکرد  يآموزش خدمات يارائه ضرورت ياجهينت نيچن حصول. شد
 نيزوج به، درمان و بهداشت گروه از را يباردار دوران در يجنس

 در يبعد يهاپژوهش در شوديم شنهاديپ نيهمچن. سازديم مطرح
 FSFI يهانامهپرسش از، بهتر جينتا به يابيدست جهت، نهيزم نيا

  .شود استفاده شتريب ASEX به نسبت
 
  قدرداني و تشکر

 ينيبال يارشد روانشناس يان نامه دوره کارشناسين مقاله از پايا
مرکز مشاوره  ييم مامايسپاس از ت پژوهشگر استخراج شده است.

 يهمانه همراين پژوهش صميباران مهر که ما را در انجام ا ييماما
  نمودند.
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EFFICACY OF SEXUAL FUNCTION EDUCATION ON COUPLE’S 
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Abstract 
Background & Aims: normal sexual function during pregnancy is one of the important points in marital 
development. Therefore, this study was conducted to evaluate the effectiveness of sexual function 
education on the increase in couple’s satisfaction during pregnancy. 
Materials & Methods: In this experimental study (quasi-experimental) 40 pregnant women by random 
method, observing the criteria for entry and exit, and confirming the minimum age of pregnancy of 10, 
and maximum 15 weeks of pregnancy, entered into the ultrasound was entered into the study. Then 
assigned to control and test group. After assessed sexual function questionnaire, FSFI and ASEX 
(experiences and sexual satisfaction) curriculum include anatomy, physiology, how sexually active 
couples with the experimental group was implemented. Assessment of one month and two months later 
(three courses) with the same questionnaire was done.to analyze the results of the present study, analysis 
of variance, T-test, and repeated measure were used. 
Results: The average sexual function before treatment were not significantly different in the two groups, 
the initial assessment after training, sexual satisfaction scores in the experimental group than the control 
group,significantly statistically In evaluating FSFI domains of satisfaction problem, arousal, humidity 
and libido in the intervention group than the control group, the difference was significant. But ASEX 
this difference was not significant. 
Conclusion: The study suggests that sexual function education is effective in increasing sexual 
satisfaction during pregnancy. 
Keywords: sexual dysfunction, sexual satisfaction, sexual function, FSFI questionnaire, ASEX 
questionnaire 
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